
 
 

     1 
 

 

 

 

 

 

 

 

             KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

            KRYETARI 
 

Adresa: Rr“Abdi Toptani”, nr.2, Tiranë;                                                E-mail: klsh.org.al; Web-site: www.klsh.org.al 

 

Nr. 327/12 Prot.                 Tiranë, më 27.09.2018 

 

 

 
    V E N D I M 

 
Nr.138, Datë 27.09.2018 

 
PËR 

 

AUDITIMIN E USHTRUAR NË ZYRËN VENDORE TË REGJISTRIMIT TË PASURIVE 

TË PALUAJTSHME, SARANDË “PËR ZBATIMIN E PROÇEDURËS LIGJORE NË 

PRANIMIN DHE ADMINISTRIMIN E DOKUMENTACIONIT TEKNIKO LIGJOR PËR 

REGJISTRIMIN FILLESTAR TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, EVIDENTIMIN 

DHE TRAJTIMIN LIGJOR TË MBIVENDOSJEVE”, për periudhën nga data 01.10.2014 

deri më datën 01.03.2018  

 

 

Nga auditimi i ushtruar në Zyrën Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Sarandë, 

rezultoi që veprimtaria e subjektit të audituar nuk ka qenë plotësisht efektive në drejtim çështjeve 

që lidhen me vlerësimin e procedurave të shqyrtimit dhe miratimit të kërkesave për regjistrim 

AMTP dhe legalizime, veçanërisht në vlerësimin e përmbajtjes së dokumentacionit paraqitur për 

kryerje transaksionesh, rivlerësime, regjistrime trojesh, regjistrime të ndërtimeve me leje 

ndërtimi, në mos pagesa të taksave të regjistrimit të ambienteve të përbashkëta të pallateve dhe 

transaksione ndryshimi pronësor, ne regjistrime troje të shitura nga Bashkia jashtë kompetencave 

ligjore dhe jo me  çmimin e tregut, etj. 

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 Departamentit Juridik dhe Kontrollit të Zbatimit të 

Standardeve të Auditimit dhe Etikës, 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 zbatimin e procedurës ligjore në pranimin 

dhe administrimin e dokumentacionit tekniko ligjor për regjistrimin fillestar të pasurive të 

paluajtshme, evidentimin dhe trajtimin ligjor të mbivendosjeve”, të ushtruar në Zyrën Vendore të 

Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Sarandë për periudhën 01.10.2014 deri më 01.03.2018. 
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II. Të miratoj rekomandimet e përcaktuara dhe të kërkoj marrjen e masave, për sa vijon: 

 

 

A. MASA ORGANIZATIVE: 
 

1-Gjetje: ZVRPP Sarandë ka zbatuar pjesërisht rekomandimet e dërguara nga KLSH në 

auditimin e mëparshëm, duke mos vendosur kufizime sipas rekomandimeve, ndërkohë që në 7 

raste në regjistrimin e pasurive me leje legalizimi në ZK 2297 Ksamil mosvendosja e kufizimeve 

ka sjellë si pasojë tjetërsimin e pasurisë tek të tretët, çka e bën të pamundur arkëtimin e vlerës së 

konstatuar 3,528,829 lekë, si diferencë e çmimit të blerjes së trojeve me legalizim. Për këto 

mosveprime nuk janë dhënë argumente ligjor apo paraqitur prova e dokumente që justifikojnë 

mosveprimin në kundërshtim me përcaktimet e ligjit 33/2012, datë 29.04.2012 “Për Regjistrimin 

e Pasurive të Paluajtshme”.  

Zbatimi i rekomandimeve të KLSH-it, do të ndikonte direkt në rritjen e mirëmenaxhimit të 

njësisë publike dhe mangësitë e evidentuara do të ishin minimizuar nga punonjësit e administratës 

së këtij institucioni (Trajtuar në faqet 19-37, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandimi 1: ZVRPP Sarandë të marrë masa për rivlerësimin e rekomandimeve të 

pazbatuara të dërguara nga Kontrolli i Lartë i Shtetit me shkresën nr.673/10, datë 31.01.2015, të 

hartojë program masash për zbatimin e plotë të rekomandimeve të evidentuara, si të pazbatuara 

dhe të njoftojë KLSH-në për çdo rast të plotësimit të dokumentacionit të munguar apo 

parregullsive të konstatuara sipas rekomandimeve të lëna. 

Brenda muajit Tetor  2018 

 

2-Gjetje: Në një rast ZVRPP Sarandë ka ofruar shërbimin e kërkuar trashëgimtarëve Toro, duke 

kryer veprime për pasurinë e paluajtshme regjistruar në seksionin (E) të kartelës për sigurimin e 

padisë, lidhur me pasurinë nr.5/198 volum 3 faqe 43 trashëgimtarët Toro, përfituar sipas VKKP 

nr.308, datë 26.04.1996 në  kushtet kur: të dhënat për pronën, pasuri e paluajtshme, nuk janë të 

plota, si numri dhe lloji i pasurisë. Gjithashtu nga krahasimi i planvendosjes së pronës për 

objektin nr.7 me planshetin e punës sipas së cilës prona mban numrin 5/198, ndë rsa prona e 

kthyer sipas pozicionimit në planvendosje, mbivendoset me dy pasuri të tjera: pasuria nr.5/283 

e llojit shesh me sipërfaqe 634 m
2
 volum 12 faqe 215 në pronësi shtet dhe pasuria nr.5/206 e 

llojit kullotë me sipërfaqe 6493 m
2 

volum 3 faqe 121 në pronësi shtet. Ndërkohë që për këtë 

pasuri pretendohet dhe nga ish/komuna Ksamil, nisur nga fakti se në seksionin (D) të kësaj 

kartele, me referencë nr.841 datë 01.07.2012 është bërë shënimi se “Për këtë pasuri 

pretendohet që përfshihet në VKM nr.476, datë 29.06.2011, ku është miratuar lista e pronave të 

pa luajtshme në pronësi ose përdorim të Komunës Ksamil”. Sa cituam, bashkëlidhur këtij 

vendimi nuk ndodhet  procesverbal i marrjes në dorëzim të pronës. Veprim në papajtueshmëri me 

nenin 24, pika “a” të Ligjin nr.7843, datë 13.7.1994 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” 

ndryshuar, germat “c” dhe “e” të nenit 20 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme”, me pikën 9.4, të kreut të IV, pikat 5.2.2 paragrafi i parafundit i kreut VI 

të Rregullores nr.184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit të pasurive të 

paluajtshme”, me pikën 2 paragrafi 2, pika 3, d të UKM nr.2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e 

elementeve të akteve, që verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të 

procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit” (Trajtuar në faqet 37-45 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

 

Rekomandim 2: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë  të marrë masa, që në bazë të pikës 1 neni 59 dhe 

pikës 1 neni 60 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, pikës 

5.2.2, të kreut të VI të Rregullores nr.184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit të 

pasurive të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurinë 

nr. 5/198 volum 3 faqe 43, ZK 2297, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor  2018 
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3- Gjetje: Në një rast ZVRPP Sarandë ka ofruar shërbimin e kërkuar subjektit I. D. autorizuar 

nga trashëgimtarët Ç., duke kryer veprime për pasurinë e paluajtshme të  rregjistruar pasuria 

nr.1/922 volum 17, faqe 87 në kushtet kur: në diapozitivin e VKKP nr.43, datë 30.07.2007 pjesa e 

vendosjes së të dhënave për pronën pasuri e paluajtshme, nuk janë të plota numri dhe lloji i 

pasurisë dhe nuk mund të lejojnë regjistrimin e vendimit. Në procesverbalin e dorëzimit të 

pronës nuk përcaktohet sipërfaqja e kthyer dhe nuk përmban emrin dhe nënshkrimin e 

subjektit të shpronësuar I. Ç.. Gjithashtu, në relacionin hartografik përgatitur më datë 

15.09.2015 për sistemimin e pozicionit hartografik të pronës ndër të tjera citohet se; pasuria 

nr.1/585 e regjistruar në volum 13 faqe 95 do të sistemohet në pasurinë nr.1/919, regjistruar 

volum 17, faqe 84 e llojit shkëmbore në pronësi shtet me sipërfaqe 10894 m
2
 dhe pjesët 

përbërëse të pasurisë nr.1/922 volum 17 faqe 87, me sipërfaqe totale 961561 m
2
, është edhe 

pasuria nr.1/918 volum 17 faqe 83 me sipërfaqe 1093 m
2
, e cila vjen nga volum 13 faqe 95 

pasuria nr.1/585 me sipërfaqe prej 1133 m
2
 e llojit shkëmbore duke ndryshuar zërin kadastral 

në nga shkëmbore në kullotë. Veprim në papajtueshmëri me nenin 24, pika “a” të Ligjin nr.7843, 

datë 13.07.1994 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” ndryshuar, germat “c” dhe “e” të 

nenit 20 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, me pikat 9.4, 

të kreut të IV, pikat 5.2.2 paragrafi i parafundit i kreut VI të Rregullores nr.184, datë 08.04.1999 

“Për punën e zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme”, me pikën 2 paragrafi 2, pika 3, d të 

UKM nr.2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve, që verifikohen nga zyra e 

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

(Trajtuar në faqet 37-45 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 3: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë  të marrë masa, që në bazë që në bazë të pikës 
1, neni 5; pikës 1 neni 49 dhe nenit 59 të ligjit nr.33,  të pikës 1 neni 59 dhe pikës 1 neni 60 të 

ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, pikës 5.2.2, të kreut të 

VI të Rregullores nr.184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit të pasurive të 

paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurinë nr. 

1/922 volum 17 faqe 87, ZK 2297, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

 

Brenda muajit Tetor  2018 

 

4- Gjetje: Në një rast ZVRPP Sarandë ka ofruar shërbimin e kërkuar subjektit A. M., duke kryer 

veprime për pasurinë e paluajtshme regjistruar në (KPP) volum 15, faqe 11, pasuria nr.7/552, 

volum 15 faqe 13 pasuria nr.7/555 dhe faqe 14 pasuria nr.7/556, në kushtet kur: Në dizpozitivin e 

VKKP nr.324, datë 10.09.2008 AKKP Qarku Vlorë pjesa vendosi të dhënat për pronën, pasuri e 

paluajtshme, nuk janë të plota si numri i pasurisë dhe nuk mund lejojnë regjistrimin e 

vendimit, bashkëlidhur këtij vendimi nuk ndodhet  procesverbal i marrjes në dorëzim të pronës, 

planvedosja e pronës sipërfaqja  e kthyer është 182000 m
2
, ndërsa në sipërfaqen e kthyer sa 

citohet në VKKP nr.324 është 202000 m
2
, pra duke mos u përputhur me njërit tjetrin për një 

sipërfaqe prej 20000 m
2
. Gjithashtu, Vendimi i Gjykatës së Rrethit Tiranë nr.5843 datë 07.06.2012 

ka vendosur shfuqizimin e Vendimit të AKKP Tiranë nr.3845/6, datë 16.10.2009, nuk rezulton të 

kenë qënë palë në gjykim enti publik, ish/komuna Ksamil sa përket pasurisë nr.7/127 volum 2 

faqe 110, Ministria e Mbrojtjes për dy objekte të ish repartit ushtarak cituar në Vendimin e 

AKKP Tiranë nr.3845/6, si dhe Avokatura e Shtetit për pronat që figurojnë në pronësi 

shtetërore (Trajtuar në faqet 37-45 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 4: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë  të marrë masa, që në bazë të pikës 1 neni 59 dhe 

pikës 1 neni 60 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, pikës 

5.2.2, të kreut të VI të Rregullores nr.184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit të 

pasurive të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi për pasuritë 

(KPP) volum 15, faqe 11, pasuria nr. 7/552, volum 15 faqe 13 pasuria nr. 7/555 dhe faqe 14 

pasuria nr. 7/556, ZK 2297, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor  2018 
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5-Gjetje: ZVRPP Sarandë ka ofruar shërbimin e kërkuar subjekteve sipas kërkesave respektive 

datë 12.08.2014 duke kryer veprimet që sjellin ndryshime në seksionin (C) të kartelës kalimi nga 

shtet në privat, regjistruar sipas Vendimeve të Komisionit të Kthimit të Pronave pasqyruar në 

pasqyrë n nr. 1 bashkëlidhur projektraportit të  auditimit. Të  regjistruara në kartelat e pasurive të 

paluajtshme (KPP) volum 10, pasuritë; nr.1934/4 nr.1184/8 faqe 13, nr.1101/8 faqe 14, 

nr.1941/11 faqe 32, nr.1941/12 faqe 37, nr.1181/2 faqe 39, nr.1894/7 faqe 52, nr.1177/14 faqe 61, 

nr.1941/15 faqe 70, nr.1941/18 faqe 77, nr.1935/7 faqe 86, nr.1938/6 faqe 101, nr.1939/7 faqe 

102, nr.2014 faqe 203. Duke regjistruar më shumë se në Vendimin e Komisionit të Kthimit të 

Pronave brenda një numri pasurie, pra nuk janë ndarë, bashkuar dhe hedhur pronat, sipas të 

dhënave të çdo prone në të përcaktuar në dispozitivin e këtyre vendimeve, ku nga verifikimi në 

asnjë nga këto vendime sjanë të përcaktuar të dhënat e pronës si numri i pasurisë etj, që të bëhej e 

mundur regjistrimi i çdo parcele sipas numrit unik që do të merte, si në kartelë ashtu dhe në 

hartën e punës, pra pasuritë e paluajtshme nuk kanë një numër të vetëm identifikimi brenda zonës 

kadastrale, i cili përdoret për të identifikuar pasurinë e paluajtshme në kartelat e regjistrimit dhe 

hartat kadastrale. Veprim në papajtueshmëri me germat “c” dhe “e” të nenit 20, nenin 24, pika 2 

neni 29 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, me paragrafin 

e fundit të pikës 1, të kreut të II, pikat 2 paragrafi i parë i kreut II të Rregullores nr.184, datë 

08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme”, me pikën 2 paragrafi 2, 

pika 3, germa d të UKM nr.2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve, që 

verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e 

urdhrit të regjistruesit” (Trajtuar në faqet 37-45 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 5: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë  të marrë masa, që në bazë të pikës 1 neni 59 dhe 

pikës 1 neni 60 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, pikës 

5.2.2, të kreut të VI të Rregullores nr.184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit të 

pasurive të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi për 

pasuritë; nr.1934/4 nr.1184/8 faqe 13, nr.1101/8 faqe 14, nr.1941/11 faqe 32, nr.1941/12 faqe 

37, nr.1181/2 faqe 39, nr. 1894/7 faqe 52, nr.1177/14 faqe 61, nr.1941/15 faqe 70, nr. 1941/18 

faqe 77, nr.1935/7 faqe 86, nr. 1938/6 faqe 101, nr. 1939/7 faqe 102, nr. 2014 faqe 203, ZK 

3831, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor si dhe regjistrimi i çdo parcele 

sipas numrit unik që do të marë  në  përputhje me të  dhënat e pronës të  përcaktuar në  

diapozitivin e vendimit, si në kartela ashtu dhe në hartën e punës. 

Brenda muajit Tetor  2018  

 

6-Gjetje: ZVRPP Sarandë në 2 raste, ka regjistruar pasuri të paluajtshme dhe ka kryer 

transaksione,  duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi është regjistruar në favor të poseduesëve të 

AMTP-ve, tokë me sipërfaqe totale prej  1880 m
2
, më tepër, se sipërfaqja takuese e përcaktuar në 

AMTP-të përkatëse, ndërsa nga ZVRPP Sarandë nuk është bërë diferenca LN-AMTP, për të 

veçuar e regjistruar në pronësi shtet, sipërfaqen e tepërt prej 1880 m
2
, sa vepruar në 

papajtueshmëri me germën “a”, neni 25, pika 2 neni 45, të ligjit nr. 33/2012, datë 29.04.2012  

“Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme’’ dhe UKM Nr.994, datë 9.12.2015 ”Për Procedurën 

e Regjistrimit të Akteve të Marrjes së Tokës në Pronësi(AMTP) (Trajtuar në faqet 45-52 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 6: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë të marrë masa, në bazë të pikës “1” neni 5 dhe 

pikës 1 neni 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, 

bazuar në shkeljet e konstatuara dhe në dispozitat ligjore përkatëse, të nxjerrë urdhër 

kufizimi për pasuritë e përfituara me sipas AMTP-së nr.36, pa datë, lëshuar në emër të Th. 

S. dhe AMTP-së nr.138, pa datë, lëshuar në emër të S. K., ZK 2264, deri në ndarjen e 

kalimin në pronësi “shtet” të sipërfaqes së tepërt. 

 

Brenda muajit Tetor  2018 

7-Gjetje: ZVRPP Sarandë në 2 raste, ka regjistruar pasuri të paluajtshme dhe ka kryer 

transaksione,  duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi AMTP-të nuk përmbushin elementët e 

formës dhe të përmbajtjes të Aktit administrativ, për të shërbyer si Titull pronësie, konkretisht 

lidhur me veprimet e kryera që përkasin refrencës nr.4250, rezulton se AMTP-ja nuk është 
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origjinale por fotokopje, ndërsa lidhur me veprimet e kryera që përkasin refrencës nr.104, 

rezulton se AMTP-së nr.4385, datë 10.11.1994 i mungon nënshkrimi i Kryetarit të Komisionit të 

ndarjes së tokës, si dhe nënshkrimi i përfituesit të aktit, ndërsa janë kryer veprime duke lëshuar 

certifikatë pronësie, sa vepruar në papajtueshmëri me germën “a”, neni 25, pika 2 neni 45, të 

ligjit nr.33/2012, datë 29.04.2012 “Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme’’, UKM Nr.994, 

datë 9.12.2015 ”Për Procedurën e Regjistrimit të Akteve të Marrjes së Tokës në Pronësi(AMTP) 

dhe  UKM nr.2, datë 13.06.2013 ”Për Mënyrën e procedimit të organeve të administratës publike 

për pasuritë e paluajtshme të fituara me Aktin e Marrjes së Tokës në Pronësi(AMTP)” (Trajtuar 

në faqet 45-52 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 7: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë të marrë masa, në bazë të pikës “1” neni 5 dhe 

pikës 1 neni 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, 

bazuar në shkeljet e konstatuara dhe në dispozitat ligjore përkatëse, të nxjerrë urdhër 

kufizimi për pasuritë e perfituara me sipas AMTP nr.4385, datë 10.11.1994, lëshuar në 

emër të Sh. K., ZK 2766 dhe AMTP nr.322, datë 20.10.1999, lëshuar në emër të R. I. B., ZK 

Delvinë, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor  2018 

 

8-Gjetje: ZVRPP Sarandë në 1 rast, që i përket referencës nr.4250, ZK Delvinë,  ka regjistruar 

pasuri të llojit “Pemëtore” me sipërfaqe totale prej 600 m
2
,  sipas AMTP-së nr.322, datë 

20.10.1999, në kushtet që AMTP nuk mund të shërbejë si Titull pronësie, pasi pasuria e 

tjetërsuar nga pronësia “shtet” tek poseduesi i AMTP-së, nuk është e  llojit “Tokë bujqësore”, 

por rezulton e regjistruar në KPP pasuri zëri kadastral “Shesh”. Ndërsa janë kryer veprime duke 

lëshuar çertifikatë pronësie, sa vepruar në papajtueshmëri me germën “a”, neni 25, pika 2 neni 

45, të ligjit nr.33/2012, datë 29.04.2012 “Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme’’ nenin 2, të 

ligjit nr.9948, datë 7.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të 

pronësisë mbi tokën bujqësore ” (Trajtuar në faqet 45-52 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 8: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë të marrë masa, në bazë të pikës “1” neni 5 dhe 

pikës 1 neni 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, 

bazuar në shkeljet e konstatuara dhe në dispozitat ligjore përkatëse, të nxjerrë urdhër 

kufizimi për pasurinë nr.18/662, volum 22, faqe 133, ZK Delvinë deri në plotësimin me 

dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor  2018 

 

9-Gjetje: ZVRPP Sarandë në 2 raste, ka regjistruar në sistem fillestar pasuri të paluajtshme të 

përfituara nga privatizimi,  duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi shitja e truallit në funksion të 

objektit të privatizuar, me sipërfaqe totale 128 m
2
,  nuk është kryer nga Agjencia Kombëtare e 

Privatizmit, por nga Këshilli i Rrethit Sarandë, i cili nuk ka tagër ligjor për shitjen e truallit, për 

rrjedhojë këto kontrata shitje nuk mund të shërbejnë si akte për fitimin e pronësisë, ndërsa janë 

kryer veprime duke lëshuar certifikatë pronësie, sa vepruar në papajtueshmëri me germën “a”, 

neni 25, pika 2 neni 45, të ligjit nr.33/2012, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme’’(Trajtuar në faqet 56-104 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 9: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë të marrë masa, në bazë të pikës “1” neni 5 dhe 

pikës 1 neni 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, 

bazuar në shkeljet e konstatuara dhe në dispozitat ligjore përkatëse, të nxjerrë urdhër 

kufizimi për pasuritë nr. 8/9, volum 1, faqe 41, truall me sipërfaqe 28 m
2
 dhe nr.8/33, vol.1, faqe 

97, truall me sipërfaqe 100 m
2
,
 
ZK 8642, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

 

Brenda muajit Tetor  2018 

 

10-Gjetje: ZVRPP Sarandë në 1 rast ka regjistruar në sistem fillestar pasuri të paluajtshme të 

përfituara nga privatizimi,  duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi shitja e truallit në funksion të 

objektit të privatizuar, me sipërfaqe totale 130 m
2
, nuk është kryer nga Agjencia Kombëtare e 

Privatizmit, por nga Këshilli i Rrethit Sarandë i cili nuk ka tagër ligjor për shitjen e truallit. Për 

rrjedhojë, këto kontrata shitje nuk mund të shërbejnë si akte për fitimin e pronësisë si dhe 
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dokumentacioni i fitimit të pronësisë nuk është origjinal. Ndërkohë janë kryer veprime duke 

lëshuar certifiaktë pronësie, në kushtet e kufizimit, sa vepruar në papajtueshmëri me  shkronjën 

“a” neni 25, nenin 59, të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” 

dhe 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” 

(Trajtuar në faqet 56-104, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 10: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë të marrë masa, në bazë të pikës “1” neni 5 dhe 

pikës 1 neni 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, 

bazuar në shkeljet e konstatuara dhe në dispozitat ligjore përkatëse, të nxjerrë urdhër 

kufizimi për pasurinë nr.3/97, volum 1, faqe 78, truall me sipërfaqe 130 m
2
,
 
ZK 8642 deri në 

plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor  2018 

 

Gjetje 11: ZVRPP Sarandë në 1 rast, ka regjistruar pasuri të paluajtshme të përfituar me kontratë 

shitje  duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi është tjetërsuar pasuria truall me sipërfaqe totale 

8600 m
2
, si palë shitëse ish komuna Dhivër, që nuk ka asnjë kompetencë apo tagër ligjor për të 

kryer shitjen e truallit me pronar “shtet”, për rrjedhojë kontrata e shitblerjes së truallit, nuk 

mund të shërbejnë si akt pronësisë. Gjithashtu, dokumentacioni ligjor nuk është origjinal, por 

fotokopje e panoterizuar, ndërsa janë kryer veprime duke lëshuar certifikatë pronësie, në 

kushtet e kufizimit, sa vepruar në papajtueshmëri me  shkronjën “a” neni 25, pika neni 45 të ligjit 

nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, me ligjin nr.8743, datë 

22.2.2001 “Për pronat e paluajtshme të shtetit” dhe nenin 3 të ligjit nr.7980, datë 27.07.1995, 

“Për Shitblerjen e trojeve”, i ndryshuar (Trajtuar në faqet 56-104 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

Rekomandim 11: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë të marrë masa, në bazë të pikës “1” neni 5 dhe 

pikës 1 neni 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, 

bazuar në shkeljet e konstatuara dhe në dispozitat ligjore përkatëse, të nxjerrë urdhër 

kufizimi për pasurinë nr.248/1, volum 5, faqe 49, truall me sipërfaqe 7675 m
2
 dhe nr.248/2, 

volum 5, faqe 50, truall me sipërfaqe 925 m
2
, 

 
ZK 2766, fshati Navaricë, deri në plotësimin 

me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor  2018 

 

Gjetje 12: ZVRPP Sarandë në 5 raste, që ju përkasin referencave: nr. 5087, nr. 5732, nr. 5541, 

nr. 6770, nr. 4990, ka regjistruar pasuri të paluajtshme, të përfituara me kontrata shitje nga 

pushteti vendor, duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi si pjesë e këtyre pasurive është përfshirë 

edhe  pasuria “shtet”, e llojit “rrugë” me sipërfaqe totale 512 m
2
, sa vepruar në papajtueshmëri 

me shkronjën “a” neni 25, pika neni 45 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme”, pikën 3 të nenit 3 të ligjit nr.8743, datë 22.2.2001 “Për Pronat e 

Paluajtshme të Shtetit” (Trajtuar në faqet 56-104 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë të marrë masa, në bazë të pikës “1” neni 5 dhe 

pikës 1 neni 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, 

bazuar në shkeljet e konstatuara dhe në dispozitat ligjore përkatëse, të nxjerrë urdhër 

kufizimi për pasuritë sipas refrencave përkatëse, të pasqyruara në tabelën nr.1, 
 
ZK 8642, si dhe 

të kërkojë nga Bashkia Sarandë, rikonfirmimin refreuar planit rregullues të qytetit Sarandë. 

 

Brenda muajit Tetor  2018 

 

13-Gjetje: ZVRPP Sarandë ka kryer veprime mbi pasuri të kufizuara më parë, duke mos zbatuar 

kërkesat ligjore, pasi në 27 raste, janë kryer veprime duke leëshuar certefikata pronësie, për 

pasuri të kufizuara më parë, ndërsa në 13 raste, janë kryer veprime mbi pasuri që rezultojnë në 

kushtet e kufizimit, duke i tjetërsuar ato tek persona të tretë, pa u plotësuar kushtet për të cilat 

është vendosur kufizimi, sa vepruar në papajtueshmëri me shkronjën “a” neni 25 dhe nenin  59 të 

ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” (Trajtuar në faqet 56-

104 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
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Rekomandim 13: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë të marrë masa, në bazë të pikës “1” neni 5 dhe 

pikës 1 neni 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, 

bazuar në shkeljet e konstatuara dhe në dispozitat ligjore përkatëse, të nxjerrë urdhër 

kufizimi për pasuritë sipas refrencave përkatëse, të pasqyruara në tabelën nr.1, ZK 8642, 

deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor  2018 

 

14-Gjetje: ZVRPP Sarandë në 28 raste ka regjistruar pasuri të paluajtshme të përfituara me 

kontrata shitje nga pushteti vendor, duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi shitësi nuk e zotëron 

pronësinë mbi pasurinë truall të tjetërsuar, për rrjedhojë është tjetërsuar trualli në pronësi 

“shtet” me sipërfaqe totale 11080 m
2
, sipas kontratave të shitjes, të cilat nuk mund të shërbejnë 

si akte për fitimin e pronësisë, sa vepruar në papajtueshmëri me  shkronjën “a” neni 25, pika neni 

45, të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, me nenin 3, të 

ligjit nr.7980, datë 27.07.1995 “Për Shitblerjen e trojeve”, i ndryshuar (Trajtuar në faqet 56-104 

të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 14: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë të marrë masa, në bazë të pikës “1” neni 5 dhe 

pikës 1 neni 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, 

bazuar në shkeljet e konstatuara dhe në dispozitat ligjore përkatëse, për rastet që nuk 

rezultojnë të kufizuara, të nxjerrë urdhër kufizimi për pasuritë e regjistruara të 

konstatuara me shkelje, të pasqyruara në tabelën nr. 1,
 
ZK 8642, deri në plotësimin me 

dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor  2018 

 

15-Gjetje: Në një rast ZVRPP Sarandë ka ofruar shërbimin e kërkuar subjektit J. N. Ç., duke 

kryer veprime për pasurinë e paluajtshme regjistruar në (KPP) volum 13, faqe 133,  pasuria nr. 

1815/1, volum 13, faqe 205- 206 pasuria nr. 1815/4 në kushtet kur: Trualli bie dhe është hedhur 

në hartën e punës mbi rrugë me numër pasurie 1807 sipërfaqe 2740 m
2
 volum 8 faqe 56 duke u 

mbivendosur me këtë pasuri për një sipërfaqe 369 m
2
. Veprime këto që bien në kundërshtim me 

pikën “ç”, “e” të nenit 20, shkronjën “a” neni 25, pikën 1  nenin 29 dhe 30 të ligjit nr.33/2012, 

datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” i ndryshuar, me pikën 10.5 të kreut 

të I dhe 5.1 të kreut VI, të Rregullores nr.184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit 

të pasurive të paluajtshme” (Trajtuar në faqet 56-104 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 15: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë  të marrë masa, që në bazë të pikës 1 neni 59 

dhe pikës 1 neni 60 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, 

pikës 5.2.2, të kreut të VI të Rregullores nr.184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së 

regjistrimit të pasurive të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara të nxjerrë urdhër 

kufizimi për pasuritë (KPP) volum 13, faqe 133,  pasuria nr. 1815/1, volum 13, faqe 205 - 

206 pasuria nr. 1815/4, ZK 1722, si dhe të kërkojë nga Bashkia Sarandë, rikonfirmimin 

refreuar planit rregullues të qytetit Sarandë. 

Brenda muajit Tetor  2018 

 

16-Gjetje: Në një rast ZVRPP Sarandë ka ofruar shërbimin e kërkuar subjektit R. Sh., duke 

kryer veprime për pasurinë e paluajtshme regjistruar në (KPP) volum 18, faqe 170, pasuria 

nr.3/863, në volum 21, faqe 3 pasuria nr. 3/918 dhe volum 18 faqe 174 pasuria nr.3/867, pasuria 

nr.3/872 volum 18 faqe 179, pasuri të cilat kanë marë, ndarë dhe bashkuar nga pasuria nr. 3/543 

volum 8 faqe 8. Në kushtet kur: Trualli bie dhe është hedhur në hartën e punës mbi rrugë, me 

numër pasurie 3/543 sipërfaqe 389 m
2
 volum 8, faqe 8, duke u mbivendosur me këtë pasuri për 

një sipërfaqe totale 97 m
2
. Veprime këto që bien në kundërshtim me pikën “ç”, “e” të nenit 20, 

shkronjën “a” neni 25, pikën 1 nenin 29 dhe 30 të ligjit nr.33/2012, datë 29.04.2012 “Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme” i ndryshuar, me pikën 10.5 të kreut të I dhe 5.1 të kreut VI 

të Rregullores nr.184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit të pasurive të 

paluajtshme” (Trajtuar në faqet 56-104 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 16: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë  të marrë masa, që në bazë të pikës 1 neni 59 

dhe pikës 1 neni 60 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, 
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pikës 5.2.2, të kreut VI të Rregullores nr.184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit 

të pasurive të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi për 

pasuritë (KPP) volum 18, faqe 170, pasuria nr.3/863, në volum 21, faqe 3 pasuria nr.3/918 

dhe volum 18 faqe 174 pasuria nr.3/867, pasuria nr.3/872 volum 18 faqe 179, pasuria 

nr.3/543 volum 8 faqe 8, ZK 2297, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor, si 

dhe të kërkojë nga bashkia Sarandë rikonfirmimin referuar planit rregullues të qytetit 

Sarandë. 

Brenda muajit Tetor  2018 

 

17-Gjetje: Në një rast ZVRPP Sarandë ka ofruar shërbimin e kërkuar subjektit R. H. L., duke 

kryer veprime për pasurinë e paluajtshme regjistruar në (KPP) volum 21, faqe 54, pasuria 

nr.1/1032, në kushtet kur: Kontrata e shitblerjes së truallit si palë shitëse Këshilli i Rrethit 

Sarandë, është në kundërshtim me dispozitat ligjore, pasi shitësi nuk e zotëron pronësinë mbi 

pasurinë truall të tjetërsuar, si dhe nuk përmbushen përcaktimet ligjore në nenin 3 të ligjit 

nr.7980, datë 27.07.1995 “Për Shitblerjen e trojeve”, i ndryshuar. Regjistrimi i kësaj pasurie, 

duke kaluar nga regjistrimi hipotekor në sistem regjistrimi fillestar, duke lëshuar certefikatë 

pronësie, bazuar në akte pronësie që nuk përmbushin kërkesat ligjore, është në papajtueshmëri 

me  shkronjën “a” neni 25, nenin 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme”, nenin 3 të ligjit nr.7980, datë 27.07.1995 “Për Shitblerjen e trojeve”, i ndryshuar, 

pikën 3 neni 3 të ligjit nr.8743, datë 22.2.2001 “Për Pronat e Paluajtshme të Shtetit”  (Trajtuar në 

faqet 56-104 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 17: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë  të marrë masa, që në bazë të pikës 1 neni 59 

dhe pikës 1 neni 60 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, 

pikës 5.2.2, të kreut të VI të Rregullores nr.184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së 

regjistrimit të pasurive të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara të nxjerrë urdhër 

kufizimi për pasurinë nr.1/1032 volum 21, faqe 54, ZK 2297, deri në plotësimin me 

dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor  2018 

 

18-Gjetje: Në një rast ZVRPP Sarandë ka ofruar shërbimin e kërkuar subjektit S. B., duke 

kryer veprime për pasurinë e paluajtshme regjistruar në (KPP) volum 3, faqe 72, pasuria nr.4/250, 

në kushtet kur: Kontrata e shitblerjes së truallit si palë shitëse Këshilli i Rrethit Sarandë, është në 

kundërshtim me dispozitat ligjore, pasi shitësi nuk e zotëron pronësinë mbi pasurinë truall të 

tjetërsuar, si dhe nuk përmbushen përcaktimet ligjore në nenin 3, të ligjit nr. 7980, datë 

27.07.1995 “Për Shitblerjen e trojeve”, i ndryshuar. Regjistrimi i kësaj pasurie, duke kaluar nga 

regjistrimi hipotekor në sistem regjistrimi fillestar, duke lëshuar certefikatë pronësie, bazuar në 

akte pronësie që nuk përmbushin kërkesat ligjore, është në papajtueshmëri me  shkronjën “a” 

neni 25, nenin 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, 

nenin 3 të ligjit nr.7980, datë 27.07.1995 “Për Shitblerjen e trojeve”, i ndryshuar, pikën 3 neni 3 

të ligjit nr.8743, datë 22.2.2001 “Për Pronat e Paluajtshme të Shtetit” (Trajtuar në faqet 56-104 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 18: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë  të marrë masa, që në bazë të pikës 1 neni 59 

dhe pikës 1 neni 60 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, 

pikës 5.2.2 të kreut VI të Rregullores nr.184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit të 

pasurive të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi për 

pasurinë nr.4/250, volum 3, faqe 72, ZK 2297, deri në plotësimin me dokumentacionin 

tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor  2018 
 

19-Gjetje: Në një rast ZVRPP Sarandë ka ofruar shërbimin e kërkuar subjektit M. N., duke 

kryer veprime për pasurinë e paluajtshme regjistruar në (KPP) volum 3, faqe 61, pasuria nr.7/210, 

në kushtet kur: Në aktin e fitimit të pronësisë nuk përcaktohet sipërfaqja e objektit ndërkohë që në 

kartelë është regjistruar 200 m
2
 si dhe sipërfaqja e truallit nuk përputhet më sipërfaqen e 

regjistruar në kartelë me një diferencë prej 400 m
2
. Nga verifikimi i materialit gjeohapsinor 
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(ASIG) sipas pozicionit të dhe të dhënave të indeksit të hartës (192-B) dhe numrit të pasurisë 

7/210, rezulton se nuk ekziston objekt në të dy ortofotot e vitit 2007 dhe 2015. Veprime këto që 

bien në kundërshtim me pikën “ç”, “e” të nenit 20, shkronjën “a” neni 25, pikën 1  nenin 29 dhe 

30 të ligjit nr.33/2012, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” i ndryshuar, 

me pikën 10.5 të kreut të I dhe 5.1 të kreut VI të Rregullores nr.184, datë 08.04.1999 “Për punën 

e zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme” (Trajtuar në faqet, të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

Rekomandim 19: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë  të marrë masa, që në bazë të pikës 1 neni 59 

dhe pikës 1 neni 60 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, 

pikës 5.2.2, të kreut VI të Rregullores nr.184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit 

të pasurive të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi për 

pasurinë nr.7/210, volum 3, faqe 61, ZK 2297, deri në plotësimin me dokumentacionin 

tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor  2018 
 

20-Gjetje: Në një rast ZVRPP Sarandë ka ofruar shërbimin e kërkuar subjektit K. Z., duke kryer 

veprime për pasurinë e paluajtshme regjistruar në pasurinë nr.5/344,  volum 15, faqe 85, e cila 

vjen pasuria nr.5/144 volum 10 faqe 234. Në  kushtet kur me urdhrin për kufizim nr.1091 datë 

30.07.2015 është vendosur ndalimi i veprimeve për pasurinë nr.5/344 volum 15, faqe 85, me 

arsyen rekomandimit të lënë në Raportin Përfundimtar të Auditimit nga KLSH, përcjellë në 

ZVRPP Sarandë me shkresën nr.673/10 prot, datë 30.01.2015 për vendosjen e kufizimit për 

praktikat të regjistruara në bazë të lejeve të legalizimit ZK 2297-Ksamil ku për Z. F. regjistruar  

pasuria nr.5/344 me truall 407 m
2
 dhe ndërtim 43 m

2
, është lënë diferencë të papaguar prej 705 

800 lekë. Duke e hequr fshirë kufizimin sipas urdhrit të regjistruesit nr. 1358 date 02.10.2015, pa 

plotësuar kushtin për të cilin ishte vendosur dhe pa shlyer detyrimin si diferencë e pa paguar prej 

705.800 lekë. Veprim në papajtueshmëri me nenin 24, pika “a” të ligjit nr.7843, datë 13.7.1994 

“Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” ndryshuar, germat “c” dhe “e” të nenit 20 të ligjit 

nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, me pikën 9.4, të kreut të IV, 

pikat 5.2.2 paragrafi i parafundit i kreut VI të Rregullores nr.184, datë 08.04.1999 “Për punën e 

zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme”, me pikën 2 paragrafi 2 të UKM nr.2, datë 

12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve, që verifikohen nga zyra e regjistrimit të 

pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit” (Trajtuar në 

faqet 52-56 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 20: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë  të marrë masa, që në bazë të pikës 1, neni 5; 

pikës 1 neni 49 dhe të pikës 1 neni 59 dhe pikës 1 neni 60 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, pikës 5.2.2, të kreut të VI të Rregullores nr.184, datë 

08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e 

konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi për pasuritë nr.5/344, volum 15, faqe 85, nr.5/144 

volum 10 faqe 234, ZK 2297, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor  2018 

 

21-Gjetje: Gjatë audimit të dokumentacionit me zgjedhje në lidhje me evidentimin dhe trajtimin 

e praktive të vendimeve gjyqësore nga ZVRPP Sarandë sipas dokumentacionit të vënë 

dispozicion të praktikave të trajtimit të vendimeve gjyqësore evidentuar sipas akt konstatimeve 

nr.18, 19 dhe 20, datë 14.06.2018 nuk rezulton të jenë bëre ankimime dhe në disa raste të jenë 

kryer veprimet në KPP për vendimet e marra, si dhe të jenë ndjekur në vazhdimesi, nuk janë bërë 

relacionet përkatëse nga juristët e caktuar për ndjekje e zbatim të vendimeve të gjyqësore.  

Nga ZVRPP Sarande janë verifikuar elementet e formës dhe të përmbajtjes së vendimit 

gjyqësore,  nuk është plotësuar shtojca 1, veprim në papajtueshmëri me pikën 2-3 të UKM nr.2, 

datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve, që verifikohen nga zyra e regjistrimit të 

pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit” (Trajtuar në 

faqet 223-233 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandimi 21:Regjistruesi i ZVRPP Sarandë të marrë masa që në bazë ligjit nr.33, datë 

29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara, të 
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nxjerrë urdhër për verifikimin dhe shqyrtimin e dokumentacionit në lidhje me praktikat 

gjyqësore dhe marjen e masave per evidentimin regjistrimin në kohë sipas vendim marjeve 

nga organet gjyqësore sipas shkresave dërguar në ZVRPP Sarandë.  

Në vijimësi 

 

22-Gjetje: ZVRPP Sarandë në një rast, në bazë të lejes së legalizimit ka regjistruar pasurinë nr. 

18/41, truall me sipërfaqe 400 m
2
 dhe ndërtesë me sipërfaqe 271 m

2
, objekti “Godinë banimi dhe 

shërbimi 8 kat” për shoqërinë “V.” shpk, duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi procesi i 

legalizimit nuk ka trajtuar vetëm shtesat e ndërtuara jashtë lejes së ndërtimit, por ka përfshirë të gjithë 

objektin. Gjithashtu, regjistrimi i truallit në funksion të objektit(bazuar në kontratën e shitblerjes së 

truallit si palë shitëse bashkia Sarandë), bazuar në akte pronësie që nuk përmbushin kërkesat 

ligjore për të shërbyer si të tillë, sa vepruar në papajtueshmëri me shkronjën “a” neni 25 të ligjit 

nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”,  pikën 4 neni 2, pikën 1 nenin 

35 dhe  nenin 36, kreu V “Legalizimi i shtesave në ndërtime” të ligjit nr.9462, datë 3.04.2006 

”Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, i ndryshuar dhe nenin 3 të 

ligjit nr.7980, datë 27.07.1995 “Për shitblerjen e trojeve”, i ndryshuar (Trajtuar në faqet 104-160 

të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 22: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë të marrë masa, në bazë të pikës 1 neni 5; pikës 

1 neni 49 dhe  pikës 1 neni 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara dhe në dispozitat ligjore përkatëse, të 

nxjerrë urdhër kufizimi për pasurinë nr.15/166, volum 23, faqe 112 dhe pasuritë që 

rrjedhin prej saj, volum 35, faqe 36 deri 55, që rezultojnë të patjetërsuara tek të tretë, ZK 

8642, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor  2018 

 

23-Gjetje: ZVRPP Sarandë në një rast, në bazë të lejes së legalizimit ka regjistruar pasurinë 

nr.15/166, truall me sipërfaqe 388 m
2
 dhe ndërtesë me sipërfaqe 200 m

2
, objekti “Godinë banimi 

dhe shërbimi 7 kat  dh 1 kat nëntokë” për investitorin L. L., duke mos zbatuar kërkesat ligjore, 

pasi procesi i legalizimit nuk ka trajtuar vetëm shtesat e ndërtuara jashtë lejes së ndërtimit, por ka 

përfshirë të gjithë objektin Gjithashtu, janë kryer veprime mbi pasurinë truall, duke e kaluar si truall në 

funksion të objektit dhe  lëshuar çertefikata pëonësie, ndërsa rezulton në kushtet e kufizmit të veprimeve, 

sa vepruar në papajtueshmëri me  shkronjën “a” neni 25, nenin 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 

“Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”,  pikën 4 neni 2, pikën 1 nenin 35 dhe  nenin 36, kreu 

V “Legalizimi i shtesave në ndërtime” të ligjit nr.9462, datë 3.04.2006 “Për legalizimin, 

urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, i ndryshuar (Trajtuar në faqet 104-160, të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 23: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë të marrë masa, në bazë të pikës 1 neni 5; pikës 

1 neni 49  dhe  pikës 1 neni 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara dhe në dispozitat ligjore përkatëse, të 

nxjerrë urdhër kufizimi për pasunë nr. 18/41, volum 4, faqe 135, dhe pasuritë që rrjedhin 

prej saj, që rezultojnë të patjetërsuara tek të tretë, ZK 8642, deri në plotësimin me 

dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor  2018 

 

24-Gjetje: ZVRPP Sarandë në 4 raste, ka regjistruar objektet pallate vetëm mbi bazën e 

dokumentacionit të legalizimit,  duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi  mungon dokumentacioni 

ligjor urbanistik dhe dokumentacioni  teknik ligjor i ndërtimit, për objektin e ndërtuar sipas lejes së 

ndërtimit i cili në këtë rast shërben si akt administrativ për regjistrimin e objektit, si dhe vërteton 

ndërtimin e objektit në përputhje me kushtet teknike, duke dhënë siguri për të funksionuar sipas 

destinacionit të përcaktuar, sa vepruar në papajtueshmëri me germën “a” neni 25, pikën 2 nei 45, të 

ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” (Trajtuar në faqet 104-

160, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 24: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë të marrë masa, në bazë të pikës 1 neni 5; pikës 

1 neni 49  dhe  pikës 1 neni 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të 
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paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara dhe në dispozitat ligjore përkatëse, të 

nxjerrë urdhër kufizimi për pasuritë: 8/789, volum 48, faqe 92,  nr.199/35, volum 51, faqe 

49; nr. 2/401 Nd, volum 56, faqe 162; nr.  ZK 8642, deri në plotësimin me dokumentacionin 

tekniko ligjor, si dhe në vazhdimësi në të gjitha rastet që paraqiten për regjistrim dokumentcioni 

për legalizimet e shtesave anësorë dhe në lartësi, të kërkohet edhe dokomentacioni ligjor 

urbanistik dhe dokumentacioni  teknik ligjor i ndërtimit, mbi bazën e të cilit të proçedohet për 

regjistrimin e pasurisë. 

Brenda muajit Tetor  2018 

 

25-Gjetje: ZVRPP Sarandë në 4 raste, ka regjistruar objektet pallate vetëm mbi bazën e 

dokumentacionit të legalizimit,  duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi  mungon dokumentacioni 

ligjor urbanistik dhe dokumentacioni  teknik ligjor i ndërtimit, i cili në këtë rast shëben si akt 

administrativ për regjistrimin e objektit të ndërtuar deri në fazën që përcakton leje e ndërtimit, si dhe 

vërteton ndërtimin e objektit në përputhje me kushtet teknike, duke dhënë siguri për të funksionuar sipas 

destinacionit të përcaktuar, sa vepruar në papajtueshmëri me germën “a” neni 25, pikën 2 neni 45, të 

ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” (Trajtuar në faqet 104-

160 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

Rekomandim 25: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë të marrë masa, në bazë të pikës 1 neni 5 dhe  

pikës 1 neni 59 të ligjit nr.33 datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, 

bazuar në shkeljet e konstatuara dhe në dispozitat ligjore përkatëse, të nxjerrë urdhër 

kufizimi për pasuritë: 18/41, volum 4, faqe 135,  nr.15/166, volum 23, faqe 112; nr.23/263-

Nd, volum 35, faqe 200 dhe nr.23/147-Nd, volum 35, faqe 241, ZK 8642, deri në plotësimin 

me dokumentacionin tekniko ligjor.  

Në vazhdimësi në të gjitha rastet që paraqiten për regjistrim dokumentcioni për legalizimet e 

shtesave anësorë dhe në lartësi, të kërkohet edhe dokomentacioni ligjor urbanistik dhe 

dokumentacioni  teknik ligjor i ndërtimit, mbi bazën e të cilit të procdohet për regjistrimin e pasurisë. 

Brenda muajit Tetor 2018 

 

26-Gjetje: ZVRPP Sarandë ka regjistruar objektet pallate, për të cilët janë miratuar Leje ndërtimi dhe 

më pas kanë kaluar në proces legalizimi, rezulton se në dosje nuk administrohet asnjë mandat që 

vërteton pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë si dhe taksave të tjera vendore për lejen e 

ndërtimit të nxjerrë, si dhe për pagesën e penaliteteve për shkeljen e lejes së ndërtimit dhe 

legalizimin e shtesave anësore dhe në lartësi, në kundërshtim me përcaktimet e nenit  45, kreu V 

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

leje”, i ndryshuar (Trajtuar në faqet 104-160 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 26:  ZVRPP Sarandë në bashkëpunim me Drejtorinë Rajonale të ALUIZNI-t 

Sarandë dhe Bashkinë Sarandë, të marrë masa dhe të mos vazhdojë procedurën e regjistrimit 

të pasurive pallate,  të përfituara me leje legalizimi, për të cilët  më parë janë miratuar Leje 

ndërtimi deri në kofirmimin e shlyerjes së detyrirmeve financiare që rrjedhin nga miratimi i 

lejes së ndërtimit. 

 

Brenda muajit Tetor 2018 

   

27-Gjetje: Në një rast ZVRPP Sarandë ka ofruar shërbimin e kërkuar subjektit J. C., duke kryer 

veprime për pasurinë e paluajtshme regjistruar në (KPP) volum 21, faqe 183, pasuria nr. 1/1040, 

në kushtet kur: Nuk është marrë përgjigje nga Drejtoria e ALUIZNIT Qarku Vlorë sipas shkresës 

nr.2599 prot datë 19.06.2014 sipas shkresës nr.14089 datë 29.12.2016 në lidhje me verifikin e 

ligjshmërisë të aktit të leshur nisur nga fakti se numri i akti nuk përputhet me shkresën përcjellëse 

të tij, kartelën e pasurisë, regjistrin e parcelës ndërtimore, si dhe mos përputhje të zonave 

kadastrale, të meta dhe mangësi të cilat ZVRPP Sarandë nuk ka marë përgjigje dhe për të  cilat 

nuk ka poseduar të  dhë na të  reja. Veprime këto që bien në kundërshtim me pikën “ç”, “e” të 

nenit 20, shkronjën “a” neni 25, pikën 1  nenin 29, 30 dhe nenin 45 të ligjit nr.33/2012, datë 

29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” i ndryshuar, me pikën 10.5 të kreut të I 

dhe 5.1 të kreut VI të Rregullores nr.184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit të 



 
 

     12 
 

pasurive të paluajtshme”, pika 5 e Udhëzimit nr.2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e 

elementëve të akteve që verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të 

procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit”, nenin 2 të ligjit nr.9482, datë 03.04.2006 “Për 

legalizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” i ndryshuar dhe ligji nr.111/2012 “Për 

menaxhimin e integruar të burimeve ujore” (Trajtuar në faqet 104-160 të Raportit Përfundimtar 

të Auditimit). 

Rekomandim 27: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë  të marrë masa, që në bazë të pikës 1 neni 5; 

pikës 1 neni 49, pikës 1 neni 59 dhe pikës 1 neni 60 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, pikës 5.2.2 të kreut VI të Rregullores nr.184, datë 

08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e 

konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurinë nr. 1/1040 volum 21, faqe 183, ZK 

2297, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor  2018 

 

28-Gjetje: Në një rast ZVRPP Sarandë ka ofruar shërbimin e kërkuar subjektit M. K., duke 

kryer veprime për pasurinë e paluajtshme regjistruar në (KPP) volum 17, faqe 102, pasuria 

nr.2/340, në kushtet kur: Leja e legalizimit nr.10095 datë, 27.08.2014 është dhënë për objektin 

“Shtesë në lartësi 1 kat për objektin me leje ndërtimi 3 kat me 1 kat nëntokë”, ndërkohë 

bashkëlidhur praktikës nuk ka leje sheshi apo leje ndërtimi, gjithashtu nuk ka objekt 3 kat me 

leje ndërtimi të regjistruar në regjistrat e pasurive të paluajtshme,  si dhe në KPP volum 15 faqe 

67 pasuria nr.2/292 objekt 1 kat 72 m
2
, volum 10 faqe 125 pasuria nr.2/38 objekt 1 kat, ekzistojnë 

dy objekte 1 katëshe për të cilat ZVRPP është shprehur se janë shembur por për të cilat nuk 

posedohet leje për prishje objekti nga struktura përgjegjëse. Ndërsa në volum 15 faqe 67 pasuria 

nr.2/292, në seksionin (E) të kartelës për të cilën nga Drejtoria Tatimore Sarandë me shkresën 

nr.11647/1 datë 29.09.2014 është vendosur barrë siguruese për detyrime të pa paguar, barrë e 

cila nuk është mbartur te pasuria nr.2/340 volum 17, faqe 102. Veprime në kundërshtim me 

pikën 3 neni 34 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” 

(Trajtuar në faqet 104-160 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 28: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë  të marrë masa, që në bazë të të pikës 1 neni 5; 

pikës 1 neni 49, pikës 1 neni 59 dhe pikës 1 neni 60 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, pikës 5.2.2, të kreut VI të Rregullores nr.184, datë 

08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e 

konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurinë nr. 2/340 volum 17, faqe 102, ZK 2297, 

deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor  2018 
 

29-Gjetje: Në një rast ZVRPP Sarandë ka ofruar shërbimin e kërkuar subjektit K. R. pritja e 

dokumentacionit sipas formularit tip ish/specialistja R. C. larguar nga detyra më datë 31.06.2014, 

si i plotë dhe legalisht i pranueshëm, duke plotësuar dhe nënshkruar shtojcën nr. 4. Për regjistrimi 

përfundimtar të ndërtimeve të reja, përfituar sipas lejes së legalizimit nr.48569, datë 21.05.2013, 

për objektin “Godinë banimi 1 kat”, në kushtet kur: Duke ju referuar të dhënave koordinatave të 

paraqitura në genplanin bashkëlidhur lejes dhe krahasimin me materialin gjeohapsinor (ASIG) 

fotografimi vitit 2015, rezulton se nuk ekziston objekt në vendin dhe pozicionin e përcaktuar në 

aktin e miratuar, në këto kushte Drejtoria e ALUIZNI-t Sarandë, nuk duhej të kualifikonte dhe 

paiste me leje legalizimi subjektin K. Z. R. për objektin “Godinë banimi 1 kat nën tokë”, me 

sipërfaqe ndërtimi 69.3 m
2
 dhe parcelës  ndërtimore 500 m

2
. Veprime këto që bien në 

kundërshtim me nenin 45 të ligjit nr.33/2012, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme pika 5 e Udhëzimit nr.2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementëve të akteve që 

verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e 

urdhrit të regjistruesit”, nenin 2 të ligjit nr.9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin dhe integrimin 

e ndërtimeve pa leje” i ndryshuar dhe pikën 3, pikën 4, germa “a”, “dh” dhe “e”, pikën 5 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” (Trajtuar në faqet 104-160 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
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Rekomandim 29: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë  të marrë masa, që në bazë të pikës 1 neni 5; 

pikës 1 neni 49, pikës 1 neni 59 dhe pikës 1 neni 60 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, pikës 5.2.2, të kreut VI të Rregullores nr.184, datë 

08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e 

konstatuara të nxjerrë urdhër e refuzimit për aktin administrativ lejen e legalizimit 

nr.48569, datë 21.05.2013, ZK 2297 dhe kthimin për rikonfirmim tek ALUIZNI Sarandë  

për konfirmimin ligjor të  këtij akti nga institucioni që  e ka lëshuar. 

Brenda muajit Tetor  2018 

 

30-Gjetje: ZVRPP Sarandë në 12 raste  ka regjistruar pasuritë bazuar në  leje ndërtimi, ku 

konstatohet se, regjistrimi i pasurive pallate, 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 kofirmon kryerjen e punimeve në perputhje me normat e 

standardet e sigurisë në fuqi, sa vepruar në papajtushmëri me, nenin 42 të ligjit nr. 107/2014, 

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 elementeve të akteve, që verifikohen nga zyra e 

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

(Trajtuar në faqet 160-223 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 30: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë të marrë masa, në bazë të pikës “1” neni 5 dhe 

pikës 1 neni 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, 

bazuar në shkeljet e konstatuara dhe në dispozitat ligjore përkatëse, të nxjerrë urdhër 

kufizimi për pasuritë e regjistruara me refrenca: nr.4256, nr.4967, nr.5894, nr.4981, 

nr.4785, nr.4657, nr.5945, nr.4296, nr.4246, nr.4362, nr. 5045, nr.5051, të pasqyruara në 

tabelën nr.2 “Regjistri i lejeve të ndërtimit”,
 

ZK 8642, deri në plotësimin me 

dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor  2018 

 

31-Gjetje: ZVRPP Sarandë në 2 raste, ka regjistruar pasuritë: nr. 18/353 volumi  29, faqe 83, 

truall me sipërfaqe 488 m
2
 dhe sipërfaqe ndërtimi 234 m

2
, konstatohen të meta dhe parregullsi, 

pasi Formulari nr.2, ku pasqyrohen kondicionet urbane, sipas Vendimit të KRRT-së Sarandë, 

nr.3/35, datë 18.10.2010, ka paqartësi lidhur me katet ekzistuese dhe ato të miratuara për tu 

ndërtuar, si dhe pasurinë nr.18/371, volum 34, faqe 79, duke mos respektuar kërkesat ligjore, 

pasi regjistrimi i kësaj pasurie është kryer në mungesë të plotë  dokumentacionit origjinal që 

shërben si titull pronësie, sa vepruar në papajtushmëri me shkronjën a neni 25, nenin 45 të ligjit 

nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” dhe 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” (Trajtuar në 

faqet 160-223 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 31: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë të marrë masa, në bazë të pikës “1” neni 5, dhe 

pikës 1 neni 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, 

bazuar në shkeljet e konstatuara dhe në dispoziatat ligjore përkatëse, të nxjerrë urdhër 

kufizimi për pasuritë nr. 18/353 volumi  29, faqe 83, dhe nr.  18/371, volum 34, faqe 79,  ZK 

8642, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor  2018 

 

32-Gjetje: ZVRPP Sarandë në 2 raste, ka regjistruar pasurinë nr. 6/17 volumi 1, faqe 120, truall 

me sipërfaqe 420 m
2
 dhe sipërfaqe ndërtimi 252 m

2
, konstatohen të meta dhe parregullsi, pasi  

mungon dokumentacioni tekniko ligjor urbanistik (Leje sheshi; Leje ndërtimi, Leja e shfytëzimit), 

ndërsa dokumentacioni gjendje në dosje ka miratuar vetëm ndërtimin e një banese vetjake, pra 

rezulton se ka ndryshuar destinacioni i funksionimit të objektit, pasi regjistrimi i kësaj pasurie 

është kryer në mungesë të plotë  dokumentacionit origjinal që shërben si titull pronësie, si dhe 

pasurinë nr.15/233, volum 22, faqe 101, duke mos respektuar kërkesat ligjore, regjistrimi 

pasurisë truall dhe ndërtesë, është kryer në mungesë të plotë  dokumentacionit ligjor urbanistik, 
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që shërben si titull pronësie, sa vepruar në papajtushmëri me shkronjën a neni 25, nenin 45, të 

ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” dhe 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” (Trajtuar në 

faqet 160-223 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 32: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë të marrë masa, në bazë të pikës “1” neni 5, dhe 

pikës 1 neni 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, 

bazuar në shkeljet e konstatuara dhe në dispoziatat ligjore përkatëse, të nxjerrë urdhër 

kufizimi për pasurinë nr. 6/17 volumi 1, faqe 120,  ZK 8642, deri në plotësimin me 

dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor  2018 

 

33-Gjetje : ZVRPP Sarandë në 2 raste, ka regjistruar pasuritë: nr. 8/216 volumi  29, faqe 218 

truall me sipërfaqe 550 m
2
 dhe sipërfaqe ndërtimi 422 m

2
, konstatohen të meta dhe parregullsi, 

pasi nuk ka përpuethshmëri ndërmjet të dhënavë ne aktin e kolaudimit dhe planit të rilevimit, ku 

është përcaktuar sipëfaqe ndërtimi 412.5 m
2
, ndërsa në KPP është regjistruar  sipërfaqe ndërtimi 

422 m
2
, duke krijuar një diferencë prej 9.5 m

2
(422-412.5), si dhe pasurinë nr. 22/53, volum 17, 

faqe 57, “Godinë  banimi dhe shërbimi 6 kate + papafingo”,  duke mos respektuar kërkesat 

ligjore, pasi është regjistruar një kat i objektit në mungesë të   dokumentacionit që shërben si 

titull pronësie, si dhe kalimi i truallit në funksion të objektit është kryer pa kontratë shkëmbimi, 

sa vepruar në papajtushmëri me shkronjën a neni 25, nenin 45, të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 

“Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” dhe 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” (Trajtuar në faqet 160-223, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 33: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë të marrë masa, në bazë të pikës “1” neni 5, dhe 

pikës 1 neni 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, 

bazuar në shkeljet e konstatuara dhe në dispoziatat ligjore përkatëse, të nxjerrë urdhër 

kufizimi për pasuritë nr.8/216 volumi  29, faqe 218, dhe nr. 22/53, volum 17, faqe 57, ZK 

8642, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor  2018 

 

34-Gjetje: ZVRPP Sarandë në  1 rast, ka regjistruar pasurinë nr.8/359-Nd, volumi  32, faqe 38, 

objektit 1: “Godinë  banimi dhe shërbimi 4 kate+papafingo dhe 1 kat nëntokë”, objektit 2: 

“Godinë  banimi dhe shërbimi 3 kate+papafingo dhe 3 kat nëntokë”, me sipërfaqe ndërtimi 422 

m
2
, rezulton se regjistrimi i kësaj pasurie, është kryer në shkelje të dispozitave ligjore, pasi është 

ndërtuar dhe regjistruar në KPP, 1 kat i objektit me sipërfaqe 360 m
2
, në mungesë të plotë 

dokumentacionit ligjor urbanistik, që shërben si titull pronësie,  si dhe  janë kryer veprime duke 

tjerësuar njësitë, në mungesë të marrëdhenieve me truallin, sa vepruar në papajtueshmëri me  

shkronjën “a” neni 25, nenin 45 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme” dhe UKM nr.1, datë 13.4.2016, “Për caktimin e kritereve e të procedurave për 

regjistrimin e lejes së ndërtimit dhe akteve noteriale të lidhura për zhvillimin, në cilësinë e 

investitorit e të pronarëve të truallit apo blerësve/porositësve të njësive individuale, të objektit në 

fazën e karabinasë dhe të objektit të përfunduar”(Trajtuar në faqet 160-223 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 34: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë të marrë masa, në bazë të pikës “1” neni 5 dhe 

pikës 1 neni 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, 

bazuar në shkeljet e konstatuara dhe në dispoziatat ligjore përkatëse, të nxjerrë urdhër 

kufizimi për pasuritë nr. 8/359-Nd, volumi  32, faqe 38, ZK 8642, deri në plotësimin me 

dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor  2018 

 

35-Gjetje : ZVRPP Sarandë në 2 raste, ka regjistruar pasuritë: nr. 18/368, volumi 33, faqe 20, 

truall me sipërfaqe 863 m
2
 dhe sipërfaqe ndërtimi 423.5 m

2 
dhe lëshuar çertifikatë pronësie për 
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investitorin “G. N. P.”, konstatohen të meta dhe parregullsi, pasi  regjistrimi pasurisë truall në 

funksion të objekit, është kryer duke ndryshuar konfigurimin e sheshit të miratuar dhe duke 

ndryshuar pronësinë e pasurisë së miratuar për sheshin e ndërtimit, për rrjedhojë është tjetërsuar 

pasuria “shtet” e llojit “rrugë” me sipërfaqe 119 m
2
, duke kaluar si pjesë përbërëse e truallit 

funksional të objektit të ndërtuar, si dhe pasurinë nr. 11/187, volum 30, faqe 30, dhe lëshuar 

çertifikatë pronësie për investitorin “Roland Andoni”, duke ndryshuar konfigurimin e 

mëparshëm, për rrjedhojë është tjetërsuar pasuria “shtet” e llojit “rrugë” me sipërfaqe 117 m
2
, 

duke kaluar si pjesë përbërëse e truallit funksional, sa vepruar në papajtushmëri me shkronjën 

a neni 25, nenin 48, të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, 

me pikën 3 neni 3, të ligjit nr. 8743, datë 22.2.2001 “Për Pronat e Paluajtshme të Shtetit” 

(Trajtuar në faqet 160-223, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 35: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë të marrë masa, në bazë të pikës “1” neni 5, dhe 

pikës 1 neni 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, 

bazuar në shkeljet e konstatuara dhe në dispoziatat ligjore përkatëse, të nxjerrë urdhër 

kufizimi për pasuritë nr.18/368, volumi 33, faqe 20 dhe nr.11/187, volumi 30, faqe 30,  ZK 

8642, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor  2018 

 

36-Gjetje: ZVRPP Sarandë në 2 raste, ka regjistruar pasuritë: nr.13/114, volumi  37, faqe 200 

truall me sipërfaqe 425 m
2
 dhe sipërfaqe ndërtimi 180 m

2
, konstatohen të meta dhe parregullsi, 

pasi nuk ka përpuethshmëri ndërmjet sipërfaqes së objektit të regjistruar në KPP dhe asaj të 

përcaktuar në plan rilevim, duke regjistruar më tepër sipërfaqen prej +51 m
2
(180 -129), gjithashtu 

ka mungesë e pasaktësi të dokumentacionit ligjhor urbanistik, si dhe pasurinë nr. 15/436, volum 

17, faqe 57, truall  me sipërfaqe 630 m
2
 dhe ndërtesë me sipërfaqe 170 m

2
,  duke mos respektuar 

kërkesat ligjore, pasi regjistrimi i pasurisë truall, duke kaluar nga regjistrimi hipotekor në sistem 

regjistrimi fillestar, duke lëshuar certefikatë pronësie, bazuar në akte pronësie që nuk përmbushin 

kërkesat ligjore, si dhe në mungesë të dokumentacionit urbanistik, sa vepruar në papajtushmëri 

me shkronjën a neni 25, nenin 45 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme” dhe 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”(Trajtuar në faqet 160-223 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 36: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë të marrë masa, në bazë të pikës “1” neni 5, dhe 

pikës 1 neni 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, 

bazuar në shkeljet e konstatuara dhe në dispoziatat ligjore përkatëse, të nxjerrë urdhër 

kufizimi për pasuritë nr.13/114, volumi  37, faqe 200 dhe nr.15/436, volum 17, faqe 57, ZK 

8642, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor  2018 

 

37-Gjetje: ZVRPP Sarandë në 20 raste, ka regjistruar pasuri truall në funksion të objekteve, 

duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi këto troje janë përfituar me kontrata shitje nga pushteti 

vendor, të cilat nuk mund të shërbejnë si akte për fitimin e pronësisë, si dhe në 11 raste, janë 

kryer veprime mbi pasuri truall që rezultojnë në kushtet e kufizimit, sa vepruar në papajtueshmëri 

me  shkronjën “a” neni 25, nenin 45, nenin 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme” dhe me nenin 3 të ligjit nr.7980, datë 27.07.1995 “Për shitblerjen e 

trojeve”, i ndryshuar (Trajtuar në faqet 160-223 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 37: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë të marrë masa, në bazë të pikës “1” neni 5 dhe 

pikës 1 neni 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, 

bazuar në shkeljet e konstatuara dhe në dispozitat ligjore përkatëse, për rastet që nuk 

rezoultojnë të kufizuara, të nxjerrë urdhër kufizimi për pasuritë e regjistruara të konstatuara 

me shkelje, të pasqyruara në tabelën nr. 2 “Regjistri i lejeve të ndërtimit”,
 
ZK 8642, deri në 

plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor  2018 
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38-Gjetje: Në një rast ZVRPP Sarandë kryer veprime për pasurinë e paluajtshme regjistruar në 

(KPP) volum 31, faqe 84, nr.24/166 , në kushtet kur ka pretendime, lidhur me pronësinë mbi 

truallin ku është ngritur ndërtimi, pjesërisht apo plotësisht, palët kanë qënë në proces gjyqësor, 

ndërkohë që janë kryer veprime dhe paisur me certikata pronësie 15.06.2017. Në Lejen e ndërtimit 

për shtyrjen e afatit të vendimit të KRRT nr.3/24 datë 13.09.2010 në seksionin përshkrimi i 

objektit, nuk përcaktohen numri i kateve nën dhe mbi tokë, sipas formularit tip për kategorinë e 

dokumentit të kërkuar. Shtyrja e afatit të lejes nuk është bërë brenda afatit të përfundimit të lejes 

së parë, pasi vendimi për shtyrjen e afatit të lejes është marrë më datë 12.12.2014 ndërsa afati i 

lejes së parë përfundon më datë 31.12.2012. Studimi pjesor urbanistik nuk përputhet me 

planimetrinë e sheshit të ndërtimit, në pjesën e kondicioneve urbane pasi: Sipërfaqja e ndërtimit 

mbi rrugën kryesore sipas studimit pjesor është 1050 m
2
 ndërsa në planimetrinë e sheshit të 

ndërtimit është 1080 m
2
 duke mos u përputhur me njëra tjetrën me një diferencë prej 30 m

2
. 

Brenda truallit të sheshit të ndërtimit, pjesa e truallit të D. P. zihet nga kanali i ujerave të zeza 

për një sipërfaqe 97 m
2
 e cila është pronë shtetërore në pronësi Ndërmarrjes Ujësjellës 

Sarandë, kjo sipas deklaratës noteriale nr. 1972 rep, 901/2 datë 09.08.2016, ku bashkëlidhur 

është paraqitet planimetria e sheshit të ndërtimit ku sheshi nr. 13/1 sipas paraqitjes hartografike 

zë kanali e ujërave të zeza. Ndërmarrja e UK Sarandë me shkresën nr. 229 prot datë 18.10.2011 

ku i drejtohet njërit nga bashkëpronarëve K., ku të merren masa për riparimin e kanalit prishur 

gjatë kryerjes së punimeve për parcelën 30/35, bashkëlidhur fragment i hartës ku KUZ bie 

përmes kësaj prone. Nga ana e specialistit përgjegjes për hartografine nuk është kryen hedhja e 

ndryshimeve te kufijve te pasurive ne HTR për objektit në hartën e punës me konturet e kuqe, 

gjithashtu nga krahasimi i vendosjes së pronave në hartën e punës me planimetrinë e sheshit të 

ndërtimit, rezulton se  një pjesë e objekti dhe e sheshit të ndërtimit del jashtë pronave ven në 

funksion të sheshit të ndërtimit, duke u mbivendosur pjesërishtë mi pasuritrë: nt. 24/239 volum 

21, faqe 186 e llojit rrugë, nr.24/164 volum 2 faqe 224 dhe nr. 24/28 volum 16 faqe 221. Në 

relacionin e përgatitur nga specialistët, sqarohet së nga hedhja e planrilevimit në HTR ndër të 

tjera rezulton se prek edhe pasurinë nr.24/163 volum 29 faqe 191 në pronësi D. P., por në HTR 

nuk ekziston pasuri me këtë numër. Veprime këto në papajtueshmëri me “ç”, “e” të nenit 20, 

shkronjën “a” neni 25, pikën 1 neni 48, neni 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme” dhe me nenin 13 të ligjit nr 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe 

disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar, ligjin nr.8405, datë 17.9.1998 “Për  

urbanistikën”, i ndryshuar, nenin 79 të ligjit nr. 10119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin e 

territorit", të ndryshuar, pikën 1 të Urdhrit nr. 6 datë 21.01.2001 të Kryeregjistruesit “Për 

rregullimin e veprimtarisë për regjistrimin e ndërtimeve të reja në bazë të funksionimit të ri të 

KRRT-ve” dhe pikën 2 paragrafi 2 të UKM nr.2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve 

të akteve, që verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për 

nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit” (Trajtuar në faqet 160-223, të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

Rekomandim 38: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë  të marrë masa, që në bazë të pikës 1 neni 59 

dhe pikës 1 neni 60 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, 

pikës 5.2.2, të kreut VI të Rregullores nr.184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit 

të pasurive të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi për 

pasurinë nr.24/166D volum 31, faqe 84 ZK 8642 dhe njësitë e individualizuara të hapura në 

(KPP) që rrjedhin prej saj, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor  2018 

 

39-Gjetje: Në një rast ZVRPP Sarandë, ka ofruar shërbimin e kërkuar subjektit A. A. C., duke 

kryer veprime për pasurinë e paluajtshme regjistruar në (KPP) volum 46, faqe 73, pasuria nr. 

20/254, në kushtet kur: Nuk është bërë shënimin në (KPP) se ky objekt është ngritur mbi një 

pasuri truall, plotësisht në pronësi të shtetit. Nuk është bërë shënimi për ekzistencën e objektit 

mbi truallin plotësisht shtetërore në KPP volum 19, faqe 73 pasuria nr.20/235 e llojit truall në 

pronësi shtet. Ky shënim nuk është bërë edhe në kartelat/regjistrat e njësive të 

individualizuara që përbëjnë objektin, duke regjistruar në këtë mënyre objektin bashke me 

truallin. Në relacionin e datës 20.08.2015, citohet se prona shtet në masën 263 m
2
 cila ndahet: 
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Pasuria nr.20/254 vol 46 faqe 24 truall me sipërfaqe 263 m2 në pronësi A. C., por me këto të 

dhëna pasurie ndodhet pronar shteti, me shenimin në seksionin (E) kjo pasuri e okupuar nga 

A. C., gjithashtu sa citohet në relacion pasuria nr.20/255 vol 46 faqe 25 truall në pronësi shtet, 

por me këto të dhëna pronësie del pronar J. M.. Me urdhrin nr.1186 datë 20.08.2015 është 

urdhëruar kryerja e veprimeve KPP HTR, dhe vendosja e kufizimeve mbi njësitë e 

individualizuara, ndërsa më datë 21.08.2015 ka pajisur me certifikatë pronësie subjektin në 

kushtet e kufizimit të njësive. Veprime këto në papajtueshmëri me “ç”, “e” të nenit 20, shkronjën 

“a” neni 25, pikën 1 neni 48, neni 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive 

të paluajtshme” dhe me nenin 13, të ligjit nr.8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe 

disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar, ligjin nr.8405, datë 17.9.1998 “Për 

Urbanistikën”, i ndryshuar, nenin 79 të ligjit nr.10 119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin e 

territorit", të ndryshuar, pikën 1 të Urdhrit nr.6 datë 21.01.2001 të Kryeregjistruesit “Për 

rregullimin e veprimtarisë për regjistrimin e ndërtimeve të reja në bazë të funksionimit të ri të 

KRRT-ve” dhe pikën 2, paragrafi 2 të UKM nr.2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve 

të akteve, që verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për 

nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit” (Trajtuar në faqet 160-223 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

Rekomandim 39: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë  të marrë masa, që në bazë të pikës 1 neni 59 

dhe pikës 1 neni 60 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, 

pikës 5.2.2 të kreut VI të Rregullores nr.184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit të 

pasurive të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi për 

pasurinë nr.20/254 volum 46, faqe 73 ZK 8641 dhe njësitë e individualizuara të hapura në 

(KPP) që rrjedhin prej saj, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor  2018 

 

40-Gjetje: Në një rast ZVRPP Sarandë ka ofruar shërbimin e kërkuar subjektit I. I., duke kryer 

veprime për pasurinë e paluajtshme regjistruar në (KPP) volum 32, faqe 8, pasurita nr. 18/50 ND, 

pasuri e cila vjen nga volum 4 faqe 171, nr.18/50, në kushtet kur: Për truallin ku është ngritur 

ndërtimi, ka urdhër kufizimi nr.67/1, datë 03.12.2008 për kufizimin e pasurive me kontratë nga 

bashkia deri në rregullimin e mardhënieve me truallin. Nuk është vendosur në (KPP) urdhri i 

kufizimit për njësitë e individualizuara që përfiton Xh. K. duke qënë se origjina e përfitimit të 

truallit është në kundërshtim me nenet nr.193 e 195 të Kodit Civil në RSH, të cituara në urdhrin e 

regjistruesit nr.454, datë 08.04.2016. Në Lejen e ndërtimit për shtyrjen e afati të vendimit të 

KRRT nr.3/24 datë 13.09.2010 në seksionin përshkrimi i objektit, nuk përcaktohen numri i 

kateve nën dhe mbi tokë, sipas formularit tip për kategorinë e dokumentit të kërkuar. Nga ana e 

specialistit përgjegjes për hartografine nuk është kryer hedhja e ndryshimeve të kufijve të 

pasurive ne HTR për objektit në hartën e punës me konturet e kuqe, gjithashtu nga krahasimi i 

vendosjes së pronave në hartën e punës me planimetrinë e sheshit të ndërtimit, rezulton se  një 

pjesë e objekti dhe e sheshit të ndërtimit nuk përputhen me azhurnimin e HTR. Veprime këto 

në papajtueshmëri me “ç”, “e” të nenit 20, shkronjën “a” neni 25, pikën 1 neni 48, neni 59 të ligjit 

nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” dhe me nenin 13 të ligjit nr. 

8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar, 

ligjin nr.8405, datë 17.9.1998 “Për  Urbanistikën”, i ndryshuar, nenin 79 të ligjit nr. 10 119, datë 

23.4.2009 "Për planifikimin e territorit", të ndryshuar, pikën 1 të Urdhrit nr. 6 datë 21.01.2001 të 

Kryeregjistruesit “Për rregullimin e veprimtarisë për regjistrimin e ndërtimeve të reja në bazë të 

funksionimit të ri të KRRT-ve” dhe pikën 2 paragrafi 2 të UKM nr.2, datë 12.09.2012 “Për 

përcaktimin e elementeve të akteve, që verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të 

paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit” (Trajtuar në faqet 160-223 

të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 40: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë  të marrë masa, që në bazë të pikës 1 neni 59 

dhe pikës 1 neni 60 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, 

pikës 5.2.2, të kreut të VI të Rregullores nr.184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së 

regjistrimit të pasurive të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara të nxjerrë urdhër 

kufizimi për pasuritë nr.18/50 ND, volum 32, faqe 8, pasuri e cila vjen nga volum 4 faqe 
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171, nr.18/50 ZK 8642 dhe njësitë e individualizuara të hapura në (KPP) që rrjedhin prej 

saj, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor  2018 

 

41-Gjetje: Në një rast ZVRPP Sarandë ka ofruar shërbimin e kërkuar subjektit J.M., duke kryer 

veprime për pasurinë e paluajtshme regjistruar në (KPP) volum 19, faqe 194, pasuria nr. 24/376, 

pasuri e cila shkon volum 45 faqe 238 e në vijim, në kushtet kur: Nga ana e specialistit përgjegjes 

për hartografine është kryer pjesërisht hedhja e ndryshimeve të kufijve të pasurive ne HTR për 

objektit në hartën e punës me konturet e kuqe, gjithashtu nga krahasimi i vendosjes së pronave 

në hartën e punës me planimetrinë e sheshit të ndërtimit, rezulton se  një pjesë e objekti dhe e 

sheshit të ndërtimit nuk përputhen me azhurnimin e HTR dhe bie një pjesë mbi rrugë. Veprime 

këto në papajtueshmëri me “ç”, “e” të nenit 20, shkronjën “a” neni 25, pikën 1 neni 48, neni 59 të 

ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” dhe me nenin 13 të ligjit 

nr.8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar, 

ligjin nr.8405, datë 17.9.1998 “Për  urbanistikën”, i ndryshuar, nenin 79 të ligjit nr.10 119, datë 

23.4.2009 "Për planifikimin e territorit", të ndryshuar, pikën 1 të Urdhrit nr.6 datë 21.01.2001 të 

Kryeregjistruesit “Për rregullimin e veprimtarisë për regjistrimin e ndërtimeve të reja në bazë të 

funksionimit të ri të KRRT-ve” dhe pikën 2 paragrafi 2 të UKM nr.2, datë 12.09.2012 “Për 

përcaktimin e elementeve të akteve, që verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të 

paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit” (Trajtuar në faqet 160-223 

të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 41: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë  të marrë masa, që në bazë të pikës 1 neni 59 

dhe pikës 1 neni 60 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, 

pikës 5.2.2, të kreut VI të Rregullores nr.184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit 

të pasurive të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi për 

pasurinë nr.24/376, volum 19, faqe 194, pasuri e cila shkon volum 45 faqe 238 ZK 8641 dhe 

njësitë e individualizuara të hapura në (KPP) që rrjedhin prej saj, deri në plotësimin me 

dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor  2018 

 

42-Gjetje: Në një rast ZVRPP Sarandë ka ofruar shërbimin e kërkuar subjektit “L. Sh.” shpk, 

duke kryer veprime për pasurinë e paluajtshme regjistruar në (KPP) volum 17, faqe 143, është 

regjistruar pasuritë nr.24/25, në kushtet kur: Nga ana e specialistit përgjegjës për hartografinë, 

nuk është kryer hedhja e ndryshimeve të kufijve të pasurive ne HTR për objektit në hartën e 

punës me konturet e kuqe, gjithashtu nga krahasimi i vendosjes së pronave në hartën e punës me 

planimetrinë e sheshit të ndërtimit, rezulton se një pjesë e objekti dhe e sheshit të ndërtimit nuk 

përputhen me azhurnimin e HTR dhe bie një pjesë mbi rrugë pasuria nr.24/404 volum 26 faqe 

233. Veprime këto në papajtueshmëri me “ç”, “e” të nenit 20, shkronjën “a” neni 25,pikën 1 neni 

48, neni 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” dhe me 

nenin 13 të ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të 

ndërtimit”, të ndryshuar, ligjin nr. 8405, datë 17.9.1998 “Për urbanistikën”, i ndryshuar, nenin 79 

të ligjit nr.10119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin e territorit", të ndryshuar, pikën 1 të Urdhrit 

nr.6 datë 21.01.2001 të Kryeregjistruesit “Për rregullimin e veprimtarisë për regjistrimin e 

ndërtimeve të reja në bazë të funksionimit të ri të KRRT-ve” dhe pikën 2 paragrafi 2 të UKM 

nr.2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve, që verifikohen nga zyra e 

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

(Trajtuar në faqet 160-223 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

Rekomandim 42: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë  të marrë masa, që në bazë të pikës 1 neni 59 

dhe pikës 1 neni 60 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, 

pikës 5.2.2, të kreut VI të Rregullores nr.184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit 

të pasurive të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi për 

pasurinë nr. 24/25 volum 17, faqe 143, ZK 8641 dhe njësitë e individualizuara të hapura në 

(KPP) që rrjedhin prej saj, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 
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Brenda muajit Tetor  2018 
 

43-Gjetje: Në një rast ZVRPP Sarandë ka kryer veprime për pasurinë e paluajtshme regjistruar 

në (KPP) volum 36, faqe 203, pasuria nr. 26/79, në kushtet kur: Nga ana e specialistit përgjegjës 

për hartografinë, nuk është kryer hedhja e ndryshimeve të kufijve të pasurive ne HTR për 

objektit në hartën e punës me konturet e kuqe, gjithashtu nga krahasimi i vendosjes së pronave 

në hartën e punës me planimetrinë e sheshit të ndërtimit, rezulton se një pjesë e objekti dhe e 

sheshit të ndërtimit nuk përputhen me azhurnimin e HTR dhe bie një pjesë mbi trotuar pasuria 

nr.26/369 volum 26 faqe 369. Veprime këto në papajtueshmëri me “ç”, “e” të nenit 20, shkronjën 

“a” neni 25, pikën 1 neni 48, neni 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive 

të paluajtshme”, nenin 79 të ligjit nr.10 119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin e territorit", të 

ndryshuar dhe pikën 2 paragrafi 2 të UKM nr.2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve 

të akteve, që verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për 

nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit” (Trajtuar në faqet 160-223 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

Rekomandim 43: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë  të marrë masa, që në bazë të pikës 1 neni 59 

dhe pikës 1 neni 60 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, 

pikës 5.2.2, të kreut VI të Rregullores nr.184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit 

të pasurive të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi për 

pasurinë nr. 26/79, volum 36, faqe 203, ZK 8641 dhe njësitë e individualizuara të hapura në 

(KPP) që rrjedhin prej saj, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

 

Brenda muajit Tetor  2018 

 

44-Gjetje: Në një rast ZVRPP Sarandë ka ofruar shërbimin e kërkuar subjektit Th. L., duke 

kryer veprime për pasurinë e paluajtshme regjistruar në (KPP) volum 50, faqe 138, pasuria nr. 

24/458, pasuri vjen nga volum 32 faqe 59 pasuria nr. 24/331 në kushtet kur: nuk është kryer një 

për një kontrolli tekniko-ligjor të regjistrimeve te kryera në kartelat e pasurive të paluajtshme të 

reja të hapura nga kompania kontraktore, pasi nuk është hapur sipas radhës dokumentacioni 

ligjor në lidhje me origjinën e truallit në kuptim të nenit 193 të Kodit Civil ne RSH, duke hedhur 

aktet e trashëgimisë, ndarjes dhe ose pjestimit të pasurisë, pa regjistruar më parë vendimin e 

KKP nr. 4, date 07.02.1994 të ish-pronarit J. L. dhe më pas të vijohej meregjistrimin e akteve të 

trashëgimisë dhe/ose pjestimit të pasurisë, gjithashtu  vendimin e KKP nr. 4, date 07.02.1994 nuk 

është origjinal, mungojnë të dhënat e pronës në të si dhe mungon procesverbali i dorëzimit të 

pronës.Veprime këto në papajtueshmëri me germën “a” e nenit 25 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 

“Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, me paragrafi e parë të pikës 5.2 të kreut VI të 

Rregullores nr.184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit të pasurive të 

paluajtshme”, në kundërshtim me pikën II.i. pikën II.iii të shkresës nr.1969 prot, datë 23.03.2012 

të ZQRPP “Rregullorja mbi monitorimin e regjistrimit fillestar”. Bazuar në ligjin nr.7843, date 

13/07/1994 “Për regjistrimin e pasurive te paluajtshme”, i ndryshuar, ne Kontratën LAMP-

A2.2/TS/FR/ICB-01/02, në dokumentin nr.892 prot. datë 07.02.2008 “Procedurat e kontrollit të 

regjistrimit fillestar”, shkresën e Kryeregjistruesit nr.5348 prot., datë 18/10/2011“Skema e 

rishikuar për kontrollin dhe monitorimin e regjistrimit fillestar” dhe shkresën e Kryeregjistruesit 

nr.5985 prot, date 16/11/2009 (Trajtuar në faqet 160-223 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 44: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë  të marrë masa, që në bazë të pikës 1 neni 59 

dhe pikës 1 neni 60 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, 

pikës 5.2.2 të kreut VI të Rregullores nr.184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit të 

pasurive të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi për 

pasuritë nr.24/458 volum 50, faqe 138, nr.24/331 volum 32 faqe 59 ZK 8641 dhe njësitë e 

individualizuara të hapura në (KPP) që rrjedhin prej saj, deri në plotësimin me 

dokumentacionin tekniko ligjor. 
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45-Gjetje: Në një rast ZVRPP Sarandë ka ofruar shërbimin e kërkuar subjektit A. J., duke 

kryer veprime për pasurinë e paluajtshme regjistruar në (KPP) volum 41, faqe 227, pasuria nr. 

17/372, në kushtet kur: Nga ana e specialistit përgjegjes për hartografine është kryer hedhja e 

ndryshimeve të kufijve të pasurive ne HTR për objektit në hartën e punës me konturet e kuqe, 

ku nga krahasimi i vendosjes së pronave në hartën e punës nuk përputhen me planimetrinë e 

sheshit të ndërtimit sipas studimit pjesor si dhe një pjesë e objekti dhe e sheshit të ndërtimit nuk 

përputhen me azhurnimin e HTR dhe bie mbi pasurinë nr.17/371 volum 41 faqe 226, ku nga 

veprimet e mëparshme në hartën e punës është kryer ripozicionim i sipërfqes së truallit sëbashku 

me objektin, pra korrigjim i ndryshimeve të hartë, por për të cilën nuk posedohet urdhër i 

regjistruesit. Gjithashtu nga për pasurinë nr.17/37 origjinë e pronës në emër të P. B.  nuk është 

kryer një për një kontrollin tekniko-ligjor të regjistrimeve te kryera në kartelat e pasurive të 

paluajtshme të reja të hapura nga kompania kontraktore, pasi dokumentacioni ligjor në lidhje me 

origjinën e truallit në kuptim të nenit 193 të kodit nuk janë orgjinale, gjithashtu vendimin e KKP 

nr.280, datë 08.02.1996 nuk është origjinal, mungojnë të dhënat e pronës në të si dhe mungon 

procesverbali i dorëzimit të pronës. Veprime këto në papajtueshmëri me “ç”, “e” të nenit 20, 

shkronjën “a” neni 25, pikën 1 neni 48, neni 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme”, nenin 79 të ligjit nr.10 119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin e 

territorit", të ndryshuar, pikën 1 të Urdhrit nr.6 datë 21.01.2001 të Kryeregjistruesit “Për 

rregullimin e veprimtarisë për regjistrimin e ndërtimeve të reja në bazë të funksionimit të ri të 

KRRT-ve” dhe pikën 2 paragrafi 2 të UKM nr.2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve 

të akteve, që verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për 

nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit” (Trajtuar në faqet 160-223 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

Rekomandim 45: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë  të marrë masa, që në bazë të pikës 1 neni 59 

dhe pikës 1 neni 60 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, 

pikës 5.2.2, të kreut VI të Rregullores nr.184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit 

të pasurive të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi për 

pasurinë nr.17/372, volum 41, faqe 227, ZK 8641 dhe njësitë e individualizuara të hapura në 

(KPP) që rrjedhin prej saj, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 
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46-Gjetje: Në një rast ZVRPP Sarandë ka kryer veprime për pasurinë e paluajtshme regjistruar 

në (KPP) volum 32, faqe 56, pasuria nr.24/66, në kushtet kur: Nga ana e specialistit përgjegjes 

për hartografine nuk është kryer hedhja e ndryshimeve të kufijve të pasurive ne HTR për objektit 

në hartën e punës me konturet e kuqe, si dhe nga krahasimi i vendosjes së pronave në hartën e 

punës nuk përputhen me planimetrinë e sheshit të ndërtimit sipas studimit pjesor ku një pjesë e 

objekti dhe e sheshit të ndërtimit nuk përputhen me azhurnimin e HTR dhe bie mbi pasurinë 

nr.24/357 volum 19, faqe 176 dhe pasurinë nr.24/65 volum 32 faqe 53. Veprime këto në 

papajtueshmëri me “ç”, “e” të nenit 20, shkronjën “a” neni 25,pikën 1 neni 48, neni 59 të ligjit 

nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, nenin 79 të ligjit nr.10 119, 

datë 23.4.2009 "Për planifikimin e territorit", të ndryshuar, pikën 1 të Urdhrit nr.6 datë 

21.01.2001 të Kryeregjistruesit “Për rregullimin e veprimtarisë për regjistrimin e ndërtimeve të 

reja në bazë të funksionimit të ri të KRRT-ve” dhe pikën 2 paragrafi 2 të UKM nr.2, datë 

12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve, që verifikohen nga zyra e regjistrimit të 

pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit” (Trajtuar në 

faqet 160-223 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

Rekomandim 46: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë  të marrë masa, që në bazë të pikës 1 neni 59 

dhe pikës 1 neni 60 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, 

pikës 5.2.2, të kreut VI të Rregullores nr.184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit 

të pasurive të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi për 

pasurinë nr. 24/66,volum 32, faqe 56, ZK 8641 dhe njësitë e individualizuara të hapura në 

(KPP) që rrjedhin prej saj, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 
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47-Gjetje: Në një rast ZVRPP Sarandë ka ofruar shërbimin e kërkuar subjektit S. H., duke kryer 

veprime për pasurinë e paluajtshme regjistruar në (KPP) volum 46, faqe 249, pasuria nr.23/248, 

në kushtet kur: Nga ana e specialistit përgjegjes për hartografine në relacionin e përpiluar citon se 

sipërfaqja e cila mbivendoset mbi rrugë është 20 m
2
 pasuria nr.23/223 volum 34 faqe 125 ndërsa 

në deklaratën noteriale nr.822 rep, 370 kol, datë 26.11.2015 subjekti heq dorë për një sipërfaqe 

prej 60 m
2
 truall në favour të shtetit e llojit truall, sipërfaqe të cilat nuk përputhen me një 

diferencë prej 40 m
2
. Në urdhrin e Regjistruesit nr.1627 datë 02.12.2015 nuk përcaktohet se cfar 

ndodh me sipërfaqen prej 20 m
2
 që do të zbritet duke nisur nga fakti se aktmarveshja e ndërtimit 

sipërfaqja totale e truallit ka qën 600 m
2
 ndërsa në KPP 479 m

2
, diferencë e cila ndikon 

drejtpërdrejtë në përqindjen takuese mes investitorit dhe pronarëve të truallit. Gjthashtu, nuk 

janë vënë në dispozicion dokumentacioni i origjinës së truallit për V. S. regjistruar në regjistrat 

hipotekorë sipas vërtetimit nr. 1, faqe 125, nr. 375 ND datë 04.06.2012. Veprime këto në 

papajtueshmëri me “ç”, “e” të nenit 20, shkronjën “a” neni 25,pikën 1 neni 48, neni 59 të ligjit 

nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, pikën 1 të Urdhrit nr.6 datë 

21.01.2001 të Kryeregjistruesit “Për rregullimin e veprimtarisë për regjistrimin e ndërtimeve të 

reja në bazë të funksionimit të ri të KRRT-ve” dhe pikën 2, paragrafi 2 të UKM nr.2, datë 

12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve, që verifikohen nga zyra e regjistrimit të 

pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit” (Trajtuar në 

faqet 160-223 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 47: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë  të marrë masa, që në bazë të pikës 1 neni 59 

dhe pikës 1 neni 60 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, 

pikës 5.2.2, të kreut të VI të Rregullores nr.184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së 

regjistrimit të pasurive të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara të nxjerrë urdhër 

kufizimi për pasurinë nr. 23/248 volum 46, faqe 249, ZK 8641 dhe njësitë e individualizuara të 

hapura në (KPP) që rrjedhin prej saj, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 
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48-Gjetje: Në një rast ZVRPP Sarandë ka ofruar shërbimin e kërkuar subjektit A. M., duke kryer 

veprime për pasurinë e paluajtshme regjistruar në (KPP) volum 47, faqe 66, pasuria nr. 22/154, në 

kushtet kur: Nga ana e specialistit përgjegjes për hartografine nuk është kryer hedhja e 

ndryshimeve të kufijve të pasurive ne HTR për objektit në hartën e punës me konturet e kuqe 

pjesërisht mbi pasurinë nr.22/128 volum 35 faqe 59 e llojit rrugë, gjithashtu, gjithashtu dhe një 

pjesë e truallit funksional prek rrugën në studim, kjo konfirmuar nga Bashkia Sarandë me 

shkresën nr.1192 prot, datë 14.12.2015. Veprime këto në papajtueshmëri me “ç”, “e” të nenit 20, 

shkronjën “a” neni 25,pikën 1 neni 48, neni 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme” dhe me nenin 13, të ligjit nr 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe 

disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar, ligjin nr. 8405, datë 17.9.1998 “Për  

Urbanistikën”, i ndryshuar, nenin 79 të ligjit nr. 10 119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin e 

territorit", të ndryshuar, pikën 1 të Urdhrit nr. 6 datë 21.01.2001 të Kryeregjistruesit “Për 

rregullimin e veprimtarisë për regjistrimin e ndërtimeve të reja në bazë të funksionimit të ri të 

KRRT-ve” dhe pikën 2 paragrafi 2 të UKM nr.2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve 

të akteve, që verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për 

nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit”(Trajtuar në faqet 160-223 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

Rekomandim 48: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë  të marrë masa, që në bazë të pikës 1 neni 59 

dhe pikës 1 neni 60 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, 

pikës 5.2.2, të kreut të VI të Rregullores nr.184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së 

regjistrimit të pasurive të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara të nxjerrë urdhër 

kufizimi për pasurinë nr.22/154 volum 47, faqe 66, ZK 8641 dhe njësitë e individualizuara 

të hapura në (KPP) që rrjedhin prej saj, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko 

ligjor. 
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49-Gjetje: Drejtoria e ALUIZNI 4-Zonat Turistike në lidhje me procedurat e legalizimit të 

objekteve si dhe të të dhënave të reja vënë në dispozicion nga kjo drejtori, në lidhje me aplikimin 

e penaliteteve dhe kushtet e marrëveshjes në të cilën ndodhen palët: Shteti shqiptar dhe subjekti 

“B.” shpk, rezulton se me urdhrin nr.592 datë 18.10.2006 të Ministrit të Turizmit, Kulturës, 

Rinisë dhe Sporteve është bërë zgjidhja e njëanshme e marrëveshjes së qerasë dhe zhvillimit, 

urdhër i cili citohet në  shkresë nr.710 prot, datë 18.11.2015 të Agjencisë Kombëtare të Turizmit 

drejtuar Drejtorisë së  ALUIZNI-t Tirana 4. 

- Si rezultat detyrimet dhe penalitet nga data e lidhje së  marrëveshjes së  qerasë / zhvillimit 

deri në  datën e zgjidhjes së  njëanshme sipas Urdhrit të  Ministrit të  linjës rillogariten si më  

poshtë : 
Data e marrëveshjes së zhvillimit është 31.08.2004 dhe është zgjidhurme Urdhër të  Ministrit datë  

18.10.2006, që  i takojnë 2 vite e 1 muaj e 18 ditë, periudhë aktive e marrëveshjes, ku detyrimet 

dhe penalitetet që  kanë  lindur janë: 

- Data e lidhjes së marrëveshje 31.08.2004 afati i punimeve 6 vjet, afati i përfundimit të punimeve 

31.08.2010, zgjidhja e marrëveshjes datë 18.10.2006, pra nga data 31.08.2004  deri më datën 

18.10.2006 periudhë aktive e marrëveshjes, janë gjithsej 778 ditë x 5000 lek/ditë penalitet = 

3,890,000 lekë shumë e cila ngarkon drejtpërdrejt subjektin “B.” shpk., për mos fillimin e 

punimeve të  ndërtimit të  kompleksin brenda afatit të përcaktuar në marrëveshje. 

- Data e lidhjes së marrëveshje 31.08.2004 afati i punimeve 6 vjet, afati i përfundimit të punimeve 

31.08.2010 zgjidhja e marrëveshje datë 18.10.2006, pra nga data 31.08.2004 deri më datën 

18.10.2006 periudhë aktive e marrëveshje i takojnë gjithsej 778 ditë x 5000 lek/ditë penalitet = 

3.890.000 lekë shumë e cila ngarkon drejtpërdrejt subjektin “B.” shpk për mos përfundimin e 

kompleksin brenda afatit të përcaktuar në marrëveshje, pra në total janë 7,780,000 lekë 

penalitet i pa llogaritur e pa paguar në buxhetin e shtetit. 

- Në marrëveshjen e qerasë datë 31.08.2004 neni 2 vlefta e qerasë dhe mënyra e pagesë pika 3 

paragrafi i dytë “Mënyrat e pagesës”, është parashikuar që gjysma  e vleftës së fiksuar për tu 

paguar gjatë periudhës 6 vjeçare të zhvillimit do të jetë 300.000 euro për çdo vit gjatë  muajit 

janar, për periudhë zhvillimi që  nuk është  vit i plotë  do të  paguhet proporcionalisht në  muaj.  

Si rezultat, zgjidhja e marrëveshjes më  datë  18.10.2006 ku llogariten: 106.667 euro ( periudhë 

aktive e marrëveshje 2 vite e1 muaj e 18 ditë ), 100.000 euro(2 vite) + 4167 euro(1 muaj) +18 ditë  

2500 euro, në total 106.667 euro, shumë për të cilën ngarkon drejtpërdrejt subjektin “B.” shpk 

dhe për të cilën do bëhen verifikime të më tejshme në Ministrinë e linjës nëse janë shlyer këto 

detyrime. 

 -Me vërtetimin dërguar me shkresë nr.677 prot datë  12.10.2015 Agjencia Kombëtare e Turizmit, 

subjekti “BOIKEN” shpk i ka shlyer të  gjithë detyrimet për periudhën aktive, por nuk disponohet 

asnjë dokument financiar i cili të dokumentojë arkëtimin e këtyre vlerave financiare(detyrim i 

Aluiznit të administronte këto dokumente para se të merrte vendim(Aluizni duhet ti paraqesë 

menjëherë bashkë me vërejtjet nëse ka...). Kjo e vërtetuar me faktin e dokumentuar me shkresën 

nr.2162/2 prot., datë 06.11.2015, pasi  citon se: “......në tuajën nr.426/1 prot., datë 22.06.2015, 

jemi informuar se AKT disponon informacion rreth këtyre subjekteve sipas listë 

bashkëlidhur(mungon lista..?”  detyrime të cilat datojnë deri në vitin 2013” ) (Trajtuar në faqet 

245-256 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandimi 49: ZVRPP Sarandë në bashkëpunim me Drejtorinë e ALUIZNI-t Tirana 4: 

a. për nevoja të plotësimit të dokumentacionit tekniko-ligjor për subjekti “B.” shpk, t’i 

kërkojë Agjencisë Kombëtare të Turizmit, detyrimet për periudhën aktive që subjekti ka 

qënë i ngarkuar, mënyrën e shlyerjes së këtyre detyrimeve shoqëruar me mandat pagesën 

bankare të depozituara pranë drejtorisë përkatëse dhe/ose aktin apo dokumentin që provon 

shuarjen e këtij detyrimi, kopje e këtij dokumentacioni ti vihet në dispozicion KLSH-së. 

b. Të merren masa të menjëhershme për të parandaluar çdo veprim abuziv e korruptiv që 

ka për objekt përvetësimin e sipërfaqes 25.6 ha tokë në bregdet e cila është pronë publike, 

në mënyrë të kundërligjshme nëpërmjet procedurave të legalizimit dhe të zbatohet vetëm 

kriteri ligjor i trefishit të sipërfaqes ndërtimore të objekteve ekzistuese, duke parandaluar 
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përvetësimin e pronës publike e cënuar direkt interesat e pronarëve që ju është kthyer 

prona sipas ligjit. 

c. KLSH do të procedojë me vendim, menjëherë sapo të përfundojë auditimin në Drejtorinë 

e Aluizni-t Tirana 4(Zona turistike) në muajin Tetor-Nëntor 2018. 

Brenda muajit Tetor  2018 

 

50.Gjetje: Drejtoria e ALUIZNI 4-Zonat Turistike me vendimin nr.346 datë 27.10.2015 ka 

miratuar kualifikimi i ndërtimit informal për subjektin “B.” shpk, në kushtet kur: Me urdhrin 

nr.592 datë 18.10.2006 të Ministrit të Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, është bërë zgjidhja 

e njëanshme e marrëveshjes së qerasë dhe zhvillimit për subjektin “B.” shpk, që do të thotë se me 

shuarjen e të drejtave dhe detyrimeve të përcaktuara në aktet e marrëveshjes së zhvillimit datë 

31.08.2004 neni 6 pika e parë ku ndër të tjera përcaktohet se: Ministria ka të drejtë të zgjidhë këtë 

marveshje në mënyrë të një anshme dhe të gjitha të drejtat e zhvilluesit sipas kësaj marrëveshje 

do të pushojnë në përputhje me Kodin Civil, si dhe në kuptim të pikës nr. 3 të Vendimit nr.9, datë 

02.03.2004 të KZHT ku përcaktohet se: Garancitë dhe stimujt që jep titulli “Person i stimuluar”, 

hyjnë në fuqi me nënshkrimin e marrëveshje së zhvillimit, pra rrjedhimisht me zgjidhjen e 

njëanshme të kësaj marrëveshje subjekti “B.” shpk nuk gëzon më garancitë dhe stimujt që jep 

titulli “Person i stimuluar”, si rezultat subjekti në fjalë nuk është më objekti i akteve ligjore dhe 

nënligjore në zbatim të tyre, si “Person i stimuluar”.  

- Trajtimi si “Person i stimuluar” veç të tjerave ka favorizuar haptazi subjektin “B.” shpk në 

pjesën e sipërfaqes së truallit që përfiton, që në këtë rast është 210569 m
2
, ndërkohë që për 

ndërtimet pa leje me funksion social-ekonomik zbatohet vetëm kriteri i trefishit të sipërfaqes së 

bazës së ndërtimit ku sipërfaqja totale takuese në rast se subjekti në fjalë nuk do të trajtohej si 

“Person i Stimuluar” do të ishte 8298 m
2
, si rezultat i llogaritjeve (bazuar në skicat fushore për 

20 objekte, me sipërfaqe totale të bazës 2766 m
2
 x 3 = 8298 m

2
 truall në funksion të objekteve), 

çka sjellë përfitimin e një sipërfaqe tepër prej 201271 m
2
 tokë shtet. Veprime këto që bien në 

kundërshtim me germën “b”, Neni 17- Kalimi i së drejtës së pronësisë dhe mënyra e pagesës së 

parcelës ndërtimore, Kreu IV të ligjit nr.9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe 

integrimin e ndërtimeve pa leje”, i ndryshuar, ku citohet se “për ndërtimet pa leje me funksion 

social-ekonomik zbatohet vetëm kriteri i trefishit të sipërfaqes së bazës së ndërtimit” dhe krijon 

premise për përfitim të paligjshëm të pronës publike dhe cënimin e pronarëve në sipërfaqen 

201271m
2
. 

- Meqenëse shoqëria “B.” shpk ka aplikuar për tu pajisur me certifikatë pronësie për këtë pasuri, 

me kërkesën nr.4090, 4091, datë 01.12.2011, nga krahasimi i planvendosjeve ka rezultuar se kjo 

pasuri krijonte mbivendosje me pronën e regjistruar në emër të trashëgimtarëve ligjore të 

subjektit të shpronësuar I. Ç., përfituar në bazë të Vendimit nr.43, datë 30.07.2007, të Agjencisë 

së Kthimit dhe Kompesimit të Pronave. 

Sa sipër në kushtet kur për këtë pasuri ka pasur një sërë çështjes gjyqësore dhe vazhdon ende të 

jetë objekt gjykimi, nga Drejtoria ALUIZNI 4-Zonat Turistike nuk duhet të kryhej asnjë veprim 

dhe për pasojë nuk duhet të procedohej me kualifikimin e objektit sipas vendimit nr. 346 datë 

27.10.2015. Veprimet dhe mosveprimet më sipër bien në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 

9482, datë 3.4.2006, “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, i 

ndryshuar, Neni 26- Zgjidhja e mosmarrëveshjeve për të drejta mes vetë subjektit, pika 1. Nëse 

gjatë legalizimit ka mosmarrëveshje për raportet e pronësisë në objekt ose/dhe rreth përfshirjes 

së personave të tjerë, të cilët pretendojnë të drejta mbi parcelën ndërtimore, që legalizohet sipas 

këtij ligji. Kjo mosmarrëveshje zgjidhet nga gjykata; pika 2(Trajtuar në faqet 245-256 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandimi 50: ZVRPP Sarandë në bashkëpunim me Drejtorinë e ALUIZNI Tirana-4 të 

marrë masa gjatë shqyrtimit të konfliktit gjyqësor, që të pezullohen procedurat për 

legalizim të objektit dhe rifillojnë sipas kushteve të këtij ligji, pasi vendimi gjyqësor të jetë i 

formës së prerë. 

Menjëherë 
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51-Gjetje: Në një rast ZVRPP Sarandë ka ofruar shërbimin e kërkuar subjektit E. P., duke kryer 

veprime për pasurinë e paluajtshme regjistruar në (KPP) volum 19, faqe 77, pasuria nr.4/882, në 

kushtet kur: Objekti i legalizuar dhe një pjesë e parcelës ndërtimore bie dhe është hedhur në 

hartën e punës mbi rrugë me numër pasurie 4/288 sipërfaqe 827 m
2
 volum 8 faqe 92 duke u 

mbivendosur me këtë pasuri për një sipërfaqe 142 m
2
. Veprime këto që bien në kundërshtim me 

pikën “ç”, “e” të nenit 20, shkronjën “a” neni 25, pikën 1  nenin 29 neni 30 nenin 45 të ligjit nr. 

33/2012, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” i ndryshuar, me pikën 10.5 

të kreut të I dhe 5.1 të kreut VI të Rregullores nr.184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së 

regjistrimit të pasurive të paluajtshme”, pika 5 e Udhëzimit nr. 2, datë 12.09.2012 “Për 

përcaktimin e elementëve të akteve që verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të 

paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit”, nenin 2 të ligjit nr. 9482, 

datë 03.04.2006 “Për legalizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” i ndryshuar, ligjin nr. 

9482, datë 03.04.2006, të ndryshuar, ligji nr. 111/2012 “Për menaxhimin e integruar të burimeve 

ujore” dhe pikën 3, pikën 4, germa “a”, “dh” dhe “e”, pikën 5 të VKM nr. 280, datë 01.04.2015 

(Trajtuar në faqet 243-250 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 51: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë  të marrë masa, që në bazë të të pikës 1 neni 5; 

pikës 1 neni 49, pikës 1 neni 59 dhe pikës 1 neni 60 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, pikës 5.2.2, të kreut të VI të Rregullores nr.184, datë 

08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e 

konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurinë nr.4/882 volum 19, faqe 77, ZK 2297, 

deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor  2018 

 

52-Gjetje: Në një rast ZVRPP Sarandë ka kryer veprime për pasurinë e paluajtshme regjistruar 

në (KPP) volum 3, faqe 198, pasuria nr.5/210, në kushtet kur: Pjesa e parcelës ndërtimore e cila 

mbivendoset për një sipërfaqe prej 34.6 m
2
 me pasurinë nr.5/210, nuk është paraqitur me 

planrilevimi për pjesën e mbivendosur, në aspektin hartografik nisur nga fakti se këto veprime 

do të pasojnë me ndryshime edhe në hartën e punës. Planimetria e objektit sipas lejes së 

legalizimit nr.74223, datë 27.03.2013 miratuar nga ish/ komuna Ksamil datë 12.04.2013, nuk 

përputhet në pjesën e kondicioneve urbane, me lejen e legalizimit për sipërfaqen e ndërtimit, 

sipërfaqen e banimit dhe sipërfaqen e parcelës ndërtimore. Veprime këto që bien në kundërshtim 

me pikën “ç”, “e” të nenit 20, shkronjën “a” neni 25, pikën 1  nenin 29 neni 30 nenin 45 të ligjit 

nr.33/2012, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” i ndryshuar, me pikën 

10.5 të kreut të I dhe 5.1 të kreut VI të Rregullores nr.184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së 

regjistrimit të pasurive të paluajtshme”, pika 5 e Udhëzimit nr.2, datë 12.09.2012“Për përcaktimin 

e elementëve të akteve që verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të 

procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit”, nenin 2 të ligjit nr.9482, datë 03.04.2006 “Për 

legalizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” i ndryshuar, ligji nr. 111/2012 “Për menaxhimin 

e integruar të burimeve ujore”, dhe pikën 3, pikën 4, germa “a”, “dh” dhe “e”, pikën 5 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” (Trajtuar në faqet 243-250 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

Rekomandim 52: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë  të marrë masa, që në bazë të të pikës 1 neni 5; 

pikës 1 neni 49, pikës 1 neni 59 dhe pikës 1 neni 60 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, pikës 5.2.2, të kreut të VI të Rregullores nr.184, datë 

08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e 

konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurinë nr. 5/210 volum 3, faqe 198, ZK 2297, 

deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor  2018 

 

53-Gjetje: Në ZVRPP Sarandë nisur nga pamjaftueshmëria e shqyrtimit të të dhënave 

voluminoze në kohë dhe respektimi i afateve, ku sasia e provave të nevojshme për tu shqyrtuar 

varet nga risku i gabimeve materiale të informacionit mbi çështjen për shqyrtim, prandaj, 
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mjaftueshmëria dhe përshtatshmëria e provave janë të ndërlidhura. Si rezultat lidhur me 

trajtimin dhe orientimin e disa rasteve sipas psqyrës nr.1 bashkëlidhur projektraportit të  

auditimit, që përbëjnë rrisk të ulët nën kufirin e përcaktimit të gabimit dhe materialiteti por që 

mund të lihen për shqyrtim dhe kompetencë  ZVRPP Sarandë, në kuptim të detyrimeve ligjore 

ndër institucionale, për vlerësimin mbi të drejtat reale dhe regjistrimin apo mos regjistrimin në 

përputhje apo kundërshtim me ligjin dhe dhënien e opinionit në vlerësimin e rriskut (Trajtuar në 

faqet 250-265 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 53: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë  të marrë masa për rastet sipas paqyrës nr. 2 

dërguar bashkëlidhur Projektraportit të  auditimit, të ngrejë grup pune me specialistë sipas 

rastit  dhe:  

a.Të bëjë kontrollin tekniko-ligjor të regjistrimeve të kryera në kartelat e pasurive të paluajtshme 

për çdo pasuri dhe të përgatisë vlerësim me shkrim në të rekomandimit të KLSH-it; 

b.Të kërkojë nga subjektet e interesuara paraqitjen e dokumenteve ose informacioneve dhe 

shpjegimeve që Regjistruesi i konsideron  të nevojshme, të bëj lajmërim me shkrim dhe urdhëroj 

çdo subjekt nëse e sheh të arsyeshme që të paraqesë dokument për regjistrim në ZVRPP Sarandë 

kur subjekti nuk i ka paraqitur ato për regjistrim, të administroj dokumentet dhe bëjë verifikimin 

e tyre; 

c.Të presë dhe dëgjoj kërkesat e subjekteve të interesuar për veprime në ZVRPP, duke 

kontrolluar ligjshmërinë e dokumenteve të paraqitura për regjistrim dhe të verifikoj gjendjen me 

(KPP) dhe (HTR) të akteve të fitimit të pronësisë në kuptim të nenit 193 të Kodit Civil në RSH; 

Gjithashtu, në bazë të pikës 1 neni 59 dhe pikës 1 neni 60 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, pikës 5.2.2, të kreut të VI të Rregullores nr.184, datë 

08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e 

konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi për pasuritë që  do të  evidentohen të  meta dhe 

mangësitë, të  njoftohen subjektet si dhe të  njoftohet KLSH duke paraqitur argumentat 

dhe faktet për çdo rast, bashkëlidhur dokumentacionin teknik ligjor. 

d.KLSH për këtë rekomandim do të bëjë verifikim tematik, menjëherë pas kthimit të përgjigjes 

brenda 20 ditëve nga ZVRPP Sarandë, pasi këtë rekomandim e konsideron me risk të lartë. 

 

Brenda datës 10.10. 2018 
 

54-Gjetje: ZVRPP Sarandë në 7 raste, ka regjistruar pasuri truall dhe ndërtesë, të përfituar me  

Vendime të pushtetit vendor, në zbatim nenit 25/ç të ligjit nr.33, datë 21.03.2012(kur nuk 

zotërohen akte pronësie), rezulton se regjistrimi është kryer me shkelje të dispozitave ligjore, pasi 

në dokumentacionin e dërguar nga bashkia Delvinë, mungon dokumenti që vërteton shlyerjen e 

detyrimit financiar për truallin e përfituar, kjo e kofirmuar edhe në shkresën përcjellëse të 

dokumetacionit, ku i kërkohet ZVRPP-Sarandë që të vendosë masë kufizimi deri në konfirmimin 

për shlyerjen e detyrimit financiar, sa  vepruar në papajtueshmëri me nenin 59,  të ligjit nr. 

33/2012 “Për Regjistrimin e pasurive të paluajtëshme”, pikën 8 të VKM nr.608, datë 05.09.2012 

“Për Përcaktimin e procedurës së kalimit të pronësisë të pasurive të paluajtëshme, të ndërtuara 

deri 10.08.1991 e truallit funksional të tyre, kur nuk posedohen akte pronësie si dhe për 

regjistrimin e tyre”, të ndryshuar(Trajtuar në faqet 233-256 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

Rekomandim 54: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë të marrë masa, në bazë të pikës “1” neni 5 dhe 

pikës 1 neni 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, 

bazuar në shkeljet e konstatuara dhe në dispozitat ligjore përkatëse, të nxjerrë urdhër 

kufizimi për pasuritë e regjistruara të konstatuara me shkelje, si vijon: nr.15/613, volum 22, 

faqe 112; nr.6/245/2, volum 22, faqe 69; nr.9/674, volum 22, faqe 145; nr.15/613, volum 22, 

faqe 128; nr. 4/542, volum 22, faqe 137; nr. 7/446, volum 22, faqe  122; nr. 11/275, volum 22, 

faqe 121; ZK 1464 bashkia Delvinë, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor  2018  

 

55-Gjetje: ZVRPP Sarandë ka regjistruar pasurinë nr.15/613, volum 22, faqe 112, truall me 

sipërfaqe 500 m
2
 dhe ndërtesë me sipërfaqe 89 m

2
, ZK 1464, përfituar me Vendimin nr.15/1, datë 
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21.06.2016, lëshuar nga bashkia Delvinë, rezulton se regjistrimi është kryer me shkelje të 

dispozitave ligjore, pasi: 

- Mungon dokumenti zyrtar që vërteton se objekti është ndërtuar para datës 10.08.1991, 

- Një pjesë e pasurisë truall të përfituar, me sipërfaqe 411 m
2
, rezulton e regjistruar më parë  

pasuri e llojit “pemëtore”, me pronësi të përcaktuar, për rrjedhojë nuk plotësohen kërkesat ligjore 

sipas pikës 4/ç të VKM -së nr.608, datë 05.09.2012, e ndryshuar, si dhe është ndryshuar zëri 

kadastral nga “pemtore” në truall, ndërsa procedura ligjore për kalimin e pronësisë, duhet të 

zbatohet vetëm për pasuri që kanë zërin kadastral “Truall”. Gjithashtu ka kaluar si pjesë e 

pasurisë së përfituar edhe pasuria e regjistruar në pronësi “shtet”, volum 8, faqe 77, truall me 

sipërfaqe 89 m
2
 dhe ndërtesë me sipërfaqe 89 m

2
,  pra nuk jemi në kushtet sipas pikës 4/ç, të 

VKM -së nr.608, datë 05.09.2012, të ndryshuar. 

Sa vepruar në papajtueshmëri me germën “ç” neni 25, nenin 45 të ligjit nr. 33/2012 “Për 

Regjistrimin e pasurive të paluajtëshme” të VKM nr.608, datë 05.09.2012 “Për përcaktimin e 

procedurës së kalimit të pronësisë të pasurive të paluajtëshme, të ndërtuara deri 10.08.1991, e 

truallit funksional të tyre, kur nuk posedohen akte pronësie, si dhe për regjistrimin e tyre”, të 

ndryshuar (Trajtuar në faqet 233-256 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 55: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë të marrë masa, në bazë të pikës “1” neni 5 dhe 

pikës 1 neni 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, 

bazuar në shkeljet e konstatuara dhe në dispoziatat ligjore përkatëse, të nxjerrë urdhër 

kufizimi për pasurinë nr.15/613, volum 22, faqe 112, ZK 1464, qyteti Delvinë, deri në 

plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor  2018 

 

56-Gjetje: ZVRPP Sarandë ka regjistruar pasurinë nr.9/674, volum 22, faqe 145, truall me 

sipërfaqe 265 m
2
 dhe ndërtesë me sipërfaqe 63 m

2
, ZK 1464, përfituar me Vendim nr.23/4, datë 

04.04.2016, lëshuar nga bashkia Delvinë, rezulton se regjistrimi është kryer me shkelje të 

dispozitave ligjore, pasi një pjesë e pasurisë truall të përfituar, është kryer duke tjetërsuar pasurnë 

“shtet” e llojit “rrugë” me sipërfaqe 20 m
2
, duke e kaluar si pjesë përbërëse e truallit funksional 

të objektit, sa vepruar në papajtueshmëri me germën “ç” neni 25, nenin 45 të ligjit nr. 33/2012 

“Për regjistrimin e pasurive të paluajtëshme”, pikën 3 neni 3 të ligjit nr. 8743, datë 22.2.2001 

“Për pronat e paluajtshme të shtetit”, i ndryshuar ((Trajtuar në faqet 233-256 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 56: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë të marrë masa, në bazë të pikës “1” neni 5 dhe 

pikës 1 neni 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, 

bazuar në shkeljet e konstatuara dhe në dispoziatat ligjore përkatëse, të nxjerrë urdhër 

kufizimi për pasurinë nr.9/674, volum 22, faqe 145, ZK 1464, qyteti Delvinë, deri në 

plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor  2018 

 

57-Gjetje: ZVRPP Sarandë ka regjistruar pasurinë nr. 4/542, volum 22, faqe 137, truall me 

sipërfaqe 500 m
2
 dhe ndërtesë me sipërfaqe 112 m

2
, ZK 1464, përfituar me Vendimin nr. 12, datë 

13.01.2016, lëshuar nga Bashkia Delvinë, rezulton se regjistrimi është kryer me shkelje të 

dispozitave ligjore, pasi ka përfituar më tepër, se sipërfaqja takuese përcaktuar me ligjet e kohës, 

truallin me sipërfaqe 300 m
2
[500(sipërfaqja e përfituar)-200 m

2
(sip. takuese)]. Gjithashtu 

dokumentacioni tekniko ligjor, që ka shërbyer si Titull Pronësie nuk është origjinal, por 

fotokopje, duke mos përmbushur kërkesat për të shërbyer si akt pronsie, sa vepruar në 

papajtueshmëri me germën “ç” neni 25, nenin 45, të ligjit nr. 33/2012 “Për Regjistrimin e 

pasurive të paluajtëshme”, pikën 8, të VKM nr. 608, datë 05.09.2012 “Për Përcaktimin e 

procedurës së kalimit të pronësisë të pasurive të paluajtëshme, të ndërtuara deri 10.08.1991, e 

truallit funksional të tyre, kur nuk posedohen akte pronësie, si dhe për regjistrimin e tyre”, të 

ndryshuar (Trajtuar në faqet 233-256, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

Rekomandim 57: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë të marrë masa, në bazë të pikës “1” neni 5 dhe 

pikës 1 neni 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, 
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bazuar në shkeljet e konstatuara dhe në dispoziatat ligjore përkatëse, të nxjerrë urdhër 

kufizimi për pasurinë nr.4/542, volum 22, faqe 137, ZK 1464, qyteti Delvinë, deri në 

plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor  2018 

 

58-Gjetje: ZVRPP Sarandë ka regjistruar pasurinë nr.7/446, volum 22, faqe 122, truall me 

sipërfaqe 200 m
2
 dhe ndërtesë me sipërfaqe 75.8 m

2
, ZK 1464, përfituar me Vendimin nr.15/1, 

datë 21.06.2016, lëshuar nga bashkia Delvinë, rezulton se regjistrimi është kryer me shkelje të 

dispozitave ligjore, pasi mungon dokumenti zyrtar që vërteton se objekti është ndërtuar para 

datës 10.08.1991, si dhe ka kaluar si pasuri e përfituar me vendim të bashkisë, pasuria e 

regjistruar në pronësi “shtet”, volum 9, faqe 162, truall me sipërfaqe 296 m
2
 dhe ndërtesë me 

sipërfaqe 89 m
2
,  pra nuk jemi në kushtet sipas pikës 4/ç, të VKM -së nr. 608, datë 05.09.2012, të 

ndryshuar. Gjithashtu rezulton se nuk plotësohen kërkesat ligjore të përcaktuara në germën b, 

pika 4, germën b pika 6 të VKM nr.608, datë 05.09.2012, pasi sipas konfirmimit të Drejtorisë së 

ALUIZNI-t, Qarku Vlorë, personi përfitues ka aplikuar më parë për legalizimin e objektit. 

 Sa vepruar në papajtueshmëri me germën “ç” neni 25, nenin 45, të ligjit nr. 33/2012 “Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtëshme”, VKM nr.608, datë 05.09.2012 “Për Përcaktimin e 

procedurës së kalimit të pronësisë të pasurive të paluajtëshme, të ndërtuara deri 10.08.1991, e 

truallit funksional të tyre, kur nuk posedohen akte pronësie, si dhe për regjistrimin e tyre”, të 

ndryshuar (Trajtuar në faqet 233-256, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 58: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë të marrë masa, në bazë të të pikës 1 neni 5; 

pikës 1 neni 49, pikës 1 neni 59 dhe pikës 1 neni 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara dhe në dispoziatat 

ligjore përkatëse, të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurinë nr.7/446, volum 22, faqe 122, ZK 

1464, qyteti Delvinë, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor.  

Brenda muajit Tetor  2018 

 

59-Gjetje: ZVRPP Sarandë, nuk ka një evidencë dhe nuk njihet e raportohet gjendja e pasurive të 

regjistruara me mbivendosje, as nuk raportohet ndjekja e procedurave ligjore për trajtimin e 

pasurive me mbivendosje si dhe nuk raportohet ecuria e zgjidhjes dhe pjesëmarrja e kësaj zyre në 

seancat gjyqësore për këto çështje. Kjo gjendje vazhdon të jetë për periudhën objekt auditimi 

01.10.2014-01.03.2018, çka nënkupton se mosevindetimi i pasurive me mbivendosje vazhdon që 

prej përpara periudhës së auditimit, referuar rekomandimeve të mëparshme të lëna nga KLSH, 

pra dhe mos marrjen e masave për krijimin e data-base për evidentimin e pasurive me 

mbivendosje dhe ecurinë e zbatimit të procedurave ligjore në përputhje me kërkesat e  Ligjit 

33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, Nenit  59 dhe 74 (Trajtuar në faqet 256, të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 59: ZVRPP Sarandë të marrë masa të menjëhershme për krijimin e një data-base 

për evidentimin e pasurive me mbivendosje, ecurinë e zbatimit të procedurave ligjore për 

trajtimin e pasurive me mbivendosje si dhe pjesëmarrja e kësaj zyre në seancat gjyqësore për këto 

çështje. 

Menjëherë 

 

60-Gjetje: Nga ZVRPP në 2 raste në ZK 2217, nr. 0431 dhe 0415 janë regjistruar pasuritë nr. 

900/1-v.16, faqe 176, nr. 3016/1+1-1, v. 16, faqe 167 përfituar nga ligji e privatizimit nr.7512, 

datë 10.08.1991 me ndryshimet e mëvonshme, duke evidentuar blerjen e truallit nga Seksioni i 

Financës në seksionin  “Përshkrimit të veçantë” në vend që të vendosej kufizimi deri 

rregullimin e marrëdhënieve të truallit. Sipas kontratës referenca 0431, nuk evidentohet 

sipërfaqja e objektit, ndërsa sipas Genplanit  brenda sipërfaqes rezultojnë 3 objekte me sipërfaqe 

të papërcaktuara dhe nuk ka dokumentacion përkatës për vlerësimin dhe blerjen e tyre. Kontrata e 

privatizimit sipas refencës 0415 është bërë që në vitin 1993 dhe kërkuar regjistrim fillestar sipas 

aplikimit 2182, datë 07.04.2015 duke kaluar afati 30 ditor për rregjistrim, duke mos aplikuar 

gjobën për 300,000 lekë në kundërshtim me nenin 38 të ligjit 33/2012, date 21.03.2012, duke 

vepruar në kundërshtim me ligjin nr.33, datë 29.04.2012 pa pasur dokumentacionin e duhur ligjor 
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mbasi është blerë Apartament dhe në zbatim të ligjit 7652, datë 23.12.1992  trualli  është në 

bashkëpronësi  dhe llogaritet si vlerë  dhe jo në natyrë që ti jepej subjektit përfitues të 

apartamentit. Për sa më sipër, është vepruar në papajtueshmëri me nenin 7 të ligjit nr.7828, datë 

01.06.1994 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.7652, datë 23.12.1992” i ndryshuar nenin 

24 shkronja “a” të ligjit nr.7843, datë 13.07.1994 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” 

(Trajtuar në faqet 56-104 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

Rekomandim 60: ZVRPP Sarande në 2 raste të regjistrimit të pasurive sipas refencve  nr.0431 

dhe 0415 për pasuritë  nr.900/1-v.16, faqe 176 dhe nr.3016/1+1-1, v. 16, faqe 167, të marrë 

masa për kufizimin e pasurisë në bazë të nenit 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara, të nxjerrë urdhër 

kufizimi deri në arketimin e gjobës për 300,000 lekë sipas refencës nr.0415 dhe plotesimin e 

dokumentacionit në lidhje me truallin sipas refencës 0431 të konfirmimit të 

dokumentacionit per 3 objektet brenda Genplanit të truallit.    

Brenda muajit Tetor  2018 

 

61-Gjetje: Nga ZVRPP me referencën  nr.14620, është regjistruar pasuria nr 15/278/ND, v. 49, 

faqe 92, godinë e kombinuar 4 kate, në kundërshtim me dispozitat ligjore të përcaktuara nga ligjit 

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

ndryshuar, me mospërputhje të sipërfaqes së legalizuar prej 528 m
2
 truall me gjendjen e pasurise 

në KPP për 465 m
2
 me një diferencë prej 63 m

2
. Gjithashtu është regjistruar në v.50, faqe 139 

pasuria nr.15/280, truall 528 m
2
, pa u përcaktuar me VKM marrëdhëniet e pronësisë në fakt duhet 

që të regjistrohej vetëm objekti, deri në përcaktimin e mardhënieve të pronësisë dhe duhet të 

vendosej hipoteke ligjore në seksionin E, ndërsa sipas Urdhrit 479, datë 19.04.2017 nga A. Sh. 

ish/regjistruese, është hequr hipoteka ligjore pa dalë VKM  për kalimin e pronësisë se 

parcelës ndërtimore. Është vepruar në kundërshtim me VKM nr.1095, datë 28.12.2015. Me  

refencën nr. 3984, regjistruar v.47, faqe 240  p.15/278,  truall 200 m
2
, përfituar sipas KSHB 

nr.1903/1893, datë 16.11.1992, me shitës Kom. Ekz. Sarandë, në kundërshtim me nenin 3 të ligjit 

7980, datë 27.07.1995 (Trajtuar në faqet  104-160 të  Raportit Përfundimtar të Auditimit).      

Rekomandim 62: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë të marrë masa, në bazë të pikës 1 neni 5; pikës 

1 neni 49, pikës 1 neni 59 dhe pikës 1 neni 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara dhe në dispoziatat ligjore 

përkatëse, të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurinë nr.15/278/ND, v.49, faqe 92, ZK 8641, 

deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor  2018 

 

62-Gjetje: ZVRPP Sarandë me  Ref. 15356, ka regjistruar p. 4/119/ND, v. 50, faqe 110,  ZK 

8641 në kundërshtim me dispozitat ligjore të përcaktuara nga ligjit nr.9482, datë 03.04.2006 “Për 

legalizmin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, duke regjistruar 

shtesë anësore e lartësi në objekt ekzisues 9 kat, i cili evidentohet regjistruar me referencën  nr. 

07766 objekt 4 kat dhe nuk rezulton i  regjistruar  objekt ekzistues 9 kat, por me referencën  nr. 

07766  regjistruar truall 222 m
2
 dhe ndërtim 126 m

2
 në v.26, faqe 49 që bën fjalë për objekt 4 

kat. Sipas refencës nr.07766 në dosje nuk gjenden kontratat  e shitjes së truallit dhe nuk 

rezultojnë të jenë të regjistruara, në kundërshtim me ligjin nr.9482, datë 03.04.2006 me 

ndryshimet përkatëse, VKM nr.1095, datë 28.12.2015 dhe Udhëzimin nr.4695, datë 31.05.2016. 

Regjistrimi i sipërfaqes  për 186 m
2
  sipas referencës nr.16659 me leje legalizimi është bërë në 

kundërshtim me VKM nr.1095, datë 28.12.2015 dhe Udhëzimin nr.4695, datë 31.05.2016, mbasi 

kjo sipërfaqe nuk është miratuar me VKM, sikurse evidentohet në Leje legalizimi. Regjistrimi 

rezulton të jetë kryer në emër të S. Gj. dhe dhe jo sipas certifikatës familjare në zbatim të 

Udhëzimit nr.4695, datë 31.05.2016 në kundërshtim me nenin 41, pika 2 e ligjit nr.33, datë 

29.04.2012 si pasuri e përfituar gjatë martesës(Trajtuar në faqet 104-160 të Raportit 

Perfundimtar të Auditimit).    

Rekomandim 62: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë të marrë masa, në bazë të pikës 1 neni 5; pikës 

1 neni 49, pikës 1 neni 59 dhe pikës 1 neni 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara dhe në dispoziatat ligjore 
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përkatëse, të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurinë nr.4/119/ND v.50, f.110, ZK 8641, deri në 

plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor  2018 

 

63-Gjetje: Nga ZVRPP me referencën  nr.16392, regjistruar pasuria nr. 23/40/ND v. 52, faqe 

211, në kundërshtim me dispozitat ligjore të përcaktuara nga ligjit nr.9482, datë 03.04.2006 “Për 

legalizmin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar. Ky regjistrim është 

bërë në bazë të KSHB nr.5753/25821/1, datë  08.12.2007 me shitës  L. M. M. dhe blerës I. L. 

Pronësia në emër të L. M. nuk rezulton e regjistruar në sistemin e regjistrimit dhe të jetë hapur 

kartelë, por kjo pasuri rezulton regjistruar në v.32, faqe 90 në emër të I. L.  sipas KSHB 

nr.5753/25821/1, datë  08.12.2007 me shitës  L. M. M. dhe blerës I. L. pa origjinë. 

Në seksionin e E të KPP për njësitë nuk është vëne hipotekë ligjore sipas Urdhrit nr.1512, 

datë 27.10.2017. 

Sikurse evidentohet, regjistrimi rezulton të jetë kryer në emër të I. L. dhe dhe jo sipas çertifikatës 

familjare në zbatim të udhëzimit nr.4695, datë 31.05.2016, në kundërshtim me nenin  41, pika 2 e 

ligjit nr. 3312, date 21.03.2012 si pasuri e përfituar gjatë martesës (Trajtuar në faqet 104-160 të 

Raporti Perfundimtar të Auditimit).    

Rekomandim 63: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë të marrë masa, në bazë të pikës 1 neni 5; pikës 

1 neni 49, pikës 1 neni 59 dhe pikës 1 neni 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara dhe në dispoziatat ligjore 

përkatëse, të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurinë nr.23/40/ND, v.52, f.211, ZK 8641, deri 

në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor  2018 

 

64-Gjetje: Nga ZVRPP me referencën  nr.14668, regjistruar pasurin nr.23/286, v. 49, faqe 107, 

në kundërshtim me dispozitat ligjore të përcaktuara nga ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për 

legalizmin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar.  

Me referencën  nr.13307, regjistruar pasuria 200 m
2
 në pronësi V. Dh. sipas urdhrit nr. 852, datë 

08.06.2015 kalim nga hipoteka në sistem me kontratë dhurimi nr. 619/310, datë 06.10.2001 me 

dhurues V. Dh. L.  Kjo pasuri prek pasuritë 23/44 shtet per 675 .98 m2 e cila ndahet në pasuri 

shtet dhe në pronësi P. M.  

Sikurse evidentohet në dokumentacionin bashkëlidhur praktikës regjistrimit, rezulton të jetë kryer 

në emër të V. Dh. individualisht … etj. sipas njësive dhe jo sipas certifikatës familjare në zbatim 

të udhëzimit nr. 4695, datë 31.05.2016, në kundërshtim me nenin  41, pika 2 e ligjit nr.3312, datë 

21.03.2012 si pasuri e përfituar gjatë martesës. Sikurse evidentohet në KPP në seksionin B ka të 

evidentuar dhe ndërtim 40m
2
 dhe nuk ka dokumentacion përkatës (Trajtuar në faqet 104-160 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit).       

Rekomandim 64: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë të marrë masa, në bazë të pikës 1 neni 5; pikës 

1 neni 49, pikës 1 neni 59 dhe pikës 1 neni 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara dhe në dispoziatat ligjore 

përkatëse, të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurinë nr.19/61/ND v.50, f.65, ZK 8641, deri në 

plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor  2018 

 

65-Gjetje: Nga ZVRPP me referencën  nr.5484, regjistruar pasurin nr.24/5, v. 4, faqe 42  

Godinë social Ekonomike 6 kate për sipërfaqe ndërtese 414.6 m
2
 dhe truall 591 m

2
, në 

kundërshtim me dispozitat ligjore të përcaktuara nga ligjit nr.9482, datë 03.04.2006 “Për 

legalizmin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar. 

Ne seksioni E me referencën  nr.2786, datë 15.02.2013 vendosur masë kufizimi sipas urdhrit 

nr.67/1, datë 03.12.2008 dhe me referencën  nr.2989, datë 15.05.2013 vendosur masë kufizimi  

ku thuhet se mbi këtë pasuri ka ndërtim pa leje, shënim i cili është prishur me vijë 

horizontale stilograf. Në seksionin Përshkrimi i veçantë është vendosur shënimi që B-H-7 

Parcela nr.43 ështe regjistrim i parregullt, njëkohësisht shënuar Godinë Social Ekonomike dhe u 

depozitua çertifikata e pronësisë lëshuar datë 15.07.2014 dhe doli certifika e pronësisë lëshuar me 
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datë 19.01.2017 me referencë nr.5484, e cila nuk rezulton të jete regjistruar në seksionin C të 

pronësisë.  

Nuk rezulton të ketë urdhër për heqje kufizimi dhe njëkohësisht me vendimin e gjykatës nr. 

VGJ nr.1358, datë 04.04.2017 është vendosur lënia në fuqi e urdhër kufizimit nr.67/1, datë 

03.12.2008  

-Leja e legalizimit  nr.1040307, datë 22.11.2016, Shtesë anësore dhe lartësi  në objekt me leje 6  

kate në emër të I. Gj. B. për sipërfaqe parcele 591m
2
 dhe ndërtim 414.6 m

2
. Pronësia vërtetohet 

me Çertifikatë për vërtetimpronësie  nr.1070100, datë 15.07.2014 nëshkruar nga ish regjistruesi, e 

kufizuar  sipas urdhrit nr.67/1, datë 03.12.2008 i cili lënë në fuqi sipas vendimit të gjykatës VGJ 

nr.1358, datë 04.04.2017. Edhe pse ka kufizim ka dhe vendim gykate është vijuar me 

regjistrimin e objektit të legalizuar. 

Ka planimetritë për 7 kate por nuk ekziston objekt i regjistruar me çertifikatë, sikurse kërkohet 

për plotësim dokumentacioni, regjistruar godine pa dokumetacionin përkatës pa leje ndertimi apo 

objekt ekzistues që të ketë shtesë anësore dhe lartësi. Objekti nuk ka akt kolaudimi dhe albumin e 

njesive, nuk ka projekt nuk ka adomumentacion pronësie të ligjshëm  dhe pronësia e regjistruar 

është kundërshtim me ligjin nr.7980, datë 27.07.1995 neni 3 për të cilën ka kufizim nga ZVRPP 

lënë në fuqi dhe nga gjykata.  

Sipas dokumetacionit në dosje rezulton të jete regjistruar objekt me leje legalizimi 1 me tarifë 

5000 lekë,  ndërsa nuk rezulton të jete aplikuar për kopje kartele, feragment harte dhe lëshim 

çertifikate ndërsa për njësitë 7 kate nuk rezulton të jete paguar tarifa e regjistrimit për 6500 

lekë/njesi të regjistruar nga subjektet që kanë regjistruar objektin prej 7 njësi kate x 6500 = 

45500 lekë (Trajtuar në faqet 104-160 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).     

Rekomandim 65: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë të marrë masa, në bazë të pikës 1 neni 5; pikës 

1 neni 49, pikës 1 neni 59 dhe pikës 1 neni 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara dhe në dispoziatat ligjore 

përkatëse, të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurinë nr.34/5, v.4, f.42, ZK 8641, deri në 

plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor  2018 

 

Gjetje 66: Nga ZVRPP me referencën  nr.16641 regjistruar pasuria nr.14/41/ND, v.53, faqe 

114 Godinë e Kombinuar 2 kate  me sipërfaqe Ndërtese 82 m
2
, në kundërshtim me dispozitat 

ligjore të përcaktuara nga ligjit nr.9482, datë 03.04.2006 “Për legalizmin, urbanizimin dhe 

integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar. Sipas referencës nr.4520, datë 13.01.2002  dhe 

refencës nr.16832(4499) rezulton se në kartelat e ketyre pasurive të pronësive, nuk janë bërë 

shënimet përkatëse përsa i përket ndërtimit të objektit informal (Trajtuar në faqet 104-160 të 

Raportit Përfundimtar  të Auditimit).    

Rekomandim 66: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë të marrë masa, në bazë të pikës 1 neni 5; pikës 

1 neni 49, pikës 1 neni 59 dhe pikës 1 neni 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara dhe në dispoziatat ligjore 

përkatëse, të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurinë nr.14/41/ND v.53, f.114, ZK 8641, deri në 

plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor  2018 

 

67-Gjetje: Nga ZVRPP në 2 raste sipas refencës 15227, është regjistruar pasuria nr.19/61/ND 

v.50, f.65, dhe refencës nr.16673 regjistruar pasuria nr.8/146/ND, v.53, faqe 135, ZK 8641 në 

kundershtim me dispozitat ligjore të percaktuara nga ligjit nr.9482, datë 03.04.2006 “Për 

legalizmin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, duke regjistruar 

pasurinë vetëm në emër të njërit, në kundërshtim me  nenin 41, pika 2 e ligjit nr.33, datë 

29.04.2012 si pasuri e përfituar gjatë martesës. Në çertifikatën familjare është dhe kryefamiljari 

dhe duhet të ishte regjistruar në emër të bashkëshortëve (Trajtuar në faqet 104-160 të  Raportit 

Përfundimtar të  Auditimit).    

Rekomandim 67: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë të marrë masa, në bazë të pikës 1 neni 5; pikës 

1 neni 49, pikës 1 neni 59 dhe pikës 1 neni 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara dhe në dispoziatat ligjore 



 
 

     31 
 

përkatëse, të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurinë nr.19/61/ND v.50, f.65 dhe 19/61/Nd, 

v.50, f.65, ZK 8641, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor  2018 

 

68-Gjetje: Nga ZVRPP me referencën  nr.15751, aplikim nr.6776, datë 20.06.2017, regjistruar 

pasuria nr 15/204/ND+1, v.51, faqe 87 në kundërshtim me dispozitat ligjore të përcaktuara nga 

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

leje”, të ndryshuar, duke regjistruar objektin 9 kat me leje legalizimi, ndrërsa shprehet për shtesa 

në objekte me leje ndërtimi. Sikurse evidentohet në dokumentacionin bashkëlidhur praktikës, 

rezulton pronesia truallit  është fituar me kontrate shitblerje nga Bashkia e Keshilli i rrethit, në 

kundërshtim me ligjin nr.7980, datë 27.07.1995 “Për shitblerjen e trojeve’’.Mungon 

dokumentacioni i plotë i shtesës tej lejes së ndërtimit në zbatim të Udhëzimit nr.4695, date 

31.05.2016 dhe VKM nr.19, datë 11.01.2017 sa vepruar në papajtueshmëri me germën “a”, neni 

25, pika 2 neni 45, të ligjit nr.33/2012, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme’’ (Trajtuar në 104-160 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).    

Rekomandim 68: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë të marrë masa, në bazë të pikës 1 neni 5; pikës 

1 neni 49, pikës 1 neni 59 dhe pikës 1 neni 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara dhe në dispoziatat ligjore 

përkatëse, të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurinë nr.15/204/ND v.51, f.87, ZK 8641, deri në 

plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor  2018 

 

69-Gjetje: Nga ZVRPP me referencën  nr.15720, regjistruar pasuria nr 27/201/ND, v. 51, faqe 

71 godinë banimi 1 kat me sipërfaqe 38 m
2
, në kundërshtim me dispozitat ligjore të përcaktuara 

nga ligjit nr.9482, datë 03.04.2006 “Për legalizmin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa 

leje”, të ndryshuar, duke regjistruar objektin 2 kat sipas lejes së legalizimit  nr.1040838, date 

29.05.2017, parcela për 42 m
2
 dhe ndërtim 38 m

2
. Ndërtimi sipas lejes së legalizimit 38 m

2
 ndërsa 

parcela 42 m
2
 dhe nuk ka urdher korigjimi për kryerje veprimesh në HTR dhe KPP, vetëm janë 

shprehur në relacion juristja dhe hartografi për korrigjim sipërfaqeje (Trajtuar në 104-160 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit).    

Rekomandim 69: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë të marrë masa, në bazë të pikës 1 neni 5; pikës 

1 neni 49, pikës 1 neni 59 dhe pikës 1 neni 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara dhe në dispoziatat ligjore 

përkatëse, të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurinë nr.27/201/ND, v.51, f.71, ZK 8641, deri 

në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor  2018  

 

70-Gjetje: Nga ZVRPP me referencën  nr.15644 regjistruar pasuria nr.8/368/ND, v.51, faqe 

43, në kundërshtim me dispozitat ligjore të percaktuara nga ligjit nr.9482, datë 03.04.2006 “Për 

legalizmin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, duke regjistruar 

objektin Godine e kombinuar  2 kat me leje legalizimi, pasi është regjistruar më tepër se sa 

përcaktuar në Lejen e legalizimit, parcela ndërtimore me sipërfaqe prej 169 m
2
[351(sip. e 

regjistruar)-182(sip. e përcaktuar në Leje legalizimi)], e vlerësuar sipas VKM nr.89, datë 

03.02.2016 për vlerësimin e tokës truall qyteti Sarandë me çmimin prej 10.777 lekë/m
2
,  llogaritet 

në vlerën prej 2,543,372 lekë, që përbën dëm ekonomik në buxhetin e shtetit. Sa vepruar në 

papajtueshmëri me germën “a”, neni 25, pika 2 neni 45 të ligjit nr.33/2012, datë 29.04.2012 

“Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme’’ (Trajtuar në 104-160 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit).    

Rekomandim 70: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë të marrë masa, në bazë të pikës 1 neni 5; pikës 

1 neni 49, pikës 1 neni 59 dhe pikës 1 neni 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për rregjistrimin e 

pasurive të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara dhe në dispoziatat ligjore 

përkatëse, të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurinë nr.8/368/ND v.51, f.43, ZK 8641, deri në 

plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor  2018 
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71-Gjetje: Nga ZVRPP me referencën  nr. 15536, regjistruar pasuria nr  25/461/ND, v.48, faqe 

131, në kundërshtim me dispozitat ligjore të percaktuara nga ligjit nr.9482, datë 03.04.2006 “Për 

legalizmin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar. Në seksion C të 

pronësisë nuk rezulton i  regjistruar objekti por vetëm trualli. Sipas refences nr. 14265, pasuria 

me siperfaqe 220 rezulton e kufizuar sipas urdhrit 652, date 01.06.2016 per shkak se trualli 

është  me KSHB nga keshilli i rrethit nr.678/232, date 24.04.1996  dhe më pas ka vijuar me 

kryerje veprimesh. 

Nuk ka urdhër për ndarje të pasurisë sipas lejes së legalizimit pasi parcela është 162 m
2
 ndërsa 

trualli në pronësi ne emer të P. Sh. ështe 220 m
2
.  

Lëshuar certificatë për truallin datë 01.06.2016 me reference 14265 dhe nuk rezulton të jetë 

lëshuar certificatë sipas lejes së legalizimit e cila duhet te ishte regjistruar ne seksionin C si objekt 

me pronar dhe me pas sipas njësive evidentuar sipas relacionit per 9 njësi, për të cilat janë kryer 

pagesat sipas tarifave të përcaktuara. Sa vepruar në papajtueshmëri me germën “a”, neni 25, 

pika 2 neni 45, nenin 59 të ligjit nr.33/2012, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme’’ (Trajtuar në  104-160 të Raportit Perfundimtar të Auditimit).    

Rekomandim 71: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë të marrë masa, në bazë të pikës 1 neni 5; pikës 

1 neni 49, pikës 1 neni 59 dhe pikës 1 neni 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara dhe në dispoziatat ligjore 

përkatëse, të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurinë nr.25/461/ND v.48, f.131, ZK 8641, deri 

në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor  2018 

 

Gjetje 72: Nga ZVRPP me referencën  16504, regjistruar pasuria nr.24/453/ND v.53, faqe 45  

me leje legalizimi kundërshtim me dispozitat ligjore të percaktuara nga ligjit nr.9482, datë 

03.04.2006 “Për legalizmin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar.  

Regjistruar pasuria nr, 24/454, v.49,faqe 106 në emër të E. L. truall me sipërfaqe 120 m2 dhe 

marrë çertifikate me datë 06.10.2016 kalim nga hipoteka në system e cila ështe e kufizuar sipas 

nenit 75 të ligjit 33/2012. Ndarja dhe bashkimi i pasurive nuk është bërë me urdhër të ish-

regjistrueses. Kjo pasuri rrjedh nga KSHB e Këshillit të Rrethit  Sarandë nr.2227/1108, datë 

10.09.1996 truall shtese për 120 m2 në kundërshtim me ligjin nr.7980, datë 27.07.1995. 

Kjo pasuri truall regjistruar me urdhër nr.972, date 02.09.2016 dhe është vendosur kufizimi date 

10.06.2016. Sikurse evidentohet në dokumentacionin bashkëlidhur praktikës regjistrimi rezulton 

të jetë kryer në emër  të E. L. dhe dhe jo sipas çertifikatës familjare në zbatim të udhëzimit 

nr.4695, date 31.05.2016, në kundërshtim me nenin 41, pika 2 e ligjit nr.33, datë 29.04.2012 si 

pasuri e përfituar gjatë martesës. Sa vepruar në papajtueshmëri me germën “a”, neni 25, pika 2 

neni 45, nenin 59  të ligjit nr.33/2012, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme’’ (Trajtuar në 104-160 të Raportit Perfundimtar të Auditimit).    

73-Gjetje: Nga ZVRPP me referencën  nr.16531 Aplikim nr.10220, datë 27.10.2017, në emër 

të L. M. është regjistruar pasuria nr.26/443/ND, v.53, faqe 64, në kundershtim me dispozitat 

ligjore të percaktuara nga ligjit nr.9482, datë 03.04.2006 “Për legalizmin, urbanizimin dhe 

integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, duke regjistruar objektin Godinë e kombinuar  3 

kat me leje legalizimi, nr.1041261, datë 11.10.2017, ku  parcela evidentohet për 250 m
2
  dhe 

ndërtim 250 m
2
 dhe parcela do të miratohet me VKM,  në zbatim të pikës 16 të VKM nr.1095, 

datë 28.12.2015. Ndarja e pasurise dhe bashkimi i pasurise është bërë pa kërkese e plan rilevimi 

dhe pa urdhër nga ish-rregjistruesi. Nuk ka deklaratë noteriale për prishjen e objektit. 

Sikurse evidentohet në dokumentacionin bashkelidhur praktikës regjistrimit rezulton te jetë kryer 

në emër  të Lute Metalit dhe dhe jo sipas certificatës familjare në zbatim të udhëzimit nr.4695, 

date 31.05.2016, në kundershtim me nenin  41, pika 2 e ligjit nr.3312, date 21.03.2012 si pasuri e 

perfituar gjatë martesës (Trajtuar në 104-160 të Raportit Perfundimtar të Auditimit  

74-Gjetje: Nga ZVRPP, me referencën  nr.16547 regjistruar pasuria nr.20/263/ND, v.53, faqe 

75, në kundërshtim me dispozitat ligjore të përcaktuara nga ligji nr.9482, datë 03.04.2006 “Për 

legalizmin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, duke regjistruar 

objektin Godine Banimi 5 kat(Shtese anësore) në objekt 5 kat me ekzistues. Nuk ka 
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dokumentacionin objekti ekzistues, dhe nuk rezulton i regjistruar në KPP, pra rezulton leje 

shtese në objekt 5 kat me leje ndertimi  në një kohë që objekti nuk rezulton i rregjistruar në 

rregjistrat e pasurisë. Sikurse evidentohet në dokumentacionin bashkëlidhur praktikës 

rregjistrimi rezulton të jetë kryer në emër të S. H. dhe dhe jo sipas çertifikatës familjare në zbatim 

të udhëzimit nr.4695, datë 31.05.2016, në kundërshtim me nenin  41, pika 2 e ligjit nr. 33, datë 

29.04.2012 si pasuri e perfituar gjatë martesës. Sa vepruar në papajtueshmëri me germën “a”, 

neni 25, pika 2 neni 45, nenin 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për Regjistrimin e Pasurive të 

Paluajtshme’’ (Trajtuar në 104-160, të Raportit Perfundimtar të Auditimit  

75-Gjetje: Nga ZVRPP me referencën  nr.15752, regjistruar pasurin nr.24/443/nd, v. 48, faqe 

121, në kundërshtim me dispozitat ligjore të përcaktuara nga ligjit nr.9482, datë 03.04.2006 “Për 

legalizmin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar,  

Lejea e Legalizimit  nr.1040883, datë 12.06.2017, shtesë në lartesi në objekt ekzistues 6 kat, 

ndersa në KPP nuk evidentohet regjistrimi i objektit 6 kate ekzistues dhe shtesa 1 kat në lartësi 

dhe shtesë anësore në veçanti me dokumentacion të veçantë. 
 Sikurse evidentohet nuk është regjistruar leje e legalizimit për objektin 7 kat si objekt e  më pas 

të kalonte në KPP sipas personave dhe banorëve si njësi me vete. Sa vepruar në papajtueshmëri 

me germën “a”, neni 25, pika 2 neni 45, nenin 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin 

e pasurive të paluajtshme’’ (Trajtuar në 104-160 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

76-Gjetje: Nga ZVRPP me referencën  nr.1593, regjistruar pasuria nr.24/341/nd, v.51, faqe 

226  “Shtesë në lartësi dhe anësore Godine e kombinuar 10 kate”  me sipërfaqe baze 380 m2, në 

kundërshtim me dispozitat ligjore të përcaktuara nga ligjit nr.9482, datë 03.04.2006 “Për 

legalizmin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, përfituar me  leje 

legalizimi nr.1040774, datë 10.05.2017.  

Në KPP për pasurisë 24/341/ND nuk është vënë shënimi përkatës në seksionin e D të KPP  që 

p. 24/341, truall 270 m2 dhe pasurisë 24/435 truall dhe anasjelltas.  

Sipas aktklaudimit rezulton sheshi i ndërtimit Parcela 600 m2 nga e cila 260 m
2
 në regjistrin 

hipotekor nr.4, faqe 118, nr.806, ndërsa 340 m2 sipas Vendimit të Këshillit Bashkiak(VKB) 

nr.96, datë 17.07.2004 por nuk ka  nuk ka kontrata shitje. Sikurse evidentohet nuk rezulton i 

regjistruar objekti ndërtim 10 kat si objekt me  leje ndertimi, por sipas lejes së ndertimit ka 

siperfaqae sheshi 600 m2 dhe siperfaqe ndertimi 380 m2 ndërsa nr. kateve mbi tokë 6 kate dhe 

nëntoke 1 kat, gjithsej 7 kate dhe jo 10 kate, nuk ka dokumentacion të veçantë për shtesat. Sa 

vepruar në papajtueshmëri me germën “a”, neni 25, pika 2 neni 45, nenin 59, të ligjit nr.33, datë 

29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme’’ (Trajtuar në 104-160, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit).  

77-Gjetje: Nga ZVRPP me referencën  nr.15798, regjistruar pasurin nr.24/458-ND,  v.50, 

faqe138 Godinë Banimi dhe shërbimi 8 kate + Bodrum, në kundërshtim me dispozitat ligjore të 

përcaktuara nga ligjit nr.9482, datë 03.04.2006 “Për legalizmin, urbanizimin dhe integrimin e 

ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar.  

-Leja e legalizimit nr.67092, datë 13,12.2012 “Godinë Banimi dhe shërbimi 8 kate + Bodrum” 

 (L.-Sh.) për sipërfaqe parcele 1250 m2 dhe ndërtim 547 m2. Sikurse evidentohet rezulton 

dokumentacioni vetëm për dy kate shtesë dhe nuk ka dokumentacion për 8  kate sikurse është në 

leje legalizijmi., si dhe nuk ka objekt të regjistruar me leje ndertimi, mungon planimetria e kateve 

nga legalizimi, nuk ka  dokumentacion të mëparshëm për objektin 8 kat me leje ndërtimi. Sa 

vepruar në papajtueshmëri me germën “a”, neni 25, pika 2 neni 45, nenin 59 të ligjit nr.33/2012, 

datë 29.04.2012 “Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme’’ (Trajtuar në 104-160 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit ). 

78-Gjetje: Nga ZVRPP me referencën nr.15887, regjistruar pasuria nr.18/47/ND, v.51, faqe 

215, godinë banimi 3 kate për sipërfaqe parcele 228 m
2
 dhe ndërtim 15 m

2
6, në kundërshtim me 

dispozitat ligjore të përcaktuara nga ligjit nr.9482, datë 03.04.2006 “Për legalizmin, urbanizimin 

dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar,  sipas Lejes së legalizimit nr.1040901, datë 

14.06.2017 për sipërfaqe parcele 228m
2
 dhe ndërtim 156 m

2
. Objekti dhe trualli për 40m

2
 

përfituar me KSHB 765/688, datë 28.03.1994 nga privatizimi. Ndërsa sipërfaqja e truallit prej 

228 m
2 

me KSHB nr.1176/410, datë 18.09.1996 nga këshilli i rrethit. Ky regjistrim i truallit sipas 

referencës nr.13629 është bërë me urdhër të regjistruesit  nr.1373, datë 06.10.2015 duke 
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urdhëruar  që në HTR të vendoset shenja konvencionale e një ndërtimi pa leje ndërsa në KPP 

seksionin E të vendoset shënimi ndërtim pa leje, shënim i cili është vendosur. Objekti i 

privatizuar është hequr nga KPP me urdhër të ish-regjistruesit, pa miratimin e organeve të 

qeverisjes vendore. Sa vepruar në papajtueshmëri me germën “a”, neni 25, pika 2 neni 45, të 

ligjit nr.33/2012, datë 29.04.2012 “Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme’’ (Trajtuar në 104-

160, të Raportit Perfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 78: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë të marrë masa, në bazë të pikës 1 neni 5; pikës 

1 neni 49, pikës 1 neni 59 dhe pikës 1 neni 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara dhe në dispoziatat ligjore 

përkatëse, të nxjerrë urdhër kufizimi për pasuritë përkatëse, sipas gjetjeve më sipër me 

numër rendor 74-80 sipas refencave: nr.16504, nr.16531, nr.16547, nr.15752, nr.1593, 

nr.15798 dhe nr.15887, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor  2018 

 

79-Gjetje: Nga ZVRPP me referencën nr.16710, është regjistruar pasuria nr.25/57/ND, v. 53, 

faqe 144 “Godinë e kombinuar 4 kate” me sipërfaqe ndërtesë 134m
2
, në kundershtim me 

dispozitat ligjore të përcaktuara nga ligjit nr.9482, datë 03.04.2006 “Për legalizmin, urbanizimin 

dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar. Nuk evidentohet pasuria me hartë treguese  

të ZVRPP të nëshkruar nga hartografi dhe regjistruesja, nuk është në dosje  praktika dokumentare 

për ndryshim emrit me vendim gjykate ose me vendim të Këshillit Bashkiak dhe procesverbal. 

Nuk janë kryer veprime në KPP  për ndryshimin në emrit dhe mbiemrit dhe nuk ka urdhër nga 

regjistruesi. Janë kryer veprime për pasurine nr.25/57, kur kjo pasuri me referencën nr.9844, datë 

06.01.2012 ka kufizim sipas urdhrit nr.7, datë 06.01.2012, duke shkelur nenin 59 të ligjit 

nr.33/2012, datë 29.04.2012.  

 Nuk është plotesuar shtojca 1, në papajtueshmeri me pikën 2-3 të UKM nr.2, datë 12.09.2012 

“Për përcaktimin e elementeve të akteve, që verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të 

paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit” (Trajtuar në 104-160 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 79: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë të marrë masa, në bazë të pikës 1 neni 5; pikës 

1 neni 49, pikës 1 neni 59 dhe pikës 1 neni 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara dhe në dispoziatat ligjore 

përkatëse, të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurinë nr.25/57/ND, v.3, faqe 144 “Godinë e 

kombinuar 4 kate”, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor  2018 

 

80-Gjetje: Nga ZVRPP me referencën  nr.16731, regjistruar pasuria nr.27/372/ND, v.53, faqe 

161 “Godine Banimi 2 kat  dhe objekt ndihmes 1 kat” me sipërfaqe 139 m
2
, në kundërshtim me 

dispozitat ligjore të përcaktuara nga ligjit nr.9482, datë 03.04.2006 “Për legalizmin, urbanizimin 

dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar.  

Siç evidentohet rezulton një diference për 20 m
2
 e sipërfaqes së ndërtimit të legalizuar prej 159 

m
2
 me urdhrin e relacionin e bërë nga juristi dhe hartografi për 139 m

2
. 

Sipas referencës nr.12698 datë 28.09.2010 ështe vendosur kufizim sipas urdhrit të regjistruesit 

Viktori Peçi nr.251, datë 28.09.2010 për truallin e shitur nga Këshilli i Rrethit dhe nuk ka urdhër 

për heqje kufizimi, dhe në vijim janë kryer veprime për legalizimin e objektit duke evidentuar 

truallin pronë të vet ku ka dhe ndërtim pa leje.  Sa vepruar në papajtueshmëri me germën “a”, 

neni 25, pika 2 neni 45, nein 59 të ligjit nr.33/2012, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive 

të paluajtshme’’ (Trajtuar në 104-160 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

Rekomandim 80: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë të marrë masa, në bazë të pikës 1 neni 5; pikës 

1 neni 49, pikës 1 neni 59 dhe pikës 1 neni 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara dhe në dispoziatat ligjore 

përkatëse, të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurinë nr.27/372/ND, v.53, faqe 161 “Godine 

Banimi 2 kat dhe objekt ndihmes 1 kat”, referencë  nr.16731, deri në plotësimin me 

dokumentacionin tekniko ligjor. 
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Brenda muajit Tetor  2018 

 

81-Gjetje: ZVRPP me referencën  nr.16768, rregjistruar pasuria nr.7/346, v.53, faqe 196, 

“Godine Banimi e kombinuar 3 kat” me sipërfaqe 92 m
2,

. Nga ZVRPP Sarandë është vepruar në 

kundërshtim me dispozitat ligjore të përcaktuara nga ligjit nr.9482, datë 03.04.2006 “Për 

legalizmin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, duke regjistruar 

objektin “Godinë e kombinuar” në emër të V. P. dhe dhe jo sipas certifikatës familjare në zbatim 

të udhëzimit nr.4695, date 31.05.2016, në kundërshtim me nenin  41, pika 2 e ligjit nr.33, date 

21.03.2012 si pasuri e përfituar gjatë martesës. Siç evidentohet rezulton një diferencë për 45 m
2
 

sipërfaqe e ndërtimit të legalizuar prej 92 m
2
, diferencë e cila nuk refelektohet në urdhrin e 

regjistruese për KPP dhe HTR dhe relacioin e bërë nga juristi dhe hartografi, argumentuar me 

dokumentacion. Sa vepruar në papajtueshmëri me germën “a”, neni 25, pika 2 neni 45, të ligjit 

nr.33/2012, datë 29.04.2012 “Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme’’ (Trajtuar në 104-160, 

të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 81: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë të marrë masa, në bazë të pikës 1 neni 5; pikës 

1 neni 49, pikës 1 neni 59 dhe pikës 1 neni 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara dhe në dispoziatat ligjore 

përkatëse, të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurinë nr.7/346, v.53, faqe 196 “Godinë Banimi 

e kombinuar 3 kat” me sipërfaqe 92 m
2
, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko 

ligjor. 

Brenda muajit Tetor  2018 

 

82-Gjetje: Nga ZVRPP me referencën  nr.16836 regjistruar pasuria nr.8/376, v.53, faqe 228, 

zëri truall “Godinë  kombinuar 2 kat”  me sipërfaqe 182 m
2
 truall dhe ndërtim 115 m

2
. Sipas lejes 

së legalizimit nr.1040772, datë 08.05.2017  dhe refencës nr.15644 pasuria nr. 8/368/ND v.51, 

faqe 43, është  në emër të E. A. Sa sipër është në kundërshtim me ligjin nr.9482, datë 03.04.2006 

“Për legalizmin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, duke bërë 

regjistrimin  në emër të E. A. dhe dhe jo sipas certifikatës familjare në zbatim të udhëzimit 

nr.4695, datë 31.05.2016, në kundërshtim me nenin  41, pika 2 e ligjit nr. 3312, date 21.03.2012 

si pasuri e perfituar gjatë martesës. Sikurese evidentohet rezulton një diference për 236 m
2
 

sipërfaqe e ndërtimit të legalizuar me regjistrimin në KPP. Sa vepruar në papajtueshmëri me 

germën “a”, neni 25, pika 2 neni 45, të ligjit nr.33/2012, datë 29.04.2012 “Për rregjistrimin e 

pasurive të paluajtshme’’ (Trajtuar në 104-160 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 82: Rregjistruesi i ZVRPP Sarandë të marrë masa, në bazë të pikës 1 neni 5; pikës 

1 neni 49, pikës 1 neni 59 dhe pikës 1 neni 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara dhe në dispoziatat ligjore 

përkatëse, të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurinë nr.8/376, v.53, faqe 228, zëri truall 

“Godinë kombinuar 2 kat” me sipërfaqe 182m
2
 truall dhe ndërtim 115m

2
, deri në 

plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor  2018 

 

83-Gjetje: Nga ZVRPP me referencën  nr.16730, regjistruar pasurin nr.27/371/ND, v.53, faqe 

160 “Godinë Banimi 2 kate” për sipërfaqe ndërtese 139m
2
, në kundërshtim me dispozitat ligjore 

të përcaktuara nga ligji nr.9482, datë 03.04.2006 “Për legalizmin, urbanizimin dhe integrimin e 

ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, duke regjistruar objektin vetëm në emër të L. M. dhe jo sipas 

certifikatës familjare në zbatim të udhëzimit nr.4695, datë 31.05.2016, në kundërshtim me nenin 

41, pika 2 e ligjit nr.33, datë 29.04.2012, si pasuri e përfituar gjatë martesës. Siç evidentohet në 

KPP në seksionin B ka të evidntuar dhe ndërtim 40 m
2
 dhe nuk ka dokumentacion përkatës. Sa 

vepruar në papajtueshmëri me germën “a”, neni 25, pika 2 neni 45 të ligjit nr.33/2012, datë 

29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme’’ (Trajtuar në 104-160 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 83 : Rregjistruesi i ZVRPP Sarandë të marrë masa, në bazë të pikës 1 neni 5; pikës 

1 neni 49, pikës 1 neni 59 dhe pikës 1 neni 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara dhe në dispoziatat ligjore 
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përkatëse, të nxjerrë urdhër kufizimi për pasuritë përkatëse, nr.27/371/ND, v.53, faqe 160 

“Godinë Banimi 2 kate” për sipërfaqe ndërtese 139m
2
, deri në plotësimin me 

dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor  2018 

 

84- Gjetje: Gjatë audimit të dokumentacionit me zgjedhje në lidhje me evidentimin dhe trajtimin 

e praktive të vendimeve gjyqësore nga ZVRPP Sarandë sipas dokumentacionit të vënë 

dispozicion të praktikave të trajtimit të vendimeve gjyqësore evidentuar sipas akt konstatimeve 

nr.18, 19 dhe 20, datë 14.06.2018, nuk rezulton të jenë bëre ankimime dhe në disa raste të jenë 

kryer veprimet në KPP për vendimet e marra evidentuar në aktkonstatimet, si dhe të jenë ndjekur 

në vazhdimësi, nuk janë bëre relacionet perkatëse nga juristët e caktuar për ndjekje sipas 

vendimeve të gjykatave në pjesën më të madhe nuk ka pasur ankimime dhe nuk janë ndjekur për 

kryerje veprimesh në regjistrat kadastral, regjistrimet në volume përkatëse.   

Nga ZVRPP Sarandë janë verifikuar elementet e formës dhe të përmbajtjes së vendimeve 

gjyqësore,  nuk është plotësuar shtojca 1, veprim në papajtueshmëri me pikën 2-3, të UKM nr.2, 

datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve, që verifikohen nga zyra e regjistrimit të 

pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit” (Trajtuar në 

223-233 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

Rekomandimi 84: Rregjistruesi i ZVRPP Sarandë të marrë masa që në bazë të   të ligjit nr.33, 

datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, bazuar në mangësitë shkeljet e 

konstatuara sipas akt konstatimeve nr.18, 19 dhe 20, datë 14.06.2018 të nxjerrë urdhër të 

brendshëm për verifikimin dhe shqyrtimin e dokumentacionit të vendimeve gjyqësore në 

vazhdimësi. 

                                                                                          Brenda muajit Tetor 2018.                                                                            

  

85-Gjetje: ZVRPP Sarandë nuk ka zbatuar procedurat ligjore lidhur me administrimin e 

dokumentacionit dhe zbatimin e afateve ligjore për kryerjen e shërbimeve të faturuara, ndaj 

qytetarëve, si vijon:  

1. Administrimin e praktikave dhe kërkesave në proces të pa përfunduara të cilat prej 2-3 vitesh 

deri në 01.03.2018 arrijnë në rreth mbi 1354 praktika me të ardhura të përfituara pa dhënë 

shërbimin e faturuar, mos administrimin në arkivë të dokumentacionit, mbajtjen e praktikave të 

aplikimeve nga specialistët për afate të gjata, që sjellin si pasojë mungesën e transparencës së 

punës ndaj publikut dhe mosfunksionimin e Sistemit të Kontrollit të Brendshëm lidhur me 

integritetin e punonjësve në zbatim të ligjit nr.10296, datë 8.7.2010 “Për Mekanizmin Financiar 

dhe Kontrollin”, në mos zbatim të ligjit nr. 9154, datë 6.1.1993 “Për arkivat”, neni 24, germa “b” 

dhe të neneve 4 e 5, Kapitulli II-të, për “Detyrat e Sekretar-Arkivit të organit shtetëror” dhe 

“Rregullores për punën me dokumentet administrative të organeve shtetërore”, ligjit nr. 10296, 

datë 8.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”. 

2. ZVRPP Sarandë, nuk ka hartuar dhe dërguar për miratim nga Kryeregjistruesi, një rregullore të 

brendshme të Funksionimit të Administratës, për periudhën e mëparshme dhe për vitet 2015-

2016, 2017 deri 01.03.2018, të bazuar në organikat dhe organigramat e miratuara nga qeveria me 

urdhërat përkatës, pasi Rregullorja aktuale nr.184, datë 8.4.1999 “Për punën e Zyrës së 

Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”, nuk ka si objekt funksionimin e Administratës së 

ZVRPP-së, si njësi e vetme në territorin vendor dhe në kushtet e reja të përditësimit, pra nuk 

është e përshtatur me kërkesat ligjore aktuale,  për rrejdhojë nuk ka një përcaktim të kryerjes së 

detyrave, lidhur me ushtrimin e kompetencave dhe mbajtjes së përgjegjësive, të secilit specialist 

sipas sektorëve përkatës, Regjistruesit, 2 zv. Regjistruesve, lidhur me përgatitjen e evidencave, 

informacionit në tërësi si dhe sidomos lidhur administrimin e dokumentacionit  me trajtimin dhe 

ndjekjen e ankesave kërkesave të qytetarëve për mënyrën e marrjes së shërbimit të ofruar 

qytetarëve nga kjo zyrë dhe sidomos lidhur me evidentimin, raportimin e praktikave në proces, 

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

afateve, evidentimi, pra mungon Sistemi i Mekanizmave të Kontrollit të Brendshëm (SMKB) 

(gjendje kjo e pandryshuar, pasi është evidentuar edhe në auditimin e mëparshëm), sa vepruar në 
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kundërshtim me ligjin nr.10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, 

(Trajtuar në faqet 257-279 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 85.1: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë, të marrë masat për inventarizimin e 

dokumentacionit, dhe të evadohen aplikimet e 19235 praktikave dhe kërkesave në proces të pa 

përfunduara, para dhe prej 3 vitesh, deri ne 30.06.2017, për të bërë të mundur kryerjen e 

shërbimit të faturuar, rritjen e integritetit dhe transparencës së punës së ZVRPP-së ndaj publikut, 

si dhe të administrohet në arkivë dokumentacioni përkatës  i praktikave në proces. 

Rekomandim 85.2: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë në bashkëpunim me ZQRPP, të marrë masa 

për të hartuar e miratuar Rregulloren  e Brendshme të Funksionimit të Administratës, e cila do te 

përcaktojë qartë funksionimin e hallkave e strukturave dhe detyrat e përgjegjësitë  për çdo 

punonjës, duke ngirtur e forcuar Sistemin e Mekanizmave të Kontrollit të Brendshëm (SMKB). 

Menjëherë 

 

86-Gjetje:ZVRPP Sarandë nuk ka zbatuar procedurat ligjore lidhur me administrimin e 

qarkullimin e dokumentacionit dhe arkivimin e tij, nga ku është konstatuar:  

1. Administrimi i dokumetacionit në ZVRPP Sarandë, nuk plotëson kërkesat dhe standardet e 

përcaktuara, pasi nga lëvizjet e shpeshta të punonjësve dhe largimet nga puna, nuk shoqërohen 

me dorëzimin e praktikave që ka në përpunim dhe librit Model 4, si dhe nuk mbahet 

procesverbali i dorëzimit ku të pasqyrohen të gjithë dokumentet që ka dorëzuar personi që 

largohet nga vendi i punës, sipas përcaktimeve në Rregulloren nr.2079, datë 11.06.2007 

“Qarkullimi dhe shfrytëzimi i dokumenteve tekniko ligjor në ZRPP”. 

2. Ruajtja dhe siguria e dokumentacionit nuk është konform rregullave dhe normave ligjore të 

përcaktuara, pasi ambientet e arkivës janë të papërshtatshme, mungojnë hapësirat e nevojshme 

dhe sistemimi i dokumentacionit në rafte, duke mos plotësuar standardet minimale, të ruajtjes dhe 

administrimit të dokumentacionit që arshivohet. Gjendje e cila ndikon në uljen e sigurisë së 

ruajtjes së dokumetacionit dhe në uljen e efektivitetit të përdorimit të dokumenteve për të kryer 

shërbimet ndaj qytetarëve në kohë dhe me cilësi, në mos përputhje me ligjin nr.9154, datë 

06.11.2003 “Për Arkivat”. 

3. Nuk ndiqen procedurat ligjore lidhur me administrimin e dokumentacionit, dorëzimi në arkivë 

dhe inventarëve të dosjeve, pasi në disa raste këta janë pa numër inventari progresiv fletësh dhe 

për çdo fletë të cituar në inventar, ndërsa fleta e inventarit të dosjes (Format 8/1) ndodhet e pa 

sigluar nga përgjegjësi i sektorit, pa vulë lidhëse të punonjësit që e ka plotësuar dhe e pa 

nënshkruar nga specialisti i arkivit marrës në dorëzim, duke mos zbatuar kërkesat ligjore, 

përcaktuar në   kreun V, të ligjit nr. 9154, datë 6.1.1993 “Për Arkivat”, Kreut III, pikat 2.6, 2.8, 

2.11, të Rregullores nr. 2079, datë 11.06.2007 “Për arkivimin e dokumenteve tekniko-ligjore në 

ZRPP”. 

4.Procedura administrimit dhe qarkullimit të dokumentacionit nuk kryhet në përputhje me 

rregullat dhe standardet e përcaktuara, pasi një numër i konsiderueshëm dosjesh,  rezultojnë të pa 

arkivuara dhe nuk gjendeshin as në ambientet e punës. Në kushtet e mungesës së dokumentit fizik 

të regjistrimit të pronës dhe të mos ruajtjes së të dhënave nga sistemi, shkelen parimet themelore 

mbi të cilat mbështet aktiviteti i ZVRPP-së, përcaktuar në nenin 4, të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 

“Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme”(Trajtuar në faqet 257-279 të Raportit Përfundimtar 

të Auditimit). 

Rekomandim 86.1: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë, të marrë masa  për të plotësuar standardet e 

kërkuara, të ruajtjes dhe administrimit të dokumentacionit që arshivohet, duke krijuar ambjentet e 

hapësirat e nevojshme dhe sistemimin e dokumentacionit në rafte, si dhe të ndiqen procedurat 

lidhur me qarkullimin e  përpunimin e dokumentacionit, duke bërë të mundur që praktikat e 

përfunduara të arkivohen brenda afatit, duke u dorëzuar nga specialistët përkatës dhe përgegjësi i 

sektorit dhe marrës në dorëzim specialisti i arkivës, gjithashtu të krijohen kushtet për rritjen e 

sigurisë të dokumentacionit të arkivuar. 

Rekomandim 86.2: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë të marrë masa, duke ngritur një grup pune të 

posaçëm, për të bërë të mundur evidentimin e praktikave të munguara ndër vite, duke 

përcaktuar personat përgjegjës që kanë administruar këto praktika, si dhe të marrë masa që në 

çdo rast të largimit nga puna të punonjësve apo ndërrimin e vendit të punës, të dorëzojnë me 
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procesverbal të gjithë dokumentacionin që ka në administrim në proces shqyrtimi, masë e cila 

ndikon në minimizimin e problemeve të kostatuara.     

Menjëherë e në vijimësi 

 

87-Gjetje:Nga shqyrtimi dhe verifikimi i ankesës së shtetases N. Xh. (S.), administruar në KLSH 

me nr.288/1 prot, datë 30.03.2018, ku ka ngritur pretendimet e saj për veprime dhe mosveprime 

në kundërshtim me ligjin nga ZVRPP Sarandë, për zbatimin e gabuar të vendimeve të Komisionit 

të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, nga shqyrtimi i dokumentacionit të administruar në 

dosje rezulton se: 

Sipërfaqja që është kthyer sipas 4 Vendimeve të Komisionit në total është 149.19 ha ose 

1,491,900 m
2
, nga të cilat janë kthyer në favor të trashëgimtarëve Xh. 29.84 Ha ose 298 400 m

2
, 

si dhe janë regjistruar dhe lëshuar certifikatë pronësie vetëm për sipërfaqen prej 212 990 m2 si 

pjesë e bashkëpronësisë.  

Nga pozicionimi hartografik dhe plan rilevimi të përgatitur nga topograf i licensuar konstatohet se 

një pjesë e vendimit të KKKP-së sipas hartave aktuale të punës në ZVRPP dhe gjëndjes juridike 

të pasurive bie në rrugë, prona publike etj, ndërkohë që vendimet e KKKP-së, të cilat janë marrë 

duke u bazuar në gjëndjen juridike të pasurive përcjellë nga ZVRPP- Sarandë, janë shprehur një 

herë duke përjashtuar nga kthimi në natyrë të sipërfaqes që bie rrugë dhe është e zënë në 

kuptim të ligjit. 

Zona e Berdeneshit është zonë e paazhornuar dhe nuk ka kaluar në sistem dhe punohet me harta 

provizore e për rrjedhojë nuk mund të evidentohen mbivendosjet me pasuri të tjera të regjistruara 

më parë, të cilat janë VKKP, Leje legalizimi, privatizime,etj. Nga ZVRPP Sarandë është bërë 

regjistrimi dhe pajisja me çertifikatë për një pjesë të pasurive të kthyera, ndërkohë për pasuritë e 

ndodhura në zonën Berdeneshit, Vendimet e Komisionet të sipërcituara nuk janë regjistruar as në 

regjistrat hipotekorë, pra është bërë regjistrim pjesor (Trajtuar në faqet 265-277 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 87: ZVRPP Sarandë në kushtet kur regjistrimi i vendimeve të KKKP-së përfshin 

një sërë veprimesh voluminoze nga ZVRPP Sarandë, të marrë masa të menjëhershme të 

caktojë një grup pune për të shqyrtuar praktikën në fjalë, saktësimin përfundimtar të 

pozicionit të Vendimit sipas gent planit shoqërues, përcaktimin e gjëndjes juridike të 

pronave për të cilat është refezuar të hidhen vendimet, ndjekjen e procedurave ligjore për 

regjistrimin fillestarë të vendimeve të KKKP-së në regjistrat hipotekorë për pjesët e 

pasurisë në bashkëpronësi që bien në zonat e pazhornuara, vazhdimin e korespondecës 

shkresore me institucionet përkatëse në lidhje me procedurat e shpronësimit, si dhe 

bashkëpunimin me Drejtorinë e ALUZINI-t Sarandë për përpunimin në bllok të hartave të 

objekteve informale në zonën e Berdeneshit, me qëllim regjistrimin e pjesës së mbetur nga 

Vendimet e KKKP-ve kthyer bashkëpronarëve Xh. e të tjerë, në përputhje me përcaktimet 

ligjore e nënligjore. 

Menjëherë 

 

88-Gjetje: Nga shqyrtimi dhe verifikimi i ankesës së shtetases N. R., administruar në KLSH me 

nr.377 prot., datë 30.03.2018, ku ka ngritur pretendimet e saj për veprime dhe mosveprime në 

kundërshtim me ligjin nga ZVRPP Sarandë, në lidhje me tjetërsimin e kundraligjshëm të pasurisë. 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të administruar në dosje rezulton se: 

Njësia apartament fillimisht është regjistruar në regjistrin hipotekor nr.1, të apartamenteve, faqe 

78, indeksi 229, datë 10.09.1996, 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. Në rubrikën 

shënime transkripti të kësaj pasurie rezulton i regjistruar vendimi i gjykatës nr.64, për ekzekutim 

të vendimit  civil nr.727 akti dhe nr.650, vendimi, deklarimin e pavlefshëm të kontratës së 

shitblerjes nr.2062rep, datë. 30.08.1996 dhe kontratës së shitblerjes nr.2061 rep, datë.30.08.1996 

dhe njëkohësisht fshirjen e regjistrimit hipotekor të këtyre kontratave duke kaluar në dobi të 

kreditorit Th. K.”. Më pas në rregjistrin hipotekor nr.2 të apartamenteve, faqe 30, indeksi nr.85, 

datë 22.08.2000 rezulton e regjistruar pasuria apartament me siperfaqe prej 77 m2, në bazë të 

kontrates së shitjes nr. 46 rep, 38 kol, pa datë. Në rubrikën “shënime transkripti” ka të regjistruar 
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“Ky regjistrim u fshi pasi kjo pasuri u shit dhe u transkriptua ne favor të blerësit F. K. L., në 

librin 1, faqe 13, ind/nr.38, date 05.02.2004”. Në regjistrin hipotekor nr.1, faqe 13, ind/nr.38, 

datë 29.01.2004, rezulton e regjistruar pasuria apartament banimi në bazë të kontratës së 

Shitblerjes nr.82 rep, 14 kol, datë 29.01.2004 me palë shitëse Th. K.  

Sqarojmë se; kjo pasuri është pasqyruar nga firma kontraktore në kartelat e pasurisë me numër 

pasurie 26/24+1-1, vol 15, faqe 190, apartament me sip.77 m2, ZK 8641-Sarandë. Në seksionin 

“C” të kartelës së pasurisë, rezultoi se kjo pasuri fillimisht është regjistruar në pronësi të shtetasve 

N. R. dhe M. S., me referencën 03690, datë 03.11.2000, pa lëshuar certifikatë pronësie. Me 

referencën nr.4100, datë 17.01.2001 është transkriptuar në favor të Th. K., pa lëshuar certifikatë 

pronësie. Të dyja referencat nr.3690 dhe 4100 janë bashkuar në një referencë. Kartela e kësaj 

pasurie është ligjëruar gjatë procesit të regjistrimit fillestar sistematik në përputhje me 

percaktimet e bëra në ligjin nr.7843, datë 13.07.1994 “Per regjistrimin e pasurive te paluajtshme”, 

pa bërë kalimin në sistem të kontratës së shitjes midis Th. K. dhe F. L.  

Gjithashtu sqarojmë se palët i janë nënshtruar një sërë procesesh gjyqësore për të drejtën e 

pronësisë dhe vazhdojnë ende të jenë në proces gjyqësor dhe për pasojë shqyrtimi i metejshëm i 

ankesës është jashtë tagrit ligjor të KLSH (Trajtuar në faqet 265-277 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

Rekomandim 88: Nga ZVRPP Sarandë të merren masa të mënjëhershme dhe të mos kryhet asnjë 

transaksion mbi pasurinë objekt ankese, të vendoset kufizimi deri në përfundimin e proceseve 

gjyqësore në përputhje me përcaktimet e ligjit nr. 33/2012 datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme”. 

Menjëherë 

 

89-Gjetje: Nga shqyrtimi dhe verifikimi i ankesës së Komunitetit të banorëve dhe Njësive të 

Shërbimit të Turizmit Ksamil, administruar në KLSH me nr.179 prot, datë 09.02.2018, ku janë 

ngritur pretendimet për veprime dhe mosveprime në kundërshtim me ligjin nga ZVRPP Sarandë, 

për sa i përket ndarjes së pasurisë nr.4/448, vol.15, fq. 233, zk.2297-Ksamil, me sipërfaqe 

64998.4 m
2
 në kundërshtim me Vendimet e Gjykatave, si dhe mos ankimimin e vendimeve të 

gjykatave kur ZVRPP ka qenë palë në proces, nga shqyrtimi i dokumentacionit të administruar në 

dosje rezulton se jemi përballë dy vendime gjykatash, vendimit nr. 1255, datë 15.07.2016 të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë, i cili ka vendosur pranim i kërkesë padisë, marrjen e masës 

së sigurimit të padisë duke urdhëruar ZVRPP Sarandë të mos kryejë asnjë veprim në lidhje me 

pronën e fituar dhe Vendimin nr.61, datë 01.02.2018 të Gjykatës Administrative të Shkallës së 

Parë Gjirokastër, që ka vendosur pranimin e kërkesë padisë dhe detyrimin e palës së paditur të 

kryejë ndarjen e pasurisë sipas planrilevimit të bashkangjitur aplikimit.  

-Gjithashtu ZVRPP Sarandë nuk ka marrë pjesë në procesin gjyqësor përfunduar me Vendimin 

nr.61, datë 01.02.2018, marrë formë të prerë datë 20.02.2018, pra nuk ka ndjekur të gjitha 

shkallët e gjyqësorit në kundërshtim me Urdhrin nr.1719, datë 01.12.2017, për përfaqësimin e 

zyrës në proceset gjyqësore, nenin 391, 442, 443, 444 të ligjit nr.8116, datë 29.03.1996 “Kodi 

Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar dhe nenin 45 të ligjit nr.33, datë 

29.04.2012 “ Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” (Trajtuar në faqet 265-277 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 89: Nga ZVRPP Sarandë të merren masa të mënjëhershme dhe të mos kryhet asnjë 

transaksion mbi pasurinë objekt ankese, të vendoset kufizimi deri në përfundimin e proceseve 

gjyqësore në përputhje me përcaktimet e ligjit nr. 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme”. 

Menjëherë 

 

90-Gjetje: Nga shqyrtimi dhe verifikimi i ankesës së shtetases D. B., administruar në KLSH me 

nr.284/4 prot, datë 07.05.2018, ku janë ngritur pretendimet për veprime dhe mosveprime në 

kundërshtim me ligjin nga ZVRPP Sarandë, për mos regjistrimin e vendimit të gjykatës, nga 

shqyrtimi i dokumentacionit të administruar në dosje rezulton se:  

Me vendimin e Gjykatës nr.172 rep, nr. 280 kol, datë 27.05.1998, me palë paditëse Diana Bilali 

dhe palë të paditur Seksioni i Financës, Këshilli i Rrethit Sarandë, me objekt “Njohjen e të drejtës 
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së pronësisë së ish-pronarit Haxhie Hila (Bilali) mbi një sipërfaqe tokë bujqësore prej 11000 m2 

në fshatin Borsh, ligji nr.7699, datë 21.04.1993”, ka vendosur duke u bazuar të VKM nr.560, 

datë 16.10.1995 dhe vendimin e komunës Lukovë datë 29.01.1996, të njohë të drejtën e ish-

pronësisë së N. H. (B.) mbi një sipërfaqe prej 11000 m
2
, e ndarë në dy parcela, 9000 m

2
 në 

vendin e quajtur “Varikë e Mesme” dhe 2000 m
2
 në vendin e quajtur “Plasa e Gardhit”, marrë 

formë të prerë në datë 30.06.1998. Nga verifikimi në sistem në ZVRPP Sarandë rezulton se; 

ankuesja nuk ka aplikuar asnjë herë për regjistrimin e vendimit të gjykatës, e gjithashtu ky 

vendim nuk është përcjellë nga organet kompetente për regjistrim (Trajtuar në faqet 265-277, të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 90: ZVRPP Sarandë të marrë masa të mënjëhershme që pas aplikimit të qytetares 

për regjistrimin e vendimit të gjykatës të shqyrtojë dokumenatcionin e dorëzuar duke ndjekur të 

gjithë procedurat ligjore në përputhje me disponimet e ligjit nr.33/2012 datë 29.04.2012 “Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme” si dhe nëse është e nevojshme të orjentojë ankuesen në 

institucionet kompetente për marrjen aktit administrativ që përbën titull pronësie për 

sipërfaqen e tokës për të cilën është njohur pronësia me vendim gjykate sipas përcaktimeve 

të VKM nr.560, datë 16.10.1995, të ndryshuar. 

Menjëherë 

 

91-Gjetje: Nga shqyrtimi dhe verifikimi i ankesës së shtetasit N. S., administruar në KLSH me 

nr.480 prot, datë 20.04.2018, ku janë ngritur pretendimet e tij për veprime dhe mosveprime në 

kundërshtim me ligjin nga ZVRPP Sarandë, për mos regjistrimin e kontratës së shitjes, nga 

shqyrtimi i dokumentacionit të administruar në dosje rezulton se: 

Pasuria me nr.18/328, vol. 25, fq.77, zk.8642, me sip. 528.86 m
2
 sipas LN 2011, është hedhur 

fillimisht në pronësi shtet kur zona ka kaluar në sistem. Në KPP e pasurisë janë bërë shënimet, 

duke regjistruar fillimisht truallin në pronësi të Bashkisë më pas në pronësi të R. M. dhe më pas 

në pronësi të N. S. sipas kontratës së shitjes, lëshuar çertifikatë pronësie datë 25.04.2018. 

Origjina e pasurisë vjen nga Vendimi i Këshillit Bashkiak Sarandë nr.1, datë 28.08.1999, për 

dhënien e sheshit të ndërtimit në zonën Turizëm-Kanali i Çukës, bashkangjitur lista e 

përfitueseve, ndër to dhe subjekti R. M. Në dosje administrohet kontrata e shitblerjes nr.1885 rep, 

nr.947 kol, datë 29.09.2000, ndërmjet Bashkisë Sarandë, Seksioni i Financës dhe blerësit R. M., 

procesverbal i piketimit të objektit datë 22.09.2000, akt-vlerësimi i truallit, planimetria e sheshit 

të ndërtimi, vendimi i Këshillit Bashkiak nr.2, datë 28.08.1999. Shitblerja nga bashkia tek 

individët, nuk është bërë sipas përcaktimeve të nenit 3 të ligjit nr.7980, datë 27.07.1995 “Për 

shitblerjen e trojeve” si dhe nenit 195 të Kodit Civil në RSH. Me kontratën e shitjes nr.179 Rep, 

nr.107 kol, datë 22.05.2005, pasuria është shitur nga shtetasi R. M. tek shtetasi N. S. (Trajtuar në 

faqet 265-277, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 91: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë të marrë masa, në bazë të pikës “1” neni 5 dhe 

pikës 1 neni 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, 

bazuar në shkeljet e konstatuara dhe në dispoziatat ligjore përkatëse, të nxjerrë urdhër 

kufizimi për pasurinë nr.18/328, vol.25, fq.77, zk.8642 dhe të mos kryejë asnjë transaksion 

të mëtejshëm mbi pasurinë deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor  2018 

 

92-Gjetje: Në asnjë rast punonjësit e ZVRPP Sarandë, nuk kanë plotësuar shtojcat 1, 2 dhe 3, 

lidhur me verifikimin elementëve të formës dhe të përmbajtjes së Aktit Administrativ, Kontratës 

Noterale apo Vendimit të Gjykatës, veprim në papajtushmëri me pikën 5, të UKM nr.2, datë 

12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve, që verifikohen nga zyra e regjistrimit të 

pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit”   

Rekomandim 92: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë të marrë masa, që për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme të verifikojë elementët e formës dhe të përmbajtjes për pasuritë e fituar me vendim 

gjykate, akte noteriale dhe akte administrative. Të plotësoj shtojcat 1, 2, 3, si dhe të shprehet me 

shkrim duke arsyetuar regjistrimin e pasurisë së palaujtshme ose refuzimin e tyre. 

                                                                                           Në vijimësi  
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B. MASA SHPËRBLIM DËMI 
 

Mbështeturnë ligjin nr.8485, datë 12.05.1999 “Kodi i Procedurave Administrative në Republikën 

e Shqipërisë”, pjesa e VI, Kreu I, nenet 105-109 dhe udhëzimin e Ministrisë së Financave, nr 30, 

datë 27.11.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” Kap IV, Sistemi i 

kontrollit periodik të aktiveve, pika 93, nga ana e titullarit të njësisë publike të nxirren aktet 

administrative duke ndjekur të gjitha procedurat ligjore, administrative dhe procedurat 

përmbarimore me qëllim kërkimin për shpërblimin e dëmit, në vlerat 28,741,200 lekë  analizuar 

si më poshtë:     
 

1-Gjetje: ZVRPP Sarandë në 6 raste ka regjistruar pasuri të paluajtshme, të përfituara me 

kontrata shitje nga pushteti vendor bazuar në vendime gjykate, duke tjetërsuar pasurinë “shtet”, 

truall me sipërfaqe totale 2214 m
2
, rezulton se nuk janë zbatuar kërkesat ligjore, pasi cmimi i 

shitjes së truallit është përcaktuar në kundërshtim me dispozitat ligjore, duke konsideruar të 

likujduar  vlerën, bazuar në mandate të hershme, periudhë në të cilën nuk ishte lidhur kontratë për 

blerjen e truallit, ndërsa bashkia Sarandë duhet të përcaktonte vlerën e truallit në momentin e 

lidhjes së kontratës, referuar VKM nr.89, datë 03.02.2016 “Për Miratimin e hartës së vlerës së 

tokës në Republikën e Shqipërisë”, për rrejdhojë është shkaktuar shkelje të disiplinës financiare, 

me dëm ekonomik në buxhetin e shtetit në vlerën totale  23,238,600 lekë, shumë e cila mund të 

kalonte në fondin e kompensimit financiar për kompensimin e ish pronarëve, e cila është përfituar 

padrejtësisht nga subjektet, si më poshtë: 

- A. A., sipas kontratës nr.2509 rep.,1112/2 kol., datë 24.12.2015, truall me sipërfaqe 352 m
2
, 

duke përfituar padrejtësisht vlerën 3,687,900 lekë [352 m
2
(sipërfaqja e përfituar)*10777lek/ 

m
2
(cmimi/m

2
 sipas VKM-së)]-105,600(vlera e lekujduar më parë); 

- V. A., sipas kontratës nr.1113/1 kol., datë 24.12.2015, truall me sipërfaqe 330 m
2
, duke përfituar 

padrejtësisht vlerën 3,457,400 lekë [330 m
2
(sipërfaqja e përfituar)*10777lek/ m

2
(cmimi/m

2
 sipas 

VKM-së)]-99,000(vlera e lekujduar më parë); 

Këto pasuri kanë kaluar si truall në funksion të objektit pallat, volum 32, faqe 181, ZK 8642. 

- P. L., sipas referencës nr.5748, truall me sipërfaqe 345 m
2
, volum 34, faqe 161, duke përfituar 

padrejtësisht vlerën 3,718,000 lekë [345 m
2
(sipërfaqja e përfituar)*10777lek/ m

2
(cmimi/m

2
 sipas 

VKM-së)]-207,000(vlera e lekujduar më parë); 

- J. N., sipas kontratës së shitblerjes nr. 858 rep., 314 kol., datë 08.05.2017, truall me sipërfaqe 

680 m
2
, volum 35, faqe 161, duke përfituar padrejtësisht vlerën 7,082,990 lekë [680 

m
2
(sipërfaqja e përfituar)*10777lek/ m

2
(cmimi/m

2
 sipas VKM-së)]-207,000(vlera e likujduar më 

parë); 

- K. N., sipas kontratës së shitblerjes nr.1758 rep., 775/1 kol., datë 18.08.2016, truall me 

sipërfaqe 317 m
2
, volum 26, faqe 52, duke përfituar padrejtësisht vlerën 3.244.700 lekë [317 

m
2
(sipërfaqja e përfituar)*10777lek/ m

2
(cmimi/m

2
 sipas VKM-së)]-171,600(vlera e lekujduar më 

parë); 

- Bashkëpronarët“V.,” sipas kontratës së shitblerjes nr.264 rep., 121/1 kol., datë 10.02.2016, 

truall me sipërfaqe 1907 m
2
, volum 30, faqe 247, duke përfituar padrejtësisht vlerën 2,047,600 

lekë [190 m
2
(sipërfaqja e përfituar)*10777lek/ m

2
(cmimi/m

2
 sipas VKM-së)]; 

Sa trajtuar, regjistrimi i pasurive është në papajtueshmëri me  shkronjën “a” neni 25 të ligjit 

nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” dhe  nenin 3, të ligjit nr.7980, 

datë 27.07.1995 “Për shitblerjen e trojeve”, i ndryshuar dhe 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” . 

Rekomandim: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë të marrë masa, në bazë të pikës 1 neni 5 dhe  pikës 

1 neni 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, bazuar në 

shkeljet e konstatuara dhe në dispozitat ligjore përkatëse, të nxjerrë urdhër kufizimi për 

pasuritë e poshtëshënuara, si dhe të bashkëpunojë me bashkinë Sarandë, si organi që ka 

nxjerrë aktin administrativ, për të ndjekur të gjitha rrugët ligjore, deri në arkëtimin e 
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dëmit të shkaktuar ndaj shtetit në vlerën totale 23,238,600 lekë lekë, si vlerë e truallit të 

përfituar padrejtësisht nga subjektet, si më poshtë: 

- A. A., truall me sipërfaqe 352 m
2
, volum , faqe , duke përfituar padrejtësisht vlerën 3,687,900 

lekë; 

- V. A., truall me sipërfaqe 330 m
2
, volum , faqe , duke përfituar padrejtësisht vlerën 3,457,400 

lekë; 

Këto pasuri kanë kaluar si truall në funksion të objektit pallat, volum 32, faqe 181, ZK 8642. 

- P. L., truall me sipërfaqe 345 m
2
, volum 34, faqe 161, duke përfituar padrejtësisht vlerën 

3,718,000 lekë; 

- J. N., truall me sipërfaqe 680 m
2
, volum 35, faqe 161, duke përfituar padrejtësisht vlerën 

7,082,900 lekë; 

- K. N., truall me sipërfaqe 317 m
2
, volum 26, faqe 52, duke përfituar padrejtësisht vlerën 

3.244.700 lekë; 

- Bashkëpronarët V.’, truall me sipërfaqe 1907 m
2
, volum 30, faqe 247, duke përfituar 

padrejtësisht vlerën 2,047,600 lekë;  
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2-Gjetje: ZVRPP Sarandë në 3 raste, ka regjistruar pasuri të paluajtshme sipas akteve që janë 

kryer transaksione mbi pasuritë, të cilat janë paraqitur për regjistrim jashtë afteve ligjore të 

përcaktuara, ndërsa nga punonjësit te ZVRPP Sarandë nuk është aplikuar penalitet në vlerën 

totale 900,000 lekë, e cila përbën dëm ekonomik në buxhetin e shtetit, konkretisht: 

-Për subjektin P. K., në shumën 300,000 lekë, për regjistrimin e aktit noteral e shitblerjes nr.1383 

Rep, 1374 Kol., datë 06.10.1992, është paraqitur për regjistrim në ZVRPP Sarandë, sipas 

aplikimit nr. 264, datë 17.08.2014, jashtë afateve ligjore me 22 vite; 

-Për subjektin V. H., në shumën 300,000 lekë, për regjistrimin e aktit noteral e shitblerjes 

nr.3608 Rep, 590 Kol., datë 15.12.2000, është paraqitur për regjistrim në ZVRPP Sarandë, sipas 

aplikimit nr. 4934, datë 17.08.2015, jashtë afateve ligjore me  rreth 15 vite;  

- Për subjektin R. Dh., në shumën 300,000 lekë, për regjistrimin e aktit noteral e shitblerjes 

nr.903 Rep, 335 Kol., datë 27.12.2001, është paraqitur për regjistrim në ZVRPP Sarandë, sipas 

aplikimit nr. 7202 datë 26.11.2015, jashtë afateve ligjore me  rreth 14 vite . 

Rekomandim: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë të marrë masa, në bazë të pikës “1” neni 5, pikës 

“1” neni 49 dhe neni 59, të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara dhe në dispozitat ligjore përkatëse, të 

nxjerrë urdhër kufizimi për pasuritë: nr.19/96, vol.26, faqe 33,  nr.18/353, vol.29, faqe 83, 

nr. 18/371, vol.34, faqe 79; ZK 8642, deri në arkëtimin e efkteve financiare në vlerat 

përkatëse  300,000 lekë e në total 900,000 lekë. 
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3-Gjetje : Nga ZVRPP Sarandë rezulton të jenë regjistruar pasuri sipas refencave nr.0415, 5484, 

15644 dhe 16547 në kundërshtim me dispozita ligjore në lidhje me vleresimin e truallit të shitur 

dhe regjistruar me KSHB me shitës bashkia dhe blerës subjekti privat, si dhe regjistrim fillestar 

të KSHB nga privatizimi jashtë afatit 30 ditor në kundërshtim me nenin 38, të ligjit nr.33, datë 

29.04.2012 dhe mos pagim të tarifave të shërbimit, duke shkaktuar një dëm ekonomik në vlerën  

totale prej 2,921,370 lekë.  
Rekomandimi : ZVRPP regjistruesi bazuar në mangësite e shkeljet e konstatuara të nxjerë 

urdhër kufizimi në lidhje me pasuritë e regjistruara sipas referencave nr.0415, 5484, 15644 

dhe 16547, deri në arkëtimin e detyrimit përcaktuar në rrugë ligjore në vleren prej 2,921,372 lekë 

analizuar sipas subjekteve si  më poshtë:  
- Y. S.  sipas refencës    nr. 0415  ZK 2217,   vlera 300,000 lekë; 

- I. B. sipas refencës nr. 5484  ZK 8641,     vlera   45,500 lekë; 

- E. A.  sipas refencës     nr. 15644  ZK 8641,  vlera  prej  2,543,372 lekë; 

- S. H. sipas refencës   nr. 16547 ZK 8641,   vleren prej 32,500 lekë; 
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4-Gjetje: Nga ZVRPP  sipas refencës nr. 15643, regjistruar pasuria 15/212, v.36, faqe 46, 

përfituar me leje ndertimi rezulton se nuk janë zbatuar kërkesat ligjore, pasi cmimi i shitjes së 

truallit është përcaktuar në kundërshtim me dispozitat ligjore, duke e llogaritur vlerën 600 

lekë/m
2
, çmim që i përket periudhës në të cilën nuk ishte lidhur kontratë për blerjen e truallit, 

ndërsa Bashkia Sarandë duhet të përcaktonte vlerën e truallit në momentin e lidhjes së kontratës, 

referuar VKM nr. 514, datë 30.07.2014, për rrejdhojë është shkaktuar shkelje të disiplinës 

financiare, me dëm ekonomik në buxhetin e shtetit në vlerën totale  1,681,212 lekë. Veprim ky 

është në papajtueshmëri me  shkronjën “a” neni 25, të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme” dhe 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” 

Rekomandim: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë të marrë masa, në bazë të pikës 1 neni 5 dhe  pikës 

1 neni 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, bazuar në 

shkeljet e konstatuara dhe në dispozitat ligjore përkatëse, të nxjerrë urdhër kufizimi për 

pasurinë nr.15, volum 46, faqe 46, si dhe të bashkëpunojë me Bashkinë Sarandë, si organi 

që ka nxjerrë aktin administrativ, për të ndjekur të gjitha rrugët ligjore, deri në arkëtimin 

e dëmit të shkaktuar ndaj shtetit në vlerën totale 1,681,212 lekë, si vlerë e truallit të 

përfituar padrejtësisht. 
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B.1. TË ARDHURA TË MUNGUARA NGA MOS REGJISTRIMI I 

AMBIENTEVE TË PËRBASHKËTA DHE MOS ARKËTIMI I TAKSËS NË 

REGJISTRIUMIN FILLESTAR TË PALLATEVE.    

                                                                                                                                                                                             
1-Gjetje: ZVRPP Sarandë në 3 raste, në bazë të lejes së legalizimit ka regjistruar pasuritë 

pallate,  duke mos zbatuar kërkesat ligjore lidhur me regjistrimin e sipërfaqeve të përbashkëta, 

pasi në mungesë të akteve nënligjore, nuk është përcaktuar procedura që duhet të ndiqet nga 

specialistët e ZVRPP-së, për të bërë të mundur zbatimin e këtij detyrimi ligjor, për rrejdhojë nuk 

janë regjistruar sipërfaqet e përbashkëta, për pallatin në tërësi dhe për çdo aksesor të tij 

(apartament, shesh pushimi, shkallë, ashensor, kabinë, depozita uji, sistem ngrohje, etj}, duke 

krijuar të ardhura të munguara në buxhetin e shtetit, në vlerën totale 549,500 lekë si dhe nuk 

janë regjistruar ballkonet si pjesë e njësisë apartament apo njësi shërbimi, pasi sipërfaqet që 

zënë ballkonet janë pjesë e pandarë e njësisë së individulizuar, për rrjedhojë nuk është llogaritur e 

ndalur taksa e kalimit të pronësisë ndaj subjekteve, duke krijuar të ardhura të munguara në 

buxhetin e shtetit, në vlerën totale 547,400 lekë, si më poshtë vijon: 

- Pasuria nr.15/166, volumi 23, faqe 112 dhe pasuritë që rrjedhin prej saj, volum 35, faqe 36 deri 

55, ZK 8642,  në pronësi të shoqërisë “V.”, shpk, objekti: “Godinë banimi dhe shërbimi 8 kat”, 

për  sipërfaqen totale të përbashkët prej 178 m
2
, duke mos llogaritur taksën e kalimit të pronësisë 

në vlerën prej në vlerën 124,600 lekë(178 m
2
 x 700 lekë/m

2 
ndërtim), si dhe nuk është llogaritur e 

ndalur taksa e kalimit të pronësisë, për sipërfaqen totale të ballkoneve prej 232 m
2
, në vlerën prej 

në vlerën 162,400 lekë(232 m
2
 x 700 lekë/m

2 
ndërtim); 

- Pasuria nr.15/263-Nd, volumi 35, faqe 200 dhe pasuritë që rrjedhin prej saj, volum nr. 35, faqe 

201 deri faqe 235, ZK 8642,  në pronësi të Investitorit L. B., objekti: “Godinë banimi dhe 

shërbimi 8 kat”, për  sipërfaqen totale të përbashkët prej 230 m
2
, duke mos llogaritur taksën e 

kalimit të pronësisë në vlerën prej në vlerën 161,000 lekë(230 m
2
 x 700 lekë/m

2 
ndërtim), si dhe 

nuk është llogaritur e ndalur taksa e kalimit të pronësisë, për sipërfaqen totale të ballkoneve prej 

550 m
2
, në vlerën prej në vlerën 385,000 lekë(550 m

2
 x 700  lekë/m

2 
ndërtim); 

- Pasuria nr.23/147-Nd, volumi 35, faqe 241 dhe pasuritë që rrjedhin prej saj, volum nr. 35, faqe 

242 deri volum 36, faqe  66, ZK 8642,  në pronësi të subjektit “U. K.”, objekti: “Godinë banimi 

dhe shërbimi 8 kat”, për  sipërfaqen totale të përbashkët prej 375 m
2
, duke mos llogaritur taksën 

e kalimit të pronësisë në vlerën prej në vlerën 262,500 lekë(375 m
2
 x 700 lekë/m

2 
ndërtim); 
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Rekomandim: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë të marrë masa, bazuar në shkeljet e konstatuara 

dhe në dispoziatat ligjore përkatëse, në bashkëpunim me grupet e interesit, të vendosen afate, 

por jo të bllokohen veprimet dhe transaksionet që kanë subjektet dhe personat posedues të këtyre 

pasurive, për të bërë të mundur regjistrimin e ambjenteve të përbashkëta dhe ballkoneve 

përkatëse, si dhe të kërkohet sipas procedurave administrative arkëtimi i detyrimeve të 

papaguara për pasuritë e pasqyruara, në vlerën totale 4,344,200 lekë, si më poshtë: 
- Pasuria nr.15/166, volumi 23, faqe 112, ZK 8642,  në pronësi të shoqërisë “V.”, shpk, për  

sipërfaqen totale të përbashkët prej 178 m
2
, duke mos llogaritur taksën e kalimit të pronësisë në 

vlerën prej në vlerën 124,600 lekë, si dhe nuk është llogaritur e ndalur taksa e kalimit të 

pronësisë, për sipërfaqen totale të ballkoneve prej 232 m
2
, në vlerën prej në vlerën 162,400 lekë; 

- Pasuria nr.15/263-Nd, volumi 35, faqe 200, ZK 8642,  në pronësi të investitorit “L. B.”, shpk, 

për  sipërfaqen totale të përbashkët prej 230 m
2
, duke mos llogaritur taksën e kalimit të pronësisë 

në vlerën prej në vlerën 161,000 lekë, si dhe nuk është llogaritur e ndalur taksa e kalimit të 

pronësisë, për sipërfaqen totale të ballkoneve prej 550 m
2
, në vlerën prej në vlerën 385,000 lekë; 

- Pasuria nr.23/147-Nd, volumi 35, faqe 241, ZK 8642, në pronësi të shoqërisë “U. K.”, shpk, 

për  sipërfaqen totale të përbashkët prej 375 m
2
, duke mos llogaritur taksën e kalimit të pronësisë 

në vlerën prej në vlerën 262,500 lekë; 
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2-Gjetje: ZVRPP Sarandë në 14 raste, në bazë të lejes së ndërtimit ka regjistruar pasuritë pallate,  

duke mos zbatuar kërkesat ligjore lidhur me regjistrimin e sipërfaqeve të përbashkëta, pasi në 

mungesë të akteve nënligjore, nuk është përcaktuar procedura që duhet të ndiqet nga specialistët 

e ZVRPP-së, për të bërë të mundur zbatimin e këtij detyrimi ligjor, për rrejdhojë nuk janë 

regjistruar sipërfaqet e përbashkëta, për pallatin në tërësi dhe për çdo aksesor të tij (apartament, 

shesh pushimi, shkallë, ashensor, kabinë, depozita uji, sistem ngrohje, etj}, duke krijuar të 

ardhura të munguara në buxhetin e shtetit, në vlerën totale 2,356,200 lekë, si dhe nuk janë 

regjistruar ballkonet si pjesë e njësisë apartament apo njësi shërbimi, pasi sipërfaqet që zënë 

ballkonet janë pjesë e pandarë e njësisë së individulizuar, për rrjedhojë nuk është llogaritur e 

ndalur taksa e kalimit të pronësisë ndaj subjekteve, duke krijuar të ardhura të munguara në 

buxhetin e shtetit, në vlerën totale 1,988,000 lekë, si më poshtë vijon: 

- Pasuria nr.18/368, volumi 33, faqe 20 dhe pasuritë që rrjedhin prej saj, volum 33, faqe 21 deri 

56, ZK 8642,  në pronësi të shoqërisë “G. P.”, shpk, objekti: “Godinë banimi dhe shërbimi 4 kate 

+papafingo dhe 2 kate nëntokë”, për  sipërfaqen totale të përbashkët prej 244 m
2
, duke mos 

llogaritur taksën e kalimit të pronësisë në vlerën prej në vlerën 170,800 lekë(244 m
2
 x 700 

lekë/m
2 

ndërtim), si dhe nuk është llogaritur e ndalur taksa e kalimit të pronësisë, për sipërfaqen 

totale të ballkoneve prej 196 m
2
, në vlerën prej në vlerën 137,200 lekë(196 m

2
 x 700 lekë/m

2 

ndërtim); 

- Pasuria nr.8/166, volumi 2, faqe 77 dhe pasuritë që rrjedhin prej saj, ZK 8642,  në pronësi të 

Investitorit “V. M.” shpk, objekti: “Godinë banimi dhe shërbimi 8 kat”, për  sipërfaqen totale të 

përbashkët prej 366 m
2
, duke mos llogaritur taksën e kalimit të pronësisë në vlerën prej në vlerën 

256,200 lekë(366 m
2
 x 700 lekë/m

2 
ndërtim); 

- Pasuria nr.11/213, volumi 32, faqe 231 dhe pasuritë që rrjedhin prej saj,  në pronësi të 

investitorit “A. Q.”, objekti: “Godinë  banimi dhe shërbimi 6 kate + papfingo dhe 1 kate 

nëntokë”, për  sipërfaqen totale të përbashkët prej 372 m
2
, duke mos llogaritur taksën e kalimit të 

pronësisë në vlerën prej në vlerën 260,400 lekë(372 m
2
 x 700 lekë/m

2 
ndërtim), si dhe nuk është 

llogaritur e ndalur taksa e kalimit të pronësisë, për sipërfaqen totale të ballkoneve prej 354 m
2
, në 

vlerën prej në vlerën 247,800 lekë(354 m
2
 x 700 lekë/m

2 
ndërtim); 

 - Pasuria nr. 15/340, volumi 8, faqe 147 dhe pasuritë që rrjedhin prej saj, ZK 8642,  në pronësi 

të Investitorit “A. B.” shpk, objekti: “Godinë banimi dhe shërbimi 5 kat”, për  sipërfaqen totale të 

përbashkët prej 58 m
2
, duke mos llogaritur taksën e kalimit të pronësisë në vlerën prej në vlerën 

40,600 lekë(58 m
2
 x 700 lekë/m

2 
ndërtim); 

- Pasuria nr.23/171, volumi 20, faqe 198 dhe pasuritë që rrjedhin prej saj,  në pronësi të 

investitorit “A. B.”, objekti: “Godinë  banimi dhe shërbimi 6 kate + papfingo dhe 1 kate 

nëntokë”, për  sipërfaqen totale të përbashkët prej 377 m
2
, duke mos llogaritur taksën e kalimit të 
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pronësisë në vlerën prej në vlerën 263,900 lekë(377 m
2
 x 700 lekë/m

2 
ndërtim), si dhe nuk është 

llogaritur e ndalur taksa e kalimit të pronësisë, për sipërfaqen totale të ballkoneve prej 440 m
2
, në 

vlerën prej në vlerën 308,000 lekë(440 m
2
 x 700 lekë/m

2 
ndërtim); 

- Pasuria nr.23/291, volumi 28, faqe 94 dhe pasuritë që rrjedhin prej saj, ZK 8642,  në pronësi të 

Investitorit “D.” shpk, objekti: “Godinë banimi dhe shërbimi 6 kat dhe 1 kat nëntokë”, për  

sipërfaqen totale të përbashkët prej 361 m
2
, duke mos llogaritur taksën e kalimit të pronësisë në 

vlerën prej në vlerën 252,700 lekë(361 m
2
 x 700 lekë/m

2 
ndërtim); 

- Pasuria nr.23/16, volumi 4, faqe 80 dhe pasuritë që rrjedhin prej saj,  në pronësi të investitorit 

“Vl. P.”, objekti: “Godinë  banimi dhe shërbimi 5 kate + papfingo dhe 1 kate nëntokë”, për  

sipërfaqen totale të përbashkët prej 117 m
2
, duke mos llogaritur taksën e kalimit të pronësisë në 

vlerën prej në vlerën 81,900 lekë(117 m
2
 x 700 lekë/m

2 
ndërtim), si dhe nuk është llogaritur e 

ndalur taksa e kalimit të pronësisë, për sipërfaqen totale të ballkoneve prej 162 m
2
, në vlerën prej 

në vlerën 113,400 lekë(162 m
2
 x 700 lekë/m

2 
ndërtim); 

- Pasuria nr.23/286, volumi 27, faqe 15 dhe pasuritë që rrjedhin prej saj,  në pronësi të 

investitorit “P. S.”, objekti: “Godinë  banimi dhe shërbimi 3 kate +papafingo, me 2 kate nëntokë 

dhe garazh”, për  sipërfaqen totale të përbashkët prej 210 m
2
, duke mos llogaritur taksën e 

kalimit të pronësisë në vlerën prej në vlerën 147,000 lekë(210 m
2
 x 700 lekë/m

2 
ndërtim), si dhe 

nuk është llogaritur e ndalur taksa e kalimit të pronësisë, për sipërfaqen totale të ballkoneve prej 

635 m
2
, në vlerën prej në vlerën 444,500 lekë(635 m

2
 x 700 lekë/m

2 
ndërtim); 

- Pasuria nr.6/17, volumi 1, faqe 120 dhe pasuritë që rrjedhin prej saj,  në pronësi të investitorit 

“Th. P.”, objekti: “Godinë  banimi dhe shërbimi 3 kate+ 1 papafingo”, për  sipërfaqen totale të 

përbashkët prej 87m
2
, duke mos llogaritur taksën e kalimit të pronësisë në vlerën prej në vlerën 

60,900 lekë(87 m
2
 x 700 lekë/m

2 
ndërtim), si dhe nuk është llogaritur e ndalur taksa e kalimit të 

pronësisë, për sipërfaqen totale të ballkoneve prej 141 m
2
, në vlerën prej në vlerën 98,700 

lekë(141 m
2
 x 700 lekë/m

2 
ndërtim); 

- Pasuria nr.8/216, volumi 29, faqe 218 dhe pasuritë që rrjedhin prej saj, ZK 8642,  në pronësi të 

Investitorit “A. M.” shpk, objekti: “Godinë banimi dhe shërbimesh 6 kat+papfingo me 3 kat nën 

gërmim”, për  sipërfaqen totale të përbashkët prej 244 m
2
, duke mos llogaritur taksën e kalimit të 

pronësisë në vlerën prej në vlerën 170,800 lekë(244 m
2
 x 700 lekë/m

2 
ndërtim); 

- Pasuria nr.23/197, volumi 32, faqe 181 dhe pasuritë që rrjedhin prej saj,  në pronësi të 

investitorit “R.”, objekti: “Godinë  banimi dhe shërbimi 6 kate”, për  sipërfaqen totale të 

përbashkët prej 210 m
2
, duke mos llogaritur taksën e kalimit të pronësisë në vlerën prej në vlerën 

147,000 lekë(210 m
2
 x 700 lekë/m

2 
ndërtim), si dhe nuk është llogaritur e ndalur taksa e kalimit të 

pronësisë, për sipërfaqen totale të ballkoneve prej 482 m
2
, në vlerën prej në vlerën 337,400 

lekë(482 m
2
 x 700 lekë/m

2 
ndërtim); 

- Pasuria nr.15/233, volumi 22, faqe 101 dhe pasuritë që rrjedhin prej saj, ZK 8642,  në pronësi 

të investitorit “A. Sh. dhe M. L.”, objekti: “Godinë banimi dhe shërbimesh 6 kat+papfingo”, për  

sipërfaqen totale të përbashkët prej 242 m
2
, duke mos llogaritur taksën e kalimit të pronësisë në 

vlerën prej në vlerën 197,400 lekë(242 m
2
 x 700 lekë/m

2 
ndërtim); 

- Pasuria nr.22/53, volumi 17, faqe 57 dhe pasuritë që rrjedhin prej saj, ZK 8642,  në pronësi të 

Investitorit “A-A C. D.” shpk, objekti: “Godinë banimi dhe shërbimesh 6 kat+papfingo”, për  

sipërfaqen totale të përbashkët prej 218 m
2
, duke mos llogaritur taksën e kalimit të pronësisë në 

vlerën prej në vlerën 152,600 lekë(218 m
2
 x 700 lekë/m

2 
ndërtim); 

- Pasuria nr.7/96, volumi 28, faqe 55 dhe pasuritë që rrjedhin prej saj,  në pronësi të investitorit 

“R.”, objekti: “Godinë  banimi dhe shërbimi 6 kate+ papfingo dh 1 kat nëntokë”, për  sipërfaqen 

totale të përbashkët prej 220 m
2
, duke mos llogaritur taksën e kalimit të pronësisë në vlerën prej 

në vlerën 154,000 lekë(220 m
2
 x 700 lekë/m

2 
ndërtim), si dhe nuk është llogaritur e ndalur taksa e 

kalimit të pronësisë, për sipërfaqen totale të ballkoneve prej 430 m
2
, në vlerën prej në vlerën 

301,000 lekë(430 m
2
 x 700 lekë/m

2 
ndërtim); 

Rekomandim: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë të marrë masa, bazuar në shkeljet e konstatuara 

dhe në dispoziatat ligjore përkatëse, në bashkëpunim me grupet e interesit, të vendosen afate, 

por jo të bllokohen veprimet dhe transaksionet që kanë subjektet dhe personat posedues të këtyre 

pasurive, për të bërë të mundur regjistrimin e ambjenteve të përbashkëta dhe ballkoneve 
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përkatëse, si dhe të kërkohet sipas procedurave administrative arkëtimi i detyrimeve të 

papaguara për pasuritë e pasqyruara, në vlerën totale 4,344,200 lekë, si më poshtë: 
- Pasuria nr.18/368, volumi 33, faqe 20, ZK 8642,  në pronësi të shoqërisë “G. P.”, shpk, për  

sipërfaqen totale të përbashkët prej 244 m
2
, duke mos llogaritur taksën e kalimit të pronësisë në 

vlerën prej në vlerën 170,800 lekë, si dhe nuk është llogaritur e ndalur taksa e kalimit të 

pronësisë, për sipërfaqen totale të ballkoneve prej 196 m
2
, në vlerën prej në vlerën 137,200 lekë; 

- Pasuria nr.8/166, volumi 2, faqe 77, ZK 8642,  në pronësi të Investitorit “V. M.” shpk, për  

sipërfaqen totale të përbashkët prej 366 m
2
, duke mos llogaritur taksën e kalimit të pronësisë në 

vlerën prej në vlerën 256,200 lekë; 

- Pasuria nr.11/213, volumi 32, faqe 231, në pronësi të investitorit “A. Q.”, për  sipërfaqen totale 

të përbashkët prej 372 m
2
, duke mos llogaritur taksën e kalimit të pronësisë në vlerën prej në 

vlerën 260,400 lekë, si dhe nuk është llogaritur e ndalur taksa e kalimit të pronësisë, për 

sipërfaqen totale të ballkoneve prej 354 m
2
, në vlerën prej në vlerën 247,800 lekë; 

 - Pasuria nr.15/340, volumi 8, faqe 147, ZK 8642,  në pronësi të Investitorit “A. B.” shpk, për  

sipërfaqen totale të përbashkët prej 58 m
2
, duke mos llogaritur taksën e kalimit të pronësisë në 

vlerën prej në vlerën 40,600 lekë; 

- Pasuria nr.23/171, volumi 20, faqe 198, në pronësi të investitorit “A. B.”, për  sipërfaqen totale 

të përbashkët prej 377 m
2
, duke mos llogaritur taksën e kalimit të pronësisë në vlerën prej në 

vlerën 263,900 lekë, si dhe nuk është llogaritur e ndalur taksa e kalimit të pronësisë, për 

sipërfaqen totale të ballkoneve prej 440 m
2
, në vlerën prej në vlerën 308,000 lekë; 

- Pasuria nr.23/291, volumi 28, faqe 94, ZK 8642,  në pronësi të Investitorit “D.” shpk, për  

sipërfaqen totale të përbashkët prej 361 m
2
, duke mos llogaritur taksën e kalimit të pronësisë në 

vlerën prej në vlerën 252,700 lekë; 

- Pasuria nr.23/16, volumi 4, faqe 80, në pronësi të investitorit “V. P., për  sipërfaqen totale të 

përbashkët prej 117 m
2
, duke mos llogaritur taksën e kalimit të pronësisë në vlerën prej në vlerën 

81,900 lekë, si dhe nuk është llogaritur e ndalur taksa e kalimit të pronësisë, për sipërfaqen totale 

të ballkoneve prej 162 m
2
, në vlerën prej në vlerën 113,400 lekë; 

- Pasuria nr.23/286, volumi 27, faqe 15, në pronësi të investitorit “P. S.”, për  sipërfaqen totale 

të përbashkët prej 210 m
2
, duke mos llogaritur taksën e kalimit të pronësisë në vlerën prej në 

vlerën 147,000 lekë, si dhe nuk është llogaritur e ndalur taksa e kalimit të pronësisë, për 

sipërfaqen totale të ballkoneve prej 635 m
2
, në vlerën prej në vlerën 444,500 lekë; 

- Pasuria nr.6/17, volumi 1, faqe 120, në pronësi të investitorit “Th. P.”, për  sipërfaqen totale të 

përbashkët prej 87m
2
, duke mos llogaritur taksën e kalimit të pronësisë në vlerën prej në vlerën 

60,900 lekë, si dhe nuk është llogaritur e ndalur taksa e kalimit të pronësisë, për sipërfaqen totale 

të ballkoneve prej 141 m
2
, në vlerën prej në vlerën 98,700 lekë; 

- Pasuria nr.8/216, volumi 29, faqe 218, ZK 8642,  në pronësi të investitorit “A. M.” shpk, për  

sipërfaqen totale të përbashkët prej 244 m
2
, duke mos llogaritur taksën e kalimit të pronësisë në 

vlerën prej në vlerën 170,800 lekë; 

- Pasuria nr.23/197, volumi 32, faqe 181, në pronësi të investitorit “R.”, për  sipërfaqen totale të 

përbashkët prej 210 m
2
, duke mos llogaritur taksën e kalimit të pronësisë në vlerën prej në vlerën 

147,000 lekë, si dhe nuk është llogaritur e ndalur taksa e kalimit të pronësisë, për sipërfaqen 

totale të ballkoneve prej 482 m
2
, në vlerën prej në vlerën 337,400 lekë; 

- Pasuria nr.15/233, volumi 22, faqe 101, ZK 8642,  në pronësi të investitorit “A. Sh. dhe M. 

L.”, për  sipërfaqen totale të përbashkët prej 242 m
2
, duke mos llogaritur taksën e kalimit të 

pronësisë në vlerën prej në vlerën 197,400 lekë; 

- Pasuria nr.22/53, volumi 17, faqe 57, ZK 8642,  në pronësi të investitorit “A-A C. D.” shpk, 

për  sipërfaqen totale të përbashkët prej 218 m
2
, duke mos llogaritur taksën e kalimit të pronësisë 

në vlerën prej në vlerën 152,600 lekë; 

- Pasuria nr.7/96, volumi 28, faqe 55, në pronësi të investitorit “R.”, për  sipërfaqen totale të 

përbashkët prej 220 m
2
, duke mos llogaritur taksën e kalimit të pronësisë në vlerën prej në vlerën 

154,000 lekë, si dhe nuk është llogaritur e ndalur taksa e kalimit të pronësisë, për sipërfaqen 

totale të ballkoneve prej 430 m
2
, në vlerën prej në vlerën 301,000 lekë; 
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3-Gjetje: Nga ZVRPP  sipas referencës nr.15643, regjistruar pasuria nr.15/212, v.36, faqe 46 /në 

emer të V. Dh. me leje ndertimi  dhe nga auditimi i praktikes së regjistrimit u konstatusan disa 

shkelje e mangesi në zbatim mtë ligjit të urbanistiukes nr. 8405, datë 17.09.1998 i ndryshuar dhe 

ligjit nr.10119, datë 23.04.29009 i ndryshuar, Udhëzimit nr.1, datë 13.04.2016, duke regjistruar 

pasurisë në favor të subjektit privat dhe nuk është plotësuar shtojca 1, veprim në papajtueshmëri 

me pikën 2-3, të UKM nr.2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve, që 

verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e 

urdhrit të regjistruesit”. Nga llogaritja e pagesës së taksës për sipërfaqen e përbashkët  për 175 

m2 rezulton një vlerë prej 122500 leke detyrim per tu paguar nga subjekti. Në dosje mungojne 

lejet për infrastrukturën inxhinjerike, MKZ, Mjedisi dhe marrja në dorëzim e tyre. Në dosje nuk 

gjenden vendimet e KRT për miratimin e lejes së ndertimit dhe të sheshit në kundershtim me 

Udhëzimit nr.1, datë 13.04.2016. Përsa evidentuar në projektin e zbatimit rezultojnë të 

evidentuara sipërfaqe të ballkoneve dhe të pa regjistruara në KPP për 249 m
2
 dhe nga llogaritja e 

taksës rezulton nje vlerë prej 174300 lekë. Pasurisë kufitare 15/277 i zbriten 17 m
2
, v.47, faqe 

178 dhe sipas kësaj KPP nuk rezulton ndarje e pasurise shtet për 17m
2
, nuk evidentohet me ndarje 

në KPP në favor të subjektit ndërtues. 

Në dosje evidentohen 2 kontrata porosie datë 15.12.20111 për të cilat janë lëshuar çertifikata 

pronësie pa akt noterial por vetëm sipas kontratave të porosisë në kundërshtim me udhëzimin nr. 

1, datë 13.04.2016, ligjin nr. 33/2012, datë 21.03.2012. 

Rekomandimi: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë të marrë masa, bazuar në shkeljet e konstatuara 

dhe në dispoziatat ligjore përkatëse, pa penguar subjektet dhe personat përfitues të këtyre pronave 

për të kryer transaksione të ndryshme sipas nevojës, të bashkëpunohet  me grupet e interesit, të 

vendosen afate dhe të kërkohet arkëtimi i detyrimeve të papaguara për pasuritë e pasqyruara,  

deri në regjistrimin e ambjenteve të përbashkëta përkatëse dhe kryerjen e detyrimeve të 

papaguara në vlerë totale 174,300 lekë. 

Brendamuajit Tetor 2018 

 

4-Gjetje: ZVRPP sipas refencës nr. 15643, ka regjistruar pasuri në 1 rast, duke mos zbatuar 

kërkesat ligjore lidhur me regjistrimin e sipërfaqeve të përbashkëta, në mungesë të akteve 

nënligjore, mbasi nuk është përcaktuar procedura që duhet të ndiqet nga specialistët e ZVRPP-së, 

për të bërë të mundur zbatimin e këtij detyrimi ligjor, për rrjedhojë nuk janë regjistruar 

sipërfaqet e përbashkëta 424 m
2
 në vlerën 296,800 lekë, për pallatin në tërësi dhe për çdo 

aksesor të tij (apartament, shesh pushimi, shkallë, ashensor, kabinë, depozita uji, sistem ngrohje, 

etj.), nga subjekti  “K.” shpk me investior V. Dh. 

Sa vepruar në papajtushmëri me pikat 1 dhe 2 neni 50, të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, dhe kreun IV të udhëzimit të  KM nr.3, datë 03.10.2012 

“Për caktimin e kritereve e tës procedurave për regjistrimin e lejes së ndërtimit dhe akteve 

noteriale të lidhura për zhvillimin, në cilësinë e investitorit e të pronarëve të truallit apo blerësve/ 

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

Rekomandim 1.1: Regjistruesi i ZVRPP Sarandë të marrë masa, bazuar në shkeljet e konstatuara 

dhe në dispoziatat ligjore përkatëse, pa penguar subjektet dhe personat përfitues të këtyre pronave 

për të kryer transaksione të ndryshme sipas nevojës, të bashkëpunohet  me grupet e interesit, të 

vendosen afate dhe të kërkohet arkëtimi i detyrimeve të papaguara për pasuritë e pasqyruarsi më 

lart deri në regjistrimin e ambjenteve të përbashkëta përkatëse dhe kryerjen e detyrimeve të 

papaguara të subjektit në vlerën totale 296,800 lekë të evidentuara më lart. 
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5-Gjetje: Në një rast ZVRPP Sarandë ka ofruar shërbimin e kërkuar subjektit, duke kryer 

veprime për pasurinë e paluajtshme regjistruar në (KPP) volum 29, faqe 126, me referencë 

nr.4411, datë 25.09.2015, është regjistruar objekti pallat pasuria nr.24/343, kartela e pasurisë së 

paluajtshme është pa datë përfundimtare, ndërsa nga Zvrpp Sarandë është lëshuar certifikata 

pronësie, veprim në papajtueshmëri me pikën 8, Seksioni II, të Udhëzimit Metodik nr. 76, datë  

13.09.1999 “Për plotësimin e kartelave të pasurive të paluajstshme” dhe me pikën 10.6, Kreu i II 
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të Regullorës nr.184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit të pasurive të 

paluajtshme”, të ndryshuar. Kë to shërbime janë  ofruar subjektit A. H. në kushtet kur:  të lejes së 

ndërtimit ka regjistruar pasuritë pallate, duke mos zbatuar kërkesat ligjore lidhur me regjistrimin 

e sipërfaqeve të përbashkëta, pasi në mungesë të akteve nënligjore, nuk është përcaktuar 

procedura që duhet të ndiqet nga specialistët e ZVRPP-së, për të bërë të mundur zbatimin e këtij 

detyrimi ligjor, për rrejdhojë nuk janë regjistruar sipërfaqet e përbashkëta, për pallatin në tërësi 

dhe për çdo aksesor të tij (apartament, shesh pushimi, shkallë, ashensor, kabinë, depozita uji, 

sistem ngrohje, etj}, si dhe nuk janë regjistruar ballkonet si pjesë e njësisë aprtament apo njësi 

shërbimi, pasi sipërfaqet që zënë ballkonet janë pjesë e pandarë e njësisë së individulizuar, duke 

krijuar të ardhura të munguara në buxhetin e shtetit, në vlerën totale 402,300 lekë (Trajtuar në 

faqet 70-133 të Projektraportit të Auditimit). 

Rekomandim : Regjistruesi i ZVRPP Sarandë të marrë masa, në bazë të të ligjit nr.33, datë 

29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara dhe 

në dispoziatat ligjore përkatëse, në bashkëpunim me grupet e interesit, të vendosen afate por jo 

të bllokohen veprimet dhe transaksionet që kanë subjektet dhe personat posedues të këtyre 

pasurive, si dhe të kërkohet sipas procedurave administrative arkëtimi i detyrimeve të papaguara 

për pasuritë e pasqyruar, deri në regjistrimin e ambjenteve të përbashkëta përkatëse dhe 

kryerjen e detyrimeve të papaguara në vlerën totale 402,300 lekë . 

 

Brenda muajit Tetor  2018 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

C.   MASA DISIPLINORE 
 

Mbështetur në Kreun 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 me ligjin nr.8085, 

datë 13.03.1996, ligjin nr.9125, datë 29.07.2003 dhe ligjin nr.136/2015, ligjit nr.33, datë 

29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, si dhe në kontratën individuale të punës, 

t’i kërkojmë Kryeregjistruesit të ZQRPP Tiranë, vlerësimin e shkallës së përgjegjësisë për 

çdo punonjës të cituar më poshtë dhe marrjen e masave disiplinore nga “Vërejtje me shkrim” 

deri në “Ndërprerje të marrëdhënieve të punës”, për këta punonjës: 

 

C.1 Masa disiplinore “Ndërprerje të marrëdhënieve të punës” 

1. L.  H.,  me detyrë ish Zv. Regjistrues, aktualisht specialiste hartograf, 

2. R. A., me detyrë përgjegjës sektori i regjistrimit, 

3. K. K., me detyrë specialist jurist, 

4. L. D., me detyrë specialiste, 

5. K. P., me detyrë specialiste, 

  

-Për të metat e mangësitë e konstatuara, në zbatimin e procedurave në pranimin dhe 

administrimin e dokumentacionit tekniko ligjor dhe veprimeve të tjera të pasurive të paluajtshme, 

në mospërputhje me  ligjin nr.33, datë 29.04.2012”Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, 

ligjin nr.9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e zonave të 

ndërtimeve informale”, të ligjin nr.7980, datë 27.07.1995 “Për Shitblerjen e trojeve”, i ndryshuar, 

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”, 

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

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

Rregulloren nr.184, datë 04.08.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit të pasurive të 

paluajtshme”, i ndryshuar, trajtuar si më poshtë:   

  

   1. z. L.  H.,  me detyrë specialiste hartograf, për shkelje e pa rregullsi, si vijon: 
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- Në 1 rast, që i përket referencës nr. 4250, ZK Delvinë, ka regjistruar pasuri të llojit “pemëtore” 

me sipërfaqe totale prej 600 m
2
,  sipas AMTP-së nr. 322, datë 20.10.1999, në kushtet që AMTP 

nuk mund të shërbejë si Titull Pronësie, pasi kjo pasuri e tjetërsuar nga pronësia “shtet” tek 

poseduesi i AMTP-së, nuk është e  llojit “Tokë Bujqësore”, por rezulton e regjistruar në KPP 

pasuri zëri kadastral “Shesh”, sa vepruar në papajtueshmëri me germën “a”, neni 25, pika 2 neni 

45, të ligjit nr.  33/2012, datë 29.04.2012 “Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme’’ nenin 2, 

të ligjit nr. 9948, datë 7.07.2008 ”Për Shqyrtimin e Vlefshmërisë ligjore të krijimit të Titujve të 

Pronësisë mbi tokën bujqësore ”. 

- Në 3 raste, që ju përkasin referencave nr. 4915, nr. 4459 dhe nr. 4583, ZK 8642, ka regjistruar 

në sistem fillestar pasuri të paluajtshme të përfituara nga privatizimi,  duke mos zbatuar kërkesat 

ligjore, pasi Shitja e truallit në funksion të objektit të privatizuar, me sipërfaqe totale 258 m
2
,  

nuk është kryer nga Agjencia Kombëtare e Privatizmit, por nga Këshilli i Rrethit Sarandë, i cili 

nuk ka tagër ligjor për shitjen e truallit, për rrjedhojë këto kontrata shitje nuk mund të shërbejnë 

si akte për fitimin e pronësisë, gjithashtu dokumentacioni i fitimit të pronësisë që i përket 

regferencës nr. 4583, nuk është origjinal por fotokopje i pa noteriazuar, ndërsa janë kryer veprime 

duke lëshuar certifikatë pronësie, në kushtet e kufizimit,sa vepruar në papajtueshmëri me germën 

“a”, neni 25, pika 2 neni 45, nenin 59, të ligjit nr.  33/2012, datë 29.04.2012 “Për Regjistrimin e 

Pasurive të Paluajtshme’’ dhe 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”.   

- Ka regjistruar dhe kaluar nga hipoteka në sistem regjistrimi, pasuri të paluajtshme të përfituara 

me kontrata shitje nga pushteti vendor, duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi shitësi nuk e 

zotëron pronësinë mbi pasurinë truall të tjetërsuar, për rrjedhojë në 25 raste, është tjetërsuar 

trualli në pronësi “shtet” me sipërfaqe totale 9893 m
2
, sipas kontratave të shitjes, të cilat nuk 

mund të shërbejnë si akte për fitimin e pronësisë, sa vepruar në papajtueshmëri me  shkronjën “a” 

neni 25, pika neni 45, të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, 

me nenin 3, të ligjit nr. 7980, datë 27.07.1995 “Për Shitblerjen e trojeve”, i ndryshuar. 

- Në 1 rast, që i përket regferencës nr. 5784, ZK 8642, ka regjistruar pasuri të llojit “ullishte” me 

sipërfaqe totale prej 400 m
2
, duke vepruar në kundërshtim me dispozitat ligjore dhe vendimin e 

gjykatës, mbi bazën e të cilit është bërë regjistrimi, pasi nuk është regjistruar pasuria që përcakton 

vendimi i gjykatës, si dhe është zhvendosur nga zona kadastrale 1722(Qafe Gjashtë), duke kaluar 

në zonën kadastrale  8642, Qyteti Sarandë, si dhe është ndryshuar zëri kadastral nga “truall” në 

“ullishte”. Gjithashtu regjistrimi i pasurisë është kryer në mungesë të  akt ekspertimi, si dhe plan 

vendosja e pronës bashkëlidhur vendimit të gjykatës, vepruar në papajtueshmëri shkronjën “a” 

neni 25, të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, i ndryshuar 

dhe 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”. 

- Në 20 raste, ka kryer veprime duke lëshuar certefikata pronësie,për pasuri të kufizuara më parë, 

duke mos zbatuar kërkesat ligjore, ndërsa në në 6 raste, janë kryer veprime mbi pasuri që 

rezultojnë në kushtet e kufizimit, duke i tjetërsuar ato tek persona të tretë, pa u plotësuar kushtet 

për të cilat është vendosur kufizimi, sa vepruar në papajtueshmëri me shkronjën “a” neni 25 dhe 

nenin  59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”,   

- Në 3 raste, që ju përkasin referncave nr. 6114, nr. 6131 dhe nr. 5943,  ka regjistruar objektet 

pallate vetëm mbi bazën e dokumentacionit të legalizimit,  duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi  

mungon dokumentacioni ligjor urbanistik dhe dokumentacioni  teknik ligjor i ndërtimit, për objektin e 

ndërtuar sipas lejes së ndërtimit  i cili në këtë rast shëben si akt administrativ për regjistrimin e objektit, si 

dhe vërteton ndërtimin e objektit në përputhje me kushtet teknike duke dhënë siguri për të funksionuar 

sipas destinacionit të përcaktuar, sa vepruar në papajtueshmëri me germën “a” neni 25, pikën 2 nei 45, 

të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”.  

- Në 1 rast, që i përket referenca nr. 4362, ka regjistruar pasuritë bazuar në dokumentacionin 

urbanistik, ku konstatohen të meta dhe parregullsi, pasi mungon dokumentacioni ligjor lidhur me 

katet ekzistuese, si dhe nuk përcaktohen saktë katet e miratuara për tu ndërtuar,  sa vepruar në 

papajtushmëri me shkronjën a neni 25, nenin 45, të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin 
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e pasurive të paluajtshme” dhe 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”. 

 - Në 1 rast, që i përket referenca nr. 5646,  ka regjistruar pasurinë “Godinë  banimi dhe shërbimi 

7 kate mbi tokë, me 1 kate nëntokë” truall me sipërfaqe 480 m
2
 dhe sipërfaqe ndërtimi 307 m

2
, 

bazuar në dokumentacionin urbanistik, duke mos respektuar kërkesat ligjore, pasi regjistrimi i 

kësaj pasurie është kryer në mungesë të plotë  dokumentacionit origjinal që shërben si titull 

pronësie, si dhe në mungesë të dokumentacionit që shërben si Titull Pronësie për truallin, sa 

vepruar në papajtushmëri me shkronjën a neni 25, nenin 45, të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme” dhe 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”. 

- Në 1 rast, që i përket referenca nr. 4041,  ka regjistruar pasurinë “Godinë  banimi 3+1 kate”, 

truall me sipërfaqe 420 m
2
 dhe sipërfaqe ndërtimi 252 m

2
, bazuar në dokumentacionin urbanistik, 

duke mos respektuar kërkesat ligjore, pasi regjistrimi i kësaj pasurie është kryer në mungesë të 

plotë  dokumentacionit origjinal që shërben si titull pronësie, si dhe janë kryer veprime në kushtet 

e kufizimit, sa vepruar në papajtushmëri me shkronjën a neni 25, nenin 45, të ligjit nr.33, datë 

29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” dhe 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”. 

- Në 1 rast, që i përket referenca nr. 5984,  ka regjistruar pasurinë “Godinë  banimi dhe shërbimi 

6 kate+papafingo dhe 1 kat nëntokë”, truall me sipërfaqe 590 m
2
 dhe sipërfaqe ndërtimi 211 m

2
, 

bazuar në dokumentacionin urbanistik, duke mos respektuar kërkesat ligjore, pasi regjistrimi i 

kësaj pasurie është kryer në mungesë të plotë  dokumentacionit ligjor urbanistik, që shërben si 

titull pronësie, sa vepruar në papajtushmëri me shkronjën a neni 25, nenin 45, të ligjit nr.33, datë 

29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” dhe 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”. 

- Në 1 rast, që i përket referenca nr. 5020,  ka regjistruar pasurinë “Godinë  banimi dhe shërbimi 

6 kate+papafingo”, truall me sipërfaqe 400 m
2
 dhe sipërfaqe ndërtimi 268 m

2
, bazuar në 

dokumentacionin urbanistik, duke mos respektuar kërkesat ligjore, pasi është regjistruar një kat i 

objektit në mungesë të dokumentacionit që shërben si titull pronësie, si dhe kalimi i truallit në 

funksion të objektit është kryer pa kontratë shkëmbimi  dhe janë kryer veprime duke lëshuar 

certifikatë pronësie, në kushtet e kufizmit.  sa vepruar në papajtueshmëri me  shkronjën “a” neni 

25, nenin 59, të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, nenin 3 

të ligjit nr. 7980, datë 27.07.1995 “Për Shitblerjen e trojeve”, i ndryshuar dhe 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”.   

- Në 2 raste, sipas referncës nr. 5051, ka regjistruar pasurinë “Godinë  banimi dhe shërbimi 4 

kate+papafingo dhe 2 kate nëntokë”, truall me sipërfaqe 863 m
2
 dhe sipërfaqe ndërtimi 423.5 m

2
, 

duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi dokuemntacioni urbanistik është i pa saktë, si dhe  

regjistrimi pasurisë truall në funksion të objekit, është kryer duke ndryshuar konfigurimin e 

sheshit të miratuar dhe duke ndryshuar pronësinë e pasurisë së miratuar për sheshin e ndërtimit, 

për rrjedhojë është tjetërsuar pasuria “shtet” e llojit “rrugë” me sipërfaqe 119 m
2
, duke kaluar si 

pjesë përbërëse e truallit funksional të objektit të ndërtuar. Gjithashtu me sipas referncës nr. 

5051, ka regjistruar pasurinë truall me sipërfaqe 2800 m
2
 dhe ndërtesë me sipërfaqe 90 m

2
, duke 

ndryshuar konfigurimin e mëparshëm, për rrjedhojë është tjetërsuar pasuria “shtet” e llojit “rrugë” 

me sipërfaqe 117 m
2
, duke kaluar si pjesë përbërëse e truallit funksional, sa vepruar në 

papajtushmëri me shkronjën a neni 25, nenin 48, të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin 

e pasurive të paluajtshme”, me pikën 3 neni 3, të ligjit nr. 8743, datë 22.2.2001 “Për Pronat e 

Paluajtshme të Shtetit” dhe 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”.   
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- Në 1 rast, që i përket referenca nr. 4834,  ka regjistruar pasurinë “ hotel 3 kat ”, truall me 

sipërfaqe 630 m
2
 dhe sipërfaqe ndërtimi 170 m

2
, e cila ka kaluar në sistem regjistrimi bazuar në 

dokumentacionin urbanistik, duke mos respektuar kërkesat ligjore, pasi është kryer duke u bazuar 

në akte pronësie që nuk përmbushin kërkesat ligjore, si dhe në mungesë të dokumentacionit 

urbanistik, sa vepruar në papajtushmëri me shkronjën a neni 25, nenin 45, të ligjit nr.33, datë 

29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” dhe 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”. 

  - Në 1 rast, që i përket referenca nr. 4981,  ka regjistruar pasurinë “Godinë  banimi dhe shërbimi 

6 kate”, truall me sipërfaqe 682, bazuar në dokumentacionin urbanistik, duke vepruar në 

kundërshtim me dispoziatat ligjore, pasi tjetërsimi i truallit me sipërfaqe 400 m
2 

nga pronësi 

“shtet”, duke kaluar si truall në funksion të objektit, është kryer në mungesë të dokumentacionit 

që shërben si Titull pronësie, bazuar vetëm  në kontratat e sipërmarrjes, të lidhur me personin  i 

cili nuk e zotëron këtë pasuri, sa vepruar në papajtueshmëri me  shkronjën “a” neni 25, nenin 45, 

të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, nenin 3 të ligjit 

nr.7980, datë 27.07.1995 “Për Shitblerjen e trojeve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe 

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”.   

- Në 7 raste, sipas regferencave nr. 4102, nr. 5045, nr. 5209, nr. 4246, nr. 5945, nr. 4657,   dhe nr. 

4244, ka regjistruar pasuri truall në funksion të objekteve, duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi 

këto troje janë përfituar me kontrata shitje nga pushteti vendor, të cilat nuk mund të shërbejnë si 

akte për fitimin e pronësisë, si dhe në 4 raste, janë kryer veprime mbi pasuri truall që rezultojnë 

në kushtet e kufizimit, sa vepruar në papajtueshmëri me  shkronjën “a” neni 25, nenin 45, nenin 

59, të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” dhe me nenin 3, të 

ligjit nr.7980, datë 27.07.1995 “Për Shitblerjen e trojeve”, i ndryshuar. 

- Me referencë nr. 4234 ka regjistruar pasurinë truall me sipërfaqe 500 m
2
 dhe ndërtesë me 

sipërfaqe 89 m
2
, ZK 1464, përfituar me Vendimin nr. 15/1, datë 21.06.2016, lëshuar nga Bashkia 

Delvinë, rezulton se regjistrimi është kryer me shkelje të dispozitave ligjore, pasi: 

- Mungon dokumenti zyrtar që vërteton se objekti është ndërtuar para datës 10.08.1991, 

- Një pjesë e pasurisë truall të përfituar, me sipërfaqe 411 m
2
, rezulton e regjistruar më parë  

pasuri e llojit “pemëtore”, me pronësi të përcaktuar. Gjithashtu ka kaluar si pjesë e pasurisë së 

përfituar edhe pasuria e regjistruar në pronësi “shtet”, volum 8, faqe 77, truall me sipërfaqe 89 m
2
 

dhe ndërtesë me sipërfaqe 89 m
2
,  pra nuk jemi në kushtet sipas pikës 4/ç, të VKM -së nr. 608, 

datë 05.09.2012, të ndryshuar. Sa vepruar në papajtueshmëri me germën “ç” neni 25, nenin 45, të 

ligjit nr. 33/2012 “Për Regjistrimin e pasurive të paluajtëshme”, VKM nr. 608, datë 05.09.2012 

“Për Përcaktimin e procedurës së kalimit të pronësisë të pasurive të paluajtëshme, të ndërtuara 

deri 10.08.1991, e truallit funksional të tyre, kur nuk posedohen akte pronësie, si dhe për 

regjistrimin e tyre”, të ndryshuar. 

- Me referencë nr.4312 ka regjistruar pasurinë truall me sipërfaqe 265 m
2
 dhe ndërtesë me 

sipërfaqe 63 m
2
, ZK 1464, përfituar me Vendimin nr. 23/4, datë 21.06.2016, lëshuar nga Bashkia 

Delvinë, rezulton se regjistrimi është kryer me shkelje të dispozitave ligjore, pasi një pjesë e 

pasurisë truall të përfituar, është kryer duke tjetërsuar pasurnë “shtet” e llojit “rrugë” me sipërfaqe 

20 m
2
, duke e kaluar si pjesë përbërëse e truallit funksional të objektit, sa vepruar në 

papajtueshmëri me germën “ç” neni 25, nenin 45, të ligjit nr. 33/2012 “Për Regjistrimin e 

pasurive të paluajtëshme”, pikën 3 neni 3, të ligjit nr. 8743, datë 22.2.2001 “Për Pronat e 

Paluajtshme të Shtetit”, i ndryshuar. 

 - Me referencë nr. 4278 ka regjistruar pasurinë truall me sipërfaqe 500 m
2
 dhe ndërtesë me 

sipërfaqe 112 m
2
, ZK 1464, përfituar me Vendimin nr. 12, datë 13.01.2016, lëshuar nga Bashkia 

Delvinë, rezulton se regjistrimi është kryer me shkelje të dispozitave ligjore, pasi ka përfituar më 

tepër, se sipërfaqja takuese përcaktuar me ligjet e kohës, truallin me sipërfaqe 300 

m
2
[500(sipërfaqja e përfituar)-200 m

2
(sip. takuese)]. Gjithashtu dokumentacioni tekniko ligjor, që 

ka shërbyer si Titull Pronësie nuk është origjinal, por fotokopje. Sa vepruar në papajtueshmëri 

me germën “ç” neni 25, nenin 45, të ligjit nr. 33/2012 “Për Regjistrimin e pasurive të 

paluajtëshme”, pikën 8, të VKM nr. 608, datë 05.09.2012 “Për Përcaktimin e procedurës së 
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kalimit të pronësisë të pasurive të paluajtëshme, të ndërtuara deri 10.08.1991, e truallit funksional 

të tyre, kur nuk posedohen akte pronësie, si dhe për regjistrimin e tyre”, të ndryshuar. 

- Me referencë nr. 4277 ka regjistruar pasurinë truall me sipërfaqe 200 m
2
 dhe ndërtesë me  

sipërfaqe 75.8 m
2
, ZK 1464, përfituar me Vendimin nr. 15/1, datë 21.06.2016, lëshuar nga 

Bashkia Delvinë, rezulton se regjistrimi është kryer me shkelje të dispozitave ligjore, pasi 

mungon dokumenti zyrtar që vërteton se objekti është ndërtuar para datës 10.08.1991, si dhe 

rezulton e regjistruar në KPP në pronësi “shtet”,pra nuk jemi në kushtet e përcaktuara në pikëN 

4/ç, të VKM -së nr. 608, datë 05.09.2012, të ndryshuar. Gjithashtu rezulton se nuk plotësohen 

kërkesat ligjore të përcaktuara në germën b, pika 4, germën b pika 6, të VKM nr. 608, datë 

05.09.2012, pasi sipas konfirmimit të Drejtorisë së ALUIZNI-t, Qarku Vlorë, personi përfitues ka 

aplikuar më parë për legalizimin e objektit. Vepruar në papajtueshmëri me germën “ç” neni 25, 

nenin 45, të ligjit nr. 33/2012 “Për Regjistrimin e pasurive të paluajtëshme”, VKM nr. 608, datë 

05.09.2012 “Për Përcaktimin e procedurës së kalimit të pronësisë të pasurive të paluajtëshme, të 

ndërtuara deri 10.08.1991, e truallit funksional të tyre, kur nuk posedohen akte pronësie, si dhe 

për regjistrimin e tyre”, të ndryshuar. 

- Në një rast ZVRPP Sarandë ka ofruar shërbimi e kërkuar subjektit A. A. C., duke kryer veprime 

për pasurinë e paluajtshme regjistruar në (KPP) volum 46, faqe 73, pasuria nr. 20/254, në kushtet 

kur: Nuk është bërë shënimin në (KPP) se ky objekt është ngritur mbi një pasuri truall, plotësisht 

në pronësi të shtetit. Nuk është bërë shënimi për ekzistencën e objektit mbi truallin plotësisht 

shtetërore në KPP volum 19, faqe 73 pasuria nr. 20/235 e llojit truall në pronësi shtet. Ky 

shënim nuk është bërë edhe në kartelat/regjistrat e njësive të individualizuara që përbëjnë 

objektin, duke regjistruar në këtë mënyre objektin bashke me truallin. Në relacionin e datës 

20.08.2015 citohet se prona shtet në masën 263 m
2
 cila ndahet: Pasuria nr. 20/254 vol 46 faqe 24 

truall me sipërfaqe 263 m
2
 në pronësi A. C., por me këto të dhëna pasurie ndodhet pronar shteti, 

me shenimin në seksionin (E) kjo pasuri e okupuar nga A. C., gjithashtu sa citohet në relacion 

pasuria nr. 20/255 vol 46 faqe 25 truall në pronësi shtet, por me këto të dhëna pronësie del pronar 

J. M. Me urdhrin nr.1186 datë 20.08.2015 është urdhëruar kryerja e veprimeve KPP HTR, dhe 

vendosja e kufizimeve mbi njësitë e individualizuara, ndërsa më datë 21.08.2015 ka pajisur me 

certifikatë pronësie subjektin në kushtet e kufizimit të njësive. Veprime këto në papajtueshmëri 

me “ç”, “e” të nenit 20, shkronjën “a” neni 25,pikën 1 neni 48, neni 59 të ligjit nr.33, datë 

29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” dhe me nenin 13, të ligjit nr 8402, datë 

10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar, ligjin nr. 

8405, datë 17.9.1998 “Për Urbanistikën”, i ndryshuar, nenin 79 të ligjit nr. 10 119, datë 23.4.2009 

"Për planifikimin e territorit", të ndryshuar, pikën 1 të Urdhrit nr. 6 datë 21.01.2001 të 

Kryeregjistruesit “Për rregullimin e veprimtarisë për regjistrimin e ndërtimeve të reja në bazë të 

funksionimit të ri të KRRT-ve” dhe pikën 2 paragrafi 2 të UKM nr.2, datë 12.09.2012 “Për 

përcaktimin e elementeve të akteve, që verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të 

paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit” (Trajtuar në faqet 191-265, 

të Projektraportit të Auditimit). 

- Në një rast ZVRPP Sarandë ka ofruar shërbimi e kërkuar subjektit I. I., duke kryer veprime për 

pasurinë e paluajtshme regjistruar në (KPP) volum 32, faqe 8, pasurita nr. 18/50 ND, pasuri e cila 

vjen nga volum 4 faqe 171, nr.18/50, në kushtet kur: Për truallin ku është ngritur ndërtimi, ka urdhër 

kufizimi nr. 67/1, datë 03.12.2008 për kufizimin e pasurive me kontratë nga bashkia deri në 

rregullimin e mardhënieve me truallin. Nuk është vendosur në (KPP) urdhri i kufizimit për njësitë 

e individualizuara që përfiton Xh. K. duke qënë se origjina e përfitimit të truallit është në 

kundërshtim me nenet nr.193 dhe 195 të Kodit Civil, të cituara në urdhrin e regjistruesit nr.454, 

datë 08.04.2016. Në Lejen e ndërtimit për shtyrjen e afati të vendimit të KRRT nr. 3/24 datë 

13.09.2010 në seksionin përshkrimi i objektit, nuk përcaktohen numri i kateve nën dhe mbi tokë, 

sipas formularit tip për kategorinë e dokumentit të kërkuar. Nga ana e specialistit përgjegjes për 

hartografine nuk është kryer hedhja e ndryshimeve të kufijve të pasurive ne HTR për objektit në 

hartën e punës me konturet e kuqe, gjithashtu nga krahasimi i vendosjes së pronave në hartën e 
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punës me planimetrinë e sheshit të ndërtimit, rezulton se  një pjesë e objekti dhe e sheshit të 

ndërtimit nuk përputhen me azhurnimin e HTR.Veprime këto në papajtueshmëri me “ç”, “e” të 

nenit 20, shkronjën “a” neni 25,pikën 1 neni 48, neni 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme” dhe me nenin 13, të ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për 

kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar, ligjin nr. 8405, datë 17.9.1998 

“Për  Urbanistikën”, i ndryshuar, nenin 79 të ligjit nr.10 119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin e 

territorit", të ndryshuar, pikën 1 të Urdhrit nr. 6 datë 21.01.2001 të Kryeregjistruesit “Për 

rregullimin e veprimtarisë për regjistrimin e ndërtimeve të reja në bazë të funksionimit të ri të 

KRRT-ve” dhe pikën 2 paragrafi 2 të UKM nr.2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve 

të akteve, që verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për 

nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit” (Trajtuar në faqet 191-265, të Projektraportit të Auditimit). 

- Në një rast ZVRPP Sarandë ka kryer veprime për pasurinë e paluajtshme regjistruar në (KPP) 

volum 36, faqe 203, pasuria nr.26/79, në kushtet kur: Nga ana e specialistit përgjegjes për 

hartografine nuk është kryer hedhja e ndryshimeve të kufijve të pasurive ne HTR për objektit në 

hartën e punës me konturet e kuqe, gjithashtu nga krahasimi i vendosjes së pronave në hartën e 

punës me planimetrinë e sheshit të ndërtimit, rezulton se një pjesë e objekti dhe e sheshit të 

ndërtimit nuk përputhen me azhurnimin e HTR dhe bie një pjesë mbi trotuar pasuria nr. 26/369 

volum 26 faqe 369. Veprime këto në papajtueshmëri me “ç”, “e” të nenit 20, shkronjën “a” neni 

25,pikën 1 neni 48, neni 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme”, nenin 79 të ligjit nr. 10 119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin e territorit", të 

ndryshuar dhe pikën 2 paragrafi 2 të UKM nr.2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve 

të akteve, që verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për 

nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit” (Trajtuar në faqet  , të Projektraportit të Auditimit). 

- Në një rast ZVRPP Sarandë ka ofruar shërbimi e kërkuar subjektit S. H., duke kryer veprime për 

pasurinë e paluajtshme regjistruar në (KPP) volum 46, faqe 249, pasuria nr. 23/248, në kushtet 

kur: Nga ana e specialistit përgjegjes për hartografine në relacionin e përpiluar citon se sipërfaqja 

e cila mbivendoset mbi rrugë është 20 m
2
 pasuria nr.23/223 volum 34 faqe 125 ndërsa në 

deklaratën noteriale nr.822 rep, 370 kol, datë 26.11.2015 subjekti heq dorë për një sipërfaqe prej 

60 m
2
 truall në favour të shtetit e llojit truall, sipërfaqe të cilat nuk përputhen me një diferencë 

prej 40 m
2
. Në urdhrin e Regjistruesit nr.1627 datë 02.12.2015 nuk përcaktohet se cfar ndodh me 

sipërfaqen prej 20 m
2
 që do të zbritet duke nisur nga fakti se aktmarveshja e ndërtimit sipërfaqja 

totale e truallit ka qën 600 m
2
 ndërsa në KPP 479 m

2
, diferencë e cila ndikon drejtpërdrejtë në 

përqindjen takuese mes investitorit dhe pronarëve të truallit. Gjthashtu, nuk janë vënë në 

dispozicion dokumentacioni i origjinës së truallit për V. S. regjistruar në regjistrat hipotekorë 

sipas vërtetimit nr. 1, faqe 125, nr. 375 ND datë 04.06.2012. Veprime këto në papajtueshmëri me 

“ç”, “e” të nenit 20, shkronjën “a” neni 25,pikën 1 neni 48, neni 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 

“Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, pikën 1 të Urdhrit nr. 6 datë 21.01.2001 të 

Kryeregjistruesit “Për rregullimin e veprimtarisë për regjistrimin e ndërtimeve të reja në bazë të 

funksionimit të ri të KRRT-ve” dhe pikën 2 paragrafi 2 të UKM nr.2, datë 12.09.2012 “Për 

përcaktimin e elementeve të akteve, që verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të 

paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit” (Trajtuar në faqet 180-270, 

të Projektraportit të Auditimit). 

- Në një rast ZVRPP Sarandë ka ofruar shërbimi e kërkuar subjektit A. M., duke kryer veprime 

për pasurinë e paluajtshme regjistruar në (KPP) volum 47, faqe 66, pasuria nr. 22/154, në kushtet 

kur: Nga ana e specialistit përgjegjes për hartografine nuk është kryer hedhja e ndryshimeve të 

kufijve të pasurive ne HTR për objektit në hartën e punës me konturet e kuqe pjesërisht mbi 

pasurinë nr. 22/128 volum 35 faqe 59 e llojit rrugë, gjithashtu, gjithashtu dhe një pjesë e truallit 

funksional prek rrugën në studim, kjo konfirmuar nga Bashkia Sarandë me shkresën nr. 1192 

prot, datë 14.12.2015. Veprime këto në papajtueshmëri me “ç”, “e” të nenit 20, shkronjën “a” 

neni 25,pikën 1 neni 48, neni 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të 
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paluajtshme” dhe me nenin 13, të ligjit nr 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin 

e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar, ligjin nr. 8405, datë 17.9.1998 “Për  Urbanistikën”, i 

ndryshuar, nenin 79 të ligjit nr. 10 119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin e territorit", të 

ndryshuar, pikën 1 të Urdhrit nr. 6 datë 21.01.2001 të Kryeregjistruesit “Për rregullimin e 

veprimtarisë për regjistrimin e ndërtimeve të reja në bazë të funksionimit të ri të KRRT-ve” dhe 

pikën 2 paragrafi 2 të UKM nr.2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve, që 

verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e 

urdhrit të regjistruesit” (Trajtuar në faqet 170-260, të Projektraportit të Auditimit). 

 

2. R. A., me detyrë përgjegjës sektori i regjistrimit, për shkelje e parregullsi, si vijon: 

 

- Në 3 raste, që ju përkasin referencave nr. 4915, nr. 4459 dhe nr. 4583, ZK 8642, ka regjistruar 

në sistem fillestar pasuri të paluajtshme të përfituara nga privatizimi,  duke mos zbatuar kërkesat 

ligjore, pasi Shitja e truallit në funksion të objektit të privatizuar, me sipërfaqe totale 258 m
2
,  

nuk është kryer nga Agjencia Kombëtare e Privatizmit, por nga Këshilli i Rrethit Sarandë, i cili 

nuk ka tagër ligjor për shitjen e truallit, për rrjedhojë këto kontrata shitje nuk mund të shërbejnë 

si akte për fitimin e pronësisë, gjithashtu dokumentacioni i fitimit të pronësisë që i përket 

referencës nr. 4583, nuk është origjinal por fotokopje i pa noteriazuar, ndërsa janë kryer veprime 

duke lëshuar certifikatë pronësie, në kushtet e kufizimit,sa vepruar në papajtueshmëri me germën 

“a”, neni 25, pika 2 neni 45, nenin 59, të ligjit nr.  33/2012, datë 29.04.2012 “Për Regjistrimin e 

Pasurive të Paluajtshme’’ dhe 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”.   

- Ka regjistruar dhe kaluar nga hipoteka në sistem regjistrimi, pasuri të paluajtshme të përfituara 

me kontrata shitje nga pushteti vendor, duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi shitësi nuk e 

zotëron pronësinë mbi pasurinë truall të tjetërsuar, për rrjedhojë në 21 raste, është tjetërsuar 

trualli në pronësi “shtet” me sipërfaqe totale 8589 m
2
, sipas kontratave të shitjes, të cilat nuk 

mund të shërbejnë si akte për fitimin e pronësisë, sa vepruar në papajtueshmëri me  shkronjën “a” 

neni 25, pika neni 45, të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, 

me nenin 3, të ligjit nr. 7980, datë 27.07.1995 “Për Shitblerjen e trojeve”, i ndryshuar. 

- Në 1 rast, që i përket regferencës nr. 5784, ZK 8642, ka regjistruar pasuri të llojit “ullishte” me 

sipërfaqe totale prej 400 m
2
, duke vepruar në kundërshtim me dispozitat ligjore dhe vendimin e 

gjykatës, mbi bazën e të cilit është bërë regjistrimi, pasi nuk është regjistruar pasuria që përcakton 

vendimi i gjykatës, si dhe është zhvendosur nga zona kadastrale 1722(Qafe Gjashtë), duke kaluar 

në zonën kadastrale  8642, Qyteti Sarandë, si dhe është ndryshuar zëri kadastral nga “truall” në 

“ullishte”. Gjithashtu regjistrimi i pasurisë është kryer në mungesë të  akt ekspertimi, si dhe plan 

vendosja e pronës bashkëlidhur vendimit të gjykatës, vepruar në papajtueshmëri shkronjën “a” 

neni 25, të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, i ndryshuar 

dhe 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”. 

- Në 16 raste, ka kryer veprime duke lëshuar certefikata pronësie,për pasuri të kufizuara më parë, 

duke mos zbatuar kërkesat ligjore, ndërsa në në 6 raste, janë kryer veprime mbi pasuri që 

rezultojnë në kushtet e kufizimit, duke i tjetërsuar ato tek persona të tretë, pa u plotësuar kushtet 

për të cilat është vendosur kufizimi, sa vepruar në papajtueshmëri me shkronjën “a” neni 25 dhe 

nenin  59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”.  

-  Në 1 rast, që i përket regferenca nr. 6312, ka regjistruar pasurinë në bazë të lejes së legalizimit, 

duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi procesi i legalizimit nuk ka trajtuar vetëm shtesat e ndërtuara 

jashtë lejes së ndërtimit, por ka përfshirë të gjithë objektin,  gjithashtu regjistrimi i truallit në funksion të 

objektit(bazuar në kontratën e shitblerjes së truallit si palë shitëse Bashkia Sarandë), bazuar në akte 

pronësie që nuk përmbushin kërkesat ligjore për të shërbyer si të tillë, sa vepruar në 

papajtueshmëri me  shkronjën “a” neni 25, të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme”,  pikën 4 neni 2, pikën 1 nenin 35 dhe  nenin 36, kreu V “Legalizimi i 

shtesave në ndërtime”, të ligjit nr. 9462, datë 3.04.2006 ”Për Legalizimin, Urbanizimin dhe 
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Integrimin e ndërtimeve pa leje”, i ndryshuar dhe nenin 3, të ligjit nr. 7980, datë 27.07.1995 “Për 

Shitblerjen e trojeve”, i ndryshuar.  

- Në 4 raste, që ju përkasin referncave nr. 6312, nr. 6114, nr. 6131 dhe nr. 5943,  ka regjistruar 

objektet pallate vetëm mbi bazën e dokumentacionit të legalizimit,  duke mos zbatuar kërkesat ligjore, 

pasi  mungon dokumentacioni ligjor urbanistik dhe dokumentacioni  teknik ligjor i ndërtimit, për 

objektin e ndërtuar sipas lejes së ndërtimit  i cili në këtë rast shëben si akt administrativ për regjistrimin e 

objektit, si dhe vërteton ndërtimin e objektit në përputhje me kushtet teknike duke dhënë siguri për të 

funksionuar sipas destinacionit të përcaktuar, sa vepruar në papajtueshmëri me germën “a” neni 25, 

pikën 2 nei 45, të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”.  

- Në 1 rast, që i përket referenca nr. 5646,  ka regjistruar pasurinë “Godinë  banimi dhe shërbimi 

7 kate mbi tokë, me 1 kate nëntokë” truall me sipërfaqe 480 m
2
 dhe sipërfaqe ndërtimi 307 m

2
, 

bazuar në dokumentacionin urbanistik, duke mos respektuar kërkesat ligjore, pasi regjistrimi i 

kësaj pasurie është kryer në mungesë të plotë  dokumentacionit origjinal që shërben si titull 

pronësie, si dhe në mungesë të dokumentacionit që shërben si Titull Pronësie për truallin, sa 

vepruar në papajtushmëri me shkronjën a neni 25, nenin 45, të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme” dhe 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”. 

- Në 1 rast, që i përket referenca nr. 5984,  ka regjistruar pasurinë “Godinë  banimi dhe shërbimi 

6 kate+papafingo dhe 1 kat nëntokë”, truall me sipërfaqe 590 m
2
 dhe sipërfaqe ndërtimi 211 m

2
, 

bazuar në dokumentacionin urbanistik, duke mos respektuar kërkesat ligjore, pasi regjistrimi i 

kësaj pasurie është kryer në mungesë të plotë  dokumentacionit ligjor urbanistik, që shërben si 

titull pronësie, sa vepruar në papajtushmëri me shkronjën a neni 25, nenin 45, të ligjit nr.33, datë 

29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” dhe 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”. 

- Në 1 rast, që i përket referenca nr. 5020,  ka regjistruar pasurinë “Godinë  banimi dhe shërbimi 

6 kate+papafingo”, truall me sipërfaqe 400 m
2
 dhe sipërfaqe ndërtimi 268 m

2
, bazuar në 

dokumentacionin urbanistik, duke mos respektuar kërkesat ligjore, pasi është regjistruar një kat i 

objektit në mungesë të dokumentacionit që shërben si titull pronësie, si dhe kalimi i truallit në 

funksion të objektit është kryer pa kontratë shkëmbimi  dhe janë kryer veprime duke lëshuar 

certifikatë pronësie, në kushtet e kufizmit.  sa vepruar në papajtueshmëri me  shkronjën “a” neni 

25, nenin 59, të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, nenin 3 

të ligjit nr. 7980, datë 27.07.1995 “Për Shitblerjen e trojeve”, i ndryshuar dhe 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”.   

- Në 2 raste, sipas referncës nr. 5051, ka regjistruar pasurinë “Godinë  banimi dhe shërbimi 4 

kate+papafingo dhe 2 kate nëntokë”, truall me sipërfaqe 863 m
2
 dhe sipërfaqe ndërtimi 423.5 m

2
, 

duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi dokuemntacioni urbanistik është i pa saktë, si dhe  

regjistrimi pasurisë truall në funksion të objekit, është kryer duke ndryshuar konfigurimin e 

sheshit të miratuar dhe duke ndryshuar pronësinë e pasurisë së miratuar për sheshin e ndërtimit, 

për rrjedhojë është tjetërsuar pasuria “shtet” e llojit “rrugë” me sipërfaqe 119 m
2
, duke kaluar si 

pjesë përbërëse e truallit funksional të objektit të ndërtuar. Gjithashtu me sipas referncës nr. 

5051, ka regjistruar pasurinë truall me sipërfaqe 2800 m
2
 dhe ndërtesë me sipërfaqe 90 m

2
, duke 

ndryshuar konfigurimin e mëparshëm, për rrjedhojë është tjetërsuar pasuria “shtet” e llojit “rrugë” 

me sipërfaqe 117 m
2
, duke kaluar si pjesë përbërëse e truallit funksional, sa vepruar në 

papajtushmëri me shkronjën a neni 25, nenin 48, të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin 

e pasurive të paluajtshme”, me pikën 3 neni 3, të ligjit nr. 8743, datë 22.2.2001 “Për Pronat e 

Paluajtshme të Shtetit” dhe 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”.   

- Në 1 rast, që i përket referenca nr. 4834,  ka regjistruar pasurinë “ hotel 3 kat ”, truall me 

sipërfaqe 630 m
2
 dhe sipërfaqe ndërtimi 170 m

2
, e cila ka kaluar në sistem regjistrimi bazuar në 

dokumentacionin urbanistik, duke mos respektuar kërkesat ligjore, pasi është kryer duke u bazuar 
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në akte pronësie që nuk përmbushin kërkesat ligjore, si dhe në mungesë të dokumentacionit 

urbanistik, sa vepruar në papajtushmëri me shkronjën a neni 25, nenin 45, të ligjit nr.33, datë 

29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” dhe 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”. 

  - Në 1 rast, që i përket referenca nr. 4981,  ka regjistruar pasurinë “Godinë  banimi dhe shërbimi 

6 kate”, truall me sipërfaqe 682, bazuar në dokumentacionin urbanistik, duke vepruar në 

kundërshtim me dispoziatat ligjore, pasi tjetërsimi i truallit me sipërfaqe 400 m
2 

nga pronësi 

“shtet”, duke kaluar si truall në funksion të objektit, është kryer në mungesë të dokumentacionit 

që shërben si Titull pronësie, bazuar vetëm  në kontratat e sipërmarrjes, të lidhur me personin  i 

cili nuk e zotëron këtë pasuri, sa vepruar në papajtueshmëri me  shkronjën “a”   neni 25,  nenin 

45, të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, nenin 3 të ligjit 

nr. 7980, datë 27.07.1995 “Për Shitblerjen e trojeve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe 

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”.   

- Në 5 raste, sipas regferencave nr. 4102, nr.5045, nr.5209,  nr.5945 dhe nr.4657, ka regjistruar 

pasuri truall në funksion të objekteve, duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi këto troje janë 

përfituar me kontrata shitje nga pushteti vendor, të cilat nuk mund të shërbejnë si akte për fitimin 

e pronësisë, si dhe në 4 raste, janë kryer veprime mbi pasuri truall që rezultojnë në kushtet e 

kufizimit, sa vepruar në papajtueshmëri me  shkronjën “a” neni 25, nenin 45, nenin 59, të ligjit 

nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” dhe me nenin 3, të ligjit nr. 

7980, datë 27.07.1995 “Për Shitblerjen e trojeve”, i ndryshuar. 

 

- Në një rast ZVRPP Sarandë ka ofruar shërbimi e kërkuar subjektit I. I., duke kryer veprime për 

pasurinë e paluajtshme regjistruar në (KPP) volum 32, faqe 8, pasurita nr. 18/50 ND, pasuri e cila 

vjen nga volum 4 faqe 171, nr.18/50, në kushtet kur: Për truallin ku është ngritur ndërtimi, ka urdhër 

kufizimi nr.67/1, datë 03.12.2008 për kufizimin e pasurive me kontratë nga bashkia deri në 

rregullimin e mardhënieve me truallin. Nuk është vendosur në (KPP) urdhri i kufizimit për njësitë 

e individualizuara që përfiton Xh. K. duke qënë se origjina e përfitimit të truallit është në 

kundërshtim me nenet nr. 193, 195 të kodit, të cituara në urdhrin e regjistruesit nr. 454, datë 

08.04.2016. Në Lejen e ndërtimit për shtyrjen e afati të vendimit të KRRT nr. 3/24 datë 

13.09.2010 në seksionin përshkrimi i objektit, nuk përcaktohen numri i kateve nën dhe mbi tokë, 

sipas formularit tip për kategorinë e dokumentit të kërkuar. Nga ana e specialistit përgjegjes për 

hartografine nuk është kryer hedhja e ndryshimeve të kufijve të pasurive ne HTR për objektit në 

hartën e punës me konturet e kuqe, gjithashtu nga krahasimi i vendosjes së pronave në hartën e 

punës me planimetrinë e sheshit të ndërtimit, rezulton se  një pjesë e objekti dhe e sheshit të 

ndërtimit nuk përputhen me azhurnimin e HTR. Veprime këto në papajtueshmëri me “ç”, “e” të 

nenit 20, shkronjën “a” neni 25,pikën 1 neni 48, neni 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme” dhe me nenin 13, të ligjit nr 8402, datë 10.09.1998 “Për 

kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar, ligjin nr. 8405, datë 17.9.1998 

“Për  Urbanistikën”, i ndryshuar, nenin 79 të ligjit nr.10 119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin e 

territorit", të ndryshuar, pikën 1 të Urdhrit nr. 6 datë 21.01.2001 të Kryeregjistruesit “Për 

rregullimin e veprimtarisë për regjistrimin e ndërtimeve të reja në bazë të funksionimit të ri të 

KRRT-ve” dhe pikën 2 paragrafi 2 të UKM nr.2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve 

të akteve, që verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për 

nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit” (Trajtuar në faqet 191-265, të Projektraportit të Auditimit). 

- Në një rast ZVRPP Sarandë ka kryer veprime për pasurinë e paluajtshme regjistruar në (KPP) 

volum 36, faqe 203, pasuria nr. 26/79, në kushtet kur: Nga ana e specialistit përgjegjes për 

hartografine nuk është kryer hedhja e ndryshimeve të kufijve të pasurive ne HTR për objektit në 

hartën e punës me konturet e kuqe, gjithashtu nga krahasimi i vendosjes së pronave në hartën e 

punës me planimetrinë e sheshit të ndërtimit, rezulton se një pjesë e objekti dhe e sheshit të 
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ndërtimit nuk përputhen me azhurnimin e HTR dhe bie një pjesë mbi trotuar pasuria nr. 26/369 

volum 26 faqe 369. Veprime këto në papajtueshmëri me “ç”, “e” të nenit 20, shkronjën “a” neni 

25,pikën 1 neni 48, neni 59 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme”, nenin 79 të ligjit nr.10119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin e territorit", të 

ndryshuar dhe pikën 2 paragrafi 2 të UKM nr.2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve 

të akteve, që verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për 

nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit”. 

 

3. K.K., me detyrë specialist jurist, për shkelje e parregullsi, si vijon: 

 

- Në 2 raste, ka regjistruar pasuri të paluajtshme dhe ka kryer transaksione,  duke mos zbatuar 

kërkesat ligjore, pasi AMTP-të nuk përmbushin elementët e formës dhe të përmbajtjes të Aktit 

Administrativ, për të shërbyer si Titull Pronësie, konkretisht lidhur me veprimet e kryera që 

përkasin regferencës nr. 4250,  rezulton se AMTP-ja nuk është origjinale por fotokopje, ndërsa 

lidhur me veprimet e kryera që përkasin referencës nr. 104, rezulton se AMTP-së i mungon 

nënshkrimi i Kryetarit të Komisionit të ndarjes së tokës, si dhe nënshkrimi i përfituesit të aktit, sa 

vepruar në papajtueshmëri me germën “a”, neni 25, pika 2 neni 45, të ligjit nr.  33/2012, datë 

29.04.2012 “Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme’’, UKM Nr. 994, datë 9.12.2015 ”Për 

Procedurën e Regjistrimit të Akteve të Marrjes së Tokës në Pronësi(AMTP) dhe  UKM nr.2, datë 

13.06.2013 ”Për Mënyrën e procedimit të organeve të administratës publike për pasuritë e 

paluajtshme të fituara me Aktin e Marrjes së Tokës në Pronësi(AMTP)”. 

- Në 1 rast, që i përket referencës nr. 4250, ZK Delvinë, ka regjistruar pasuri të llojit “pemëtore” 

me sipërfaqe totale prej 600 m
2
,  sipas AMTP-së nr. 322, datë 20.10.1999, në kushtet që AMTP 

nuk mund të shërbejë si Titull Pronësie, pasi kjo pasuri e tjetërsuar nga pronësia “shtet” tek 

poseduesi i AMTP-së, nuk është e  llojit “Tokë Bujqësore”, por rezulton e regjistruar në KPP 

pasuri zëri kadastral “Shesh”, sa vepruar në papajtueshmëri me germën “a”, neni 25, pika 2 neni 

45, të ligjit nr.  33/2012, datë 29.04.2012 “Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme’’ nenin 2, 

të ligjit nr. 9948, datë 7.07.2008 ”Për Shqyrtimin e Vlefshmërisë ligjore të krijimit të Titujve të 

Pronësisë mbi tokën bujqësore ”. 

- Me regferencë nr. 4234 ka regjistruar pasurinë truall me sipërfaqe 500 m
2
 dhe ndërtesë me 

sipërfaqe 89 m
2
, ZK 1464, përfituar me Vendimin nr. 15/1, datë 21.06.2016, lëshuar nga Bashkia 

Delvinë, rezulton se regjistrimi është kryer me shkelje të dispozitave ligjore, pasi: 

- Mungon dokumenti zyrtar që vërteton se objekti është ndërtuar para datës 10.08.1991, 

- Një pjesë e pasurisë truall të përfituar, me sipërfaqe 411 m
2
, rezulton e regjistruar më parë  

pasuri e llojit “pemëtore”, me pronësi të përcaktuar. Gjithashtu ka kaluar si pjesë e pasurisë së 

përfituar edhe pasuria e regjistruar në pronësi “shtet”, volum 8, faqe 77, truall me sipërfaqe 89 m
2
 

dhe ndërtesë me sipërfaqe 89 m
2
,  pra nuk jemi në kushtet sipas pikës 4/ç, të VKM -së nr. 608, 

datë 05.09.2012, të ndryshuar. Sa vepruar në papajtueshmëri me germën “ç” neni 25, nenin 45, të 

ligjit nr. 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, VKM nr. 608, datë 05.09.2012 

“Për Përcaktimin e procedurës së kalimit të pronësisë të pasurive të paluajtshme, të ndërtuara deri 

10.08.1991, e truallit funksional të tyre, kur nuk posedohen akte pronësie, si dhe për regjistrimin 

e tyre”, të ndryshuar. 

- Me regferencë nr. 4312 ka regjistruar pasurinë truall me sipërfaqe 265 m
2
 dhe ndërtesë me 

sipërfaqe 63 m
2
, ZK 1464, përfituar me Vendimin nr. 23/4, datë 21.06.2016, lëshuar nga Bashkia 

Delvinë, rezulton se regjistrimi është kryer me shkelje të dispozitave ligjore, pasi një pjesë e 

pasurisë truall të përfituar, është kryer duke tjetërsuar pasurnë “shtet” e llojit “rrugë” me sipërfaqe 

20 m
2
, duke e kaluar si pjesë përbërëse e truallit funksional të objektit, sa vepruar në 

papajtueshmëri me germën “ç” neni 25, nenin 45, të ligjit nr. 33/2012 “Për Regjistrimin e 

pasurive të paluajtëshme”, pikën 3 neni 3, të ligjit nr. 8743, datë 22.2.2001 “Për Pronat e 

Paluajtshme të Shtetit”, i ndryshuar. 
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- Me regferencë nr. 4278 ka regjistruar pasurinë truall me sipërfaqe 500 m
2
 dhe ndërtesë me 

sipërfaqe 112 m
2
, ZK 1464, përfituar me Vendimin nr. 12, datë 13.01.2016, lëshuar nga Bashkia 

Delvinë, rezulton se regjistrimi është kryer me shkelje të dispozitave ligjore, pasi ka përfituar më 

tepër, se sipërfaqja takuese përcaktuar me ligjet e kohës, truallin me sipërfaqe 300 

m
2
[500(sipërfaqja e përfituar)-200 m

2
(sip. takuese)]. Gjithashtu dokumentacioni tekniko ligjor, që 

ka shërbyer si Titull Pronësie nuk është origjinal, por fotokopje. Sa vepruar në papajtueshmëri 

me germën “ç” neni 25, nenin 45, të ligjit nr. 33/2012 “Për Regjistrimin e pasurive të 

paluajtëshme”, pikën 8, të VKM nr. 608, datë 05.09.2012 “Për Përcaktimin e procedurës së 

kalimit të pronësisë të pasurive të paluajtëshme, të ndërtuara deri 10.08.1991, e truallit funksional 

të tyre, kur nuk posedohen akte pronësie, si dhe për regjistrimin e tyre”, të ndryshuar. 

- Me regferencë nr. 4277 ka regjistruar pasurinë truall me sipërfaqe 200 m
2
 dhe ndërtesë me  

sipërfaqe 75.8 m
2
, ZK 1464, përfituar me Vendimin nr. 15/1, datë 21.06.2016, lëshuar nga 

bashkia Delvinë, rezulton se regjistrimi është kryer me shkelje të dispozitave ligjore, pasi mungon 

dokumenti zyrtar që vërteton se objekti është ndërtuar para datës 10.08.1991, si dhe rezulton e 

regjistruar në KPP në pronësi “shtet”,pra nuk jemi në kushtet e përcaktuara në pikëN 4/ç, të 

VKM -së nr. 608, datë 05.09.2012, të ndryshuar. Gjithashtu rezulton se nuk plotësohen kërkesat 

ligjore të përcaktuara në germën b, pika 4, germën b pika 6, të VKM nr. 608, datë 05.09.2012, 

pasi sipas konfirmimit të Drejtorisë së ALUIZNI-t, Qarku Vlorë, personi përfitues ka aplikuar më 

parë për legalizimin e objektit. Vepruar në papajtueshmëri me germën “ç” neni 25, nenin 45, të 

ligjit nr. 33/2012 “Për Regjistrimin e pasurive të paluajtëshme”, VKM nr. 608, datë 05.09.2012 

“Për Përcaktimin e procedurës së kalimit të pronësisë të pasurive të paluajtëshme, të ndërtuara 

deri 10.08.1991, e truallit funksional të tyre, kur nuk posedohen akte pronësie, si dhe për 

regjistrimin e tyre”, të ndryshuar. 

 

- L. D., me detyrë specialist jurist, për shkelje e pa rregullsi, si vijon: 

 

- Në një rast ZVRPP Sarandë ka ofruar shërbimi e kërkuar subjektit S. B., duke kryer veprime për 

pasurinë e paluajtshme regjistruar në (KPP) volum 3, faqe 72, pasuria nr. 4/250, në kushtet kur: 

Kontrata e shitblerjes së truallit si palë shitëse Këshilli i Rrethit Sarandë, është në kundërshtim 

me dispozitat ligjore, pasi shitësi nuk e zotëron pronësinë mbi pasurinë truall të tjetërsuar, si dhe 

nuk përmbushen përcaktimet ligjore në nenin 3, të ligjit nr. 7980, datë 27.07.1995 “Për 

Shitblerjen e trojeve”, i ndryshuar. Regjistrimi i kësaj pasurie, duke kaluar nga regjistrimi 

hipotekor në sistem regjistrimi fillestar, duke lëshuar certefikatë pronësie, bazuar në akte 

pronësie që nuk përmbushin kërkesat ligjore, është në papajtueshmëri me  shkronjën “a” neni 25, 

nenin 59, të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, nenin 3, të 

ligjit nr. 7980, datë 27.07.1995 “Për Shitblerjen e trojeve”, i ndryshuar, pikën 3 neni 3, të ligjit nr. 

8743, datë 22.2.2001 “Për Pronat e Paluajtshme të Shtetit”. (Trajtuar në faqet 58-115, të 

Projektraportit të Auditimit). 

- Në një rast ZVRPP Sarandë ka ofruar shërbimi e kërkuar subjektit M. N., duke kryer veprime 

për pasurinë e paluajtshme regjistruar në (KPP) volum 3, faqe 61, pasuria nr. 7/210, në kushtet 

kur: Në aktin e fitimit të pronësisë nuk përcaktohet sipërfaqja e objektit ndërkohë që në kartelë 

është regjistruar 200 m
2
 si dhe sipërfaqja e truallit nuk përputhet më sipërfaqen e regjistruar në 

kartelë me një diferencë prej 400 m
2
. Nga verifikimi i materialit gjeohapsinor (ASIG) sipas 

pozicionit të dhe të dhënave të indeksit të hartës (192-B) dhe numrit të pasurisë 7/210, rezulton se 

nuk ekziston objekt në të dy ortofotot e vitit 2007 dhe 2015. Veprime këto që bien në kundërshtim 

me pikën “ç”, “e” të nenit 20, shkronjën “a” neni 25, pikën 1  nenin 29 dhe 30 të ligjit nr. 

33/2012, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” i ndryshuar, me pikën 10.5 

të kreut të I dhe 5.1 të kreut VI, të Rregullores nr.184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së 
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regjistrimit të pasurive të paluajtshme”. (Trajtuar në faqet 58-115, të Projektraportit të 

Auditimit). 

- Në një rast ZVRPP Sarandë ka ofruar shërbimi e kërkuar subjektit M. K., duke kryer veprime 

për pasurinë e paluajtshme regjistruar në (KPP) volum 17, faqe 102, pasuria nr. 2/340, në kushtet 

kur: Leja e legalizimit nr.10095 datë, 27.08.2014 është dhënë për objektin “Shtesë në lartësi 1 kat 

për objektin me leje ndërtimi 3 kat me 1 kat nëntokë”, ndërkohë bashkëlidhur praktikës nuk ka 

leje sheshi apo leje ndërtimi, gjithashtu nuk ka objekt 3 kat me leje ndërtimi të regjistruar në 

regjistrat e pasurive të paluajtshme,  si dhe në KPP volum 15 faqe 67 pasuria nr. 2/292 objekt 1 

kat 72 m
2
, volum 10 faqe 125 pasuria nr. 2/38 objekt 1 kat, ekzistojnë dy objekte 1 katëshe për të 

cilat ZVRPP është shprehur se janë shembur por për të cilat nuk posedohet leje për prishje 

objekti nga struktura përgjegjëse. Ndërsa në volum 15 faqe 67 pasuria nr. 2/292, në seksionin (E) 

të kartelës për të cilën nga Drejtoria Tatimore Sarandë me shkresën nr. 11647/1 datë 29.09.2014 

është vendosur barrë siguruese për detyrime të pa paguar, barrë e cila nuk është mbartur te 

pasuria nr. 2/340 volum 17, faqe 102. Veprime në kundërshtim me pikën 3 neni 34, të ligjit nr.33, 

datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” (Trajtuar në faqet 115-191, të 

Projektraportit të Auditimit). 

 

- K. P., me detyrë specialist hartograf, për shkelje e parregullsi, si vijon: 

 

-  Në 1 rast, që i përket regferenca nr. 6312, ka regjistruar pasurinë në bazë të lejes së legalizimit, 

duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi procesi i legalizimit nuk ka trajtuar vetëm shtesat e ndërtuara 

jashtë lejes së ndërtimit, por ka përfshirë të gjithë objektin,  gjithashtu regjistrimi i truallit në funksion të 

objektit(bazuar në kontratën e shitblerjes së truallit si palë shitëse Bashkia Sarandë), bazuar në akte 

pronësie që nuk përmbushin kërkesat ligjore për të shërbyer si të tillë, sa vepruar në 

papajtueshmëri me  shkronjën “a” neni 25, të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme”,  pikën 4 neni 2, pikën 1 nenin 35 dhe  nenin 36, kreu V “Legalizimi i 

shtesave në ndërtime”, të ligjit nr. 9462, datë 3.04.2006 ”Për Legalizimin, Urbanizimin dhe 

Integrimin e ndërtimeve pa leje”, i ndryshuar dhe nenin 3, të ligjit nr. 7980, datë 27.07.1995 “Për 

Shitblerjen e trojeve”, i ndryshuar.  

 

- Në 1 rast, që i përket referenca nr. 4291,  ka regjistruar pasurinë “Godinë  banimi dhe shërbimi 

6 kate, me 1 kate nëntokë”, truall me sipërfaqe 1210, bazuar në dokumentacionin urbanistik, duke 

vepruar në kundërshtim me dispoziatat ligjore, pasi tjetërsimi i truallit me sipërfaqe 610 m
2 

në 

pronësi “shtet”, duke kaluar si truall në funksion të objektit, është kryer në mungesë të 

dokumentacionit që shërben si Titull pronësie, bazuar vetëm  në kontratat e sipërmarrjes dhe 

aneks kontratën, të lidhur me personin  i cili nuk e zotëron këtë pasuri,  gjithshtu nuk është 

zbatuar Urdhëri i Regjistruesit për vendosjen e kufizimit, për pasuritë që përbëjnë objektin, për të 

cilat investitori është pajisur me certefikatë pronësie dhe një pjesë e njësive , janë tjetërsuar tek 

tretë, sa vepruar në papajtueshmëri me  shkronjën “a”   neni 25, nenin 59, nenin 45, të ligjit nr.33, 

datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, nenin 3 të ligjit nr. 7980, datë 

27.07.1995 “Për Shitblerjen e trojeve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe 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”.   

 

PËR PUNONJËSIT E LARGUAR DHE QË NUK KANË ADRESIM 

INSTITUCIONAL 
 

I. Për ish drejtuesit dhe ish punonjësit nuk rekomandojmë masa disiplinore, pasi nuk kemi 

adresim institucional për marrëdhënie pune në administratën publike. Masa disiplinore e 

propozuar nga ana jonë, në bazë të shkeljeve të konstatuara, do të ishte “Vërëjtje me 

paralajmërim” deri në “Ndërprerje të marrëdhënieve të punës”, sipas shkallës së përgjegjësisë, 

përkatësisht për:  
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1 . J. A., me detyrë ish-Regjistrues, 

2. A. Sh., me detyrë ish-Regjistrues, 

3. A. K. me detyrë ish/Regjistrues, 

4 V. P. me detyrë ish/Regjistruese.  

5. A. R. me detyrë specialiste ish-juriste, 

 6. E. V., me detyrë ish specialiste,, 

7. A. K. ish specialist 

8. A. K. me detyrë ish-jurist, 

9. R. P., me detyrë ish specialist 

10. K. M. me detyrë ish/hartograf.  

11.G. M. ish specialist. 

 

Lidhur me shkeljet e konstatuara që ju përkasin personave, të konsideruara me ndikim në raport, 

me pasoja në mirëfunksionimin e institucionit. 

 

 

 

D. INDICIE KALLËZIM PENAL 
 

Bazuar në nenin 281, të ligjit nr. 7905, datë 21.03.1995 “Kodi i Procedurës Penale i Republikës 

së Shqipërisë”, të ndryshuar, Ligjin nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme”, sugjerojmë trajtimin e detajuar tekniko juridik nga ana e Departamentit Juridik, 

Kontrollit të Zbatimit të Standardeve dhe Etikës, të materialeve të evidentuara nga grupi i 

auditimit, për shkeljet e konstatuara dhe pasqyruara në Raportin Përfundimtar të Adutimit, në 

kuptim të referencave të Kodit Penal, të dërgohet për indicie i gjithë materiali i përgatitur, duke 

evidentuar përgjegjësinë individuale dhe nivelin e shkeljeve ligjore, për personat e mëposhtëm:  

1. Znj. A. Sh., me detyrë ish regjistruese, 

2. Z.  L. H., me detyrë ish Zv.regjistrues, aktualisht specialist hartograf, 

3. Znj. R. A., me detyrë Përgjegjëse Sektorit të Regjistrimit, 

4. Znj. E. A., me detyrë ish specialiste juriste, 

5. Znj.  L. D., me detyrë ish specialiste juriste, 

6. Znj. E. V., me detyrë ish specialiste juriste, 

7. Znj. J. A., me detyrë ish regjistruese,  

 

Me ndjekjen dhe kontrollin e zbatimit të detyrave dhe masave të përcaktuara në këtë vendim 

ngarkohet Drejtoria Juridike, Kontrollit të Zbatimit të Standardeve dhe Etikës dhe Departamenti i 

Auditimit të Asetëve dhe Mjedisit. 
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