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PËR 

 

AUDITIMIN E USHTRUAR NË ZYRËN VENDORE TË REGJISTRIMIT 

TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, SHKODËR “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 

01.07.2015 deri më datën 01.07.2018  
 

 

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

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, 

veçanërisht në vlerësimin e përmbajtjes së dokumentacionit paraqitur për kryerje transaksionësh,  

regjistrime trojesh, regjistrime me leje legalizimi, regjistrime të ndërtimeve me leje ndërtimi, 

regjistrime me vendime gjykate dhe transaksione ndryshimi pronësor, 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 Drejtorisë, Standardeve dhe Sigurimit të Cilësisë së 

Auditimit, 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 Shkodër, për periudhën 01.07.2015 deri më 01.07.2018. 

 

II. Të miratoj rekomandimet e përcaktuara dhe të kërkoj marrjen e masave, për sa vijon: 
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A. OPINIONI I AUDITIMIT 

 
Konkluzione/Opinion:  

Nga auditimi i përputhshmërisë, mbështetur në standardet e INTOSAI-t dhe Manualit të 

Përputhshmërisë së KLSH-së, I kryer në Zyrën Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme 

Shkodër, rezultuan devijime nga kuadri ligjor rregullator në fuqi (kriteret) dhe nuk është bërë 

punë e mjaftueshme në regjistrimin e pasurive të paluajtshme sipas akteve administrative të 

lëshuara nga organet e institucionet e tjera. 

konkretisht:  

a. Aktiviteti ekonomiko financiar nuk ka qenë plotësisht efektiv në drejtim çështjeve që lidhen me 

vlerësimin e procedurave të shqyrtimit dhe miratimit të kërkesave për regjistrim, veçanërisht në 

vlerësimin e përmbajtjes së dokumentacionit paraqitur për kryerje transaksionësh,  regjistrime 

trojesh, regjistrime me leje legalizimi, regjistrime të ndërtimeve me leje ndërtimi, regjistrime me 

vendime gjykate dhe transaksione ndryshimi pronësor, etj. 

b.Pamjaftueshmërinë në përmbushje të funksioneve si një institucion që ka impakt të lartë social 

dhe ndikon direkt në vlerësimin e e qytetarëve në qeverisjen e vendit. 

Zbatimi i rekomandimeve të KLSH-së 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. 

c. Janë regjistruar pasuri të paluajtshme dhe janë kryer transaksione, duke mos zbatuar kërkesat 

ligjore, pasi është shkelur kriteri i ndarjes së tokës sipas normës për frymë të çdo fshati, për 

rrejdhojë nga regjistrimi i tyre kanë përfituar më tepër tokë se sipërfaqja takuese sipas normës për 

frymë, bazuar në përbërjen familjare me 1.08.1991, sa vepruar në papajtueshmëri  me ligjin nr. 

7501, datë 19.07.1991 ―Për Tokën‖, i ndryshuar. 

d.Nuk është bashkëpunuar me Drejtorinë Rajonale të ALUIZNI-t, lidhur me kofirmimin e 

shlyerjes së detyrimeve që rrjedhin nga taksa e ndikimit në vlerën 3,794,900 lekë,  në 

infrastruakturë dhe mos llogaritje e blerje trualli me vlerën10,255,900 lekë,   pasi mungon 

dokumentacioni përkatës që vërteton shlyerjen e këtij deyrimi për objektin e përfituar me Leje 

Legalizimi, ndërsa nga ZVRPP Shkodër është proceduar duke regjistruar dhe certefikuar 

pronësinë për posedusesit e lejeve të legalizimit. 

e.Janë kryer regjistrime me shkelje të dispozitave ligjore, pasi mungon dokumentacioni tekniko 

ligjor, konkretisht: mungon akti i fitimit të pronësisë mbi truallin; mungon kofirmimi zyrtar nga 

instutucionet përkatëse, lidhur me kufizimin e pasurive dhe në shumë raste pronat kanë prekur 

rrugët dhe marrëdhëniet me truallin nuk janë sipas ligjit, pasi planimetritë  kanë prekur pronat në 

pronësi ―shtet‖, etj. 

f.ZVRPP Shkodër, nuk ka kthyer përgjigje kërkesave për regjistrim të Bashkisë Shkodër, nuk ka  

regjistruar 106 pasuri të llojit truall+ndërtese që u përkasin 47 objekteve prona të Bashkisë  

Shkodër me  funksion shkolla, kinema, qendra shëndetësore, kulturore, tregtare, artistike, dhe 

funksione ekonomike, me vendndodhje ne 6 Zona Kadastrale të qytetit, ZVRPP Shkodër ka 

pranuar nga Njësia e Menaxhimit të Projektit (NJMP) çelje të KPP-ve të pasakta me mungesë të 

identifikimit të pasurive; pa shënuar në KPP -të emërtimin e përfaqësuesit të organit shtetëror dhe 

emërtimit e objektit publik sipas funksionit. 

 g. ZVRPP Shkodër ne mënyrë të përsëritur  ne vitin 2016, nuk i është përgjigjur Bashkisë 

Shkodër për kërkesat e ridërguara për regjistrim të 40 pasurive me funksion arsimi, shëndetësi, 

kulturë që i përkasin objekteve të përfshira në VKM nr.421, datë 02.06.2010 dhe krahas  mos 

marrjes së masave për ndryshimin e gjendjeve në rregullim të në KPP-ve të parregullta  të 

pasurive,por nuk është kthyer përgjigje, ashtu edhe për raportimin e komunikimin me Bashkinë, 

në shkelje të afateve të KPA.  

Opinioni i auditimit: Nga auditimi i përputhshmërisë, mbështetur në Standardet ndërkombëtare të 

Auditimit, ISSAI 4000, Rregulloren e Procedurave të Auditimit të KLSH-së dhe në Manualin e 

Auditimit të Përputhshmërisë së KLSH-së, i kryer në subjektin AKZM, nuk u konstatuan 

devijime materiale por devijime në kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi, për të cilën japim 

opinion të pakualifikuar 
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B. MASA ORGANIZATIVE: 
 

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

auditimin e mëparshëm, pa dhënë argumente ligjorë apo paraqitur prova e dokumente që 

justifikojnë mosveprimin. Zbatimi i rekomandimeve të KLSH-së, 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. Gjithashtu, në disa raste janë hequr kufizimet e 

vendosura më parë sipas rekomandimeve të lëna nga KLSH, me argumentimin se janë plotësuar 

kushtet për të cilat janë kufizuar dhe rezulton se  nuk është njoftuar KLSH-it për heqjen e këtyre 

kufizimeve (Trajtuar në faqet 14-40 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

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

pazbatuara të dërguara nga Kontrolli i Lartë i Shtetit, me shkresën nr.702/20, datë 29.12.2015, 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 Janar 2019 

 

2- Gjetje: Në një rast ZVRPP Shkodër ka ofruar shërbimin e kërkuar subjektit S H datë 

25.07.2014 veprimet që sjellin ndryshime në seksionin (D) të kartelës regjistrimi i të drejtës së 

parablerjes, regjistruar sipas Vendimeve të Komisionit të Kthimit të Pronave nr.564 datë 

17.07.1995 në emër të trashëgimtarëve C, D, O, H. Referenca nr.011940 kërkesa nr. 459 datë 

13.03.2012 B R. Janë kryer veprimet që sjellin ndryshime në seksionin (D) të kartelës regjistrimi 

i të drejtës së parablerjes, regjistruar sipas Vendimeve të Komisionit të Kthimit të Pronave nr. 

1084 datë 22.05.1996 në emër të trashëgimtarëve R, në kartelat e pasurive të paluajtshme (KPP) 

volum 21, pasuria nr. 11/272 faqe 38, pasuria nr. 11/ 271 në pronësi ―D C‖ sha, seksioni (D) 

regjistruar Vendimet e KKP e drejta e parablerjes. Këto veprime kryer në kushtet kur: Vendimet 

e KKP nuk janë përcjellë zyrtarisht me shkresë përcjellëse nga organi që i ka lëshuar dhe 

administron ato gjithashtu nga ana e ZVRPP nuk është kërkuar konfirmim nga ky organ duke 

u nisur nga fakti se këto vendime janë sjellë dorazi nga subjekti dhe kopje të njëjësuara nga një 

organ i cili ska kompetencë për ta bërë në këtë rast Bashkia Shkodër. Veprim në papajtueshmëri 

me pikat 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 par 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, 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 40-45 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

Rekomandim 2: Regjistruesi i ZVRPP Shkodër  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 (KPP) volum 21, pasuria nr. 11/272 faqe 38, pasuria nr. 11/ 271 ZK 

8592, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

 

Brenda muajit Janar 2019 

 

3-Gjetje: Nga ana e ZVRPP Shkodër është regjistruar pasuria nr.6/647, v.39, faqe 12, me 

ndryshim zeri nga ―Pemishte në truall‖  për sip[përfaqen 1220 m
2
 , përfituar sipas VKKKP nr. 

772 datë 30.10.1995 pa miratim nga organet që e kanë në kompetencë, pa urdhër të 

regjistruesit në kundërshtim me ligjin nr. 33,  datë 29.04.2012 ―Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme‖, me rregulloren nr.184, datë 08.04.1999. Për regjistrimin e këtij vendimi aplikuar 

me datë datë 08.09.2017, ndërsa vendimi është marë  me datë 30.10.1995 datë duke regjistruar 
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me vonesë në kundershtim me nenin 30 të ligjit nr. 33/2012 duke mos zbatuar penalitetin në 

vlerën prej   300,000 lekë (Trajtuar në faqet  40-45 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).                                                

Rekomandim 3: ZVRPP Shkodër, regjistruesi të marë masa në bazë të pikës 1, neni 5 dhe nenit 

59, të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 ―Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme‖, bazuar në 

shkeljet e konstatuara, dhe të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurin e regjistruar nr.6/647, v. 

39, faqe 12, sipas referencës nr. 19640,  në lidhje me regjistrimin e pasurisë me  ndryshimin e 

zerit kadastral, deri në miratimin e ndryshimit nga organet kopetente, dhe deri në arketimin e 

vleres 300,000 lekë detyrim si rezultat i moszbatimit të penalitetit, në kundërshtim me nenin 30 të 

ligjit nr. 33,  datë 29.04.2012 ―Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme‖, me rregulloren nr. 184, 

datë 08.04.1999.                                                                                       
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4- Gjetje: Në një rast ZVRPP Shkodër ka ofruar shërbimin e kërkuar subjektit I K duke kryer 

veprime për pasurinë e paluajtshme nr. 4/348, volum 26, faqe 223. Pasuri që rrjedh nga vendimi i 

Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave ish-Pronarëve Qarku Shkodër nr. 202, datë 

12.05.1994, në kushtet kur: nuk është kërkuar konfirmim nga organi i cili ka kompetencë (ATP) 

për konfirmimin e vendimit, nisur nga fakti se nuk janë përcjellë zyrtarisht me shkresë përcjellëse 

nga organi që i ka lëshuar ato akte. Gjithashtu bashkëlidhur këtij vendimi nuk ndodhet  

procesverbal i marrjes në dorëzim të pronës, dëshmia e trashëgimisë, mungojnë të dhënat e pronës 

si lloji dhe numrat e pasurive, nuk janë bërë verifikimet e elementeve dhe të dhënave të aktit, i cili 

është regjistruar më parë në regjistrin e pasurive të paluajtshme. Veprim në papajtueshmëri me 

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

ndryshuar, pikat 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, 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 40-45 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

Rekomandim 4: Regjistruesi i ZVRPP Shkodër  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. 4/348, volum 26, faqe 223 ZK 8592, deri në plotësimin me 

dokumentacionin tekniko ligjor. 
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5- Gjetje: ZVRPP Shkodër në 3 raste, ka regjistruar pasuri të paluajtshme dhe ka kryer 

transaksione,  duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi është shkelur kriteri i ndarjes së tokës sipas 

normës për frymë të çdo fshati, për rrejdhojë nga regjistrimi i tyre kanë përfituar më tepër në 

total tokë me sipërfaqe 11180 m
2
, se sipërfaqja takuese sipas normës për frymë, bazuar në 

përbërjen familjare me 1.08.1991, sa vepruar në papajtueshmëri me pikën 2 neni 3, të ligjit nr. 

9948, datë 07.07.2008 ―Për Shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë 

mbi tokën bujqësore‖ dhe në pikën 2, të VKM-së nr. 255 ―Për Kriteret e ndarjes së tokës‖, e 

ndryshuar, përsa i përket regjistrimit të pasurive tokë bujqësore të ndara me ligjin nr. 7501, datë 

19.07.1991 ―Për Tokën‖, i ndryshuar (Trajtuar në faqet 45-50 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit).  

Rekomandim 5: Regjistruesi i ZVRPP Shkodër të marrë masa, në bazë të pikës ―1‖ neni 5 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 sipas refrencave: nr.2011; nr. 0356-0357, nr. 0358-0359; ZK 1158, deri në plotësimin me 

dokumentacionin tekniko ligjor dhe në zbatimin e procedurave sipasi VKM nr.994, datë 

9.12.2015, si dhe të dërgojë AMTP-të përkatëse, për vlerësim dhe shqyrtim ligjor nga 

institucionet përkatëse kompetente.   

Brenda muajit Janar 2019 
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6- Gjetje: ZVRPP Shkodër në 1 rast, 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  3750 m
2
, më tepër, se sipërfaqja takuese e përcaktuar në 

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

veçuar e regjistruar në pronësi shtet, sipërfaqen e tepërt prej 3750 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 45-50 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

Rekomandim 6: Regjistruesi i ZVRPP Shkodër 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-së nr. 120, pa datë, lëshuar në emër të A. 

Pashukut(S. Kimi), ZK 1158, deri në ndarjen e kalimin në pronësi “shtet” të sipërfaqes së 

tepërt. 
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7- Gjetje: ZVRPP Shkodër në 2 raste ka hequr kufizimet  për pasurinë nr. 14/1, volum 1, faqe 

80(vendosur kufizim nga ZQRPP) dhe pasurinë nr.1095/4, volum 1, faqe 10(kufizuar sipas  

rekomandimit e dërguara nga KLSH), duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi heqja e kufizimeve 

është kryer pa u plotësuar kushtet për të cilat ishin vendosur kufizimet, sa vepruar në kundërshtim 

me nenin 59, nenin 60 dhe nenin 25, të ligjit nr. 33,  datë 29.04.2012 ―Për regjistrimin e pasurive 

të paluajtshme‖ (Trajtuar në faqet 50-55 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

Rekomandimi 7: ZVRPP Shkodër të marrë masa për rivlerësimin e dokumentacionit përkatës të 

paraqitur dhe 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. 14/1, volum 1, faqe 80, ZK 3072, 

dhe pasurinë nr.1095/4, volum 1, faqe 10(ndarë në 15 pasuri volum 1, faqe 11 deri faqe 24), ZK 

3072, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor të konstatuar me mungesë.  

Brenda muajit Janar 2019 

 

8- Gjetje: Në një rast ZVRPP Shkodër ka ofruar shërbimin e kërkuar subjektit ―S U‖ shpk duke 

kryer veprime për pasurinë e paluajtshme regjistruar në (KPP) volum 41, faqe 133, është 

regjistruar  pasuritë nr. 1/1376-ND, Me urdhrin e regjistruesit nr. 270 prot datë 19.01.2016 është 

vendosur kufizimi i veprimeve në kartelat e pasurive të paluajtshme seksioni- E për pasuritë: 

(KPP) volum 41, faqe 133, pasuri nr. 1/ 1376-ND dhe njësive të individualizuara bazuar në 

rekomandimet e lëna nga KLSH deri në plotësimin e shkeljeve dhe mangësive të konstatuara. 

ZVRPP Shkodër ka kryer veprime në KPP duke lëshuar certifikata pronësie dhe kryer 

transaksione kryesisht për 30 apartamente, 3 bodrume dhe 6 njësi, me urdhër zhbllokimi të 

Regjistruesit nr. 336 datë 07.12.2016 dhe relacionit teknik të inxhinierit datë 06.12.2016, në 

kushtet kur;  rrethana e krijuara dhe ngjarjet e reja të ndodhur nuk plotësojnë kushtet për të 

cilin është vendosur kufizimi. Pasi studimi urbanistik pjesor i paraqitur nuk përputhet në asnjë 

nga të dhënat e paraqitura në leje, nuk përmban vendimin e KRRT për miratimin e tij, nuk 

është emri i subjektit, nuk përputhet konfigurimi i objektit , nuk përputhen sipërfaqja e 

pronësisë dhe sipërfaqja e ndërtimit. Gjithashtu për heqjen e kufizimit nuk është njoftuar 

KLSH. Veprime këto në papajtueshmëri me neni 59, të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 ―Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme‖ me paragrafi i katërt i 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‖ (Trajtuar në faqet 50-55 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

Rekomandim 8: Regjistruesi i ZVRPP Shkodër  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 
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kufizimi për pasurinë (KPP) volum 41, faqe 133, pasuri nr.1/1376-ND ZK 8592, deri në 

plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Janar 2019 

 

9- Gjetje: Në një rast ZVRPP Shkodër ka ofruar shërbimin e kërkuar subjektit G Sh përfaqësuese 

e subjektit “E 06” shpk duke kryer veprime për pasurinë e paluajtshme regjistruar në (KPP) 

volum 10, faqe 35, pasuria nr. 416/4, (KPP) volum 10, faqe 34, pasuria nr. 416/3, pasuri të cilat 

me urdhrin e regjistruesit nr. 327 prot datë 11.11.2016 është vendosur kufizimi i veprimeve në 

kartelat e pasurive të paluajtshme seksioni- E për pasuritë: (KPP) volum 10, faqe 35, pasuria nr. 

416/4, (KPP) volum 10, faqe 34, pasuria nr. 416/3, të cilat rrjedhin nga pasuria nr. 416/1 volum 9 

faqe 65 bazuar në rekomandimet e lëna nga KLSH deri në plotësimin e shkeljeve dhe mangësive 

të konstatuara pa përfunduar shkallët e gjykimit dhe që vendimi i gjykatës nuk ka marrë formën e 

prerë sa citohet në material. ZVRPP Shkodër ka kryer veprime në KPP duke lëshuar certifikata 

pronësie dhe kryer transaksione, me urdhër zhbllokimi të Regjistruesit nr. 339 prot datë 

07.12.2016 dhe nr. 340 datë 07.12.2016 (KPP) volum 10, faqe 35, pasuria nr. 416/4, (KPP) 

volum 10, faqe 34, pasuria nr. 416/3, në kushtet kur;  rrethana e krijuara dhe ngjarjet e reja të 

ndodhur nuk plotësojnë kushtet për të cilin është vendosur kufizimi. Pasi nuk bëhet evident 

fakti nëse veprimet janë kryer duke ezauruar të gjitha shkallët e gjykimit dhe në rast se vendimi 

i gjykatës ka marrë formë të prerë dhe për të cilin nga ana e ZVRPP Shkodër nuk është bërë 

ankimim, sa trajtuar (referenca nr. 0980), në pikën 6 faqe 69 të Raportit përfundimtar të 

Auditimit nr. 5838/6 prot datë 31.12.2015 administruar në ZVRPP Shkodër me nr. 5868/6 prot, 

datë 31.12.2015 . Gjithashtu për heqjen e kufizimit nuk është njoftuar KLSH. Veprime këto në 

papajtueshmëri me neni 59, të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 ―Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme‖ me paragrafi i katërt i 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‖ (Trajtuar në faqet 50-55 

të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

Rekomandim 9: Regjistruesi i ZVRPP Shkodër  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 10, faqe 35, pasuria nr. 416/4, (KPP) volum 10, faqe 34, 

pasuria nr. 416/3, të cilat rrjedhin nga pasuria nr. 416/1 volum 9 faqe 65 ZK 3072, deri në 

plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Janar 2019 

 

10- Gjetje: Sipas refencës nr. 19530 regjistruar p.10/13—N4, v. 39, faqe 24 ndërtesë dhe  p. 

10/13-N-5, v. 39, faqe 25 dhe nga ZVRPP  Shkodër nuk janë verifikuar elementet e formës dhe të 

përmbajtjes të pasurisë, (shtojca 1), duke regjistruar pasuritë sipas Deklaratës noteriale 936/239/1, 

datë 15.04.2017, 937/240/1, datë 15.04.2017, Akt Dhurimi 1266/639, datë 27.01.1995, Akt 

privatizimi datë 08.08.1994 dhe vendim gjykate nr. 26/26, datë 23.01.1997 përfituar nga ligji e 

Privatizimit nr.7512, date 10.08.1991 me ndryshimet e mëvonshme. Kjo pasuri në origjinë vjen 

nga radhori i pronësisë  nr.1704, datë 25.08.1994 ku evidentohet kontrata e shitjes nga Privatizimi 

me nr. 133/79 datë 08.08.1994. Në përshkrim evidentohet  një repart Marangozësh me sipërfaqe 

toke që zë objekti prej 3818 m2 me kufizimet përkatëse me pronar I N dhe pronari i mëparshëm 

Ndërmarja A D Shkodër dhe transkiptuar në radhorin nr.447, datë 27.03.1995.  

Pasurit ndërtesa janë përfituar dhe regjistruar në emër të Leonard Ujka 174 m2, V U 174 m2, F M 

përfiton 174 m2 dhe Injac N 38 m2, pa u regjistruar më parë kontrata e privatizimit në emër të 

Injac Ujkës. Në KPP janë regjistruar pasuritë ndërtesa sipas ndarjes dhe sipërfaqet sipas 

deklaratave dhe vendimit të Gjykatës nr. 26/26, por nuk rezulton të jenë të jenë përcaktuar 

marrëdhëniet e pronësisë së truallit me qira apo shitje duke regjistruar ndërtesat në 

kundërshtim me rregulloren nr. 184, datë 08.04.1999, referuar pikës 7.2, Kreu IV, i Rregullores 

së Brendshme të ZQRPP nr. 184, datë 8.4.1999 ―Për punën e Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të 

Paluajtshme‖, pa u përcaktuar më parë mardhëniet e pronësisë. (Trajtuar në faqet 55-57 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit).  
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Rekomandimi 10:   ZVRPP Shkodër, Regjistruesi  në 1 rast të regjistrimit  në pasurisë sipas 

refencës nr. 19530 bazuar në shkeljet e konstatuara të marrë masa për pasurinë  p. 10/13—

N4, v. 39, faqe 24 ndërtesë dhe të p. 10/13-N-5, v. 39, faqe 25 Ndërtesë, , në bazë të nenit 59, të 

ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 ―Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme‖ dhe  të nxjerrë 

urdhër kufizimi deri në përcaktimin e mardhënieve të pronësisë se truallit me shitje ose 

qira nga organet që e kanë në kompetencë.    

Brenda muajit Janar 2019 

 

11- Gjetje: ZVRPP Shkodër në 28 raste, ka regjistruar pasuritë në bazë të lejes së legalizimit, 

duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi në të gjitha rastet e konstatuara, ka ndodhur tjetërsimi i 

pasurive ndërtesë me sipërfaqe totale 2846 m
2
, të regjistruara në pronësi ―shtet, duke fshirë të 

drejtën e pronësisë së shtetit dhe tjetërsuar tek personat posedues të lejeve të lëgalizimit, në 

mungesë të dokumentacionit ligjor që shërben si Titull Pronësie, sa vepruar në papajtushmëri 

me  pikën 3, neni 34, shkronjën―a‖ neni 25, të ligjit nr. 33,  datë 29.04.2012 ―Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme‖ dhe ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 ―Për legalizimin, urbanizimin dhe 

integrimin e zonave të ndërtimeve informale‖, i ndryshuar (Trajtuar në faqet 58-143 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit).  

Rekomandim 11: Regjistruesi i ZVRPP Shkodër 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 pasqyrës ―Regjistrimi i lejeve të legalizimit ZK 8593 dhe ZK 3072‖, 

bashkëlidhur Raportit Përfundimtar të Auditimit, që rezultojnë të patjetërsuara tek të tretë, deri në 

plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Janar 2019 

 

12- Gjetje: ZVRPP Shkodër në 1 rast, ka regjistruar pasurinë truall me sipërfaqe 58.8 m
2
 në 

bazë të lejes së legalizimit, duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi kjo pasuri është regjistruar në 

KPP zëri kadastral “rrugë” në pronësi “shtet”, ndërsa ZVRPP Shkodër ka kryer regjistrimin 

duke e kthyer në truall, duke mos kërkuar kofirmimin nga institucionet përkatëse, sa vepruar në 

papajtushmëri me germën a nenit 25, të ligjit nr.33,  datë 29.04.2012 ―Për regjistrimin e pasurive 

të paluajtshme‖, pika 3 neni 3, të ligjit nr.8743, datë 22.2.2001 ―Për Pronat e Paluajtshme të 

Shtetit‖,  ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 ―Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e zonave 

të ndërtimeve informale‖ (Trajtuar në faqet 58-143 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

Rekomandim 12: Regjistruesi i ZVRPP Shkodër 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. 12/425, volum 46, faqe 51, deri në kofirmimin nga institucionet 

përkatëse kompetente, lidhur me mundësinë për të shërbyer në interes publik. 

Brenda muajit Janar 2019 

 

13-Gjetje: ZVRPP Shkodër në 6 raste, sipas  ka regjistruar pasuritë në bazë të lejes së 

legalizimit, duke mos bashkëpunuar me Drejtorinë e ALUIZNI-t, lidhur me kofirmimin e shlyerjes 

së detyrimeve që rrjedhin nga taksa e ndikimit në infrastruakturë, pasi mungon dokumentacioni 

përkatës që vërteton shlyerjen e këtij deyrimi për objektin e përfituar me Leje Legalizimi, ndërsa 

nga ZVRPP Shkodër është proceduar duke regjistruar dhe certefikuar pronësinë për posedusesit e 

lejeve të legalizimit, në mungesë të informacionit dhe konfirmimit për shlyerjen e detyrimeve që 

rrjedhin nga leje e legalizimit, për rrjedhojë krijohet rrisku i mos shlyerjes së detyrimit për taksën 

e ndikimit në infrastruakturë, duke i krijuar shkelje të disiplinës financiare me dëm ekonomik në 

buxhetin e shtetit, për 6 rastet e konstatuara llogaritet në vlerën 3,794,900 lekë,  vepruar në 

papajtueshmëri nenin 49 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 ―Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme‖ dhe ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 ―Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e 

zonave të ndërtimeve informale‖, i ndryshuar (Trajtuar në faqet 58-143 të Raportit Përfundimtar 

të Auditimit).  
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Rekomandim 13: ZVRPP Shkodër në bashkëpunim me Drejtorinë e ALUIZNI-t dhe 

institucionet e Pushtetit Vendor, të marrë masa për të siguruar në vazhdimësi informacionin e 

nevojshëm, lidhur me konfirmimin e shlyerjes së detyrimeve që rrjedhin nga taksa e ndikimit në 

infrastrukturë, si dhe të kërkohet konfirmimi  për shlyerjen e  këtij detyrimi, për objektet e 

përfituara më leje legalizimi sipas referencave: nr. 1427-1430; nr. 13427; nr. 1628-1630; nr. 

1648; nr. 2076, nr. 2069-2070; nr. 1864-1866 dhe në çdo rast që kofirmohet mos shlyrja e 

këtij detyrimi, Regjistruesi të nxjerrë urdhër kufizimi për pasuritë përkatëse, deri në 

paraqitjen e dokumentacionit që vërteton shlyerjen e këtij detyrimi financiar. 

Brenda muajit Shkurt 2019 

 

14-Gjetje: Sipas refencave nr. 19647, 19229,19218,19165,1896218963 dhe 18709 janë 

regjistruar pasuri me leje legalizimi dhe nuk janë vënë shënimet  përkatëse për pozicionimin e 

pasurisë përfituar me leje legalizimi në seksionin D dhe E të seksionin D dhe E të KPP 

(Trajtuar në faqet 58-143 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

Rekomandimi 14: ZVRPP Shkodër, regjistruesi  të marrë masa që në bazë të pikës 1, neni 5; 

pikës 1 neni 49 dhe 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 për pasuritë e 

regjistruara sipas  referencave nr. 19647, 19229,19218,19165,1896218963 dhe 18709  deri në 

vendosjen e shënimeve në KPP seksionin D dhe E.  

Brenda muajit Janar 2019 

 

15-Gjetje: Sipas refencave nr. 19417, 19233, 19218,18445, 18962-1963, 18757-18758, 18753-

18754,1725-18726, 18678-18679,18676, 18657,18004-18005-18006 rezulton të jenë regjistruar 

pasuri me leje legalizimi per të cilat ka pasur kufizime nga KLSH per shkak të kontratës shitjes 

me rezerve  dhe  ështe vijuar  regjistrimimi pasurive duke u mjaftuar vetëm me nje shkresë të 

ALUIZNI-t per shuarjen e rezerves dhe pa u plotësuar urdhër nga regjistruesi per heqjen e 

kufizimit, njekohësisht sipas këtyre refencave rezulton të jenë regjistruar shtesa në objekte 

ekzistuese dhe per objektet ekzistuese  nuk ka dokumentacion per regjistrimin e tyre në KPP. 

Në 2 raste sipas rerefencave 18757-18758, 18753-18754, rezulton të jenë regjistruar pasuri të 

cilat sipas hartave nuk evidentojnë objekte me shenjen e ndertimeve pa leje (Trajtuar në faqet 

58-143 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

Rekomandimi 15: ZVRPP Shkodër, regjistruesi  të marrë masa që në bazë të pikës 1, neni 5; 

pikës 1 neni 49 dhe 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 për pasuritë e 

regjistruara sipas refencave nr. 19417, 19233, 19218, 18445, 18962-1963, 18757-18758, 18753-

18754,1725-18726, 18678-18679,18676, 18657,18004-18005-18006 deri në plotesimin e 

urdhrave  për heqjen e kufizimit dhe shqyrtimin e saktësimin e dokumentacionit të regjistrimit të 

objekteve ekzistuese ku janë bërë shtesa me leje legalizimi.   

Brenda muajit Janar 2019 

 

16- Gjetje: Sipas refencës nr.19538, regjistruar pasuri me leje legalizimi nga Xh Z me origjinë të 

truallit perfituar sipas nenit 25/b në kundershtim me ligjin 33/2012 pa pasur dokument 

origjine, apo akt të fitimit të pronësisë në kuptim të nenit 193 të kodit civil për siperfaqen 

prej 182.5 m
2
  (Trajtuar në faqet  58-143 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

Rekomandimi 16: ZVRPP Shkodër, regjistruesi  të marrë masa që në bazë të pikës 1, neni 5; 

pikës 1 neni 49 dhe 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 për pasurin e 

regjistruar sipas refencës nr. 19538, në favor të Xh Z deri në shqyrtimin e saktësimin e 

mardhënieve të pronësisë së truallit për sipërfaqen 182.5 m2.  

 

Brenda muajit Janar 2019 

 

17- Gjetje: Sipas refencës nr.19274 regjistruar pasuri me leje legalizimi në favor të Gj L  ndersa 

në KPP sipas refencës nr. 4557 pasuria mbi të cilen pozicionohet pasuria e legalizuar p. 6/218, 
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v.22, faqe 43. ekziston në emër të K J dhe nuk rezulton regjistruar në emër të G L (Trajtuar 

në faqet 58-145 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

Rekomandimi 17: ZVRPP Shkodër, regjistruesi  të marrë masa që në bazë të pikës 1, neni 5; 

pikës 1 neni 49 dhe 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 për pasurin e 

regjistruar në favor të  G L  sipas refencës nr. 19274, deri në paraqitjen e kontratës ë shitjes së 

truallit në favor të G L.  

Brenda muajit Janar 2019 

 

18-Gjetje: Sipas referencës nr. 19165, regjistruar pasuria me leje legalizimi në emer të M T dhe 

në origjinë rezulton të jetë shitur vetëm shtëpia dhe jo trualli sipas dokumentacionit në dosje për 

sipërfaqen prej 236 m2, gjithashtu rezulton që objekti të jete 2 kat dhe jo nje kat  sikurse 

evidentohet me kontratën e pjesëtimit (Trajtuar në faqet 58-143 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit).  

Rekomandimi 18: ZVRPP Shkodër, regjistruesi  të marrë masa që në bazë të pikës 1, neni 5; 

pikës 1 neni 49 dhe 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 për pasurin e regjistruar 

sipas refencës nr. nr. 19165, në favor të M T deri në saktësimin dhe  paraqitjen e dokumentacionit 

ligjor të truallit.  

Brenda muajit Janar 2019 

 

19- Gjetje: Sipas refencës nr.18438, regjistruar pasuria me leje legalizimi  duke zbritur nga KPP 

sipërfaqen e ndërtimit 237 m2  me urdhër të regjistruesit dhe per këte ndertim nuk ka leje prishje, 

por ka nje deklaratë per prishje pa vërtetim nga Bashkia apo komuna, për truallin nuk 

ekziston në dosje vendimi i gykatës nr.1193, datë 13.11.1993 (Trajtuar në faqet 60-158 të 

Projektraportit të Auditimit). 

Rekomandimi : ZVRPP Shkodër, regjistruesi  të marrë masa që në bazë të pikës 1, neni 5; pikës 

1 neni 49 dhe 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 për pasurin e 

regjistruar sipas refencës nr.18438,  deri në paraqitjen e VGJ  nr.1193, datë 13.11.1993 per 

siperfaqen e truallit i cili mungon në dosje. . 

Brenda muajit Janar 2019 

 

20- Gjetje: Sipas refencave nr. 18979, 18977, 18975, dhe 18972  janë regjistruar  4 shtesa leje 

legalizimi në objekt ekzistues 2 kat i pa regjistruar në KPP nga i njejti Subjekt RS dhe për 

regjistrimin e objekteve të dyta e të treta nuk janë janë kërkuar më pare se të regjistroheshin 

të dhëna nga ALUIZNI në lidhje me pagesat e kryera si objekte të dyta e të treta  (Trajtuar 

në faqet 58-143 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

Rekomandimi 20: ZVRPP Shkodër, regjistruesi  të marrë masa që në bazë të pikës 1, neni 5; 

pikës 1 neni 49 dhe 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 për pasurin e 

regjistruar në emër të Rajmonda Sulaj sipas refencave nr. 18979, 18977, 18975, dhe 18972 me 

leje legalizimi si objekte të dyta e të treta dhe ti kërkohet ALUIZN-t konfirmimi i pagesave të 

kryera sipas MP me çmimet e tregut sikurse shprehet në ligjin e legalizimit nr.9482, datë 

03.04.2006 i ndryshuar, si dhe saktësohet dokumentaci i objektit ekzistues 2 kat, ku janë bërë 

shtesa me leje legalizimi.  

Brenda muajit Janar 2019 

 

21- Gjetje: Sipas refencës nr. 18901-18902 regjistruar pasuri me leje legalizimi sipas VKM nr. 

901, datë 12.12.2012 të shpronësimit të ishpronareve nderkohë që duhet të ishin kryer 

veprimet në KPP sipas ndarjes shtet (Trajtuar në faqet 58-143 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit).  

Rekomandimi 21: ZVRPP Shkodër, regjistruesi  të marrë masa që në bazë të pikës 1, neni 5; 

pikës 1 neni 49 dhe nenit 59, të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 ―Për Regjistrimin e Pasurive të 
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Paluajtshme‖, bazuar në shkeljet e konstatuara, të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurin e 

regjistruar sipas referencave nr. 18901-18902 deri në kryerjen e veprimeve në KPP në pasuri 

shtet sipas vendimit të nr. 901, datë 12.12.2012 ―Për kompesimin e ish-pronarëve‖ që vjen nga 

ndarja e pasurisë sikurse evidentuar sipas Aktkonstatimit nr. 12, datë 21.09.2018. 

Brenda muajit Janar 2019 

 

22- Gjetje: Sipas refencave nr. 17790, 17463, 16890 regjistruar pasuri perfituar me leje 

legalizimi pa u plotësuar urdhri nga Regjistruesi, pa pasur plan rilevimi dhe certifikatë, në 

kundërshtim me VKM nr.1095, datë 28.12.2015 dhe udhëzimeve dala në zbatim të tij 

(Trajtuar në faqet 58-143 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

Rekomandimi 22: ZVRPP Shkodër, regjistruesi  të marrë masa që në bazë të pikës 1, neni 5; 

pikës 1 neni 49 dhe 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 për pasurin e 

regjistruar sipas referencave  nr. 17790, 17463, 16890 deri në kryerjen e veprimeve në KPP 

dhe plotësimin e dokumentacionit të duhur ligjor.  

Brenda muajit Janar 2019 

 

23- Gjetje: Në një rast ZVRPP Shkodër ka ofruar shërbimin e kërkuar subjektit N B duke kryer 

veprime për pasurinë e paluajtshme regjistruar në (KPP) volum 16, faqe 136, pasuria nr. 3/1, 

kartela mbyllet shkon volum 46 faqe 163 pasuria nr. 3/802, në kushtet kur; Nga verifikimi i 

materialit hartografik dhe pozicionimit të pronës rezulton se objekti informal ―godinë e 

kombinuar 2 kat me bodrum e papafingo‖ është ndërtuar në një distancë shumë afër rrugës në 

buzë të trotuarit, parcela ndërtimore (trualli) është hedhur në hartën e punës me konturet e 

kuqe dhe prek pjesërisht mbi pasurinë nr. 4/532 e llojit rruge në pronësi shtet regjistruar volum 

12 faqe 206. Drejtoria e ALUIZNI-t Shkodër, nuk duhej të kualifikonte dhe përcillte për 

regjistrim subjektin përfitues N S B pajisur me lejen e legalizimit nr.92133 datë 30.07.2013 ZK 

8592. Veprime këto që bien në kundërshtim me nenin 45 të Ligjit nr.33/2012, datë 21.3.2012 

―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‖, -Ligjin nr. 9482, datë 

03.04.2006 ―Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje‖, të ndryshuar, neni 

39 ―Përjashtimi nga legalizimi‖, VKM nr.280, datë 01.04.2015 ―Për përcaktimin e kritereve, 

procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore 

dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje‖ kreu III. ―Kriteret për legalizimin e ndërtimeve jashtë 

zonave informale të miratuara‖, pikat 2, gërma ―b‖, pika 3, pika 4, germë  ―a‖, ―b‖ pika 5, pika 

4/b. Ligjin  Nr.8378,  datë  22.07.1998 i ndryshuar ―Kodi rrugor në Republikën e Shqipërisë‖, 

neni 2 ―Përcaktime dhe klasifikime rrugësh‖ dhe neni 4, ―Përcaktimi i qendrave të banuara‖ 

VKM nr. 153, date 07.04.2000 ―Për miratimin e rregullores së zbatimit të Kodit Rrugor në 

Republikën e Shqipërisë‖ neni 27, pika 4  ku është përcaktuar: - ― në brendësi të qendrave të 

banuara, që duhet respektuar në ndërtimin apo rindërtimit e mureve rrethuese, të çdo lloj natyre, 

të çdo lloj natyre apo përbërje, anës rrugëve nuk mund të jenë më të vogla: a) 3 m për rrugët e 

tipit A; b) 2 m për rrugët e tipit B ((Trajtuar në faqet 58-143 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

  

Rekomandim 23: Regjistruesi i ZVRPP Shkodër  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.3/1, ) volum 16, faqe 136, pasuria nr. 3/802 volum 46 faqe 163 ZK 8592 

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

dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Janar 2019 
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24- Gjetje: Në një rast ZVRPP Shkodër ka ofruar shërbimin e kërkuar subjektit S Z B duke kryer 

veprime për pasurinë e paluajtshme regjistruar në (KPP) volum 16, faqe 137, pasuria nr. 3/2, 

kartela mbyllet shkon volum 46 faqe 165 pasuria nr. 3/800, në kushtet kur; Nga verifikimi i 

materialit hartografik dhe pozicionimit të pronës rezulton se objekti informal ―godinë e 

kombinuar 2 kat me bodrum e papafingo‖ është ndërtuar në një distancë shumë afër rrugës në 

buzë të trotuarit, parcela ndërtimore (trualli) është hedhur në hartën e punës me konturet e 

kuqe dhe prek pjesërisht mbi pasurinë nr. 4/532 e llojit rruge në pronësi shtet regjistruar volum 

12 faqe 206. Drejtoria e ALUIZNI-t Shkodër, nuk duhej të kualifikonte dhe përcillte për 

regjistrim subjektin përfitues S Z B0 pajisur me lejen e legalizimit nr.92091 datë 29.09.2014 ZK 

8592. Veprime këto që bien në kundërshtim me nenin 45 të Ligjit nr.33/2012, datë 21.3.2012 

―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‖, Ligjin nr.9482, datë 

03.04.2006 ―Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje‖, të ndryshuar, neni 

39 ―Përjashtimi nga legalizimi‖, VKM nr.280, datë 01.04.2015 ―Për përcaktimin e kritereve, 

procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore 

dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje‖ kreu III. ―Kriteret për legalizimin e ndërtimeve jashtë 

zonave informale të miratuara‖, pikat 2, gërma ―b‖, pika 3, pika 4, germë  ―a‖, ―b‖ pika 5, pika 

4/b.Ligjin  Nr. 8378,  datë  22.07.1998 i ndryshuar ―Kodi rrugor në Republikën e Shqipërisë‖, 

neni 2 ―Përcaktime dhe klasifikime rrugësh‖ dhe neni 4, ―Përcaktimi i qendrave të banuara‖. 

VKM nr. 153, date 07.04.2000 ―Për miratimin e rregullores së zbatimit të Kodit Rrugor në 

Republikën e Shqipërisë‖ neni 27, pika 4  ku është përcaktuar: - ― në brendësi të qendrave të 

banuara, që duhet respektuar në ndërtimin apo rindërtimit e mureve rrethuese, të çdo lloj natyre, 

të çdo lloj natyre apo përbërje, anës rrugëve nuk mund të jenë më të vogla: a) 3 m për rrugët e 

tipit A; b) 2 m për rrugët e tipit B (Trajtuar në faqet 58-143 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit).  

Rekomandim 24: Regjistruesi i ZVRPP Shkodër  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 (KPP) volum 16, faqe 137, nr. 3/2, kartela mbyllet shkon volum 46 faqe 

165 pasuria nr. 3/800 ZK 8592 dhe njësitë e individualizuara të hapura në (KPP) që rrjedhin prej 

saj, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Janar 2019 

 

25- Gjetje: Në një rast ZVRPP Shkodër ka ofruar shërbimin e kërkuar subjektit R V duke kryer 

veprime për pasurinë e paluajtshme regjistruar në (KPP) volum 28, faqe 243, pasuria nr.3/651 

volum 28, faqe 242, pasuria nr.3/650 në kushtet kur; Nga verifikimi i materialit hartografik dhe 

pozicionimit të pronës rezulton se objekti informal është ndërtuar në një distancë shumë afër 

rrugës, parcela ndërtimore (trualli) dhe objekti është hedhur në hartën e punës me konturet e 

kuqe dhe prek pjesërisht mbi pasurinë nr. 3/312 e llojit rruge në pronësi shtet regjistruar volum 

28 faqe 243. Drejtoria e ALUIZNI-t Shkodër, nuk duhej të kualifikonte dhe përcillte për 

regjistrim subjektin përfitues R N V pajisur me lejen e legalizimit nr. 30553 datë 31.08.2012 ZK 

8592. Veprime këto që bien në kundërshtim me nenin 45 të Ligjit nr. 33/2012, datë 21.3.2012 

―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‖, Ligjin nr. 9482, datë 

03.04.2006 ―Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje‖, të ndryshuar, neni 

39 ―Përjashtimi nga legalizimi‖, VKM nr.280, datë 01.04.2015 ―Për përcaktimin e kritereve, 

procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore 

dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje‖ kreu III. ―Kriteret për legalizimin e ndërtimeve jashtë 

zonave informale të miratuara‖, pikat 2, gërma ―b‖, pika 3, pika 4, germë  ―a‖, ―b‖ pika 5, pika 

4/b, Ligjin Nr.8378, datë 22.07.1998 i ndryshuar ―Kodi rrugor në Republikën e Shqipërisë‖, neni 

2 ―Përcaktime dhe klasifikime rrugësh‖ dhe neni 4, ―Përcaktimi i qendrave të banuara‖ VKM nr. 
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153, date 07.04.2000 ―Për miratimin e rregullores së zbatimit të Kodit Rrugor në Republikën e 

Shqipërisë‖ neni 27, pika 4  ku është përcaktuar: - ― në brendësi të qendrave të banuara, që duhet 

respektuar në ndërtimin apo rindërtimit e mureve rrethuese, të çdo lloj natyre, të çdo lloj natyre 

apo përbërje, anës rrugëve nuk mund të jenë më të vogla: a) 3 m për rrugët e tipit A; b) 2 m për 

rrugët e tipit B (Trajtuar në faqet 14-40 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

Rekomandim 25: Regjistruesi i ZVRPP Shkodër  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 (KPP) volum 28, faqe 243, pasuria nr. 3/651 volum 28, faqe 242, pasuria 

nr. 3/650 ZK 8592 dhe njësitë e individualizuara të hapura në (KPP) që rrjedhin prej saj, deri në 

plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Janar 2019 

 

26- Gjetje: Në një rast ZVRPP Shkodër ka ofruar shërbimin e kërkuar subjektit ―C C‖ shpk, 

duke kryer veprime për pasurinë e paluajtshme regjistruar në (KPP) volum 44, faqe 24, pasuria 

nr. 1/1407/ND, në pronësi ―C C‖ shpk, në kushtet kur: Trualli ku është ngritur objekti rezulton 

pjesërisht në pronësi shtetëror dhe pronar të pa vërtetuar, si rezultat, objekti nuk është regjistruar në 

një kartelë, duke bërë shënimin në seksionin “E” se ky objekt është ngritur mbi një pasuri truall, 

pjesërisht në pronësi të shtetit dhe pronar i pavërtetuar. Ky shënim nuk është bërë gjithashtu edhe 

në kartelat e njësive të individualizuara, që përbëjnë objektin. Shënimi i  cili, nuk është bërë as në 

kartelën e truallit, ku rezulton se 6 nga 16 psauritë pjesë përbërëse të truallit funksional të sheshit të 

ndërtimit,  janë shtet dhe pronar i pa vertetuar, konkretisht: pasuria nr. 1/1257, volum 21 faqe 51 Shtet, 

pasuria nr. 1/1186 volum 29, faqe 201 Shtet, pasuria nr. 1/ 1265 volum 36, faqe 46 Shtet, pasuria  nr. 

1/92 volum 36, faqe 45 Shtet, pasuria nr. 1/1262 volum 36, faqe 41 PPV, pasuria nr. 1/1263 volum 36 

faqe 42 PPV, pasuria nr. 1264 volum 36 faqe 43 PPV. Një nga pasuritë në funksion të sheshit të 

ndërtimi mbart urdhër kufizimi sipas rerferencës nr. 010778 datë 30.01.2014 me argumentin se ka 

diferencë fakt- dokument për një sipërfaqe 52 m
2 
,  pasuria nr. 1/1040 me sipërfaqe prej 744 m

2
 volum 

28, faqe 188 në pronësi bashkëpronarët H dhe J, duke kryer veprime në kushtet kur pasuria është e 

kufizuar. Sipërfaqja e strukturës së objektit  baza nuk përputhet me një diferencë prej 15 m
2
 me 

sipërfaqen e strukturës të miratuar më vendimin nr. 30 datë 30.09.2014, ku tek vendimi i parë nr. 10, 

datë 16.04.2009 për sheshin e ndërtimit është 1261.8 m
2
 ndërsa në vendimin e dytë është 1277 m

2
, 

sipërfaqe këto nuk shkoj në në përputhje me aktin e kolaudimit ku sipërfaqja e sheshit të ndërtimit është 

2303.7 m
2
 ndërsa në lejen zhvillimore nr. 30, datë 30.09.2014 kjo sipërfaqe është 2231.94 m

2
 duke mos 

u përputhur me njëra tjetrën me një diferencë prej 71.9 m
2
 të pa argumentuara këto nga autoriteti 

përgjegjës që ka miratuar lejen zhvillimore. Këto të meta janë prezente edhe në relacionin teknik 

përgatitur më datë 31.10.2016 nga specialisti hartograf, për të cilën ka patur dhe korrespodencë me 

Bashkinë Shkodër,  por për të cilën nuk është marë asnjë masë për saktësimin e situatës. Nuk 

pëpruthet konfigurimi i gjurmës sipas planimetrisë të re të sheshit të ndërtimit të miratuar, me 

konfigurimin sipas projektit arkitektonik të miratuar. Gjithashtu në pesë pasuri: pasuria nr. 1/724 

volum 22 faqe 94, pasuri nr. 1/89 volum 23 faqe 105, pasuria nr. 1/88, volum 26 faqe 193, pasuria nr. 

1/1008 volum 26, faqe 102, pasuri nr. 1/91 volum, 26 faqe 120, pasuria nr. 1/1012 volum 26 faqe 113, 

vënë në funksion të sheshit të ndërtimit në, seksionin (B) përshkrimi i pasurisë, figurojnë objekte të 

regjistruara, për të cilat nuk disponohet leje për prishjen e tyre dërguar nga autoriteti përgjegjës që 

ka miratuar lejen zhvillimore, dokumentacion i cili individualizon objektin dhe shërben për të 

justifikuar faktin dhe fshirjen nga regjistrat të këtyre objekteve, për ti hapur rrugën regjistrimit të 

objekti të ri. Veprime këto në papajtueshmëri me ―ç‖, ―e‖, neni 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 
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regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit‖ 

(Trajtuar në faqet 144-149 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

Rekomandim 26: Regjistruesi i ZVRPP Shkodër  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.1/1407ND volum 44, faqe 24, ZK 825 dhe njësitë e individualizuara të 

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

Brenda muajit Janar 2019 

 

27- Gjetje: Në një rast ZVRPP Shkodër ka ofruar shërbimin e kërkuar subjektit ―M/M‖ shpk, 

duke kryer veprime për pasurinë e paluajtshme regjistruar në (KPP) volum 44, faqe 90, pasuria 

nr. 1/1450, në pronësi të ―A-P‖ shpk në kushtet kur: Në dosje Mungojnë:Urdhri i Regjistruesit 

për kryerjen e veprimeve, Planvendosja e sheshit/planin e vendosjes së objektit; Vendimin për leje 

ndërtimi (e detyrueshme për lejet e dhëna, në zbatim të ligjit nr. 8405, datë 17.9.1998, ―Për 

urbanistikën‖); Vendimin për shesh ndërtimi (e detyrue-shme për lejet e dhëna, në zbatim të ligjit nr. 

8405, datë 17.9.1998, ―Për urbanistikën‖) Certifikata e përdorimit projektin dhe kushtet 

urbanistike të miratuara. Aktet noteriale, kontratat e sipërmarrjes, të lidhura para noterit, ndërmjet 

zhvilluesit të pronës, në cilësinë e investitorit, dhe pronarëve të truallit apo blerësve/ porositësve të 

njësive individuale, që përbëjnë strukturën që do të ndërtohet, nuk janë në emër të investitorit/ 

ndërtuesit që është miratuar formulari nr. 4 leja e ndërtimit subjektit  “M” shpk dhe “A-P” 

shpk, por në emër të një subjekti tjetër “X” shpk. Gjthashtu në këto akte nuk janë të 

individualizuara pasuritë, objekt akti/kontrate, që do të përfitojë pronari i truallit apo blerësit/ 

porositësit nga kontratat me investitorin, në përputhje me lejen e ndërtimit/zhvillimit. Në tre 

pasuri: pasuria nr. 1/25 volum 24 faqe 98, pasuri nr. 1/1036 volum 18 faqe 122, pasuria nr. 1/751, 

volum 24 faqe 175, vënë në funksion të sheshit të ndërtimit në, seksionin (B) përshkrimi i pasurisë, 

figurojnë objekte të regjistruara, për të cilat nuk disponohet leje për prishjen e tyre dërguar nga 

autoriteti përgjegjës që ka miratuar lejen zhvillimore, dokumentacion i cili individualizon objektin 

dhe shërben për të justifikuar faktin dhe fshirjen nga regjistrat të këtyre objekteve, për ti hapur 

rrugën regjistrimit të objekti të ri. Veprime këto në papajtueshmëri me ―ç‖, ―e‖, neni 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 144-149 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit).  

Rekomandim 27: Regjistruesi i ZVRPP Shkodër  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.1/1450 volum 44, faqe 90 ZK 8592 dhe njësitë e individualizuara të 

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

Brenda muajit Janar 2019 

 

28- Gjetje: Në një rast ZVRPP Shkodër ka ofruar shërbimin e kërkuar subjektit H N P duke kryer 

veprime për pasurinë e paluajtshme regjistruar në (KPP) volum 42, faqe 248, pasuria nr. 1/1406, 

në pronësi të ―P K 09‖ shpk, në kushtet kur: Në dosje Mungojnë: Urdhri i Regjistruesit për 

kryerjen e veprimeve, Planvendosja e sheshit/ planin e vendosjes së objektit; Vendimin për leje 

ndërtimi (e detyrueshme për lejet e dhëna, në zbatim të ligjit nr. 8405, datë 17.9.1998, ―Për 

urbanistikën‖); Vendimin për shesh ndërtimi (e detyrue-shme për lejet e dhëna, në zbatim të ligjit nr. 
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8405, datë 17.9.1998, ―Për urbanistikën‖). Aktet noteriale, kontratat e sipërmarrjes, të lidhura para 

noterit, ndërmjet zhvilluesit të pronës, në cilësinë e investitorit, dhe pronarëve të truallit apo blerësve/ 

porositësve të njësive individuale, që përbëjnë strukturën që do të ndërtohet, nuk janë në emër të 

investitorit/ ndërtuesit që është miratuar formulari nr. 4 leja e ndërtimit subjektit  “M” shpk 

dhe “A-P” shpk, por në emër të një subjekti tjetër “Xh” shpk. Gjthashtu në këto akte nuk janë 

të individualizuara pasuritë, objekt akti/kontrate, që do të përfitojë pronari i truallit apo blerësit/ 

porositësit nga kontratat me investitorin, në përputhje me lejen e ndërtimit/zhvillimit. Në tre 

pasuri: pasuria nr. 1/25 volum 24 faqe 98, pasuri nr. 1/1036 volum 18 faqe 122, pasuria nr. 1/751, 

volum 24 faqe 175, vënë në funksion të sheshit të ndërtimit në, seksionin (B) përshkrimi i pasurisë, 

figurojnë objekte të regjistruara, për të cilat nuk disponohet leje për prishjen e tyre dërguar nga 

autoriteti përgjegjës që ka miratuar lejen zhvillimore, dokumentacion i cili individualizon objektin 

dhe shërben për të justifikuar faktin dhe fshirjen nga regjistrat të këtyre objekteve, për ti hapur 

rrugën regjistrimit të objekti të ri. 

Veprime këto në papajtueshmëri me ―ç‖, ―e‖, neni 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 144-149 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

Rekomandim 28: Regjistruesi i ZVRPP Shkodër  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. 1/1406 volum 42, faqe 248 ZK 8592 dhe njësitë e individualizuara të 

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

Brenda muajit Janar 2019 

 

29- Gjetje: Në një rast ZVRPP Shkodër ka ofruar shërbimin e kërkuar subjektit ―V‖ shpk, duke 

kryer veprime për pasurinë e paluajtshme regjistruar në (KPP) volum 40 faqe 136 pasuria nr. 

8/861, në kushtet kur: Në dosje mungon vendimi i autoritetit përgjegjës për prishjen e objektit 

ekzistues, regjistruar më parë në (KPP), projektin dhe kushtet urbanistike të miratuara. 

Veprime këto në papajtueshmëri me ―ç‖, ―e‖, neni 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 144-149 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

Rekomandim 29: Regjistruesi i ZVRPP Shkodër  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. 8/861 volum 40 faqe 136 ZK 8292 dhe njësitë e 

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

dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Janar 2019 
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30- Gjetje: Në një rast ZVRPP Shkodër ka ofruar shërbimin e kërkuar subjektit ―M‖ shpk dhe 

―B.M K‖, duke kryer veprime për pasurinë e paluajtshme regjistruar në (KPP) volum 24 faqe 

125, pasuria nr. 3/461, në kushtet kur: Në dosje Mungojnë: Vendimin për leje ndërtimi (e 

detyrueshme për lejet e dhëna, në zbatim të ligjit nr.8405, datë 17.9.1998, “Për urbanistikën”); 

Vendimin për shesh ndërtimi (e detyrue-shme për lejet e dhëna, në zbatim të ligjit nr.8405, datë 

17.9.1998, “Për urbanistikën”). vendimi i autoritetit përgjegjës për prishjen e objektit ekzistues 

197 m2, regjistruar më parë në (KPP) volum24 faqe 125, projektin dhe kushtet urbanistike të 

miratuara, gjithashtu mungojnë formularët 1.1 dhe 3.1. Veprime këto në papajtueshmëri me 

―ç‖, ―e‖, neni 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 14-40 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

Rekomandim 30: Regjistruesi i ZVRPP Shkodër  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.3/461 volum 24 faqe 125 ZK 8592 dhe njësitë e individualizuara të 

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

Brenda muajit Janar 2019 

  

31- Gjetje: Nga auditimi me zgjedhje i 17 konfirmimeve për statusin juridik të parcelave 

ndërtimore në ZK.nr.8595 Shirokë,  të lëshuara nga ZVRPP Shkodër për periudhen 2015-2018 

rezultoi se në 6 raste (2,3,9,14,16,20) statusi juridik është dhënë i pa plotë, kurse për 11 raste (4, 

5, 6, 8, 10, 11, 12,13, 15, 17,19) nuk identifikohen as shkresat e ZVRPP Shkodër për 

konfirmimin e gjendjes juridike të parcelave brenda 6 mujorit nga data e legalizimit; pasi 

nuk përcakton zërin kadastral ne disa raste as pronësinë dhe as emrat sipërfaqet takuese për çdo 

pronar, shënimet në seksionet D dhe E të KPP, si dhe nuk bashkëngjit HTR përkatëse, por 

informacioni jep vetëm nr e pasurisë volum faqe, informacion i pa plote dhe në mos përmbushje 

të ligjit nr. 9482, datë 3.4.2006 ―Për legalizimin , urbanizimin ...‖ i ndryshuar, neni 10, germa ―ç‖  

si dhe VKM nr. 258, datë 04.05.2007‖Për regjistrimin fillestar të pasurive që legalizohen‖ 

(Trajtuar në faqet 58-143 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

Rekomandim 31: ZVRPP Shkodër, Regjistruesi në vazhdimësi të marrë masa që konfirmimet 

për statusin juridik të jepet i plotë, duke përcaktuar saktë   gjendjen juridike të parcelave zërin 

kadastral treguesit identifikues te pasurisë, pronësinë të dhënat për  emrat sipërfaqet 

përcaktuar,në  shënimet në seksionet D dhe E të KPP, si dhe të bashkëngjit HTR përkatëse. 

Brenda muajit Janar 2019 

 

32- Gjetje: ZVRPP Shkodër në 7 raste, nuk ka ndjekur procedurat lidhur me zbatimin e 

vendimeve që kanë marrë formë të prerë, marrë nga Gjykata e Shkallës Parë Administrative 

Shkodër dhe Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë (KVVTP) Prefekti Qarkut 

Shkodër, ndërsa gjykata ka vendosur pavlefshmëri për të paditurit nga KVVTP, mbajtës të 

AMTP-ve sipas vendimeve, të cilat i janë dërguar ZVRPP Shkodër për regjistrim të 

pavlefshmërisë së plotë dhe të pjesshme dhe regjistrimin ―shtet‖, të 7 AMTP-ve për afro 7 

pasuri, duke urdhëruar kthimin me pronarë shtet, për sipërfaqen totale prej 18800 m
2
, ku 

rezulton se: 

-Nuk janë marrë masat përkatëse, për të siguruar dhe regjistruar “Shtet” sipërfaqen prej 18800 

m
2
, gjatë dhe pas përfundimit  të procesit të shqyrtimit, si pasojë lënien në gjendje juridike me 

pronësi të mbajtësit të paligjshëm. 
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Veprime këto ne kundërshtim me nenet 45, 59 dhe neni 74, të ligjit nr. 33/2012, datë 21.3.2012 

―Për regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme‖, me  vetë Vendimet e Gjykatave, dhe në kundërshtim 

me Ligjin nr. 9948, datë 7.07.2008 ―Për Shqyrtimin e Vlefshmërisë Ligjore  të Krijimit të Titujve 

të Pronësisë mbi Tokën Bujqësore‖, të ndryshuar (Trajtuar në faqet 149-173 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit).  

Rekomandim 32: Regjistruesi i ZVRPP Shkodër 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 në 7 raste, deri në veçimin e regjistrimin “shtet” të sipërfaqes totale prej 18800 

m
2
, e cila figuron në pronësi të mbajtësve të paligjshëm(sipas pasqyrës “Vendimet e KVVTP-

së dhe Vendimet e Gjykatës, bashkëlidhur”. 

Brenda muajit Janar 2019 

 

33- Gjetje: Sipas refencës nr.18542 regjistruar pasuria në emër K B, M B, G B, ndërsa sipas 

vendimit të gjykatës 855, datë 24.06.2018 është vendosur zhdukja e bashkëpronësisë dhe sipas 

vendimit zyrës së përmbarimit nr. 67,  datë  28.06.2018 është kërkuar kalimi i pronësisë në emër 

të K e M B. Në KPP rezulton të jetë pronare dhe PB e cila nuk përmendet në vendimet e 

gjykatave duke u përjashtuar nga pronësia me G B pa ndonje dokument. Sipas vendimit të 

gjykatës 855 zhduket Bashkëpronësia por jo pronësia dhe nuk ka ndonje akt për heqje dorë nga 

pronësia, në kundershtim 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 149-173, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit).  

Rekomandimi 33: ZVRPP Shkodër, regjistruesi  të marrë masa që në bazë të pikës 1, neni 5 dhe 

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 për pasurin e regjistruar sipas referencës nr. 

18542  duke i kërkuar ZQRP  interpretimin e vendimit të gjykatës 855, datë 24.06.2018 për 

zhdukjen e bashkëpronësisë, mbasi në KPP rezulton të jetë bashkëpronare edhe Pranvera 

Boshnjaku dhe përjashtuar pa ndonujë akt.  

Brenda muajit Janar 2019 

  

34- Gjetje: Sipas referencës nr. 19566 regjistruar pasuria nr.2/265-N8, v. 39, faqe 30 me 

sipërfaqe 35 m2  njësi  sipas vendimit të gjykatës nr. 825, datë 26.12.2014 i cili lënë në fuqi me 

VGJ Administrative Apelit nr. 3642, datë 12.09.2017, dhe ky vendim gjykate nuk ka marrë 

formë të prerë mbasi është bërë rekurs dhe nuk ka vendim nga gjykata e lartë,  nuk janë 

evidentuar apo regjistruar marrdhëniet me truallin, 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 149-173 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

Rekomandimi 34: ZVRPP Shkodër, regjistruesi  të marrë masa që në bazë të pikës 1, neni 5 dhe 

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 për pasurin e regjistruar sipas referencës 

nr. 19566, deri dërgimin e vendimit nga gjykata e lartë mbas rekursit të bërë dhe regullimin 

e mardhënive me truallin.  

Brenda muajit Janar 2019 

 

35- Gjetje: Sipas referencës 17589, regjistruar pasuria nr. 2/4+2-10, v. 5, faqe 40 me sipërfaqe 56 

m2 Apartament regjistruar sipas vendimit të gjykatës nr. 511, datë 01.03.2010. Vendimi i 

Gjykatës nr. 627, i Apelit mban datën 22.12.2012 dhe aplikuar me datë 18.06.2015 ose 3 vite më 

vonë dhe regjistruar pa zbatur penalitet për regjistrim me vonesë në masën prej 300,000 lekë, në 

kundërshtim me nenin 30 të ligjit nr. 33, datë 21.03.2012, sipas refencës 14866, datë 13.11.2012    

 Nuk ka vendim të regjistruesit për regjistrimin e pasurisë sipas vendimit të gjykatës nr. 00-

2015-1397 dhe vendimeve të gjykatave të mëparshme dhe nuk është plotësuar shtojca 1, duke 

vepruar në papajtueshmëri me pikën 2-3, të UKM nr. 2, datë 12.09.2012 ―Për përcaktimin e 
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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 149-173 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit).  

Rekomandimi 35: ZVRPP Shkodër, regjistruesi  të marrë masa që në bazë të pikës 1, neni 5 dhe 

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 për pasurin e regjistruar sipas referencës nr. 

17589, deri  në arkëtimin e penalitetit për 300,000 leke evidentuar tek masa shperblim dëmi  

dhe plotësimi i urdhrit të regjistruesit për regjistrimin e vendimit të gjykatës. 

Brenda muajit Janar 2019 

  

36- Gjetje: Sipas refencës nr. 17352 regjistruar vendimi i gjykatës nr. 3003(316), datë 

24.04.2014 i Kolegjit Adminisrtrativ të Gjykatës së Lartë dërguar me Shkresën nr.  89/1, datë 

20.03.2015 dhe nga ana e  ZVRPP Shkodër nuk janë verifikuar elementet e formës dhe të 

përmbajtjes së vendimit gjyqësore, sipas shtojcës 1.  

Nuk ka relacion dhe  vendim të regjistruesit për regjistrimin e pasurisë sipas vendimit të gjykatës  

nr. 3003(316), datë 24.04.2014 dhe nuk është plotësuar shtojca 1, këtij vendimi (Trajtuar në faqet 

149-173 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).    

Rekomandimi 36: ZVRPP Shkodër, regjistruesi  të marrë masa për shqyrtimin dhe verifikimin e 

elementeve të formës e përmbajtjes të vendimeve të gjykatave dërguar nga Institucionet 

perkatese, dhe plotësimin e shtojces 1, në zbatim të udhëzimit 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”. 

                                                                                                                        Në vazhdimësi 

 

37- Gjetje: Në një rast ZVRPP Shkodër ka ofruar shërbimin e kërkuar subjektit A E duke kryer 

veprime për pasurinë e paluajtshme regjistruar në nr.669/1 vol 4 faqe 45, pasuria nr. 669/5volum 

4, faqe 91. Me kërkesë nr. 4373 prot ZVRPP Shkodër ka njoftuar subjektin kërkues të paraqes 

dokumentacionin të  njëhsuar me origjinalin të administruar në  referencën nr .0195 për 

vazhdimin e procedurës së regjistrimit të Vendimit të Gjykatë s nr.1921 datë  15.03.2011 lënë në 

fuqi me vendimin nr. 1628 datë 21.06.2012 të Gjykatës së Apelit Tiranë. ZVRPP Shkodër ka 

ofruar shërbimi e kërkuar subjektit në kushtet kur: Në asnjë nga shkallët e gjykimit dhe vendimet 

e gjykatës në  lidhje me kë të  objekt gjykimi, pasuria, mbi të cilën gjykata ka disponuar sipas 

vendimit, figuron pronë e regjistruar në  pronë si të ish- Komunë s Bushat, e cila nuk ka qenë 

palë në gjykim pra nuk është  thirrur si palë në  proces, ndërkohë që akt ekspertimin e 

përgatitur ka qën si person i tretë.  Gjithashtu nisur nga fakti se nga verifikimet e bë ra nga 

grupi punës ZQRPP- ZVRPP, prona e përfituar nga z. E sipas vendimit të Gjykatë s krijon 

mbivendosje me pasurinë nr. 669/1 me sipërfaqe 5000 m
2
 volum 4 faqe 45 në pronësi të  

Komunës Bushat në  bazë  të  VKM nr. 68, datë  28.01.2008. Veprim në papajtueshmëri me 

pikat c dhe e të nenit 20 të ligjit nr. 33,  datë 29.04.2012 ―Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme‖, me pikat 3 dhe 3.1, të kreut të VI, të Rregullores nr. 184, datë 08.04.1999 ―Për 

punën e zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme‖, gërmat b, c të  pikës 3 të  Udhëzim 

Këshillit Të Ministrave 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 149-173 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

Rekomandim 37: Regjistruesi i ZVRPP Shkodër  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. 669/1 vol 4 faqe 45, pasuria nr. 669/5volum 4, faqe 91 ZK 1057, deri 

në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Janar 2019 

 

38- Gjetje: ZVRPP Shkodër  me referencat nr 30,31,32,33,34,35 dhe 36 ka regjistruar pasurinë   

nr. 2/320, v.2, fq.175 zk 8596 Zogaj me sipërfaqe 250 m
2 

 truall
 
përfituar me AMTP nr.36, datë 
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3.11.1996 dhe dhe pasurinë nr.2/320, v.2, fq 164 zk 8596 Zogaj me sipërfaqe 680 m
2 

truall
 
 në 

pronësi të M Shkodër, pra dy pasuri me të njëjtin numër. Për këto pasuri  prokuroria pranë 

gjykatës shkallës parë Shkodër me shkresën nr.14494, datë 28.10.2016 ka dërguar vendimin për 

sekuestrim te dokumenteve për regjistrimin e këtyre pasurive (pra të referencës nr. 30, 31, 32, 33, 

34, 35 dhe 36), ndërsa mbi këtë fakt ZVRPP nuk kanë verifikuar origjinën e pasurive dhe nuk ka 

nxjerrë urdhër kufizimi mbi këto pasuri bazuar mbi ―ngjarjen e ardhjes së shkresës nga 

Prokuroria‖, në kundërshtim me nenin 59, 60 dhe 74 të ligjit nr.33, datë 21.3.2012 ―Për 

Regjistrimin e pasurive të Paluajtshme‖. 

 Është çelur me sipërfaqe 45 m
2
 më pak KPP nr. 2/320, v.2, fq 164 zk 8596 Zogaj me sipërfaqe 

680m
2 

 truall
 
 në pronësi të M, rezultuar nga  auditimi i origjinës së pasurisë dhe mbledhja 

aritmetike e bashkimit të pasurive sipas referencës nr. 025, datë 30.10.2010 e përbërë nga 

bashkimi i 3 pasurive me sipërfaqe totale 635 m
2
 (197 m

2
+427 m

2
 + 11 m

2
) përkatësisht  pasuritë:  

nr. 2/314, v. 2, f. 158 me sipërfaqe 197 m
2 

+ nr. 2/317, v. 2,f. 161 me sipërfaqe 427m
2
 + nr. 

2/319, v. 2, f. 163 me sipërfaqe 11 m
2
 ( -635 m

2
 shuma e pasurive të bashkuara  me + 680 m

2
  që i 

përket KPP  nr. 2/320, v.2, f 164 zk 8596 Zogaj me sipërfaqe 680 m
2 

 truall
 
 në pronësi të 

Myftinisë), duke mos argumentuar diferencën prej 45 m
2
, veprime dhe mosveprime në 

kundërshtim me nenin 34 të  ligjit nr. 33, datë 21.3.2012 ―Për Regjistrimin e pasurive të 

Paluajtshme‖ dhe me rregulloren e çeljes dhe mbajtjes se Kartelave të Pasurive të Paluajtshme 

(KPP) (Trajtuar në faqet 149-173 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

Rekomandim 38: ZVRPP Shkodër, Regjistruesi të merre masa për regjistrimin e kufizimit me 

urdhër kufizimi mbi pasuritë nr. 2/320, v.2, fq. 175 zk 8596 Zogaj me sipërfaqe 250 m
2 

 truall
 

në pronësi të S.M.Balani dhe të nr. 2/320, v.2, fq 164 zk 8596 Zogaj me sipërfaqe 680 m
2 

truall
 
në 

pronësi të Myftinisë sipas vendimit të Prokurorisë Shkodër me shkresën nr.14494, datë 

28.10.2016,―për sekuestrim te dokumenteve për regjistrimin e këtyre pasurive”.  

2. ZVRPP të marrë masa për  korrigjimin dhe plotësimin me +45 m
2
 të sipërfaqes KPP nr. 2./320 

v.2,fq.164  zk.8596 Zogaj, rezultuar nga origjina sipas referencës nr.025, datë 30.10.2010, 

sqaruar më sipër, si dhe të individualizojë pra, emërtojë dhe saktësojë numrit e secilës prej 

pasurive që aktualisht në mënyrë të parregullt  mbajnë përkatësisht të njëjtin numër.   

Brenda muajit Janar 2019 

 

39- Gjetje: ZVRPP Shkodër me referencën nr. 54-55 ka regjistruar vendimi gjykatës nr. 1234, dt 

08.11.2016 mbi privatizimin e truallit prej (176 m
2 

i ndërtesës privatizuar ish vatër kulture e 

nd/jes Peshkimit  dhe 34 m
2
 truall që i përket objektit ―Puntil‖.  

Në KPP nr. 2/329/n v.2, fq. 190 ZK 8596 Zogaj objekti emërtuar ―Karriere‖ kurse sipas vendimit 

të gjykatës emërtuar ―vatër Kulture dhe Puntil‖,pra në KPP është regjistruar në seksionin C 

ndërtesa  dhe lëshuar certifikata e pronësisë  datë 14.4.2017, kurse ne po këtë KPP ne seksionin 

―E‖ vendosur shënimi kufizues ―Mungojnë marrëdhëniet me truallin‖, por në  shënimin kufizues 

nuk është vendosur barrë mbi pasurinë pasi nuk është llogaritur, kërkuar shlyerja e vlerës së 

detyrimit nga përdorimi i sipërfaqes  truallit buze liqenit pa asnjë marrëveshje pra vlera ne nivelin 

e qerase në. lekë  llogaritur për 3 vjetet e fundit, ne kundërshtim me VKM nr. , date ―Për nivelin e 

qirasë truallit....― (Trajtuar në faqet 149-173 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

Rekomandim 39: ZVRPP Shkodër,Regjistruesi përveç shënimit të mungesës se marrëdhënies 

me truallin vendosur ne seksionin ―E‖ të KPP nr. 2/329/n v.2, fq.190 ZK 8596 Zogaj të objektit 

emërtuar ―Karriere‖ ndodhur buzë liqenit Shkodër,  të marrë  masa  për rishkrimin e kufizimit dhe 

në bashkëpunim me përfaqësuesin e pronarit ―shtet‖  të përfshijë në urdhër kufizimi duke 

vendosur barrë mbi pasurinë  detyrimin e vlerës , si detyrim i nivelit të qerasë nga 

përdorimi pa kontrate a marrëveshje prej 3 vjetësh i truallit prej 34 m
2 
të objektit karriere.  

Brenda muajit Janar 2019 

 

40- Gjetje : ZVRPP Shkodër, në 1 raste ka regjistruar pasurinë nr. 7/620, volum 46, faqe 225, 

truall me sipërfaqe 267 m
2
 dhe ndërtesë me sipërfaqe 90 m

2
, ZK 8593, përfituar sipas nenit 25/b, 

të ligjit nr. 33, datë 21.03.2012(me akt pronësie që nuk ka të përcaktuar sipërfaqen), rezulton se 

regjistrimi është kryer me shkelje të dispozitave ligjore, pasi mungon dokumentacioni tekniko 

ligjor në kuptim të germës b nenit 25, të ligjit nr. 33,  datë 29.04.2012 ―Për regjistrimin e pasurive 
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të paluajtshme‖, konkretisht: mungon akti i fitimit të pronësisë mbi truallin; mungon kofirmimi 

zyrtar nga instutucionet përkatëse, lidhur me kufizimin me pasuritë nr. 8/132 kufiri nga Lindja  

dhe 7/578 kufiri nga nga Jugu, të llojit rrugë. Gjithashtu si pjesë e truallit është përfshirë edhe 

sipërfaqja 24 .4 m
2
, e cila rezulton zëri kadastral “rrugë” me sipërfaqe 24 .4 m

2 
në pronësi 

“shtet”, sa vepruar në papajtueshmëri me  germën‖ b‖ neni 25, 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 me germën ―a‖ pika 4, pikën 5 dhe pikën 6  të VKM nr. 

745, datë 12.10.2012 ―Për procedurat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, për të cilat 

zotërohen dokumente të ligjshme pronësie, por që nuk kanë të përcaktuar sipërfaqen‖ (Trajtuar 

në faqet 173-185 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

Rekomandim 40: Regjistruesi i ZVRPP Shkodër 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. 7/620, volum 46, faqe 225, ZK 8593, deri në plotësimin me 

dokumentacionin tekniko ligjor.  

Brenda muajit Janar 2019 

 

41- Gjetje : ZVRPP Shkodër, në 1 rast ka regjistruar pasurinë nr. 6/210, volum 46, faqe 54, 

truall me sipërfaqe 690 m
2
 dhe ndërtesë me sipërfaqe 310 m

2
, ZK 8593, përfituar sipas nenit 24/b 

të ligjit nr. 7843, datë 13.07.1994 dhe ka kaluar nga regjitrimi hipotekor në sistem regjistrimi 

fillestar, në mungesë të dokumentacionit teknik ligjor, për fitimin e pronësisë mbi truallin, pasi në 

aktin administrativ Vendimi i KKKP-së Shkodër nr. 98, datë 10.09.1993, nuk ka të përcaktuar 

marrëdhënien me truallin, pra nuk është shprehur fare për truallin as lidhur me sipërfaqen dhe as 

për kthim apo kompensim të këtij trualli. Gjithshtu Vendimi i Regjistruesit nr. 953, datë 

14.06.2004, nuk është lëshuar në përputhje me përcaktimet ligjore pasi, mungon akti i fitimit të 

pronësisë për truallin me sipërfaqe të pa përcaktuar, detyrimisht gjatë kalimit në sistem 

regjistrimi, duhet të shqyrtohej vlefshmëria e këtij dokumentacioni. Sa vepruar në 

papajtueshmëri me  germën‖ b‖ neni 25, të ligjit nr.33,  datë 29.04.2012 ―Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme‖ dhe VKM nr.745, datë 12.10.2012 ―Për procedurat e regjistrimit të 

pasurive të paluajtshme, për të cilat zotërohen dokumente të ligjshme pronësie, por që nuk kanë të 

përcaktuar sipërfaqen‖ (Trajtuar në faqet 173-185 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

Rekomandim 41: Regjistruesi i ZVRPP Shkodër 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.6/210, volum 46, faqe 54, ZK 8593, deri në plotësimin me 

dokumentacionin tekniko ligjor.  

Brenda muajit Janar 2019 

 

42- Gjetje : ZVRPP Shkodër, ka regjistruar pasuritë: nr. 3/1000, volum 44, faqe 62, truall me 

sipërfaqe 714 m
2
 dhe ndërtesë me sipërfaqe 97.1 m

2
; nr. 3/1001, volum 44, faqe 63, truall me 

sipërfaqe 114.8 m
2
 dhe ndërtesë me sipërfaqe 114.8 m

2
; nr. 3/1003, volum 44, faqe 64, truall me 

sipërfaqe 300 m
2
, ZK 8593, origjina e kalimit të pronësisë rrjedh nga Vendimi i gjykatës nr. 406, 

datë 27.02.1996 dhe kontrata e pjestimit nr.710/487, datë 15.03.2016, rezulton se regjistrimi i 

pasurive, duke kaluar nga regjistrimi hipotekor në sistem regjistrimi fillestar,  është kryer me 

shkelje të dispozitave ligjore, pasi mungon dokumentacioni i origjinës së pronës, si   dhe Vendimi 

i gjykatës nr. 406, datë 27.02.1996, ndërsa dokumentacioni tjetër(akti pjestimit dhe kontrata e 

dhurimit, etj) nuk janë origjinal por fotokopje të pa noterizuara. Gjithashtu rezulton se Vërtetimi i 

pronësisë dhe aktet përkatëse, nuk kanë të përcaktuar as sipërfaqen e truallit dhe as të objektit, 

ndërsa në KPP, janë regjistruar pasuritë truall dhe ndërtesë për përfituesit, duke përcaktuar 

sipërfaqet përkatëse, duke u bazuar vetëm në pjesët përshkruese të akteve dhe në plan rilevimet e 

hartuara, sa vepruar 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 
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paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit‖ (Trajtuar në faqet 173-185 

të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

Rekomandim 42: Regjistruesi i ZVRPP Shkodër 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. 3/1000, volum 44, faqe 62; nr.3/1001, volum 44, faqe 63; nr. 3/1003, 

volum 44, faqe 64,  ZK 8593, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor.  
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43- Gjetje: ZVRPP Shkodër në 2 raste, ka regjistruar pasuri truall dhe ndërtesë,  me referencat 

nr. 14342 dhe nr. 14394, 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 Bashkia Shkodër nuk ka përcjellë dokumentacionin 

përkatës pë tu shqyrtuar nga Këshilli i Qarkut Shkodër,  ndërsa duhet të merrte vendim për  

kalimin e pronësisë vetëm pasi të shprehej Këshilli i Qarkut, procedurë e cila është shmangur 

nga Bashkia Shkodër, ndërsa ZVRPP Shkodër duhet të shqyrtonte hollësisht dokumentacionin e 

paraqitur dhe të verifikonte elementët e formës dhe përmbajtjes së Aktit administrativ dhe nuk 

duhet të kryente regjistrimin e këtij akti,veprim në papajtueshmëri me pikën 6/d dhe pikën 7, të 

VKM -së nr. 608, datë 05.09.2012, të 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‖ (Trajtuar në faqet 173-185 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). . 

Rekomandim 43: Regjistruesi i ZVRPP Shkodër 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, nr. 4/180, volum 41, faqe 67;  dhe 

nr. 7/7, volum 34, faqe 129; ZK 8593, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Janar 2019 

 

44- Gjetje: Sipas refencëss nr. 17353 regjistruar pasuria nr. 1/944, v. 36, faqe 113, për 102 truall 

dhe 59.3 m2 ndërtim dhe  sikurse evidentohet në praktikën e regjistrimit rezulton që pronësia 

evidentohet sipas vërtetimeve hipotekore dhe nuk ka në dosje Akt fitimi pronësie, 

bashkëlidhur radhorit të pronësisë duke përfituar pronësisë pa disponuar akt fitimi 

pronësie në kuptim të nenit 193 të kodit civil. Në zbatim të VKM nr.  745, datë 24.10.2012, përsa 

evidentuar më lart nuk rezulton të jetë verifikuar dokumentacioni në teren nga regjistruesi 

në zbatim të nenit 20, e ligjit nr. 33/2012 duke pasur parasysh që kërkuesi nuk ka paraqitur 

aktfitimi pronësie, si note transkiptimi, aktshitje, vendim gjykate apo ndonjë akt tjetër në 

kuptim të nenit 193 të kodit civil, në kundërshtim me VKM nr.745, datë 24.10.2012 duke 

regjistruar pa dokumentacionin e duhur ligjor të pronësisë truall 102 m2 dhe  ndërtim 59.3 m2, 

përfituar nga subjekti  Syrie Dermani etj..në kundërshtim me procedurat e përcaktuara nga VKM 

745, datë 24.10.2012, në papajtueshmëri me pikën ―iii‖ shkronjës ―b‖ neni 25, të ligjit nr.33,  datë 

29.04.2012 ―Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme‖, nuk janë verifikuar elementët e formës e 

të përmbajtjes së dokumentacionit për pasurinë e regjistruar në mungesë të akteve të fitimit të 

pronësisë, 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 173-185 , 

të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

Rekomandimi 44: ZVRPP Shkodër, regjistruesi  të marrë masa që në bazë të pikës 1, neni 5 dhe 

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 për pasurin e regjistruar sipas referencës  

nr. 17353, nr. 1/944, v. 36, faqe 113, për 102 truall dhe 59.3 m2 ndertim deri në  plotësimin e 

dokumentacionit ligjor të truallit 102 m2. 
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45- Gjetje: Sipas refencës nr.  17680 regjistruar pasuria nr. 6/184, v. 36, faqe 212, për truall 413 

dhe 108.9 m2 ndërtim sipas aplikimit nga S S. Sikurse evidentohet rezulton që sipërfaqja prej 

413.9 m2 truall  dhe ndërtim 108.9 m2 të jetë përfituar nga subjekti  L S(trashëgimtarët ligjor) etj. 

në kundërshtim me procedurat e përcaktuara nga , VKM 745, datë 24.10.2012, duke pasur 

parasysh që kërkuesi nuk ka paraqitur dokumentacionin e duhur ligjor të truallit, aktfitimi 

pronësie, në kuptim të nenit 193 të kodit civil  por vetëm per shtëpi, në papajtueshmëri me 

shkronjën ―b‖ të nenit 25, të ligjit nr. 33,  datë 29.04.2012 ―Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme‖. Nuk ka relacion për regjistruesin nga Grupi i punës që kanë nënshkruar 

vendimin, dhe nuk rezulton të jetë verifikuar dokumentacioni sipas ligjit nga grupi i punës, 

nuk janë verifikuar elementët e formës e të përmbajtjes së dokumentacionit për pasurinë e 

regjistruar në mungesë të akteve të fitimit të pronësisë, 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 173-185, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

Rekomandimi 45: ZVRPP Shkodër, regjistruesi  të marrë masa që në bazë të pikës 1, neni 5 dhe 

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 për pasurin e regjistruar sipas referencës  

nr.  17680,  nr. 6/184, v. 36, faqe 212, për truall 413 dhe 108.9 m2 ndërtim deri në  plotësimin e 

dokumentacionit ligjor të truallit 413  m2. 
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46- Gjetje: Sipas refencës nr. 0477, date 30.07.2015 regjistruar p.532/33, v.6, faqe 128 për 

sipërfaqen Truall  9994 m2 në emër të Z B  me vendim gjykate ndërsa me refencën nr. 00527, 

date 13.06.2018, Aplikim nr. 12980, datë 13.06.2018 regjistruar pasuria nr. 532/35, për truall 

9994 m2  dhe ndërtim  3271 m2 v. 6, faqe 159. Nga ZVRPP Shkodër nuk janë verifikuar 

elementet e formës dhe të përmbajtjes të akteve të pasurive përfituar me vendimin e gjykatës 

Lartë nr. 00-2012-806 i vendimit 154 që sipas të cilit është  prishur vendimi 516, datë 15.11.2007 

të gjykatës Apelit duke lënë në fuqi VGJ nr.469, date 05.03.2007 (Tiranë 03.04.2012) në favor të 

Z B. Nga ZVRPP nuk është vepruar për pasuritë e mbivendosura të përfituara me AMTP nga 

vëllezerit H dhe të truallit të regjistruar  sipas references nr. 477 referencë e cila mungon dhe nuk 

ka dokumentacion per pasurinë 532/33, v.6, faqe 128 truall i regjistruar në favor të Z B. Sikurse 

evidentohet sipas refencave të evidentuara rezulton se Regjistrimi i truallit 9994 m2 në pasurinë 

532/33 v. 6, faqe 128 nuk ka dokumentacion. Heqja e kufizimit sipas urdherit është bërë mbasi ka 

kaluar afati 30 ditor, por pa u zgjidhur marrdheniet e pronësisë sikurse është arsyeja e kufizimit. 

Meqenese marrëdhëniet e pronësisë nuk janë zgjidhur sipas kufizimit të vendosur sipas refencës 

0476 dhe refencës 0322 nga ana e subjektit përdorues të truallit duhet të ishte paguar qira ose 

duhet të ishte blere trualli, gje e cila nuk ka ndodhur  (Trajtuar në faqet  149-173 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit).  

Rekomandimi 46: ZVRPP Shkodër, regjistruesi  të marrë masa që në bazë të pikës 1, neni 5 dhe 

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 për pasurin e regjistruar sipas referencës  nr. 

0477, date 30.07.2015 regjistruar p. 532/33, v.6, faqe 128 për sipërfaqen Truall  9994 m2 në emër 

të Zamir Bashlit  me vendim gjykate dhe me refencën nr. 00527, date 13.06.2018, bërë bashkim 

pasurie duke regjistruar pasurin nr. 532/35, për truall 9994 m2  dhe ndërtim  3271 m2 v. 6, faqe 

159 deri në rregullimin e marrëdhënieve të pronësisë së truallit per 9994 m2 që është regjistruar 

pa dokumentacionin perkatës, në kundërshtim me ligjin nr. 33, date 29.04.2012 dhe rregulloren 

nr.184, datë 08.04.1999, deri në saktësimin e mbivendosjeve per pasuritë e përfituara me AMTP 

dhe  nga ligji i privatizimit  
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47- Gjetje: ZVRPP Shkodër, 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 



 
 

     22 
 

01.07.2015-01.07.2018, 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 185-

186 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

Rekomandim 47: ZVRPP Shkodër 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  

Përmbledhje Gjetje-Rekomandime 

1. ZVRPP Shkodër, nuk ka kthyer përgjigje kërkesave për regjistrim të Bashkisë Shkodër, nuk 

ka  regjistruar 106 pasuri të llojit truall+ndërtese që u përkasin 47 objekteve prona të Bashkisë  

Shkodër me  funksion shkolla, kinema, qendra shëndetësore, kulturore, tregtare, artistike, 

dhe funksione ekonomike, me vendndodhje ne 6 Zona Kadastrale të qytetit, ZVRPP 

Shkodër ka pranuar nga Njësia e Menaxhimit të Projektit (NJMP) çelje të KPP-ve të pasakta me 

mungesë të identifikimit të pasurive; pa shënuar në KPP -të emërtimin e përfaqësuesit të organit 

shtetëror dhe emërtimit e objektit publik sipas funksionit, shoqëruar, në kundërshtim me ligjin 

7843, datë 13.7.1994 dhe ligjin nr. 33/2012 “Për regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme” ne 

shkelje dhe tejkalim të afateve me vonesë  mbi 5 vjetësh në kundërshtim me afatet përcaktuar  

KPA, afatin 10 ditor dhe piken 6.12 dhe 21 të Rregullores nr. 184, datë 18.4.1999 “Për punën ne 

Zyrat e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme” dhe me VKM nr. 421, datë 2.6.2010 ”Për 

miratimin e listës përfundimtare (të pjesshme) të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që 

transferohen në pronësi ose në përdorim të Bashkisë Shkodër, të Qarkut të Shkodrës”. 

 2. ZVRPP Shkodër ne mënyrë të përsëritur  ne vitin 2016, nuk i është përgjigjur Bashkisë 

Shkodër për kërkesat e ridërguara për regjistrim të 40 pasurive me funksion arsimi, shëndetësi, 

kulturë që i përkasin objekteve të përfshira në VKM nr.421, datë 02.06.2010 dhe krahas  mos 

marrjes së masave për ndryshimin e gjendjeve në rregullim të në KPP-ve të parregullta  të 

pasurive sikundër përshkruar më sipër por përsëri nuk vepruar si për kthimin e përgjigjeve ashtu 

edhe për raportimin e komunikimin me Bashkinë, në shkelje të afateve të KPA, dhe afatit 10 

ditor të rregullores nr.184, datë 18.4.1999 ―Për punën ne Zyrat e Regjistrimit të Pasurive të 

Paluajtshme‖, pasqyruar në tabelën emërtuar “Tabela Shkresa riderguar nga Bashkia Shkodër për 

regjistrim të 40 pasuri publike viti 2016“.  

3. Për zbatimin e VKM-së nr.421, datë 02.06.2010  lidhur me kërkesat për  regjistrimin e 

pasurive Bashkia Shkodër për periudhën 2014-2017 ka dërguar në ZVRPP Shkodër 25 shkresa 

për të cilat ZVRPP nuk ka asnjë përgjigje ndërsa ka lëshuar vetëm 3 certifikata për 3 pasuri. Më 

konkretisht; Viti 2014 dërguar 5 shkresa për të cilat nuk ka përgjigje as lëshim certifikate; Viti 

2015 dërguar 7 shkresa, për të cilat nuk ka përgjigje as lëshim certifikate; Viti 2016 dërguar 6 

shkresa, për të cilat nuk ka përgjigje dhe është lëshuar vetëm 1 certifikatë për 1 pasuri dhe ne 

Vitin 2017 dërguar 7 shkresa ska  përgjigje ndërsa ZVRPP ka lëshuar vetëm 2 certifikata, 

mosveprim ky nga ZVRPP Shkodër në kundërshtim me pikën 3 të  VKM nr.421, datë 

02.06.2010 dhe në mos zbatim të afateve të KPA, dhe afatit 10 ditor të rregulloresnr.184, datë 

18.4.1999 ―Për punën ne Zyrat e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme‖,e ndryshuar. 

 

48- Gjetje: Objekti “Shkolla Ismail Qemali‖( Nr. 2 në tabelë) sipas VKM 421 me sip 6282 m
2
 

truall, prej 1553 m
2
 ndërtesë) çelur KPP me datë përfundimtare 24.9.2004 për pasuri:  pas. nr. 

2/391, v. 36, f. 222 zk. 8591 me truall 20,7m
2
, ndërtesë –m

2
. Gjendja ―Për shkollën Isnail 

Qemali― pasqyruar në KPP pas. nr. 2/391, v. 36, f. 222 zk. 8591 me truall 20,7 m
2
, ndërtesë – m

2
  

tregon identifikim jo real të pasurisë për KPP të parregullt të çelur nga NJMP dhe pranuar nga 

ZVRPP, ne shkelje të afateve  me pasojë mos regjistrim të pasurisë se bashkisë, ne tejkalim prej 5 

vjetësh,në  kundërshtim me afatet KPA, rregulloren dhe me VKM nr.421, datë 2.6.2010 (Trajtuar 

ne faqet  186-211 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
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Rekomandim 48:  Regjistruesi i ZVRPP Shkodër të marrë masa për identifikimin dhe çeljen e 

sakte te KPP të regjistroje në pronësi të Bashkisë Shkodër objektin ―Shkolla Ismail Qemali‖ 

sipas VKM 421 me  sip 6282 m
2
 truall, prej 1553 m

2
 ndërtesë) të anulojë KPP-në çelur ne mënyrë 

të pasaktë me datë përfundimtare 24.9.2004 për pasuri:  pas. nr. 2/391, v. 36, f. 222 zk.8591 me  

truall 20,7m
2
), ne zbatim të VKM nr. 421, datë 2.6.2010, 
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49- Gjetje: Objekti “Shkolla Veterinare”(Nr. 3. në tabelë)  sipas VKM nr. 421me sip 9766 m
2 

truall, prej 1276 m
2 

ndërtesë) çelur KPP me datë përfundimtare 24.9.2004 për  pasuri:  pas. nr. 

12/117 v. 32, f. 5 zk. 8591 me sipërfaqe  truall 9766 m
2
prej 2095,9 m

2
 ndërtese, pra krahasuar me 

sipërfaqet e VKM-së KPP është më tepër +819,9 m
2 

ndërtesë. Gjendja e KPP rezulton ―Shtet‖, në 

mos përgjigje të kërkesës Bashkisë Shkodër nga ZVRPP Shkodër, ne shkelje të afateve  me 

pasojë  mos regjistrim të pasurisë se bashkisë, ne tejkalim prej 5 vjetësh, në  kundërshtim me 

afatet KPA, rregulloren dhe me VKM nr.421, datë 2.6.2010 (Trajtuar ne faqet  186-211 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 49: Regjistruesi i ZVRPP Shkodër të marrë masa për çeljen e sakte te KPP,  të 

regjistroje në pronësi të Bashkisë Shkodër objektin “Shkolla Veterinare” sipas VKM 421 pas. 

nr. 12/117 v. 32, f. 5  zk. 8591 me sipërfaqe sip 9766 m
2
 truall,prej 1276 m

2 
ndërtesë , ne zbatim 

të  VKM nr.421, datë 2.6.2010. 
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50-Gjetje: Objekti “Konvikti i shkollës Veterinare” (Nr. 4, në tabelë) sipas VKM 421 me 742 

m
2
 truall,prej 742 m

2
 ndërtesë) çelur KPP me datë përfundimtare 18.3.2001 për 3 pasuri: pas. 

12/32, v. 11,f.,208 zk. 8591 me  truall 270 m
2
 prej 270 m

2 
ndërtese, 12/33,v. 11, f. 209 zk. 8591  

me truall 206 m
2
prej 206 m

2
 ndërtese dhe pas nr. 12/34,v. 11,f. 210, zk. 8591  me 275 m

2
 truall 

prej 275 m
2
 ndërtesë gjithsejtë (751 m

2
 truall me 751 m

2
 ndërtesë) 

Gjendja ne KPP: Në rubrikën ―Përshkrimi i veçante‖ mban shënim: ‖Fshirë me urdhër datë 

8.10.2004, ref. 05549‖ dhe nga ZVRPP KPP-të e 3 pasurive të Konviktit të Shkollës Veterinare 

mbahen ende me shënimin fshirje, ndërsa  sipas VKM nr. 421, datë 2.6.2010  pasuria i ka kaluar 

Bashkisë Shkodër, kurse ZVRPP ende nuk ka hequr shënimin e fshirjes  ne KPP pas. 12/32, v.11, 

f. 208 zk. 8591 me truall 270 m
2
 prej 270 m

2
 ndërtese, pas nr. 12/33,v. 11, f. 209 zk. 8591 me 

truall 206 m
2
 prej 206 m

2
 ndërtese dhe 12/34,v. 11, f. 210, zk. 8591 me 275 m

2
truall prej 275 m

2 

ndërtesë gjithsejtë (751 m
2
 truall me 751 m

2
 ndërtesë), në kundërshtim me VKM nr. 421, datë 

2.6.2010.   
Urdhri pa nr, datë 26.01.2005 për fshirje nënshkruar nga z. G ish-Regjistruesi është i pa bazuar 

ligjërisht, pasi mangësitë për çeljen e KPP-ve që kanë rrjedhur nga mosshfrytëzimi i 

informacionit nga organet shtetërore përkatësisht ish-Seksioni Arsimit Bashkia përkatëse, 

Ministria e Arsimit; janë përgjegjësi të NJMP dhe të ZVRPP Shkodër e cila ka  pranuar KPP-të 

dhe nuk i ka ofruar informacionin e kërkuar (Trajtuar ne faqet  186-211, të Raportit Përfundimtar 

të Auditimit). 

Rekomandim 50: Regjistruesi i ZVRPP Shkodër të marrë masa të heqë shënimin vendosur sipas 

ref. 05549‖, datë 8.10.2004  dhe kryeje regjistrimin në pronësi të Bashkisë Shkodër  të objekti 

“Konvikti i shkollës Veterinare” pas. 12/32,  v. 11, f. 208 zk. 8591 me  truall 270 m
2
 prej 270 

m
2
 ndërtese, 12/33,v. 11, f.209 me truall 206 m

2
 prej 206 m

2
 ndërtese dhe 12/34, v.11, f. 210, me 

275 m
2
 truall prej 275 m

2
ndërtesë gjithsejtë (751 m

2
 truall me 751 m

2
 ndërtesë), në zbatim të 

VKM nr. 421, datë 2.6.2010,   

Brenda muajit Janar 2019 

 

51- Gjetje: Objekti “Thertore Ura e Bunës‖ (Nr. 8, në tabelë) sipas VKM 421 me 1253 m
2
 

truall, prej 972 m
2
 ndërtesë) çelur KPP me datë përfundimtare 18.3.2001 për 2 pasuri: pas. nr. 

19/63, v. 10, f. 69 zk. 8591 me  truall 633 m
2
 prej 492 m

2
 ndërtese, dhe pas 19/64 ,v. 18, f. 152  

me truall - m
2
 prej 432 m

2
 ndërtese dhe  pas nr. 19/156, v. 28, f.20 zk. 8591 me 582 m

2
 truall prej 

- m
2
ndërtesë (gjithsejtë çelur 3 KPP me 1215 m

2
truall prej 924 m

2
 ndërtesë, pra krahasuar me 

sipërfaqet e VKM-në janë -30 m
2
 truall më pak dhe +48 m

2
 ndërtese më shumë) 
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Gjendja ne KPP: Në seksionin ‖C‖ të pronësisë rezulton pas nr. pas nr. 19/64, v. 18, f. 152 zk. 

8591 me truall - m
2
 prej 432 m

2
 ndërtese  është privatizuar me kontratë datë 24.3.98, regjistruar  

me ref. 4080-4081 pa marrëdhënien me truallin;  ndërsa 2 pasuritë e tjera  pas. nr. 19/63, v. 10, 

f.69 zk. 8591 me  truall 633 m
2
 prej 492 m

2
 ndërtese me shënim ne seksion ―C‖ ―Shtet‖ si dhe pas 

19/156,v. 28, f. 20, zk. 8591 me 582 m
2
 truall prej - m

2 
ndërtesë e cila në seksionin ‖c‖ mban 

shënimi PPV ―Pronar i pa vërtetuar prej 01.04.2004‖, ZVRPP nuk ka dhëne përgjigje kërkesës se 

bashkisë prej 5 vjetësh vonesë për regjistrim te pasurive, nuk ka regjistruar: pas. 19/63, v. 10, f. 

69 zk. 8591 me  truall 633 m
2
prej 492 m

2
ndertese, dhe Pas 19/156,v. 28, me 582 m

2
 truall prej - 

m
2
 ndërtesë si dhe as informacion për  pasurinë e privatizuar  pas nr. 19/64, v. 18, f. 152 ZK 8591 

me truall - m
2
 prej 432 m

2
 (pa marrëdhënien e truallit), ne kundërshtim me afatet KPA, 

rregulloren dhe me VKM nr.421, datë 2.6.2010 (Trajtuar ne faqet 186-211 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 51: Regjistruesi i ZVRPP Shkodër të marrë masa të regjistroje në pronësi të 

Bashkisë Shkodër objektin “Thertore Ura e Bunës” me pasuritë : pas. nr. 19/63, v. 10, f. 69 zk. 

8591 me truall 633 m
2
 prej 492 m

2
 ndërtese, dhe pas 19/156,v. 28, f. 20, zk.8591, me 582 m

2
 

truall prej - m
2
 ndërtesë si dhe të japë  informacion për  pasurinë e privatizuar  pas nr. 19/64, v. 

18, f. 152 zk. 8391 me truall - m
2
 prej 432 m

2
 ndërtesë (pa marrëdhënien e truallit), ne zbatim të  

VKM nr.421, datë 2.6.2010, 

Brenda muajit Janar 2019 

 

52- Gjetje: Objekti “Shtëpia Muze, „R S”(Nr. 9 në tabelë)  sipas VKM 421 me sip 390 

m
2
truall,prej 390 m

2
 ndërtesë, me indeks harte L-7, K-7 ndërsa nga gjendja e KPP-ve  rezulton se 

është çelur KPP nr. 3/145 v. 19, f. 93 zk 8591 me indeks harte SH-N6 (me sip 206 m
2
truall prej 

121 m
2
ndërtesë me pronar S H, fakt të cilin në mos përgjigje të kërkesës nga ZVRPP Shkodër, në 

shkelje të afateve dhe mos regjistrim të pasurisë se bashkisë, ne tejkalim afati prej 5 vjetësh,në 

kundërshtim me afatet KPA, rregulloren dhe me VKM nr.421, datë 2.6.2010 (Trajtuar ne faqet  

186-211 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 52: ZVRPP Shkodër të marrë masa për identifikimin përgjigjen ndaj Bashkisë për 

regjistrimin  e pasurisë për objektin “Shtëpia Muze „R S” sipas VKM nr.421 me sip 390 m
2
 

truall, prej 390 m
2
 ndërtesë dhe për identifikimin e saktësimin  indeksit të hartës sipas 

vendndodhjes së objektit. 
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53- Gjetje: Objekti “Shkolla Liria” (nr.10 në tabelë)   sipas VKM 421 me 680 m
2
 truall,prej 

210 m
2
 ndërtesë), ZVRPP Shkodër ka pranuar nga NJMP çelur KPP me datë përfundimtare 

24.9.2004 për 2 pasuri: nr. 17/54,v. 34, f. 39 ZK. 8591 me sip 331 m
2
 truall prej 80 m

2
 ndërtesa 

me gjendje juridike PPV ―Pronar i pa Vërtetuar‖ dhe pasurinë nr. 17/67, v.34, f.48  ZK. 8591 me 

sip. 57 m
2
 “pemëtore‖ fakt të cilin në mos përgjigje të kërkesës  Bashkisë Shkodër nga ZVRPP 

Shkodër, ne shkelje të afateve me mos identifikim e mos regjistrim të pasurisë objekt shkollë 

prone e  bashkisë, ne tejkalim prej 5 vjetësh në  kundërshtim me afatet KPA, rregulloren dhe me 

VKM nr. 421, datë 2.6.2010 (Trajtuar ne faqet  186-211 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 53:  ZVRPP Shkodër  të marrë masa për identifikimin e pasurive  e çeljen e sakte 

të KPP-ve,përgjigjen ndaj Bashkisë për regjistrimin  e pasurisë për objektin “Shkolla Liria” 

sipas VKM nr. 421 me 680 m
2
 truall, prej 210 m

2
ndërtesë) çelur KPP të pasakta  me datë 

përfundimtare 24.9.2004 për 2 pasuri: nr. 17/54,v. 34,f. 39 ZK. 8591 me sip. 331 m
2 

truall prej 80 

m
2
 ndërtesa me gjendje juridike ―Pronar i pa Vërtetuar‖ dhe pasurinë nr. 17/67, v. 34, f. 48  ZK. 

8591 me sip. 57 m
2
 ―pemëtore‖ identifikimin e saktësimin e indeksit të hartës  sipas 

vendndodhjes së objektit. 
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54- Gjetje:  Objekti ―Kopshti Tom Alimhilli” (nr.1 në tabelë zk 8592) sipas VKM nr 421, datë 

02.06.2010  pasurinë nr 9/186 me sipërfaqe 1412 m
2 

truall nga e cila 307 m
2
 ndërtese,ndërsa 

ZVRPP Shkodër ka pranuar çelur nga NJMP KPP me datë përfundimtare 24.9.2004 KPP nr. 

9/186 v. 13, f. 173 ZK 8592 me sipërfaqe 1412 m
2
 truall nga e cila 1307 m

2 
 Ndërtesë, e afishuar 
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ne seksionin C me pronar ―shtet‗, nuk ka  përgjigje të kërkesës nr. 2282 prot dt 27.06.2011 të 

Bashkisë Shkodër nga ZVRPP Shkodër, ne shkelje të afateve ,me mos identifikim e mos 

regjistrim të pasurisë objekt kopsht dhe  ne tejkalim prej 5 vjetësh në  kundërshtim me afatet 

KPA, rregulloren dhe me VKM nr. 421, datë 2.6.2010 (Trajtuar ne faqet 186-192 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit) 

Rekomandim 54:  ZVRPP Shkodër të marrë masa për identifikimin e pasurive, çeljen e sakte të 

KPP-ve, ZK 8592, me emetimin përkatës ―Kopshti Tom Alimhilli”, përgjigjen ndaj Bashkisë 

për regjistrimin e pasurisë për objektin ‖Kopshti Tom Alimhilli” sipas VKM nr. 421, datë 

02.06.2010 , me sipërfaqe 1412 m
2
 truall nga e cila 1307 m

2 
 ndërtesë. 
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55- Gjetje:  Objekti  “Çerdhe 10 Korriku L.Partizani” (nr.2 në tabelë zk 8592) sipas VKM nr 

421 datë 02.06.2010 për pasuritë nr. 1/446 dhe 1/537 me sipërfaqe 1122 m
2
 Truall prej  saj  429 

m
2
 ndërtesë, ZVRPP Shkodër ka pranuar çelur nga NJMP me datë përfundimtare 24.9.2004 KPP 

pasuritë:  nr. 1/446,  vol 12,Fq 67 ZK 8592 me sipërfaqe 429 Truall prej saj  429 m
2
 ndërtesë, e 

cila me referencën nr 1405-1406 është saktësuar ne 44.22 m
2
 truall nga te cilat – m

2 
ndërtesë Ska 

dhe  pasuria nr. 1/537 vol 12, Fq. 98 ZK 8592  me sipërfaqe Trualli 653 m
2
 Truall nga te cilat 

ndërtesë Ska, e cila është  e afishuar në seksionin C me pronar ―shtet‖. Sipërfaqja ne kartela ka 

një diferencë prej 469 m
2 

Truall nga të cilat 429 m
2
 ndërtese me sipërfaqen qe është kaluar me 

VKM nr 421, datë 02.06.2010. Për çelje të pasakta të KPP-ve, për veprime pa dijeninë e pronarit, 

mos përgjigje të kërkesës  Bashkisë Shkodër nga ZVRPP Shkodër, ne shkelje të afateve me mos 

identifikim e mos regjistrim të pasurisë objekt “Çerdhe 10 Korriku L.Partizani” prone e 

bashkisë, ne tejkalim prej 5 vjetësh në  kundërshtim me afatet KPA, rregulloren dhe me VKM nr. 

421, datë 2.6.2010, ngarkon me përgjegjësi z. N K ish-regjistrues (Trajtuar ne faqet 186-211 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 55: Regjistruesi i ZVRPP Shkodër të marrë masa të informoje kthejë përgjigje 

bashkisë, të bëjë identifikim të saktë objektit “Çerdhe 10 Korriku L.Partizani” me   pasuritë 

nr. 1/446 dhe 1/537 me sipërfaqe 1122 m
2
 Truall prej  saj  429 m

2
 ndërtesë zk. 8592, sipas VKM-

së, dhe së bashku me bashkinë të analizojnë nxjerrin përgjegjësinë për regjistrimet me ref. nr. 

1405-1406 si dhe të identifikojnë regjistrojnë në KPP diferencën prej 469 m
2 

Truall nga te cilat 

429 m
2
 ndërtese pjesë përkatëse e objektit çerdhe qe është kaluar me VKM nr.421, datë 

02.06.2010. 
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56- Gjetje: Objekti ―Shkolla Azem Hajdari‖ (nr.3 në tabelë zk 8592)  sipas VKM nr 421 dt 

02.06.2010 për pasurinë nr. 4/148 me sipërfaqe 4555 m
2
 Truall nga te cilat 1130 m

2
 ndërtesë,  

ZVRPP Shkodër ka pranuar e marrë në dorëzim nga NJMP  KPP-në e çelur për  pasurinë nr 

4/148, vol 12, Fq 149 zk. 8592 me sipërfaqe 4555 m
2
 truall prej saj  1130 m

2
 Ndërtesë  e afishuar 

me pronar ―shtet‖ ne seksionin C te Kartelës, pa shënimin në KPP të emërtimit (shkolla) dhe 

përfaqësuesit të organit shtetëror(Arsimi, Min.Arsimit) përkatës. Shkresa e Bashkisë nr.2438, 

datë 28.05.2013 nuk ka përgjigje (Trajtuar në faqet 186-211 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

Rekomandim 56: ZVRPP Shkodër të marrë masa për identifikimin e pasurive, çeljen e sakte të 

KPP-ve, me emetimin përkatës të objektit publik  ―Shkolla Azem Hajdari”  përgjigjen ndaj 

Bashkisë për regjistrimin  e pasurisë për objektin ―Shkolla Azem Hajdari” me sipërfaqe 4555 

m
2
 truall prej saj  1130 m

2
 Ndërtesë  sipas VKM nr. 421, datë 02.06.2010. 
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57- Gjetje:  Objekti “Konvikti i Shkollës Pyjore‖, (nr.4 në tabelë zk 8592) sipas VKM nr 421 dt 

02.06.2010 për pasuritë nr pasurie 8/18, 8/19, 8/20 me sipërfaqe totale 2826 m
2
 truall prej saj 792 

m
2
  ndërtesë  ZVRPP Shkodër ka pranuar e marrë në dorëzim nga NJMP,  KPP-të e çelura për dy 

pasuri: nr 8/18 vol 32 Fq 156 zk. 8592,  me sipërfaqe 332.21 m
2
  truall nga e cila ska Ndërtesë,  

afishuar ne seksionin C me pronar ―Shtet‖ dhe  ne seksionin ―D‖ te kartelës mban shënimin 

―posedohet nga Muhamet Ceni dhe ka ndërtim pa leje‖. Pasuria nr. 8/20 vol 32 Fq 157 zk. 8592, 
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me sipërfaqe 215.08 m
2
 truall nga te cilat ska ndërtese, e afishuar ne seksionin C me pronar 

―shtet‘ ku  ne seksionin D te kartelës mban shënimin ―posedohet nga F Cdhe ka ndërtim pa 

leje‖. Ndërsa për pasurinë nr. 8/19 nuk është çelur kartele. Pra nga NJMP janë çelur dhe janë 

pranuar nga ZVRPP Shkodër  KPP për 2  pasuri troje të copëzuar 547 m
2 

truall(332.21 m
2

+215.08 

m
2
)  nga 3 pasuri të VKM 421, dhe nuk është çelur KPP  për objektin Konvikt sipërfaqe totale 

2826 m
2
 truall prej saj 792 m

2
 ndërtesë. Shkresa e Bashkisë nr. 4636 prot dt 06.11.2013 nuk ka 

përgjigje. Pra  pranim e çelje të pasakta të KPP-ve, pa shënimin në KPP të emërtimit (Konvikti 

Shkollës Pyjore) dhe përfaqësuesit të organit shtetëror (Arsimi, Min.Arsimit), nuk ka  përgjigje të 

kërkesës  Bashkisë Shkodër nga ZVRPP Shkodër, ka shkelje të afateve me mos identifikim e mos 

regjistrim të pasurisë objekt “Konvikti i Shkollës Pyjore” prone e  bashkisë, ne tejkalim të 

afateve prej 5 vjetësh në kundërshtim me afatet KPA, rregulloren dhe me VKM nr.421, datë 

2.6.2010 (Trajtuar ne faqet 186-211 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 57: ZVRPP Shkodër të marrë masa për identifikimin e pasurive, çeljen e sakte të 

KPP-ve, me emetimin përkatës të objektit publik  ―Konvikti i Shkollës Pyjore”  përgjigjen ndaj 

Bashkisë për regjistrimin  e pasurisë për objektin ―Konvikti i Shkollës Pyjore” me  pasuritë nr 

8/18, 8/19, 8/20 zk. 8592 me sipërfaqe totale 2826 m
2
 truall prej saj 792 m

2
  ndërtesë sipas VKM 

nr. 421, datë 02.06.2010. 
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58- Gjetje:  Objekti ―Shkolla Skenderbeg‖ (nr.5 në tabelë zk 8592) sipas VKM nr 421 dt 

02.06.2010 për pasuritë qe transferohen ne pronësi ose ne përdorim te Bashkisë Shkodër mban nr 

pasurie 7/1100 me sipërfaqe 7297 m
2
 Truall nga te cilat 903 m

2
 ndërtesë është çelur KPP me nr 

pasurie 7/1100 v.13,f. 43 zk. 8592 me sipërfaqe 7297 m
2
 Truall nga te cilat ska ndërtesë, e 

afishuar ne seksionin C me pronar Shtet. Është çelur kartele vetëm për sipërfaqen e truallit dhe jo 

për sipërfaqen e ndërtesës. Shkresa e Bashkisë 4632 prot dt 06.11.2013 nuk ka përgjigje. Mungon 

emërtimi i objektit dhe i përfaqësuesit të organit shtetëror pra çelje të pasakta të KPP-ve, nga 

NJMP përgjigje të kërkesës Bashkisë Shkodër nga ZVRPP Shkodër, ne shkelje të afateve me mos 

identifikim e mos regjistrim të pasurisë objekt “Shkolla Skenderbeg” ne tejkalim të afateve prej 

5 vjetësh në kundërshtim me afatet KPA, rregulloren dhe me VKM nr. 421, datë 2.6.2010 

(Trajtuar ne faqet  186-211 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 58:  ZVRPP Shkodër Regjistruesi të marrë masa për identifikimin e pasurive, 

çeljen e sakte të KPP-ve, me emetimin përkatës të objektit publik  ―Shkolla Skenderbeg”, 

përgjigjen ndaj Bashkisë për regjistrimin  e pasurisë për objektin ―Shkolla Skenderbeg” me  

pasuritë nr. 7/1100 me sipërfaqe 7297 m
2
 Truall nga te cilat 903 m

2
 zk. 8592 me sipërfaqe totale 

sipas VKM nr. 421, datë 02.06.2010. 
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59- Gjetje:  Objekti “Teatri Migjeni” (nr.6 në tabelë zk 8592) sipas VKM nr 421 dt 02.06.2010 

për pasuritë qe transferohen ne pronësi ose ne përdorim te Bashkisë Shkodër mban nr pasurie  nr. 

1/9 dhe 1/10 zk. 8592 me sipërfaqe 4275 m
2
 Truall nga te cilat 1482 m

2
 ndërtesë, është çelur KPP  

për pasurinë nr 1/9 v. 12 f. 54 zk.8592 me sipërfaqe 1482 m2 Truall nga te cilat 1482 m2  

ndërtesë e afishuar ne seksionin C me pronar Shtet si dhe për pasurinë 1/10 vol 12 Fq 55 zk. 8592 

me sipërfaqe 2076 m
2
 Truall nga te cilat ska ndërtesë e afishuar ne seksionin C me pronar Shtet. 

Pra është pranuar e çelur kartele për një sipërfaqe me te vogël për truallin konkretisht 717 m
2 

Shkresa e Bashkisë 4630 prot dt 06.11.2013 nuk ka përgjigje. Pra pranim nga ZVRPP Shkodër e 

çelje të pasakta të KPP-ve ( me sipërfaqe 717 m
2 

trualli me pak), nga NJMP, pa shënimin në KPP 

të emërtimit (Teatri Migjeni) dhe përfaqësuesit të organit shtetëror (Arsimi, Min.Arsimit), pa 

përgjigje të kërkesës  Bashkisë Shkodër nga ZVRPP Shkodër prej 5 vjetësh, ne shkelje të afateve 

me mos identifikim e mos regjistrim të pasurisë objekt “Teatri Migjeni” prone e bashkisë, në 

kundërshtim me afatet KPA, rregulloren dhe me VKM nr. 421, datë 2.6.2010 (Trajtuar në faqe  

186-211, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 59: ZVRPP Shkodër Regjistruesi  të marrë masa për identifikimin e pasurive, 

çeljen e sakte të KPP-ve, me emetimin përkatës të objektit publik ―Teatri Migjeni)”, përgjigjen 

ndaj Bashkisë për regjistrimin  e pasurisë për objektin ―Teatri Migjeni)”  me pasuritë nr. 1/9 
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dhe nr. 1/10 zk. 8592 me sipërfaqe 4275 m
2
 Truall nga te cilat 1482 m

2
 ndërtesë zk. 8592 me 

sipërfaqe totale sipas VKM nr.421, datë 02.06.2010. 
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60- Gjetje:  Objekti ―Qendër Konsultore L.Partizani‖ (nr.7 në tabelë zk 8592)  sipas VKM nr 

421 dt 02.06.2010 për pasuritë qe transferohen ne pronësi ose ne përdorim te Bashkisë Shkodër 

mban nr pasurie 1/533 me sipërfaqe 185 m
2 

Truall nga te cilat 185 m
2 

ndërtesë është çelur KPP   

për pasurinë nr 1/533 vol 12 fq 95 zk. 8592 me sipërfaqe 112m
2
 Truall nga te cilat 112 m

2 
 

ndërtesë e afishuar ne seksionin C me pronar Shtet. Pra  është çelur kartele për një sipërfaqe prej 

73 m
2
 me te vogël për truallin dhe për ndërtesën dhe shkresa nr. 4110, datë  05.10.2011 nuk ka 

përgjigje prej 5 vjetësh. pa shënimin në KPP të emërtimit (Qendër Konsultore L.Partizani dhe 

përfaqësuesit të organit shtetëror (Arsimi, Min.Arsimit),  ne shkelje të afateve me mos identifikim 

e mos regjistrim të pasurisë objekt “Qendër Konsultore L.Partizani” prone e  bashkisë, në 

kundërshtim me afatet KPA, rregulloren dhe me VKM nr.421, datë 2.6.2010 (Trajtuar në faqet  

186-211, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 60: ZVRPP Shkodër Regjistruesi  të marrë masa për identifikimin e pasurive, 

çeljen e sakte të KPP-ve, me emetimin përkatës të objektit publik ―Qendër Konsultore 

L.Partizani)”, përgjigjen ndaj Bashkisë për regjistrimin  e pasurisë për objektin ―Qendër 

Konsultore L.Partizani)”  me pasuritë nr. 1/533, v.12, f.95 zk. 8592 me sipërfaqe 185 m
2
 

Truall nga te cilat 185 m
2
 ndërtesë zk. 8592 me sipërfaqe totale sipas VKM nr. 421, datë 

02.06.2010. 

Brenda muajit Janar 2019 

 

61- Gjetje:  Objekti ‖Qendër Shëndetësore L. Naim Gjylbegu‖ (nr.8 në tabelë zk 8592)   

sipas VKM nr 421, dt 02.06.2010 nr pasurie 3/66 me sipërfaqe 48 m
2
  Truall nga te cilat 48 m

2 

ndërtesë është çelur KPP  për pasurinë nr 3/66 vol 19 Fq 211 zk. 8592 me sipërfaqe 37m
2
 Truall 

nga te cilat 37m
2 

 ndërtesë e afishuar ne seksionin C me pronar M B sipas Ref 4583. Nuk 

identifikohet pasuria. Shkresa e Bashkisë nr. 3984 prot dt 03.10.2011 nuk ka përgjigje. Pra ka  

pranim nga ZVRPP Shkodër të KPP- ve çelur me  pasaktësi nga NJMP (mos identifikim të sakte 

të pasurisë 3/66 Qendër shëndetësore dhe pranim identifikimi Njësi Tregtare me pronar M.B, dhe 

ndryshim sip nga 48 m
2 

në 37 m
2 

truall dhe ndërtesë) veprime me ref.nr. 4583 pa komunikuar 

informuar Bashkinë) nga NJMP, pa shënimin në KPP të emërtimit (Qendër Shëndetësore L. 

Naim Gjylbegu dhe përfaqësuesit të organit shtetëror (Arsimi, Min.Arsimit), për mos përgjigje të 

kërkesës Bashkisë Shkodër nga ZVRPP Shkodër, ne shkelje të afateve me mos identifikim e mos 

regjistrim të pasurisë objekt “Qendër Shëndetësore L. Naim Gjylbegu” prone e  bashkisë, ne 

tejkalim të afateve prej 5 vjetësh në kundërshtim me afatet KPA, rregulloren dhe me VKM 

nr.421, datë 2.6.2010 (Trajtuar në faqet 186-211 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 61:  ZVRPP Shkodër Regjistruesi  të marrë masa për identifikimin e pasurive, 

çeljen e sakte të KPP-ve, me emetimin përkatës të objektit publik  ―Qendër Shëndetësore L. 

Naim Gjylbegu)”, sqarimin për regjistrimin me mbivendosje sipas ref 4583 të pasurisë nr.  

3/66, v. 19, f. 211 zk. 8592 me sipërfaqe 37m
2
 truall nga te cilat 37m

2
  llojit njësi tregtare ne 

emër të Margerita Burraj, dhe japë përgjigjen e vonuar Bashkisë për regjistrimin e pasurisë 

objekti ―Qendër Shëndetësore L. Naim Gjylbegu” me pasuritë nr. 3/66 zk. 8592 me sipërfaqe 

48 m
2
 Truall nga te cilat 48 m

2
 ndërtesë sipas VKM nr. 421, datë 02.06.2010. 
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62-Gjetje:  Objekti  “Ish Doganat Stacioni i Trenit” (nr.8 në tabelë zk 8593)  sipas VKM nr 

421 dt 02.06.2010 për 3 pasuritë qe transferohen ne pronësi ose ne përdorim te Bashkisë Shkodër 

pasuria nr 15/239 me sipërfaqe 1023m
2
  truall nga te cilat 1023 m

2
 ndërtesë është çelur KPP  për 

pasurinë nr 15/239, v. 11, f. 179  zk. 8593 me sipërfaqe  e afishuar ne seksionin C me pronar 

Shtet dhe është korrigjuar sipas Ref 15644. Shkresa e Bashkisë nr. 157, datë 18.01.2010 nuk ka 

përgjigje. Pra pranim nga ZVRPP Shkodër e çelje të pasakta të KPP-ve nga NJMP, veprime me 

ref. nr. 15644. pa komunikuar informuar Bashkinë, pa shënimin në KPP të emërtimit (Ish 

Doganat Stacioni i Trenit) dhe përfaqësuesit të organit shtetëror (Min.fin,transp), mos përgjigje 



 
 

     28 
 

të kërkesës Bashkisë Shkodër nga ZVRPP Shkodër, shkelje të afateve prej 5 vjetësh me mos 

identifikim e mos regjistrim të pasurisë objekt “Ish Doganat Stacioni i Trenit” prone e  

bashkisë, në kundërshtim me afatet KPA, rregulloren dhe me VKM nr. 421, datë 2.6.2010 

(Trajtuar në faqet  186-211të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 62: ZVRPP Shkodër Regjistruesi  të marrë masa për identifikimin e pasurive, 

çeljen e sakte të KPP-ve, me emetimin përkatës të objektit publik ―Ish Doganat Stacioni i 

Trenit)”, sqarimin për regjistrimin me koregjimin sipas ref 15644. të pasurisë nr. 15/239, v. 

11,f. 179 zk 8593, sqarimin për veprimet mbi pasurinë nr. 15/200 v. 11, f. 154 zk 8593 me sip. 

4125 m
2
 truall prej 275m

2
 ndërtesë veprimin me ref 15151 për saktësim sipërfaqes  e ndërtim pa 

leje poseduar nga Shefki Pepa, si dhe për pasurinë nr. 15/202, v. 11, f. 156, zk. 8593 ―ish dogana 

stacioni trenit‖ ndërtesë me sip 297 m
2
 dhe të  japë përgjigjen e vonuar ndaj Bashkisë për 

regjistrimin  e pasurisë për objektin ―Ish Doganat Stacioni i Trenit)”  me sipërfaqe 1023m
2
  

truall nga te cilat 1023 m
2 
 ndërtesë sipas VKM nr. 421, datë 02.06.2010. 
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63- Gjetje: Objekti “Stazhionimi” (nr.8/1 në tabelë zk 8593) sipas VKM nr 421 dt 02.06.2010 

mban pasurinë nr. 17/12 me sipërfaqe 1794m
2
  truall nga te cilat 1794 m

2
 ndërtesë, nuk është 

çelur KPP dhe nuk ka përgjigje ndaj Bashkisë Shkresa 157,datë 18.01.2010. Pra Pranuar nga 

ZVRPP Shkodër e  mos çeljes të KPP-ve nga NJMP mos përgjigje të kërkesës  Bashkisë Shkodër 

nga ZVRPP Shkodër, ne shkelje të afateve me mos identifikim e mos regjistrim të pasurisë objekt 

“Ish Doganat Stacioni i Trenit” prone e  bashkisë, ne tejkalim të afateve prej 8 vjetësh në 

kundërshtim me afatet KPA, rregulloren dhe me VKM nr. 421, datë 2.6.2010 (Trajtuar në faqet  

186-211 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 63: ZVRPP Shkodër Regjistruesi  të marrë masa për identifikimin e pasurive, 

çeljen e sakte të KPP-ve, me emetimin përkatës të objektit publik ―Stazhionimi” dhe japë 

përgjigjen e vonuar ndaj Bashkisë për regjistrimin  e objektit ―Stazhionimi” pasuria nr. 17/12 

me sipërfaqe 1794m
2
 truall nga e cila 1794 m

2
 ndërtesë, sipas VKM nr.421, datë 02.06.2010. 
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64- Gjetje:  Objekti ―Ish Stabilimenti i Sharrave‖ (nr. 9 në tabelë zk 8593)  sipas VKM nr. 

421, datë 02.06.2010 mban nr pasurie 17/21 me sipërfaqe 21844m
2
  truall është çelur KPP  për 

pasurinë nr. 17/21, v. 12, f. 79 zk. 8593 me sipërfaqe 21844m
2 

Truall, afishuar ne seksionin C me 

pronar Shtet. Shkresa e Bashkisë 157, datë 18.01.2010 nuk ka përgjigje. Pra pranuar nga ZVRPP 

Shkodër e çeljes të pasakta të KPP-ve nga NJMP pa shënimin në KPP të emërtimit objektit ―Ish 

Stabilimenti i Sharrave” dhe të përfaqësuesit të organit shtetëror (Min.fin,transp), mos përgjigje 

të kërkesës Bashkisë Shkodër nga ZVRPP Shkodër, ne shkelje të afateve me mos identifikim e 

mos regjistrim të pasurisë objekt “Ish Stabilimenti i Sharrave” prone e bashkisë, ne tejkalim të 

afateve prej 8 vjetësh në kundërshtim me afatet KPA, rregulloren dhe VKM nr.421, datë 2.6.2010 

(Trajtuar ne faqet  186-211të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 64: ZVRPP Shkodër Regjistruesi  të marrë masa për identifikimin e pasurive, 

çeljen e sakte të KPP-ve, me emetimin përkatës të objektit publik  ―Ish Stabilimenti i Sharrave” 

sqarimin për regjistrimin dhe korrigjimin sipas ref.15644 të pasurisë nr. 17/21, v.12 f. 79 zk. 

8593 truall dhe japë përgjigjen e vonuar prej 8 vjetësh ndaj Bashkisë për regjistrimin e pasurisë 

për objektin ―Ish Stabilimenti i Sharrave)” me sipërfaqe 21844 m
2
  truall sipas VKM nr.421, 

datë 02.06.2010. 
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65- Gjetje:  Për 61 pasuritë  e 17 Objekteve truall+ndërtese më funksion shkolla, kinema, 

qendra shëndetësore, kulturore, tregtare, artistike, ekonomike ZK 8593  me pasuritë  nr. 

14/20, nr. 2/147 zk 8593 ―Q. shend"L. Skenderbeg", ―Qendër shëndetësore "L. Partizani", 

pasuritë nr. 11/9,11/10,11/40, 11/87, nr. 11/77 të ―Objekti ish NSHRK‘ pasuritë nr. 15/200, 

15/202,15/201, nr. 15/203, nr. 15/206 ―Objekti ish dogana Stacionit Trenit‖, nr.15/295, 15/296, 

15/292-294 dhe nr. 15/270-306 ―Objekti ish Parku Tregtisë‖, nr.7/15,17/19, nr.17/20,Objekti 



 
 

     29 
 

―ish-Kombinati Drurit‖nr. 17/31,17/51 objekti ―ish shesh i NSHN‖, nr. 17/123 objekti  ―ish 

Ndërmarrja  artistike‖, pas. nr. 2/312 objekti Shkolla ―Branko Kadia‖, pas. nr 2/171, nr. 2/234 

―Objekti Shkolla "Jordan Misja‖, pas nr. 5/105-106 Objekti ―Shkolla "V. Shanto" (Mati 

Logoreci)‖, pas nr. 3/35, objekti ―Shkolla Artistike‖; pas nr. 4/167 Objekti ―Kinema Milenium‖, 

pas nr. 1/156,  Objekti ―Dega Ekonomike e Kulturës Kati I-rë‖, pas. nr. 12/155  objekti ―Dega 

Galeria e Arteve Kati II-rë‖, pas. nr. 3/25  objekti ―Merkata ―Rus‖, pas. nr. 7/75  objekti ―Qendër 

shëndetësore‖L. Ndoc  Mazi‖ sipas pasqyrës emërtuar ―Objekte Pronë e Bashkisë ZK 8593‖, për 

të cilat për pranim nga ZVRPP Shkodër e çelje të pasakta të KPP-ve nga NJMP pa shënimin në 

KPP të emërtimit përfaqësuesit të organit shtetëror (Min.fin,transp), për mos përgjigje të 

kërkesave Bashkisë Shkodër nga ZVRPP Shkodër, ne shkelje të afateve me mos identifikim e 

mos regjistrim të pasurisë objekt “Ish Stabilimenti i Sharrave” prone e  bashkisë, ne tejkalim të 

afateve prej 5-8 vjetësh në kundërshtim me afatet KPA, rregulloren dhe me VKM nr.421, datë 

2.6.2010 (Trajtuar në faqet 186-211të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 65: ZVRPP Shkodër Regjistruesi  të marrë masa për identifikimin e pasurive, 

çeljen e sakte të KPP-ve, me emetimin përkatës të objekteve publik, dhe përfaqësuesve të pronarit 

shtet sqarimin për regjistrimin e gjendjeve juridike dhe veprimeve lidhur me 61 pasuritë 

përkatëse të 17 Objekteve truall+ndërtese të ZK. 8593  (dhe në total të 106 pasurive të llojit 

truall+ndërtese që u përkasin 47 objekteve prona të Bashkisë Shkodër) me funksion shkolla, 

kinema qendra shëndetësore, kulturore, tregtare, artistike, ekonomike me pasuritë nr. 14/20, nr. 

2/147 në zk 8593 ―Q. shend"L. Skenderbeg" Qendër shëndetësore "L. Partizani", pasuritë ―nr. 

11/9, 11/10, 11/40, 11/87, nr. 11/77 të ―Objekti ish NSHRK‘ pasuritë nr. 15/200, 15/202,15/201, 

nr. 15/203, nr. 15/206 ―Objekti ish dogana Stacionit Trenit‖, pasuritë nr. 15/295,15/296,15/292-

294 dhe pasuritë nr. 15/270-306 të objektit ―ish Parku Tregtisë‖, pasuritë nr. 17/15, 17/19, nr. 

17/20 të objektit ―ish-Kombinati Drurit‖, pasuritë nr. 17/31,17/51 të objektit ―ish shesh NSHN‖, 

pasuritë nr. 17/123 të objektit  ―Ish Ndërmarrja artistike‖, pas. nr.2/312 objekti ―Shkolla ―Branko 

Kadia‖, pas. nr. 2/171, nr. 2/234 ―Objekti Shkolla "Jordan Misja‖, pas nr. 5/105-106 ―Objekti 

Shkolla "V. Shanto" (Mati Logoreci)‖, pas nr. 3/35 ―Objekti Shkolla Artistike‖; pas. nr. 4/167 

objekti ―Kinema Milenium‖, pas nr. 1/156, objekti ―Dega Ekonomike e Kulturës Kati I-rë‖, pas. 

nr. 12/155  objekti ―Dega Galeria e Arteve  Kati II-rë‖, pas. nr. 3/25  objekti ―Merkata ―Rus‖, 

pas.nr. 7/75 Objekti ―Qendër shëndetësore ‖L. Ndoc Mazi‖, sipas pasqyrës emërtuar ―Objekte 

Pronë e Bashkisë  ZK 8593‖,  
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66-Gjetje: Objekti “Qendër Shëndetësore L.Daniel Matlia” (nr.1 në tabelë zk 8594)   sipas 

VKM nr.421, datë 02.06.2010 në pasuritë qe transferohen ne pronësi ose ne përdorim te Bashkisë 

Shkodër mban pasurinë nr.7/309 me sipërfaqe 128 m
2
 truall nga e cila 128 m

2 
ndërtesë. Është 

çelur KPP për pasurinë nr.7/309, v. 27, f. 8 me sipërfaqe 205m
2
 ZK 8594 truall nga e cila ska 

ndërtesë e afishuar ne seksionin C me pronar I S Q S, pasuri kjo e regjistruar me ane te VKK 

Pronave nr 276, datë 12.07.1994 sipas referencës nr.7365. Nuk identifikohet sakte pasuria. 

Shkresa nr. 3581, datë 03.10.2011 nuk ka përgjigje. Nuk është informuar dhe mbajtur 

korrespondence me Bashkinë Shkodër. Për këto mospërputhje lidhur me mos  identifikimin e 

sakte të pasurisë është penguar regjistrimi. Pra ka pranim nga ZVRPP Shkodër, çelje të pasaktë të 

KPP-ve (mos identifikim të sakte të pasurisë nr. 7/309 të objektit ―Qendër Shëndetësore 

L.DM”, mosçelje të KPP nga NJMP, mos cilësim emërtimit përkatës dhe përfaqësuesit të organit 

shtetëror (Min Shëndetësisë), mos informim të bashkisë për mbivendosje me regjistrimin ne 

pronësi me VKK me referencën nr. 7365, si dhe mos përgjigje të kërkesës Bashkisë Shkodër nga 

ZVRPP Shkodër, ne shkelje të afateve 5 vjetësh me mos identifikim e mos regjistrim të pasurisë 

objekt “Qendër Shëndetësore L. Naim Gjylbegu” prone e  bashkisë, në kundërshtim me afatet 

KPA, afatin 10 ditor dhe piken 6.12 dhe 21 të Rregullores dhe me VKM, nr.421, datë 2.6.2010 

(Trajtuar në faqet 186-211të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 66: ZVRPP Shkodër Regjistruesi  të marrë masa për identifikimin e pasurisë, 

çeljen e sakte të KPP-së, me emetimin përkatës të objektit publik ―Qendër Shëndetësore L. L.D 

M)”, sqarimin për regjistrimin me mbivendosje sipas VKKP nr. 276 referencës nr. 7365 të 

pasurisë nr. 7/309 zk.8594 me sipërfaqe 205m
2
 truall pa ndërtesë  ne emër të Ibrahim Sokoli 
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Qamil Sokoli dhe japë përgjigjen e vonuar Bashkisë për regjistrimin e pasurisë të objektit 

―Qendër Shëndetësore L.DM)” me pasurinë nr.7/309 zk. 8594 me sipërfaqe 128 m
2
 truall nga 

te cilat 128 m
2
 ndërtesë sipas VKM nr.421, datë 02.06.2010. 
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67- Gjetje:  Objekti “Ambulanca e fëmijëve Perash‖ (nr.2në tabelë zk 8594)  sipas VKM 

nr.421, datë 02.06.2010 për pasuritë qe transferohen ne pronësi ose ne përdorim te Bashkisë 

Shkodër mban nr pasurie 2/440 me sipërfaqe 84 m
2
 truall nga e cila 84 m

2
  ska ndërtesë nuk është 

çelur KPP Shkresa nr.3581, datë 03.10.2011 nuk ka përgjigje.  

nga ZVRPP Shkodër të KPP-ve (mos identifikim të sakte të pasurisë nr.2/440 me sipërfaqe 84 m
2
 

truall nga e cila 84 m
2
 ndërtesë objekti ―Ambulanca e fëmijëve Perash” dhe mosçelje të KPP 

nga NJMP, me cilësim emërtimit përkatës dhe përfaqësuesit të organit shtetëror (Min 

Shëndetësisë ), mos informim të bashkisë dhe për mos përgjigje të kërkesës Bashkisë Shkodër 

nga ZVRPP Shkodër, ne shkelje të afateve me mos identifikim e mos regjistrim të pasurisë objekt 

“Ambulanca e fëmijëve Perash” prone e bashkisë, ne tejkalim të afateve me vonesë  mbi 5 

vjetësh në kundërshtim me afatet KPA, afatin 10 ditor dhe pikën 6.12 dhe 21 të Rregullores dhe 

me VKM nr.421, datë 2.6.2010 (Trajtuar në faqet 186-211 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 67:   ZVRPP Shkodër Regjistruesi  të marrë masa për identifikimin e pasurisë, 

çeljen e sakte të KPP-së, me emetimin përkatës të objektit publik  ―Ambulanca e fëmijëve 

Perash‖ të pasurisë nr. 2/440 me sipërfaqe 84 m
2
 truall nga e cila 84 m

2
 ndërtesë dhe japë 

përgjigjen e vonuar ndaj Bashkisë.  
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68- Gjetje: Objekti “Qendër Shëndetësore L Manush Alimani‖ (nr.3 në tabelë zk 8594)    

sipas VKM nr. 421, datë 02.06.2010 për pasuritë qe transferohen ne pronësi ose ne përdorim te 

Bashkisë Shkodër mban pasurinë nr 1/389 me sipërfaqe 128 m
2
 truall nga e cila 128 m

2 
ndërtesë 

nuk është çelur KPP. Shkresa nr. 3581, datë 03.10.2011 nuk ka përgjigje. Pra ka pranim nga 

ZVRPP Shkodër të KPP-ve (mos identifikim të sakte të pasurisë nr. 1/389 me sipërfaqe 128 m
2
 

truall nga e cila128 m
2 

ndërtesë objekti ―Qendër Shëndetësore LManush Alimani” dhe 

mosçelje të KPP nga NJMP, mos cilësim të emërtimit objektit përkatës dhe përfaqësuesit të 

organit shtetëror (Min Shëndetësisë), mos informim të bashkisë mos përgjigje të kërkesës 

Bashkisë Shkodër nga ZVRPP Shkodër, ne shkelje të afateve me mos identifikim e mos 

regjistrim të pasurisë objekt “Ambulanca e fëmijëve Perash” prone e  bashkisë, ne tejkalim të 

afateve me vonesë  mbi 5 vjetësh në kundërshtim me afatet KPA, afatin 10 ditor dhe piken 6.12 

dhe 21 të Rregullores dhe me VKM nr.421, datë 2.6.2010 (Trajtuar në faqet  186-211të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 68:  ZVRPP Shkodër Regjistruesi  të marrë masa për identifikimin e pasurisë, 

çeljen e sakte të KPP-së, me emetimin përkatës të objektit publik  ―Ambulanca e fëmijëve 

Perash.  të pasurisë nr. 1/389 me sipërfaqe 128 m
2
 truall nga te cilat 128 m

2 
 ndërtesë dhe japë 

përgjigjen e vonuar ndaj Bashkisë.  

Brenda muajit Janar 2019 

 

69- Gjetje: Objekti “Shkolla 28 Nëntori‖ (nr. 8 në tabelë zk 8594)   sipas VKM nr.421, datë 

02.06.2010 për pasuritë qe transferohen ne pronësi ose ne përdorim te Bashkisë Shkodër mban nr 

pasurie 4/234 dhe 4/235 me sipërfaqe 4459 m
2
 truall nga e cila 1173m

2
 ndërtesë është çelur KPP 

për pasurinë nr. 4/234, v.9, f.81 me sipërfaqe 1173 m
2
 truall nga e cila 1173 m

2
 ndërtesë e 

afishuar ne seksionin C me pronar Shtet si dhe pasurinë nr. 4/235, v. 9, f. 82 me sipërfaqe 

120+3305 m
2
 truall nga te cilat 28 m

2
 ndërtesë e afishuar ne seksionin C me pronar Shtet dhe ne 

përshkrimin e veçantë mban shënimin ―Objekti është prishur‖. Shkresa nr. 2451, datë 28.05.2013 

nuk ka përgjigje. Nuk është informuar dhe mbajtur korrespondence me Bashkinë Shkodër për 

këto mos përputhje, ne mënyre qe te identifikohet sakte pasuria dhe te vijohet me regjistrimin e 

saj. Pra ka  pranim nga ZVRPP Shkodër të KPP-ve (mos identifikim të sakte të pasurisë nr. 4/234 

dhe nr. 4/235 me sipërfaqe 4459 m
2
 truall nga e cila 1173 m

2
 ndërtesë objekti “Shkolla 28 

Nëntori‖ nga NJMP, mos cilësim  emërtimit objektit  përkatës dhe përfaqësuesit të organit 
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shtetëror (Min Arsimit), mos informim të bashkisë dhe mos përgjigje të kërkesës Bashkisë 

Shkodër nga ne shkelje të afateve mos identifikim e mos regjistrim të pasurisë objekt “Shkolla 28 

Nëntori‖ prone e  bashkisë, ne tejkalim të afateve me vonesë mbi 5 vjetësh në kundërshtim me 

afatet KPA, afatin 10 ditor dhe piken 6.12 dhe 21 të Rregullores dhe me VKM nr.421, datë 

2.6.2010 (Trajtuar ne faqet  186-211 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 69:  ZVRPP Shkodër Regjistruesi  të marrë masa për identifikimin e pasurisë, 

çeljen e sakte të KPP-së, me emetimin përkatës të objektit publik  të pasurisë nr.  4/234 dhe 4/235 

me sipërfaqe 4459 m
2
 truall nga e cila 1173 m

2
 ndërtesë objekti “Shkolla 28 Nëntori‖  dhe japë 

përgjigjen e vonuar ndaj Bashkisë . 

Brenda muajit Janar 2019 

 

70-Gjetje: Objekti ―Shkolla ―Ali Laçej‖, (nr.9 në tabelë zk 8594)  sipas VKM nr. 421, datë 

02.06.2010, për pasuritë qe transferohen ne pronësi ose ne përdorim te Bashkisë Shkodër mban nr 

pasurie 8/118 dhe 8/119 me sipërfaqe 1927 m
2 

truall nga e cila 1045 m
2 

ndërtesë, është çelur KPP 

për pasurinë nr. 8/118, v.18, f.167 me sipërfaqe 1042 m
2 

truall nga e cila 1042 m
2
 ndërtesë e 

afishuar ne seksionin C me pronar Shtet pasuri e cila është korrigjuar me ref nr 16386 ne 

sipërfaqen 1000m
2
 truall nga e cila 1000m

2
 ndërtesë si dhe pasurinë nr. 8/119, v.18, f. 168 me 

sipërfaqe 1927 m
2
 truall nga e cila ska ndërtesë, e afishuar ne seksionin C me pronar Shtet. 

Shkresa nr.3515, datë 20.03.2013 nuk ka përgjigje. Është regjistruar sipërfaqe me e madhe 

trualli prej 1000 m
2
 dhe sipërfaqe ndërtese 45 m

2
 ndërtese me pak. Nuk është informuar dhe 

mbajtur korrespondence me Bashkinë Shkodër për këto mos përputhje ne mënyre qe te 

identifikohet sakte pasuria dhe te vijohet me regjistrimin e saj. Pra ka pranim nga ZVRPP 

Shkodër të KPP-ve (mos identifikim të sakte të pasurisë nr. 8/118 dhe nr.8/119 me sipërfaqe 1927 

m
2 

truall nga e cila 1045 m
2 

objekti “Shkolla ―Ali Laçej‖ nga NJMP, veprime të  korrigjimeve 

me ref nr 16386 ne sipërfaqen 1000 m
2
 truall nga e cila 1000m

2
 ndërtesë si dhe pasurinë nr. 

8/119, v. 18, f. 168 me sipërfaqe 1927 m
2
 truall nga e cila ska ndërtesë, e afishuar ne seksionin C 

me pronar Shtet, për sipërfaqe me e madhe trualli prej 1000 m
2
 dhe sipërfaqe ndërtese 45 m

2
 

ndërtese me pak, mos cilësim  emërtimit objektit përkatës dhe përfaqësuesit të organit shtetëror 

(Min Arsimit), mos informim të bashkisë dhe mos përgjigje të kërkesës nr. 3515, datë 20.03.2013 

ndaj Bashkisë Shkodër nga ZVRPP Shkodër, ne shkelje të afateve me mos identifikim e mos 

regjistrim të pasurisë objekt “Shkolla 28 Nëntori‖ prone e bashkisë, ne tejkalim të afateve me 

vonesë mbi 5 vjetësh, në kundërshtim me afatet KPA, afatin 10 ditor dhe piken 6.12 dhe 21 të 

Rregullores dhe me VKM nr. 421, datë 2.6.2010 (Trajtuar ne faqet  186-211, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 70: ZVRPP Shkodër Regjistruesi  të marrë masa për identifikimin e pasurisë, 

çeljen e sakte të KPP-së, me emetimin përkatës të objektit publik të pasurisë nr. 8/118 dhe 8/119 

me sipërfaqe 1927 m
2 

truall nga e cila 1045 m
2 

ndërtesë objekti “Shkolla ―Ali Laçej‖  te 

informohet Bashkia Shkodër për parregullsitë e regjistrimit dhe japë përgjigjen e vonuar  ndaj 

Bashkisë sipas VKM nr. 421, datë 02.06.2010. 

Brenda muajit Janar 2019 

 

71- Gjetje: Objekti ―Shkolla e dëshmoreve te Prishtinës‖ (nr. 10 në tabelë zk 8594)    sipas 

VKM nr. 421, datë 02.06.2010 për pasuritë qe transferohen ne pronësi ose ne përdorim te 

Bashkisë Shkodër mban nr pasurie 6/497 me sipërfaqe 5062 m
2
 truall nga e cila 625 m

2
 ndërtesë. 

Nuk është çelur KPP. Shkresa nr. 4638, datë 06.11.2013 nuk ka përgjigje.  

Pra ka pranim nga ZVRPP Shkodër të KPP-ve (mos identifikim të sakte të pasurisë nr. 6/497 me 

sipërfaqe 5062m
2
 truall nga e cila 625 m

2
 ndërtesë, objekti “Shkolla e dëshmoreve te 

Prishtinës‖, mos çeljen e KPP nga NJMP, mos cilësim emërtimit objektit  përkatës dhe 

përfaqësuesit të organit shtetëror (Min Arsimit), mos informim të bashkisë mos përgjigje të 

kërkesës nr. 6256, datë 8.10.13 Bashkisë Shkodër nga ZVRPP Shkodër, shkelje të afateve me 

vonesë mbi 5 vjetësh mos identifikim e mos regjistrim të pasurisë objekt “Shkolla e dëshmoreve 

te Prishtinës‖ prone e bashkisë, ne tejkalim të afateve në kundërshtim me afatet KPA, afatin 10 

ditor dhe piken 6.12 dhe 21 të Rregullores dhe me VKM nr. 421, datë 2.6.2010 (Trajtuar në faqet 

186-211 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
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Rekomandim 71:  ZVRPP Shkodër Regjistruesi të marrë masa për identifikimin e pasurisë, 

çeljen e sakte të KPP-së së munguar, me emetimin përkatës të objektit publik  të pasurisë nr.  

6/497 me sipërfaqe 5062m
2
 truall nga e cila 625 m

2
 ndërtesë objekti “Shkolla e dëshmoreve te 

Prishtinës”, te informohet Bashkia Shkodër për parregullsitë e regjistrimit dhe japë përgjigjen e 

vonuar ndaj Bashkisë. . 

Brenda muajit Janar 2019 

 

72- Gjetje:. Objekti ―Ish Zyrat e Rajonit tek Artistikja‖, (nr.13 në tabelë zk 8594)    sipas 

VKM nr. 421, datë 02.06.2010 per pasuritë qe transferohen ne pronësi ose ne përdorim te 

Bashkisë Shkodër mban nr pasurie 10/8-9 me sipërfaqe 1101m
2 

truall nga e cila 262m
2 

ndërtesë. 

Nuk është çelur KPP.  Shkresa nr. 4638, datë 06.11.2013 nuk ka përgjigje.  

Pra ka pranim nga ZVRPP Shkodër të KPP-ve (mos identifikim të sakte të pasurisë nr. 10/8-9 me 

sipërfaqe 1101m
2 

truall nga e cila 262m
2 

ndërtesë, objekti “Ish Zyrat e Rajonit tek Artistikja‖ 

dhe mos çelje e KPP nga NJMP,   mos cilësim  emërtimit objektit  përkatës dhe përfaqësuesit të 

organit shtetëror (Min PVD Bashki), mos informim të bashkisë dhe mos përgjigje të kërkesës nr. 

4638, datë 06.11.2013 Bashkisë Shkodër nga ZVRPP Shkodër, ne shkelje të afateve me vonesë  

mbi 5 vjetësh mos identifikim e mos regjistrim të pasurisë objekt “Ish Zyrat e Rajonit tek 

Artistikja‖ prone e  bashkisë në kundërshtim me afatet KPA, afatin 10 ditor dhe piken 6.12 dhe 

21 të Rregullores dhe me VKM nr.421, datë 2.6.2010 (Trajtuar në faqet 186-211 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 72: ZVRPP Shkodër Regjistruesi  të marrë masa për identifikimin e pasurisë, 

çeljen e sakte të KPP-së së munguar, me emetimin përkatës të objektit publik të pasurisë nr. 

10/8-9 me sipërfaqe 1101m
2 

truall nga e cila 262m
2 

ndërtesë objekti “Ish Zyrat e Rajonit tek 

Artistikja” te informohet Bashkia Shkodër për parregullsitë e regjistrimit dhe japë përgjigjen e 

vonuar ndaj Bashkisë sipas VKM nr.421, datë 02.06.2010. 

Brenda muajit Janar 2019 

 

73- Gjetje: Objekti ―Shkolla Martin Camaj‖ (nr.14 në tabelë zk 8594)  sipas VKM nr 421 dt 

02.06.2010 për pasuritë qe transferohen ne pronësi ose ne përdorim te Bashkisë Shkodër mban 

pasurinë nr 5/205 me sipërfaqe 885m
2
 truall nga e cila 525 m

2
 ndërtesë. Është çelur KPP  për 

pasurinë nr. 5/205 vol 17 fq 238. Shkresa nr. 1956, datë 07.04.2014  nuk ka përgjigje. Pra ka 

pranim nga ZVRPP Shkodër të KPP-ve (mos identifikim të sakte të pasurisë 5/205 me sipërfaqe 

885m
2
 truall nga e cila 525 m

2
 ndërtesë,  objekti “Shkolla Martin Camaj‖ mos çelje e KPP nga 

NJMP, moscilësim të emërtimit objektit përkatës dhe përfaqësuesit të organit shtetëror (Min 

Arsimit), mos informim të bashkisë mospërgjigje të kërkesës nr. 1956, datë 07.04.2014 Bashkisë 

Shkodër nga ZVRPP Shkodër, ne shkelje të afateve me vonesë  mbi 5 vjetësh mos identifikim e 

mos regjistrim të pasurisë objekt “Shkolla Martin Camaj‖ prone e  bashkisë, në kundërshtim me 

afatet KPA, afatin 10 ditor dhe piken 6.12 dhe 21 të Rregullores dhe me VKM nr. 421, datë 

2.6.2010 (Trajtuar në faqet  186-211 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 73: ZVRPP Shkodër Regjistruesi  të marrë masa për identifikimin e pasurisë, 

çeljen e sakte të KPP-së, me emetimin përkatës të objektit publik  të pasurisë nr.  5/205, v. 17 f. 

238 zk 8594 me sipërfaqe 885m
2
 truall nga e cila 525 m

2
 ndërtesë, objekti “Shkolla Martin 

Camaj” te informohet Bashkia Shkodër për parregullsitë e regjistrimit dhe japë përgjigjen e 

vonuar  ndaj Bashkisë sipas VKM nr. 421, datë 02.06.2010. 

Brenda muajit Janar 2019 

 

74-Gjetje: Objekti Qendër shëndetësore Shiroke (2 Kat) (nr.1 në tabelë zk 8595 Shirokë)  

çelur KPP ne datë përfundimtare  2.12.98  pas nr. 3/13, v. 2, f. 13, zk 8595 me 150 m
2
 truall prej 

80 m
2
 (sipërfaqe ndërtesë 115 m

2
 sipas VKM e cila nuk përputhet me KPP) dhe papërcaktuar në 

KPP emetimin ―Qendër shëndetësore‘, si dhe pa përcaktuar emrin e përfaqësuesit të organit 

shtetëror, nga NJMP përkatëse si dhe është pa përgjigje kërkesa e bashkisë për regjistrim në 

kundërshtim me VKM pasi VKM ka 115,2 m
2
 ndërtesë, me pikën 21 të rregullores 184, me afatet 

e KPA dhe afatin 10 ditor të ZVRPP (Trajtuar në faqet  186-211 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 
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Rekomandim 74:  ZVRPP Shkodër Regjistruesi të marrë masa për identifikimin e pasurisë, 

zgjidhjen e mos përputhjes (sipërfaqe  ndërtesë 115 m
2
 sipas VKM e cila nuk përputhet me KPP) 

çeljen e sakte të KPP-së, me emetimin përkatës të objektit publik  të pasurisë nr.  3/13, v.2, f.13, 

zk 8595 me 150 m
2
 truall prej saj ndërtesë115 m

2
, objekti “Qendër shëndetësore Shiroke (2 

Kat)” te informohet Bashkia Shkodër për parregullsitë e regjistrimit dhe japë përgjigjen e vonuar 

ndaj Bashkisë sipas VKM nr. 421, datë 02.06.2010. 

Brenda muajit Janar 2019 

 

75- Gjetje: Objekti Kampi Shiroke, (nr. 2,3,4 në tabelë zk 8595 Shirokë) kaluar ne pronësi te 

BSP me dekret nr. 204, datë 5.6.1992, pas nr. 2/223, v.3, f. 57 ZK. 8595 truall 9620 m
2
prej 

ndërtese 846 m
2
. Është pa përgjigje kërkesa e bashkisë për regjistrim në kundërshtim me VKM, 

me pikën 21 të rregullores nr.184, me afatet e KPA dhe afatin 10 ditor të ZVRPP ndërsa me ref. 

225, lëshuar kopje certifikate  datë 7.6.2016 (Trajtuar në faqet 186-211 të Raportit Përfundimtar 

të Auditimit). 

Rekomandim 75:  ZVRPP Shkodër Regjistruesi të marrë masa për identifikimin e pasurisë dhe 

te informohet Bashkia Shkodër për pas nr. 2/223, v. 3, f. 57 ZK. 8595 truall 9620 m
2 

prej ndërtese 

846 m
2
 Objekti Kampi Shiroke

  
sipas VKM nr.421, datë 02.06.2010. 

Brenda muajit Janar 2019 

 

76- Gjetje: Objekti ―Shkolla Zogaj” (nr.1 në tabelë zk 8596 Zogaj) sipas VKM nr. 421 pasuria 

nr. 2/62 me sipërfaqe 530 m
2 

truall prej saj 335 m
2 

ndërtesë është pasuri e paidentifikuar, pa KPP 

nga NJMP dhe pa përgjigje bashkisë Shkodër (Trajtuar ne faqet të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit)  

Rekomandim 76: ZVRPP Shkodër Regjistruesi të marrë masa për identifikimin e pasurisë, 

çeljen e sakte të KPP-së së munguar, me emetimin përkatës të objektit publik  të pasurisë nr.  

2/62 ZK. 8596 me sipërfaqe 530 m
2 

truall prej saj 335 m
2 

ndërtesë objekti “Shkolla Zogaj”  te 

informohet Bashkia Shkodër për parregullsitë e regjistrimit dhe japë përgjigjen e vonuar  ndaj 

Bashkisë sipas VKM nr. 421, datë 02.06.2010. 

Brenda muajit Janar 2019 

 

77- Gjetje: Objekti Qendër shëndetësore Zogaj (nr. 2 në tabelë zk 8596 Zogaj)   identifikuar 

KPP pas nr. 2/225, v. 1, f. 176 zk.8596 me truall 103m
2
, pa ndërtesë, me datë përfundimtare 

15.8.2012 si dhe KPP nr. 2/226, v.1, f.177 zk. 8596 me 104 m
2
 truall pa ndërtesë (shuma KPP 

207 m
2
 truall pa ndërtesë) gjendje  në k/shtim me VKM 421 i cili ka truall 218 m

2
 prej saj 

ndërtese 102 m
2
,  shënim ―okupuar Sulejman Abdyl Ndruka seksioni‖ ―E‖ dhe pa përgjigje ndaj 

kërkesës së bashkisë,  në kundërshtim me afatin 1 mujor të KPA, afatin 10 ditor të shërbimit 

ZVRPP, me rregulloren nr. 184 (Trajtuar në faqet  186-211 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

 

Rekomandim 77:  ZVRPP Shkodër Regjistruesi të marrë masa për identifikimin e pasurisë, 

zgjidhjen e mospërputhjes (shuma KPP 207 m
2
 truall pa ndërtesë) gjendje  në k/shtim me VKM 

421 i cili ka truall 218 m
2
 prej saj ndërtese 102 m

2
,  e cila nuk përputhet me KPP e çelur), çeljen e 

sakte të KPP-ve, me emetimin përkatës të objektit publik të pasurisë (nr. 2/225, v. 1, f. 176 zk. 

8596 me  truall 103m
2
, pa ndërtesë dhe KPP nr. 2/226, v.1, f.177 zk. 8596  me 104 m

2
 truall pa 

ndërtesë, objekti “Qendër shëndetësore Zogaj”, te informohet Bashkia Shkodër për 

parregullsitë e regjistrimit dhe japë përgjigjen e vonuar ndaj Bashkisë sipas VKM nr. 421, datë 

02.06.2010. 

Brenda muajit Janar 2019 

 

78- Gjetje: Nga auditimi i KPP-ve Në ZK 8595 Shirokë dhe ZK 8596 Zogaj nga  

pamjaftueshmëri e punës nga Njësia e Menaxhimit të Projektit (NJMP) si pale sipërmarrëse në 

menaxhimin e futjes në sistem të dy ZK-ve me datë përfundimtare datë 2.12.1998 pasi NJMP 

ka çelur dhe  ZQRPP Tiranë e ZVRPP Shkodër kanë pranuar  kartelat e pasurive të paluajtshme 

KPP, me mangësi e pasaktësi lidhur me identifikimin e inventarizimin e pasaktë të pasurive 
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pyjore në terren në përcaktimin e zërave kadastral, mos identifikimin e pasurive ndërtesa 

ekzistuese si shtëpi banimi me mungesën e listave 001, të trojeve e shtëpive ne zonat urbane e 

qendrat e banuara Shiroke e Zogaj, megjithëse këto zona historikisht kane qene te banuara nga 

komunitetet përkatëse, etj; mangësi këto në kundërshtim me kreun IV, nenet 23-27 te ligjit 

nr.7843, datë 13.7.1994 ―Për Regjistrimin e Pasurive të paluajtshme‖ , me nenin 10 paragrafi 2 të 

Dekretit nr.5747,datë 29.6 1978 ‖Për hartimin, miratimin dhe zbatimin e planeve rregulluese 

të qyteteve dhe të fshatrave” dhe me Kreun IV, nenet 24-35 të ligjit nr. 33, datë 21.3.2012 ‗Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme. Mangësitë e mësipërme nga NJMP kanë sjellë si pasoje 

përveç vonesave në regjistrim por pengim  mosregjistrime të pasurive të paluajtshme të përfituara 

nga legalizimi, për shkak të mos identifikimit të shtëpive e ndërtesave ekzistuese private  të 

banoreve  për  mungesë hartimit të listave 001, nga organet e pushtetit vendor (ish-Komuna 

Rrethina e me pas Bashkia Shkodër), shoqëruar me  mungeën Printim II,III sipas kryefamiljareve, 

mungesa e AMTP-ve mosidentifikimi dhe mos çelja e KPP-ve dhe sjell rritjen e riskut të lindjes, 

ngatërrimit paqartësisë në përcaktimin e detyrimeve ―shtet‖-―privat‘  në procesin e  regjistrimit të 

pasurive  ndërtesa e troje përfituar nga ligji i legalizimit (Trajtuar në faqet 186-211 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 78:  ZVRPP Shkodër me ZQRPP Tiranë, Regjistruesi dhe të marrin masa të 

bashkërendojnë punën me pushtetin vendor dhe institucionet shtetërore për kërkimin e 

dokumenteve nga Komisionet përkatëse dhe të konfirmuara nga Strukturat e Pushtetit Vendor si 

listat e hartuara 001 të trojeve dhe shtëpive ekzistuese në v.1991, AMTP për çdo K/Familjarë, 

listat e objekteve ndërtimore publike nga ish komuna Rrethina, Bashkia Shkodër dhe apo nga 

institucionet Shtetërore, dhe të  dokumentoje e çelë KPP drejt e sakte për të ruajtur të drejtat reale 

të pronësisë së PPL sipas subjekteve privat, shtetëror e publik në ZK 8595 Shirokë dhe ZK 8596 

Zogaj   

Brenda muajit Janar 2019 

 

79- Gjetje:ZVRPP Shkodër me  Urdhrin nr-, datë 4.3.11, ka bashkuar 6 pasuri me 12218  m
2
 

nga v.3, f.167, 171,174,169 (1713+4371+3953+1407truall-pyll,truall) dhe nga v.2, f. 202,203 

(677+100 truall,)  duke i çuar tek pas nr.3/335, v3.,f.177 me 12221 m
2
 Pyll. Pra  me sip më pak  3 

m
2
 (12218-12221) pasi KPP hapur me 12218 m

2
 kurse shuma duhet 12221 m

2
” (Trajtuar në 

faqet 186-211të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 79: ZVRPP Shkodër Regjistruesi të marrë masa urdhëroj rregullimin e sipërfaqes 

në KPP e pasurisë nr. 3/335, V3,f.177 ZK 8595 Shiroke duke bërë  koregjimi n e sipërfaqes nga 

12218 m
2
 në 12221 m

2
. 
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80- Gjetje: ZVRPP Shkodër me  Urdhrin Urdhri nr-, datë 4.3.11, ka bashkuar 4 pas me 3448  

m
2
  nga v.3, f.180,178 (952+1925 truall dhe nga v.2, f.102,103 (1120 +451 shesh,) tek pas 

3/345,V3.,f..182 me 3508 m
2
 Pyll.  Nisur nga fakti se origjina e pas.  3/349,v.3, f.178 është 

3/13,v2,f.13 me 1985 m
2 

pra transferuar më pak 60 m
2
. Pra KPP e  hapur me 3508 m

2
 kurse 

shuma duhet 3568 m
2
 (3508 +60 m

2
)” ((Trajtuar në faqet  186-211të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

Rekomandim 80: ZVRPP Shkodër Regjistruesi të marrë masa, urdhëroj rregullimin në KPP e 

pas 3/345,V3.,f..82 ZK 8595 Shiroke të bëhet korrigjimi i sipërfaqes nga 3508 m
2
 në 3568 m 

2
. 

Brenda muajit Janar 2019 

 

81- Gjetje: ZVRPP Shkodër  me ref 0145 ka kryer ndarjen e pasurisë nr.3/100,v.2,f.100 zk 8595 

Shiroke me sip 1985 m
2
 truall në pasuritë; nr. 3/341, v.3, f.178 me 1925 m

2
 dhe pasurinë 

nr.3/342,v.3 f.179 me sip 130 m
2
 truall nga e cila ndërtesë pa marrëdhënien me  truallin; është e 

gabuar dhe vendosur më pak 60 m
2
 (origjina 1985 m

2
 – 1925 m

2
 shuma e ndarjes (pasi 130 m

2
 

ndërtesë është pa marrëdhënie trualli 1925 +130) = -60 m
2
 më pak. ” (Trajtuar në faqet 186-211 

të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 81: ZVRPP Shkodër Regjistruesi të marrë masa kufizimi, urdhëroj dhe të  bëjë 

korrigjimin e KPP nr. 3/341, v.3, f.178,zk 8595 me 1925 m
2
 ―mëmë‖ e mbyllur duke vendosur 
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shifrën 1985m
2
 (të pasurisë origjinë nr. 3/100,v.2,f.100 zk 8595 me 1985m

2
, trajtuar në pikën 

VIII  tek bashkimet e pasurive. 

Brenda muajit Janar 2019 

 

82- Gjetje: ZVRPP Shkodër 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 01.07.2018 arrijnë në rreth 800 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 Shkodër, 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 01.07.2018, 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 

kundërshtim me ligjin nr. 10296, datë 8.7.2010 ―Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin‖,  

3. Administrimi i dokumetacionit në ZVRPP Shkodër, 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‖ (Trajtuar në faqet 211-221, 

të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 82.1: Regjistruesi i ZVRPP Shkodër, të marrë masat për inventarizimin e 

dokumentacionit, dhe të evadohen aplikimet e të gjitha praktikave dhe kërkesave në proces të pa 

përfunduara, para dhe prej 3 vitesh, deri 01.07.2018, 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 

administriohet në arkivë dokumentacioni përkatës  i praktikave në proces. 

Rekomandim 82.2: Regjistruesi i ZVRPP Shkodër 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 fuksionimin e hallkave e strukturave dhe detyrat e përgjegjësitë  për çdo 

punonjës, duke ngritur e forcuar Sistemin e Mekanizmave të Kontrollit të Brendshëm 

(SMKB). 

Rekomandim 82.3: Regjistruesi i ZVRPP Shkodër, të marrë masa që në çdo rast të lëvizjes apo 

largimit nga puna, punonjëit përkatës të dorëzojnë dokumentacionin përkatës, duke hartuar 

procesverbalin e dorëzimit, në të kundërt të ndërmerren të gjithë hapat ligjorë, ndaj personave 

përgjegjës.  
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83- Gjetje: Nga verifikimi i dokuemntacionit në lidhje me ankesën e  Z C nga ZVRPP Shkodër 

rezulton zvaritje në shqyrtimin dhe verifikimin e e dokumentacionit sipas aplikimeve të bëra 

gjate vitit 2017 dhe 2018, me pretendimin e se nuk ka vendimin e gjykatës dhe planet e rilevimi, 

kur këto dokumentacione sipas Arkivit dhe aplikimeve të kryera rezultojnë të dorëzuara dhe të 

evidentuara në ZVRPP Shkodër(Trajtuar në faqet  211-221të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

Rekomandimi 83: Ti kërkohet ZVRPP  Shkodër të marrë masa për vijimin me regjistrimin e 

dokumentacionit të pasurisë, sipas radhorit të pronësisë nr. 830, datë 30.04.1996 dhe 947, 

datë 25.10.1999,(inventari datë 22.11.2007) dhe aplikimeve të paraqitura nga Z C, bazuar në 

dokumentacionin që gjendet në arkivin e ZVRPP dhe të planeve të rilevimit, bazuar edhe në 

vendimin e gjykatës nr.680, datë datë 26.03.1996.   

Menjëherë 

 

84- Gjetje: Në ZVRPP Shkodër, 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 

mjaftueshmëria dhe përshtatshmëria e provave janë të ndërlidhura. Si rezultat lidhur me trajtimin 

dhe orientimin e disa rasteve sipas tabelës nr. 1 bashkëlidhur aktkonstatimit, që përbëjnë risk 

nën kufirin e përcaktimit të gabimit dhe materialitetit por që mund të lihen për shqyrtim 

njësisë, në kuptim të detyrimeve ligjore ndër institucionale, për vlerësimin mbi të drejtat reale 

dhe regjistrimin apo mos regjistrimin në përputhje apo kundërshtim me ligjin dhënien e opinionit 

dhe vlerësimin e riskut, për këto raste do ti lihet detyrë Regjistruesit si më poshtë (Trajtuar në 

faqet 211-221 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 84: Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë në 

bashkëpunim me ZVRPP Shkodër, në lidhje me rastet sipas pasqyrës nr. 1 bashkëlidhur 

aktkonstatimit, të ngrejë grup pune për:  

- Të bëj për çdo rast kontrollin tekniko-ligjor, të regjistrimeve te kryera në kartelat e pasurive të 

paluajtshme; 

- Të kërkoj nga subjekti që do të atakohen paraqitjen e dokumenteve ose informacioneve dhe 

shpjegimeve që Regjistruesi i konsideron  të nevojshme, të bëj lajmërim me shkrim dhe të kërkoj 

nga çdo subjekt, nëse është e nevojshme, që të paraqesë dokumentet e duhura për regjistrimin e 

pasurive përkatëse, të administroj dokumentet dhe bëjë verifikimin e tyre; 

- Të presë dhe dëgjoj subjektet që atakohen për veprime në ZRPP duke Kontrolluar ligjshmërinë 

e dokumenteve të paraqitura për regjistrim dhe të verifikoj gjendjen me KPP dhe HTR dhe akteve 

të fitimit të pronësisë në kuptim të nenit 193 të Kodit; 

- Duke vepruar në përputhje me ligjin nr. 33, datë 29.04.2012 ―Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme‖ si dhe të Rregullores nr. 184, datë 08.04.1999 ―Për punën e zyrës së regjistrimit të 

pasurive të paluajtshme‖; 

- Në përfundim të veprimeve, të njoftojë institucionet përkatëse dhe Kontrollin e Lartë të Shtetit, 

lidhur me rezultatet e ligjshmërisë së këtyre regjistrimeve. 

Brenda muajit Dhjetor 2018 
 

85- Gjetje: Në ZVRPP Shkodër, nisur nga ankesa dt. 10.06.2018 e z. H B, administruar pranë 

Kontrolli i Lartë i Shtetit me nr. 839 prot, dt. 10.07.2018. Nga verifikimi i bërë u konstatua se 

mbi  pasuria me nr. 8/430, volum 26 faqe 132 zone kadastrale 8591 është vendosur Kufizim në 

baze  të referencës nr. 10539 dt. 01.04.2008. Kufizimi mbi këtë pasuri është vendosur ne baze te 

Raportit te KLSH,  dërguar me anë të shkresës  nr..453/7, dt. 20.11.2008. Nga ana e KLSH është 

konstatuar se: Nga kontrolli i dokumentacionit rezultoj se kërkesa e qytetarit për regjistrim të 

pasurisë është pa datë dhe pa nënshkrim.Deklarata personale është pa datë .Nuk ka plan rilevim i 

hartuar nga topografi me licensë dhe konfirmuar nga hartografi i zonës.Mungon azhurnimi dhe 

verifikimi i kryer nga ZVRPP-ja. Ne dosje mungon Leje Ndërtimi e miratuar nga Seksioni i 

Urbanistikes i KEKP qyteti Shkodër si dhe plan vendosja e ndërtesës miratuar nga Seksioni i 
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Urbanistikes i KEKP qyteti Shkodër. Ka një vërtetim kadastre ku thuhet se ne vitin 1962 qytetari 

ka te regjistruar 1660 m2 toke pemishte, vërtetim i cili është lëshuar për KKKP. Nuk ka vendim 

komisioni për` miratimin e rregjistimit të nënshkruar nga tre anëtaret e grupit (Trajtuar në faqet  

211-221, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 85: Regjistruesi i ZVRPP Shkodër, nuk duhet te regjistroje ne KPP pasurinë e 

mësipërme truall me sipërfaqe 2026 m
2
 pasi ne baze te Dekretit nr.5747, date 29.06.1978, 

sipërfaqja e justifikuar është deri ne 200 m
2
 dhe diferenca prej 1820 m

2
  duhet te kthehet  SHTET. 

Menjëherë 

 

86- Gjetje: Në  ZVRPP Shkodër, nisur rekomandimi nr. 52, faqe 278, i Raportit Përfundimtare i 

Auditimit ku përcaktohet kufizimi i pasurisë deri ne verifikimin shqyrtimin, për përcaktimin e 

statusit ligjore si dhe nisur nga ankesa e z. N M për kufizimin e vendosur mbi pasurinë nr.2/891, 

volum .41 faqe 61, zk.8592, nga verifikimi i dokumentacioni tekniko ligjore që ka shërbyer për 

regjistrim fillestare të pasurisë  dhe u konstatua se: -Pasuria e regjistruar ne radhorin e pronësisë 

nr. 149, dt. 05.03.1966 me përshkrim ― Një ode e madhe dhe një ode e vogël, kuzhine,një 

korridor dhe një rrugine e nalte, si dhe katin poshtë një ode, korridor dhe nevojtore dhe m2 oborr 

200 (dyqind) dhe një trume ne oborr....‖., nuk i ka te përcaktuar  kufijtë kjo referuar përshkrimit 

te pasurisë ku kemi te përshkruar sipërfaqen e ndërtesës por  kemi te përcaktuar vetëm sipërfaqen 

e oborrit (200m2). Neni 25 A “pronësia dhe kufijtë e pasurive të paluajtshme përcaktohen nga 

aktet e fitimit të pronësisë”, -Pasuria  e regjistruar ne radhorin e pronësisë nr. 149, dt. 05.03.1966 

me përshkrim ― Një ode e madhe dhe një ode e vogël, kuzhine,një korridor dhe një rrugine e 

nalte, si dhe katin poshtë një ode, korridor dhe nevojtore dhe m
2
 oborr 200 (dyqind) dhe një trume 

ne oborr....‖. ka te papërcaktuar sipërfaqen e ndërtesës (Trajtuar në faqet  211-221 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 868: Regjistruesi i ZVRPP Shkodër bazuar ne ligjit 33/2012― Për Regjistrimin e 

Pasurive te Paluajtshme‖, duhet referuar neni 25 B, për regjistrimin fillestar te kësaj  pasurie. 

Neni 25 B― individët, familjet dhe personat juridikë, privatë apo shtetërorë, që zotërojnë 

dokumente pronësie, sipas shkronjës ―a‖ të këtij neni, por nuk kanë të përcaktuar në to 

sipërfaqen, duhet t‘i paraqesin regjistruesit një kërkesë për regjistrim pronësie. e cila duhet  të 

shoqërohet me: i) dokumentin e pronësisë; ii) një plan rilevimi të pasurisë, të përgatitur nga një 

subjekt i licencuar për punime topografike, sipas kërkesës së të interesuarit apo nga Zyra e 

Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme; iii) deklaratën noteriale të pronarëve kufitarë, që 

vërtetojnë përmbajtjen e kërkesës për kufijtë e pasurisë që pretendohet të regjistrohet. 

Brenda muajit Nëntor 2018 

 

87-Gjetje: ZVRPP Shkodër ka regjistruar në regjistrin Hipotekor të v. 2000, radhor 632, datë 28 

qershor pasurinë nr.17/28, e llojit “tokë, sipërfaqe pyjore“ dhe kryer veprime kontratë shitje, pra 

regjistrime të vonuara pa llogaritur e ndalur vlerën prej131,400 lekë   të kamatëvonesës si dhe 

ka regjistruar veprime ndarje në KPP të pasurisë  nr.17/28, v.3, f.219  ZK.8597 (Shkodra-7) e 

llojit truall me sipërfaqe 29500 m
2
 në pasuritë‖ nr. 17/176,v. 10, f.120 ZK.8597 (Shkodra-7) e 

llojit truall me sipërfaqe 10500 m
2
 nr.17/177,v.10, f.121 ZK.8597 e llojit truall me sipërfaqe 

19000 m
2
  duke lëshuar certifikatë  datë 29.3.18 në emër të M Z A, të dyja me ndryshim të zërit 

kadastral nga zëri “tokë, sipërfaqe pyjore“ ne zërin kadastral “truall”, pa dokumentacionin 

përkatës, tej kompetencave, në kundërshtim me ligjin nr.8752 datë 2001“Për krijimin dhe 

funksionimin e strukturave të administrimit dhe mbrojtjes së tokës”, ligjin nr. 7501, datë 

19.7.1991 „Për tokë” me mangësi në mbajtjen e mbajtjen e parregullt të regjistrit hipotekor, të 

KPP-ve  dhe në kundërshtim me  ligjin nr 7623, datë 31.10.1992 “Për Pyjet dhe Policinë Pyjore, 

ligjin 7843, datë 13.7.1994 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” ndryshuar me ligjin nr. 

33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” dhe mbajtjen e parregullt të regjistrit 

hipotekor si dhe pa verifikuar më parë origjinën dhe saktësinë e veprimeve të mëparshme, në 

kundërshtim me pikën 6.12, kreu II të Rregullores nr. 184, datë 08.4.1999 “Për punën ne Zyrat e 

Regjistrimit të Pasurive” (Trajtuar në faqet  221-236 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 87: ZVRPP Shkodër Regjistruesi të marrë masa për nxjerrjen e urdhër 

kufizimit mbi pasuritë nr. 17/28, v.3, f.219  ZK. 8597 (Shkodra-7) e llojit truall me sipërfaqe 
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29500 m
2
 në pasuritë‖ nr. 17/176,v. 10, f.120 ZK .8597 (Shkodra-7) e llojit truall me sipërfaqe 

10500 m
2
 nr. 17/177,v. 10, f. 121 ZK. 8597 e llojit truall me sipërfaqe 19000 m

2
 , deri në  

plotësimin e dokumentacionit dhe ndjekjen e procedurave të ndryshimit të zërit kadastral dhe në 

likuidimin e vlerës prej 131,400 lekë të kamatëvonesës të pallogaritur e pa shlyer për regjistrim të 

vonuar të pasurisë ―mëmë‖. 

Brenda muajit Nëntor 2018 

 

88- Gjetje: Nga shqyrtimi dhe verifikimi i ankesës së shtetases R B, administruar në KLSH me 

nr. 625 prot, datë 24.05.2018, ku ka ngritur pretendime për veprime dhe mosveprime në 

kundërshtim me ligjin nga ZVRPP Shkodër në lidhje me pajisjen me certifikatë pronësie të 

personave të cilët nuk kanë lidhje me pronën, duke krijuar mbivendosje me pronën e saj, nga 

shqyrtimi i dokumentacionit të administruar në dosje rezulton se: 

Konstatohet se sipërfaqja e truallit prej 190 m2, regjistruar në pasurinë nr. 1/281, vol. 17, fq. 23, e 

kthyer me VKKKP nr. 531, datë 18.06.1995, ndryshuar me vendimin e Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Shkodër me nr. 471, datë 04.03.1996, është më e vogël se sipërfaqja ndërtimore 230 m2 

sipas lejes së ndërtimit nr. 14, datë 20.04.1996, regjistruar në pasurinë nr. 1/210/ND (1/210) e 

llojit Ndërtesë (kompleks tregtar 2 kat) në Vol.17, Fq.193. 

Sipas vendimit të Gjykatës Rrethit Gjyqësor Shkodër nr. 1671, datë 03.11.2003, është vendosur 

njohja pronar me bashkim dhe përzierje të zotit M B mbi një truall me sipërfaqe 155 m2 i ndarë 

në: truall 125 m2 me pasuri nr. 1/210, zk. 8593, vol. 17, fq 197, dhe truall me sip. 30 m2, vol. 17, 

fq. 196, zk. 8593‖, pra duke ligjëruar fitimin e pronësisë mbi truallin dhe rregullimin e 

marrëdhënieve me truallin të sipërfaqeve ndërtimore prej 125 m2, pasuria nr nr.1/210/ND-N2, 

vol. 17, Fq. 196, dhe 30 m2 pasuria nr.1/210/ND-N1 (1/210+1-1), vol.17, Fq.194, ndërkohë që 

për sipërfaqen 56 m2, pjesë e sipërfaqes së kthyer me VKKKP dhe Vendim Gjykate, ekziston Akt 

Dhurimi nr. 2248 Rep, nr. 1132 Kol, datë 15.10.1996, regjistruar në regjistrin hipotekor me nr. 

259, datë 05.09.2001 në favor të D B, duke krijuar mbivendosje të titujve të pronësisë. 

Sqarojmë se regjistrimi i truallit në KPP është bërë vetëm për sipërfaqen prej 125 m2 dhe 

jo për 30 m2. 

- Nga verifikimi hartografik të planvendosjes së lejes së ndërtimit nr.14, datë 20.04.1996, 

regjistruar në vitin 1999 në regjistrat hipotekor dhe afishuar në sistemin e ri të regjistrimit në 

kartelën e pasurisë së paluajtshme me nr.1/210/ND (1/210) e llojit Ndërtesë (kompleks tregtar 2 

kat) në Vol. 17, Fq. 193 me planvendosjen e lejes së ndërtimit nr.771, datë 11.05.2005 regjistruar 

në vitin 2013 në pasurinë nr. 1/610 Vol. 32, Fq. 12 rezulton se regjistrimi i lejës së ndërtimit nr. 

771, datë 11.05.2005 krijon mbivendosje me pasurinë nr. 1/210 Vol. 17, Fq. 193. Gjithashtu nga 

verifikimi hartografik i planvendosjes së lejes së ndërtimit nr. 14, datë 20.04.1996 me 

planrilevimin e pasurisë me nr. 1/283 Vol. 17, Fq. 25 regjistruar në vitin 2001 me origjinë Akt 

Dhurimi Pasuri e Paluajtshme Siperfaqe Trualli me Nr. 2248 Rep, Nr.1132 Kol, datë 15.10.1996 

rezulton se hartografisht kjo pasuri është zhvendosur duke krijuar mbivendosje me 

pasurinë nr. 1/210 e regjistruar më parë në regjistrin hipotekor në vitin 1999 (Trajtuar në 

faqet 256-267 të Projektraportit të Auditimit).  

 

Rekomandim 88: ZVRPP Shkodër të marrë masë kufizimi dhe  të mos kryejë asnjë veprim 

mbi pasuritë nr. 1/210/ND-N1 (1/210+1-1), vol. 17, Fq. 194, nr. 1/210+1-2 (1/210-N3), vol. 17, 

Fq. 197 dhe nr. 1/610 Vol.32, Fq. 12, deri në përfundimin e proceseve gjyqësore për çështjen 

e mbivendosjes. 

Menjëherë  

 

89- Gjetje: Nga shqyrtimi dhe verifikimi i ankesës së trashëgimtarëve të ndjerëve F J dhe B J, 

administruar në KLSH me nr.1088, datë 18.09.2018,, ku ka ngritur pretendime për veprime dhe 

mosveprime në kundërshtim me ligjin nga ZVRPP Shkodër në lidhje me veprimet mbi truallin në 

funksion të objektit pallat të ndërtusr nga shoqëria  ndërtuese ―C-C‖ shpk, nga shqyrtimi i 

dokumentacionit të administruar në dosje rezulton se: 

- Objekti ―Godinë banimi dhe shërbimi 8 kat + 1 kat studio+bodrum & 3 kat shtesë kati+ shtesë 

anësore‖, është regjistruar në volum 44, faqe 249, pasurinë nr. 1/1407-Nd, objekti ndërtesë pa 
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truallin përkatës, në favor të shoqërisë ndërtuese ―C-CO‖ shpk, ndërsa njësitë përbërëse të këtij 

objekti janë regjistruar nga volum 44, faqe 250 deri volum 45, faqe 220, duke vendosur kufizimin 

për njësitë takueses të pronarëve të truallit. 

- procedura e ndjekur për ndarjen e pasurisë nr. 1/77,  sipas dosjes me referncë nr. 8893, nuk 

është kryer në përputhje me kërkesat ligjore, pasi: mungon kërkesa e bërë nga të gjithë 

bashkëpronarët, për ndarjen e pasurisë nr. 1/77, si dhe mungon urdhëri i regjistruesit për 

ndarjen e kësaj pasurie.   

Gjithashtu mos përfshirja e truallit me sipërfaqe 70 m
2
, ndarë nga pasuria nr. 1/77, si pjesë e 

truallit për ndërtimin e objektit, duke e lënë në gjendje të lirë në dispozicion të pronarëve të 

truallit, për të cilin më parë është lidhur kontratë me të gjithë pronarët e truallit, të cilët e kanë 

vënë në dispozicion të ndërtimit të objektit, si pjesë përbërëse e sheshit të ndërtimit të miratuar 

sipas Vendimit të KRRT-së nr. 10, datë 16.04.2009, veprime këto që bien në kundërshtim me 

kushtet e kontratave të lidhura ndërmjet palëve dhe me  përcaktimet në ligjet urbanistike 

(Trajtuar ne faqet  221-236, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 89: ZVRPP Shkodër të marrë masë kufizimi dhe të mos kryejë asnjë veprim 

mbi pasuritë nr. 1/1407-Nd, volum 44, faqe 249 dhe pasuritë që rrjedhin prej saj nga volum 

44, faqe 250 deri volum 45, faqe 220, deri në zgjidhjen e mosmarreveshjes ndërmjet palëve 

apo deri përfundimin e proceseve gjyqësore për zgjidhjen e këtyre mosmarrveshjeve, duke 

rezultuar me realizimin e kontratave të shkëmbimit të truallit përkatës, që disponojnë  

trashëgimtarët e të ndjerëve Fahri Jukni dhe B J. 

Menjëherë 

90-Gjetje: Në asnjë rast, punonjësit e ZVRPP Shkodër, 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 90: Regjistruesi i ZVRPP Shkodër 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  

B. MASA PËR 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 10,255,900 lekë,  analizuar 

si me poshtë:     

  

1- Gjetje: ZVRPP Shkodër në 6 raste, ka regjistruar pasuritë në bazë të lejes së legalizimit, duke 

mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi mungon dokumentacioni përkatës për të argumentuar 

miratimin e parcelës ndërtimore, me sipërfaqe më tepër se sipërfaqja takuese sa trefishi i 

sipërfaqes së bazës së objektit, ndërsa nga ZVRPP Shkodër, nuk janë verifikuar elemntët e formës 

e përmbajtjes së Aktit Administrativ të Lejes së Legalizimit në lidhje me sipërfaqen e parcelës 

ndërtimore, për rrjedhojë është regjistruar në favor të poseduesëve të lejeve të legalizimit, më 

tepër trualli me sipërfaqe totale prej 704.2 m
2
, duke ju referuar cmimit/m

2
 përcaktuar në VKM 

përkatëse, llogaritet në vlerën totale 1,352,100 lekë, që përbën dëm ekonomik në buxhetin e 

shtetit, sa vepruar në papajtushmëri me  shkronjën―a‖ neni 25, nenin 49, të ligjit nr. 33,  datë 

29.04.2012 ―Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme‖ dhe nenin 17 të ligjit nr. 9482, datë 

03.04.2006 ―Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e zonave të ndërtimeve informale‖, i 

ndryshuar dhe me pikën 5, të UKM nr. 2, datë 12.09.2012 ―Për përcaktimin e elementeve të 
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akteve, që verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për 

nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit‖ (Trajtuar ne faqet  58-143, të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

Rekomandim 1: Regjistruesi i ZVRPP Shkodër 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 në 6 raste, sipas pasqyrës ―Regjistrimi i lejeve të legalizimit ZK 8593 dhe 

ZK 3072‖, bashkëlidhur projekt raportit, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko 

ligjor. Gjithashtu në bashkëpunim me Drejtorinë e ALUIZNI-t, të ndiqen procedurat e   

likujdimit me çmimin e tregut, për truallin e tepërt të përfituar padrejtësisht, si më poshtë:  

1. G K dhe F K, për truallin e përfituar më tepër  me sipërfaqe 116.6 m
2
, llogaritur sipas VKM nr. 

514, datë 30.07.2014, për ZK 3702, në vlerë 223,890 lekë; 

2. F K dhe A A , për truallin e përfituar më tepër  me sipërfaqe 181.3 m
2
, llogaritur sipas VKM 

nr. 514, datë 30.07.2014, për ZK 3702, në vlerë 348,096 lekë; 

3. F K dhe Y K, për truallin e përfituar më tepër  me sipërfaqe 126.6 m
2
, llogaritur sipas VKM nr. 

514, datë 30.07.2014, për ZK 3702, në vlerë 243,072 lekë; 

4. A K, për truallin e përfituar më tepër  me sipërfaqe 88.4 m
2
, llogaritur sipas VKM nr. 514, datë 

30.07.2014, për ZK 3702, në vlerë 169.728 lekë; 

5. Sh K, për truallin e përfituar më tepër  me sipërfaqe 139.5 m
2
, llogaritur sipas VKM nr. 514, 

datë 30.07.2014, për ZK 3702, në vlerë 267,840 lekë; 

6. S M, për truallin e përfituar më tepër  me sipërfaqe 51.8 m
2
, llogaritur sipas VKM nr. 514, datë 

30.07.2014, për ZK 3702, në vlerë 99,475 lekë; 
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2- Gjetje: ZVRPP Shkodër në 2 raste, ka regjistruar pasuri truall dhe ndërtesë,  me referencat nr. 

14342 dhe nr. 14394, 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 mungon dokumenti që vërteton shlyerjen e detyrimit 

financiar për truallin e përfituar, gjithashtu  Vendimi nr. 54, datë 18.05.2015 dhe Vendimi nr. 

56, datë 18.05.2015, nuk shprehen lidhur me detyrimin financiar që duhet të shlyejë subjekti 

përfitues i truallit, që duke ju referuar aneksit nr. 3, bashkëlidhur  VKM -së nr. 608, datë 

05.09.2012, të ndryshuar, për të 2 rastet llogaritet në vlerën 600,000 lekë(300.000 +300.000)(për 

truallin me sipërfaqe 101 m
2 

deri 200 m
2
), e cila në mungesë të dokumentacionit argumentues, do 

të konsiderohet shkelje e disiplinës financiare me dëm ekonomik në buxhetin e shtetit 

(Trajtuar ne faqet  173-185, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 2: Regjistruesi i ZVRPP Shkodër 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, nr. 4/180, volum 41, faqe 67;  dhe 

nr. 7/7, volum 34, faqe 129; ZK 8593, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Gjithashtu në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër të ndiqen procedurat e lekujdimit të truallit të 

përfituar, si më poshtë:  

1. T L, për truallin me sipërfaqe 116.6 m
2
, përfituar me Vendim nr. 54, datë 18.05.2015     

llogaritur sipas VKM nr. 608, datë 05.09.2012, në vlerën 300,000 lekë; 

2. S L, për truallin me sipërfaqe 125 m
2
, përfituar me Vendim nr. 56, datë 18.05.2015  llogaritur 

sipas VKM nr. 608, datë 05.09.2012, në vlerën 300,000 lekë; 
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3--Gjetje: ZVRPP Shkodër në 1 rast, ka regjistruar pasuri të paluajtshme me referencë nr. 

16028, sipas akteve që janë kryer transaksione mbi pasuritë, të cilat janë paraqitur për regjistrim 

jashtë afteve ligjore të përcaktuara, ndërsa nga punonjësit te ZVRPP Shkodër nuk është aplikuar 

penalitet në vlerën totale 300,000 lekë, e cila përbën dëm ekonomik në buxhetin e shtetit, 

konkretisht: 
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-Për subjektin D Ç, në shumën 300,000 lekë, për regjistrimin e Vendimi nr. 395, datë 23.02.2011, 

i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, i cili ka marrë formë të prerë sipas Vendimit nr. 342, datë 

27.06.2013, të Gjykatës së Apelit Shkodër, është paraqitur për regjistrim në ZVRPP Shkodër, 

sipas aplikimit nr. 4078, datë 06.03.2017, jashtë afateve ligjore me 1310 ditë (Trajtuar në faqet  

211-221 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 3: Regjistruesi i ZVRPP Shkodër 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 pasurinë nr. 7/248, vol. 34, faqe 72, ZK 8593, deri në arkëtimin e 

efkteve financiare në vlerën 300,000 lekë. 
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4-Gjetje: Nga ZVRPP Shkodër rezulton të jetë regjistruar pasuria Sipas referencës nr. 0477 

regjistruar p. 532/33, v.6, faqe 128 për sipërfaqen Truall  9994 m2 në emër të Z B  me vendim 

gjykate, ndërsa me refencën nr. 00527, date 13.06.2018, Aplikim nr. 12980, datë 13.06.2018 

regjistruar pasuria nr. 532/35, për truall 9994 m2  dhe ndërtim  3271 m2 v. 6, faqe 159 dhe deri 

në momentin e auditimit nuk janë zgjidhur sipas kufizimit të vendosur sipas refencës 0476 dhe 

refencës 0322 nga ana e subjektit përdorues të truallit duhet të ishte paguar qira ose duhet të ishte 

blere trualli, gje e cila nuk ka ndodhur dhe deri në momentin e auditimit  subjekti përdorues i 

truallit duhet të kishte paguar qira  në vleren prej 5,996,400 lekë për 1 vit për sipërfaqen prej 

9994 m2 ( 9994x50 lekë/m2=499700 lek/muaj x 12 muaj =  5,996,400 lekë) 

Rekomandimi 4: ZVRPP, regjistruesi bazuar në mangësite e shkeljet e konstatuara të nxjerë 

urdhër kufizimi në zbatim të nenit 59 të ligjit 33/2012 në lidhje me pasuritë e regjistruara sipas 

refencave nr.  0477 dhe 00527 me nr. 532/33, v.6, faqe 128 dhe nr. 532/35, për truall 9994 m2  

dhe ndërtim  3271 m2 v. 6, faqe 159 deri në arkëtimin e detyrimit përcaktuar në rrugë ligjore në 

vlerën prej lekë 5,996,400 lekë  nga subjekti Z B.   
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5-Gjetje: Sipas referencës 17589, regjistruar pasuria nr. 2/4+2-10, v. 5, faqe 40 Apartament sipas 

vendimit të gjykatës nr. 511, datë 01.03.2010. Vendimi i Gjykatës nr. 627, i Apelit mban datën 

22.12.2012 dhe aplikuar me datë 18.06.2015 ose 3 vite më vonë dhe regjistruar pa zbatur 

penalitet për regjistrim me vonesë në masën prej 300,000 lekë, në kundërshtim me nenin 30 të 

ligjit nr. 33, datë 21.03.2012, sipas refencës 14866, datë 13.11.2012.   

Rekomandimi 5: ZVRPP, regjistruesi bazuar në mangësite e shkeljet e konstatuara të nxjerë 

urdhër kufizimi për pasurin nr. 2/4+2-10, v. 5, faqe 40 regjistruar sipas refencës nr. 17589, në 

zbatim të nenit 59 të ligjit 33/2012 per mos zbatim penaliteti në regjistrimin me vonesë në 

kundershtim me nenin 30 të ligjit 33/2012 në vleren prej 300,000 lekë deri në arkëtimin në rrugë 

ligjore të detyrimit të percaktuar  nga suibjekti nga subjekti  Xh Q, B Q.  
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6-Gjetje: Sipas refencës nr. 19640  regjistruar pasuria nr. 6/647, v. 39, faqe 12, për truall 1220 

m2, sipas vendimit të Komisionit të Pronave nr 772, datë 30.10.1995. Për regjistrimin e këtij 

vendimi të VKKKP nr 772, datë 30.10.1995  është aplikuar për regjistrim me datë 08.09.2017 

duke tejkaluar afatin 30 ditor mbi 10 vjet dhe nuk është zbatuar  penaliteti për 300,000 lekë, në 

kundërshtim me nenin 30 t nenin 30 të ligjit nr. 33,  datë 29.04.2012 ―Për regjistrimin e pasurive 

të paluajtshme‖, me rregulloren nr. 184, datë 08.04.1999,   

Rekomandimi 6: ZVRPP, regjistruesi bazuar në mangësite e shkeljet e konstatuara të nxjerë 

urdhër kufizimi për p. nr. 6/647, v. 39, faqe 12, regjistruar sipas refencës nr. 19640, në zbatim të 

nenit 59 të ligjit 33/2012, mos zbatim penaliteti në vleren 300,000 lekë për regjistrimin me 

vonesë të pasurisë, në kundërshtim me nenin 30 të ligjit 33/2012 në vlerën prej 300,000 lekë deri 

në arkëtimin në rrugë ligjore të detyrimit të përcaktuar  nga subjekti  S X.  
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7- Gjetje: ZVRPP Shkodër me ref nr.0253, datë 12.3.2018 ka regjistruar leje legalizimit nr. 

94344, datë 25.3.2016 në emër të L G për pasurinë nr.1/37/nd v. 1, f. 37 ZK. 8595 Shiroke e llojit 

ndërtesë me sn 198 m
2
 (pa marrëdhënien e truallit, i cili ka si origjine e ndodhje mbi pasurinë 

1/37,v. 1, f. 37 e llojit Truall me sip. 980 m
2
 nga e cila 108 m

2
 Ndërtesë ekzistuese prone shtet, 

KPP me datë përfundimtare datë 02.12.1998, veprim i cili ka shkaktuar një dëm ekonomik 

në vlerën prej 626,400 lekë (prishje e objekteve shtetërore dhe legalizim mbi to të objekteve 

private pa u zhdëmtuar vlera e tyre, llogaritur me çmimin e Entit të Banesave ...etj.) duke 

vepruar në kundërshtim me procedurat e përcaktuara në kundërshtim me VKM nr.756, datë 

26.10.2016 ―Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 280, datë 01.04.2015 të KM ―Për 

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

ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose ne lartësi, në ndërtimet me leje‖ pika 13 paragrafët 1,2 

Udhëzimin e Përbashkët të ZRQPP dhe ALUIZNI-t nr. 4695 dhe 4688, datë 31.05.2016 pika 6, 8, 

9, 10, dhe VKM nr.756, datë 26.10.2016 pika 9, në kundërshtim me pikën 8, Seksioni II, të 

Udhëzimit Metodik nr.76, datë 13.09.1999 ―Për plotësimin e kartelave të pasurive të 

paluajtshme‖ dhe Rregulloren nr. 184, datë 08.04.1999 ―Për punën e zyrës së regjistrimit të 

pasurive të paluajtshme‖, të ndryshuar, Kreu II, pika 10.6, me nenin 42, të ligjit nr.33,  datë 

29.04.2012 dhe  me pikën 2 e 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‖. 

Rekomandim 7: ZVRPP Shkodër, regjistruesi me gjithë kufizimin e vendosur për mungesën e 

marrëdhënies me truallin por dhe përveç kërkimit për plotësim në formë e përmbajtje të 

dokumentacionit të pranuar si deklarata noteriale, konfirmimin e baskisë, njoftimin përgjigje të 

Avokaturës Shtetit, në mbështetje të nenit 49,  59  dhe 74 të ligjit nr. 33/2012 ‗Për regjistrimin e 

pasurive te paluajtshme‖, të marrë masa  të vendosë kufizim dhe barrë mbi pasurinë nr.1/37N,v. 

3, f. 139  ndërtesë me sipërfaqe 198 m
2
 në pronësi të z.Lindita Gocaj deri në shlyerjen e detyrimit 

në vlerën e dëmit ekonomik prej 626,400 lekë të dëmtimit të ish ndërtesës shtetërore.   
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8- Gjetje: ZVRPP Shkodër me ref nr. 0255, datë 19.3.2018 ka regjistruar leje legalizimit nr. 

94915, datë 14.6.2017 në emër të Ramazan Sela  për pasurinë nr. 1/132/nd v.4, f.8 ZK. 8595 

Shiroke e llojit ndërtesë me sn 187,6 m
2
 (pa marrëdhënien e truallit, i cili ka si origjine e ndodhje 

mbi pasurin nr. 3/132, v. 2,v. 1, f. 132 e llojit Truall  me sip. 991 m
2
 dhe ndërtesë 112 m

2
 

pasqyruar prone shtet në KPP me datë përfundimtare 2.12.1998  pa asnjë shënim në seksionin 

―E‖ si dhe për këtë zonë mungon dokumenti listës trojeve 0001, gjendje më datë 01.08.1991. 

Mungon Dokumenti i Konfirmimi  nga Njësia Administrative se objekti është ndërtim i ri dhe 

nuk është pronë shtet, në kundërshtim me shkresën e ZQRPP  nr. 397/2, datë 16.3.2017 me lëndë 

―Në vijim të tajës nr. 180/1, datë 31.01.2017‖ ku shprehet se: ―Gjithashtu për efekt të korrigjimit 

të KPP për ndërtesat të kërkohet nga shtetasit të cilët kane bere vetë deklarimet të depozitojnë 

deklaratën noteriale si dhe një konfirmim nga Njësia Administrative se objekti është ndërtim i ri 

dhe nuk është pronë shtet..”  

Deklarata noteriale nr. 1140/599 datë 19.3.2018, lëshuar nga R S nuk plotëson kushtet e VKM nr. 

756, datë 26.10.2016 ―Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 280, datë 01.04.2015 të KM 

―Për përcaktimin e kritereve,procedurave, e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar 

ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose ne lartësi, në ndërtimet me leje‖ pika 13 paragrafët 1,2, 

mosveprime që kanë sjellë si pasojë dëmin ekonomik për buxhetin e shtetit në vlerën prej 

649,600 lekë të shkaktuar nga qytetari Ramazan Sela, llogaritur: 112 m
2 

 sipërfaqe ndërtesës 

shtetërore te zaptuar shkatërruar x 58,000 lekë/m
2
 sipas çmimit të tregut lirë të zonës Shirokë 

sipas UKM nr. 4, datë 30.9.2015 ―Për miratimin e kostos mesatare të ndërtimit nga EKB për vitin 

2015 i ndryshuar me UKM nr. 3, datë 28.3.2016‖. 

Rekomandim 8: ZVRPP Shkodër, Regjistruesi megjithë kufizimin e vendosur për mungesën e 

marrëdhënies me truallin dhe përveç kërkimit për plotësim në formë e përmbajtje të 

dokumentacionit të pranuar si deklarata noteriale, konfirmInin e bashkisë në mbështetje të nenit 

49,  59  dhe 74  të ligjit nr. 33/2012 ‗Për regjistrimin e pasurive te paluajtshme‖, të vendosë 

kufizim dhe barrë mbi pasurinë  3/132N,v. 4, f. 8 ZK. 8595 Shiroke ndërtesë me sipërfaqe 187,6 
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m
2
 në pronësi të z. R S  deri në shlyerjen e detyrimit në vlerën e dëmit ekonomik prej 649,600 

lekë të dëmtimit të ish ndërtesës shtetërore.   
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9- Gjetje: ZVRPP Shkodër ka regjistruar në regjistrin Hipotekor të v. 2000, radhor 632, datë 28 

qershor pasurinë nr.17/28, e llojit “tokë, sipërfaqe pyjore“ dhe kryer veprime kontratë shitje, pra 

regjistrime të vonuara pa llogaritur e ndalur vlerën prej131,400 lekë   të kamatëvonesës si dhe 

ka regjistruar veprime ndarje në KPP të pasurisë  nr. 17/28, v.3, f.219  ZK. 8597 (Shkodra-7) e 

llojit truall me sipërfaqe 29500 m
2
 në pasuritë‖ nr. 17/176,v. 10, f.120 ZK .8597 (Shkodra-7) e 

llojit truall me sipërfaqe 10500 m
2
 nr. 17/177,v.10, f.121 ZK.8597 e llojit truall me sipërfaqe 

19000 m
2
  duke lëshuar certifikatë  datë 29.3.18 në emër të Mhill Zef Ara, të dyja me ndryshim të 

zërit kadastral nga zëri“tokë, sipërfaqe pyjore“ ne zërin kadastral “truall”, pa dokumentacionin 

përkatës, tej kompetencave, në kundërshtim me ligjin nr. 8752 datë 2001 “Për krijimin dhe 

funksionimin e strukturave të administrimit dhe mbrojtjes së tokës”, ligjin nr. 7501, datë 

19.7.1991 „Për tokë” me mangësi në mbajtjen e mbajtjen e parregullt të regjistrit hipotekor, të 

KPP-ve  dhe në kundërshtim me  ligjin nr 7623, datë 31.10.1992 “Për Pyjet dhe Policinë Pyjore, 

ligjin 7843, datë 13.7.1994 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” ndryshuar me ligjin nr. 

33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” dhe mbajtjen e parregullt të regjistrit 

hipotekor si dhe pa verifikuar më parë origjinën dhe saktësinë e veprimeve të mëparshme, në 

kundërshtim me pikën 6.12, kreu II të Rregullores nr. 184, datë 08.4.1999 “Për punën ne Zyrat e 

Regjistrimit të Pasurive”. 

Rekomandim 9: ZVRPP Shkodër Regjistruesi të marrë masa për nxjerrjen e urdhër kufizimit 

mbi pasuritë nr. 17/28, v.3, f.219  ZK. 8597 (Shkodra-7) e llojit truall me sipërfaqe 29500 m
2
 në 

pasuritë‖ nr. 17/176,v. 10, f.120 ZK .8597 (Shkodra-7) e llojit truall me sipërfaqe 10500 m
2
 nr. 

17/177,v. 10, f. 121 ZK. 8597 e llojit truall me sipërfaqe 19000 m
2
 , deri në  plotësimin e 

dokumentacionit dhe ndjekjen e procedurave të ndryshimit të zërit kadastral dhe në likuidimin e 

vlerës prej 131,400 lekë të kamatëvonesës të pallogaritur e pa shlyer për regjistrim të vonuar të 

pasurisë 
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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 “Largim nga puna”, për këta punonjës: 

 

1. A T,  me detyrë   specialist Jurist, 

2. Sh G, me detyrë specialist Jurist, 

3. A T, me detyrë specialist Hartograf, 

4. N  J, me detyrë specialiste Juriste, 

5. K D, me detyrë specialiste Juriste, 

6. A   H,  me detyrë specialist Jurist, 

7. A   S,  me detyrë specialist Jurist, 

8. L  M, me detyrë specialist Hrtaograf, 

9. D  G, me detyrë specialist Jurist, 

10.  U   L, me detyrë specialist Jurist, 
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-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 ligjit nr. 8743, datë 22.2.2001 ―Për Pronat e Paluajtshme të Shtetit‖, 

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‖, etj, të ndryshuar, trajtuar si më poshtë:   

  

1. z. A T,  me detyrë specialist jurist, për shkelje e pa rregullsi, si vijon: 

 

- Në 1 rast, që i përket referencës nr. 2177, ZK 3072, ka hequr kufizimin  për pasurinë nr. 

1095/4, volum 1, faqe 10(kufizuar sipas  rekomandimit e dërguara nga KLSH), duke mos zbatuar 

kërkesat ligjore, pasi heqja e kufizimeve është kryer pa u plotësuar kushtet për të cilat ishin 

vendosur kufizimet, sa vepruar në kundërshtim me nenin 59, nenin 60 dhe nenin 25, të ligjit nr. 

33,  datë 29.04.2012 ―Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme‖ (Trajtuar në faqet 50-55 , të 

Raportit përfundimtar të Auditimit dhe në aktkonstatimi nr. 24, datë  21.09.2018)  

- Në 1 rast, sipas referencës 16317, ka regjistruar pasurinë në bazë të lejes së legalizimit, duke 

mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi në të gjitha rastet e konstatuara, ka ndodhur tjetërsimi i 

pasurisë ndërtesë me sipërfaqe totale 119.7 m
2
, të regjistruar në pronësi ―shtet, duke kaluar në 

pronësi të personit posedues të lejes së legalizimit, në mungesë të dokumentacionit ligjor që 

shërben si Titull Pronësie, sa vepruar në papajtushmëri me  pikën 3, neni 34, shkronjën―a‖ neni 

25, të ligjit nr. 33,  datë 29.04.2012 ―Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme‖ dhe ligjin nr. 

9482, datë 03.04.2006 ―Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e zonave të ndërtimeve 

informale‖, i ndryshuar(Trajtuar në faqet 58-143, të Raportit përfundimtar të Auditimit dhe në 

aktkonstatimi nr. 18, datë  21.09.2018).  

- Në 1 rast sipas referencës nr. 16358, ka regjistruar pasurinë nr. 7/620, volum 46, faqe 225, truall 

me sipërfaqe 267 m
2
 dhe ndërtesë me sipërfaqe 90 m

2
, ZK 8593, përfituar sipas nenit 25/b, të 

ligjit nr. 33, datë 21.03.2012(me akt pronësie që nuk ka të përcaktuar sipërfaqen), rezulton se 

regjistrimi është kryer me shkelje të dispozitave ligjore, pasi mungon dokumentacioni tekniko 

ligjor në kuptim të germës b nenit 25, të ligjit nr. 33,  datë 29.04.2012 ―Për regjistrimin e pasurive 

të paluajtshme‖, konkretisht: mungon akti i fitimit të pronësisë mbi truallin; mungon kofirmimi 

zyrtar nga instutucionet përkatëse, lidhur me kufizimin me pasuritë nr. 8/132 kufiri nga Lindja  

dhe 7/578 kufiri nga nga Jugu, të llojit rrugë. Gjithashtu si pjesë e truallit është përfshirë edhe 

sipërfaqja 24 .4 m
2
, e cila rezulton zëri kadastral “rrugë” me sipërfaqe 24 .4 m

2 
në pronësi 

“shtet”, sa vepruar në papajtueshmëri me  germën‖ b‖ neni 25, 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 me germën ―a‖ pika 4, pikën 5 dhe pikën 6  të VKM nr. 

745, datë 12.10.2012 ―Për procedurat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, për të cilat 

zotërohen dokumente të ligjshme pronësie, por që nuk kanë të përcaktuar sipërfaqen‖. (Trajtuar 

në faqet 173-185, të Raportit përfundimtar të Auditimit dhe në aktkonstatimi nr. 19, datë  

21.09.2018) 

 -  Në 1 rast sipas referencës nr. 015721, ZK 8592, ka regjistruar pasurinë nr. 1/1407/ND, volum 

44, faqe 24, objekti godinë banimi dhe shërbimi 13 kat, përfituar me leje ndërtimi, nga shoqëria 

―Coloseo Construction‖, rezulton se regjistrimi është kryer me shkelje të dispozitave ligjore, pasi 

regjistrimi i objektit është kryer në mungesë të marrëdhënieve me truallin, trualli mbi të cilin 

ndodhet objekti rezulton pjesërisht në pronësi shtet dhe pronar të pa vërtetuar dhe një nga pasuritë që 

përbëjnë sheshin e ndërtimit,  mbart urdhër kufizimi sipas rerferencës nr. 010778 datë 30.01.2014 me 

argumentin se ka diferencë fakt- dokument për një sipërfaqe 52 m
2 

, gjithashtu sipërfaqja e bazës së 

objektit  nuk përputhet me me sipërfaqen e ndërtimit të miratuar më vendimin nr. 30 datë 30.09.2014, 

duke krijuar një diferencë prej 15 m
2
, si dhe nuk përputhet me të dhënat për sheshin e ndërtimit që 
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pasqyrohen në aktin e kolaudimit sipërfaqe 2303.7 m
2
, ndërsa në lejen zhvillimore nr. 30, datë 

30.09.2014 kjo sipërfaqe është 2231.94 m
2
, duke krijuar një diferencë prej 71,9 m

2
. Nuk pëpruthet 

konfigurimi i gjurmës sipas planimetrisë të re të sheshit të ndërtimit të miratuar, me konfigurimin sipas 

projektit arkitektonik të miratuar, si dhe nuk ka leje për prishje objekti, pasi rezultojnë të regjistruara në 

KPP. Veprime këto në papajtueshmëri me ―ç‖, ―e‖, neni 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,  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 144-149 , të Raportit 

përfundimtar të Auditimit dhe në aktkonstatimi nr. 4, datë  21.09.2018) 

- Në 1 rast sipas referencës nr. 015994, ZK 8592, ka regjistruar pasurinë nr. 1/1450, volum 44, 

faqe 90, objekti godinë banimi dhe shërbimi, përfituar me leje ndërtimi, nga shoqëria ―A-P‖ shpk, 

rezulton se regjistrimi është kryer me shkelje të dispozitave ligjore, pasi mungon dokumentacioni 

tekniko ligjor urbanistik, konkretisht mungojnë:Urdhri i Regjistruesit për kryerjen e veprimeve, 

Planvendosja e sheshit/planin e vendosjes së objektit; Vendimin për leje ndërtimi (e detyrueshme për 

lejet e dhëna, në zbatim të ligjit nr. 8405, datë 17.9.1998, ―Për urbanistikën‖); Vendimin për shesh 

ndërtimi (e detyrue-shme për lejet e dhëna, në zbatim të ligjit nr. 8405, datë 17.9.1998, ―Për 

urbanistikën‖), Certifikata e përdorimit projektin dhe kushtet urbanistike të miratuara, Aktet 

noteriale, kontratat e sipërmarrjes, të lidhura para noterit, ndërmjet zhvilluesit të pronës, në cilësinë e 

investitorit, dhe pronarëve të truallit, janë lidhur me subjektin “X” shpk, që nuk është zhvilluesi i 

pronës, pasi në formularin 4, përcaktohet si investitor dhe ndërtues  “M” shpk dhe “A-P” shpk, 

gjithashtu nuk janë individulizuar njësitë që përfirojnë pronarët e truallit, për rrjedhojë mungojnë 

kontratat e shkëmbimit për truallin që është në funksion të objektit,. Mbi truallin në funksion të 

objektit,  rezultojnë të regjistruara në KPP ndërtesa, për të cilat nuk disponohet leje për prishjen e tyre, 

nga autoriteti përgjegjës që ka miratuar lejen zhvillimore. Veprime këto në papajtueshmëri me ―ç‖, 

―e‖, neni 20, shkronjën ―a‖ neni 25,pikën 1 neni 48, të ligjit nr. 33,  datë 29.04.2012 ―Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme‖ 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 144-149 , 

të Raportit përfundimtar të Auditimit dhe në aktkonstatimi nr. 4, datë  21.09.2018). 

 - Në 1 rast sipas referencës nr. 014624, ZK 8592, ka regjistruar pasurinë nr. 1/1406, volum 42, 

faqe 248, objekti godinë banimi dhe shërbimi, përfituar me leje ndërtimi, nga shoqëria ―P K 09‖ 

shpk, rezulton se regjistrimi është kryer me shkelje të dispozitave ligjore, pasi mungon 

dokumentacioni tekniko ligjor urbanistik, konkretisht mungojnë:Urdhri i Regjistruesit për 

kryerjen e veprimeve, Planvendosja e sheshit/planin e vendosjes së objektit; Vendimin për leje 

ndërtimi (e detyrueshme për lejet e dhëna, në zbatim të ligjit nr. 8405, datë 17.9.1998, ―Për 

urbanistikën‖); Vendimin për shesh ndërtimi (e detyrue-shme për lejet e dhëna, në zbatim të ligjit nr. 

8405, datë 17.9.1998, ―Për urbanistikën‖), Certifikata e përdorimit projektin dhe kushtet 

urbanistike të miratuara. Aktet noteriale, kontratat e sipërmarrjes, të lidhura para noterit, ndërmjet 

zhvilluesit të pronës, në cilësinë e investitorit, dhe pronarëve të truallit, janë lidhur me subjektin “X” 

shpk, që nuk është zhvilluesi i pronës, pasi në formularin 4, përcaktohet si investitor dhe ndërtues  

“M” shpk dhe “A-P” shpk, gjithashtu nuk janë individulizuar njësitë që përfirojnë pronarët e truallit, 

për rrjedhojë mungojnë kontratat e shkëmbimit për truallin që është në funksion të objektit,. Mbi 

truallin në funksion të objektit,  rezultojnë të regjistruara në KPP ndërtesa, për të cilat nuk disponohet 

leje për prishjen e tyre, nga autoriteti përgjegjës që ka miratuar lejen zhvillimore. Veprime këto në 

papajtueshmëri me ―ç‖, ―e‖, neni 20, shkronjën ―a‖ neni 25,pikën 1 neni 48, të ligjit nr. 33,  datë 

29.04.2012 ―Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme‖ 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 144-149, të Raportit përfundimtar të Auditimit dhe në aktkonstatimi nr. 4, datë  

21.09.2018). 
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2. z. S G,  me detyrë ish specialist  jurist, për shkelje e pa rregullsi, si vijon: 

 

- Në 21 raste, sipas referencave: 15998, 16002, 16174, 16199, 14635, 14723, 14725, 14727, 

14787, 15025, 16425, 14391, 14411, 14466, 16075, 18518, 16337, 15062,15064, 15068 dhe 

16121, ka regjistruar pasuritë në bazë të lejes së legalizimit, duke mos zbatuar kërkesat ligjore, 

pasi në të gjitha rastet e konstatuara, ka ndodhur tjetërsimi i pasurive ndërtesë me sipërfaqe totale 

3097  m
2
, të regjistruara në pronësi ―shtet, duke kaluar në pronësi të personave posedues të lejeve 

të legalizimit, në mungesë të dokumentacionit ligjor që shërben si Titull Pronësie, sa vepruar në 

papajtushmëri me  pikën 3, neni 34, shkronjën―a‖ neni 25, të ligjit nr. 33,  datë 29.04.2012 ―Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme‖ dhe ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 ―Për legalizimin, 

urbanizimin dhe integrimin e zonave të ndërtimeve informale‖, i ndryshuar (Trajtuar në faqet 58-

143, të Raportit përfundimtar të Auditimit dhe në aktkonstatimi nr. 18, datë  21.09.2018) 

 - Në 6 raste, sipas referencave: 1485(2 raste), 1486, 1476-1477, 1483-1484 dhe 1964-1965, ka 

regjistruar pasuritë në bazë të lejes së legalizimit, duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi mungon 

dokumentacioni përkatës për të argumentuar miratimin e parcelës ndërtimore, me sipërfaqe më 

tepër se sipërfaqja takuese sa trefishi i sipërfaqes së bazës së objektit, ndërsa nuk janë verifikuar 

elemntët e formës e përmbajtjes së Aktit Administrativ të Lejes së Legalizimit në lidhje me 

sipërfaqen e parcelës ndërtimore, për rrjedhojë është regjistruar në favor të poseduesëve të lejeve 

të legalizimit, më tepër trualli me sipërfaqe totale prej 704.2 m
2
, duke ju referuar cmimit/m

2
 

përcaktuar në VKM përkatëse, llogaritet në vlerën totale 1,352,100 lekë, që përbën dëm ekonomik 

në buxhetin e shtetit, sa vepruar në papajtushmëri me  shkronjën―a‖ neni 25, nenin 49, të ligjit nr. 

33,  datë 29.04.2012 ―Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme‖ dhe nenin 17 të ligjit nr. 9482, 

datë 03.04.2006 ―Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e zonave të ndërtimeve informale‖, 

i ndryshuar dhe 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‖ (Trajtuar në faqet 58-143, të Raportit përfundimtar të 

Auditimit dhe në aktkonstatimi nr. 18, datë  21.09.2018) 

- Në 29 raste, sipas referencave: 1967-68, 19454, 19417, 19358, 19274, 19233, 19229, 19218-

219, 19165, 18445, 1872-75-77-79, 18962-963, 18901-902, 18878, 18821, 18846, 18801,  

referencë me aplikim nr. 15883, datë 14.12.2016, 18779, 18777-78, 18757-758, 18753, 18754, 

18725-726, 18709, 18678-679, 18676, 18657, 18004-005-006, 17790, Për regjistrime të pasurive 

përfituar sipas ligjit të legalizimit nr. 9482, datë 03.04.2006, i ndryshuar, konstatohen shkelje e 

parregullsi, vepruar në kundërshtim me dispozitat ligjore përcaktuar në nenet 44, 45 dhe 49, 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 më 

hollësisht në faqet 58-143, të Raportit Përfundimtar të Auditimit dhe në Aktkonstatimin nr. 12 )  

 

3. z. A T,  me detyrë specialist hartograf, për shkelje e pa rregullsi, si vijon: 

 

- Në 2 raste, sipas referencave: 16425 dhe 16317, ka regjistruar pasuritë në bazë të lejes së 

legalizimit, duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi në të gjitha rastet e konstatuara, ka ndodhur 

tjetërsimi i pasurive ndërtesë me sipërfaqe totale 157.1  m
2
, të regjistruara në pronësi ―shtet, duke 

kaluar në pronësi të personave posedues të lejeve të legalizimit, në mungesë të dokumentacionit 

ligjor që shërben si Titull Pronësie, sa vepruar në papajtushmëri me  pikën 3, neni 34, 

shkronjën―a‖ neni 25, të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 ―Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme‖ 

dhe ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 ―Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e zonave të 

ndërtimeve informale‖, i ndryshuar (Trajtuar në faqet 58-143 , të Raportit përfundimtar të 

Auditimit dhe në aktkonstatimi nr. 18, datë  21.09.2018) 

-  në 1 rast sipas referencës nr. 16358, ka regjistruar pasurinë nr. 7/620, volum 46, faqe 225, 

truall me sipërfaqe 267 m
2
 dhe ndërtesë me sipërfaqe 90 m

2
, ZK 8593, përfituar sipas nenit 25/b, 

të ligjit nr. 33, datë 21.03.2012(me akt pronësie që nuk ka të përcaktuar sipërfaqen), rezulton se 

regjistrimi është kryer me shkelje të dispozitave ligjore, pasi mungon dokumentacioni tekniko 

ligjor në kuptim të germës b nenit 25, të ligjit nr. 33,  datë 29.04.2012 ―Për regjistrimin e pasurive 
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të paluajtshme‖, konkretisht: mungon akti i fitimit të pronësisë mbi truallin; mungon kofirmimi 

zyrtar nga instutucionet përkatëse, lidhur me kufizimin me pasuritë nr. 8/132 kufiri nga L dhe 

7/578 kufiri nga nga Jugu, të llojit rrugë. Gjithashtu si pjesë e truallit është përfshirë edhe 

sipërfaqja 24 .4 m
2
, e cila rezulton zëri kadastral “rrugë” me sipërfaqe 24 .4 m

2 
në pronësi 

“shtet”, sa vepruar në papajtueshmëri me  germën‖ b‖ neni 25, 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 me germën ―a‖ pika 4, pikën 5 dhe pikën 6  të VKM nr. 

745, datë 12.10.2012 ―Për procedurat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, për të cilat 

zotërohen dokumente të ligjshme pronësie, por që nuk kanë të përcaktuar sipërfaqen‖ (Trajtuar 

në faqet 173-185, të Raportit përfundimtar të Auditimit dhe në aktkonstatimi nr. 19, datë  

21.09.2018) 

 -  Në 1 rast, sipas referencës: 015570/12571, ZK 8592, ka kryer veprime mbi pasuritë e 

paluajtshme, ku rezulton se nga verifikimi i materialit hartografik dhe pozicionimit të pronës 

objektet informale, janë ndërtuar në një distancë shumë afër rrugës në buzë të trotuarit, 

parcela ndërtimore (trualli) është hedhur në hartën e punës me konturet e kuqe dhe prekin 

pjesërisht, përkatësisht pasurinë nr. 3/312 e llojit rruge në pronësi shtet. Veprime këto që bien 

në kundërshtim me nenin 45 të Ligjit nr. 33/2012, datë 21.3.2012 ―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‖, ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 ―Për legalizimin, urbanizimin dhe 

integrimin e ndërtimeve pa leje‖, të ndryshuar, neni 39 ―Përjashtimi nga legalizimi‖, dhe ligjin  

nr. 8378, datë  22.07.1998 i ndryshuar ―Kodi rrugor në Republikën e Shqipërisë‖, neni 2 

―Përcaktime dhe klasifikime rrugësh‖ dhe neni 4, ―Përcaktimi i qendrave të banuara‖ (Trajtuar në 

faqet  58-143, të Raportit përfundimtar të Auditimit dhe në aktkonstatimi nr. 5, datë  21.09.2018).   

 

4. znj.  N J,  me detyrë specilaist jurist, për shkelje e parregullsi, si vijon: 

- Në 2 raste, sipas referencave: 12256 dhe 16351, ka regjistruar pasuritë në bazë të lejes së 

legalizimit, duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi në të gjitha rastet e konstatuara, ka ndodhur 

tjetërsimi i pasurive ndërtesë me sipërfaqe totale 221.6  m
2
, të regjistruara në pronësi ―shtet, duke 

kaluar në pronësi të personave posedues të lejeve të legalizimit, në mungesë të dokumentacionit 

ligjor që shërben si Titull Pronësie, sa vepruar në papajtushmëri me  pikën 3, neni 34, 

shkronjën―a‖ neni 25, të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 ―Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme‖ 

dhe ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 ―Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e zonave të 

ndërtimeve informale‖, i ndryshuar (Trajtuar në faqet 58-143, të Raportit përfundimtar të 

Auditimit dhe në aktkonstatimi nr.18, datë  21.09.2018) 

- në 1 rast sipas referencës 13462, ka regjistruar pasurinë nr. 6/210, volum 46, faqe 54, truall me 

sipërfaqe 690 m
2
 dhe ndërtesë me sipërfaqe 310 m

2
, ZK 8593, përfituar sipas nenit 24/b të ligjit 

nr. 7843, datë 13.07.1994 dhe ka kaluar nga regjitrimi hipotekor në sistem regjistrimi fillestar, në 

mungesë të dokumentacionit teknik ligjor, për fitimin e pronësisë mbi truallin, pasi në aktin 

administrativ Vendimi i KKKP-së Shkodër nr. 98, datë 10.09.1993, nuk ka të përcaktuar 

marrëdhënien me truallin, pra nuk është shprehur fare për truallin as lidhur me sipërfaqen dhe as 

për kthim apo kompensim të këtij trualli. Gjithshtu Vendimi i Regjistruesit nr. 953, datë 

14.06.2004, nuk është lëshuar në përputhje me përcaktimet ligjore pasi, mungon akti i fitimit të 

pronësisë për truallin me sipërfaqe të pa përcaktuar, detyrimisht gjatë kalimit në sistem 

regjistrimi, duhet të shqyrtohej vlefshmëria e këtij dokumentacioni. Sa vepruar në 

papajtueshmëri me  germën‖ b‖ neni 25, të ligjit nr. 33,  datë 29.04.2012 ―Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme‖ dhe VKM nr. 745, datë 12.10.2012 ―Për procedurat e regjistrimit të 

pasurive të paluajtshme, për të cilat zotërohen dokumente të ligjshme pronësie, por që nuk kanë të 

përcaktuar sipërfaqen‖ (Trajtuar në faqet 173-185 , të Raportit përfundimtar të Auditimit dhe në 

aktkonstatimi nr. 19, datë  21.09.2018) 

 

5. Për znj. K D, me detyre juriste në ZVRPP Shkodër për mangësitë e shkeljet cilësuar:  



 
 

     48 
 

-Për mos përgjigje të kërkesave Bashkisë Shkodër nga ZVRPP Shkodër, për mos regjistrim 

te pasurive publike  për 7 objekte shkresa, ne shkelje të afateve e tejkalim të afateve prej 

disa vjetësh, në kundërshtim me ligjin nr. 33/2012 me afatet KPA,  afatin 10 ditor të ZVRPP  me 

rregulloren nr.184 dhe me VKM nr. 421, datë 2.6.2010, (Trajtuar në faqet 185-211, të Raportit 

përfundimtar të Auditimit dhe në aktkonstatimi nr. 1, datë  21.09.2018) 

- Në 1 rast sipas referncës 13766,  ZK 8592, ka ofruar shërbimin e kërkuar subjektit, duke kryer 

veprime për pasurinë e paluajtshme nr. 4/348, volum 26, faqe 223, që rrjedh nga vendimi i 

Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave ish-Pronarëve Qarku Shkodër nr. 202, datë 

12.05.1994, në kushtet kur: nuk është kërkuar konfirmim nga organi i cili ka kompetencë 

(ATP) për konfirmimin e vendimit, nisur nga fakti se nuk janë përcjellë zyrtarisht me shkresë 

përcjellëse nga organi që i ka lëshuar ato akte. Gjithashtu  bashkëlidhur këtij vendimi nuk 

ndodhet  procesverbal i marrjes në dorëzim të pronës, dëshmia e trashëgimisë, mungojnë të 

dhënat e pronës si lloji dhe numrat e pasurive, nuk janë bërë verifikimet e elementeve dhe të 

dhënave të aktit, i cili është regjistruar më parë në regjistrin e pasurive të paluajtshme. Veprim 

në papajtueshmëri me nenin 24, pika ―a‖ të ligjit nr. 7843, datë 13.7.1994 ―Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme‖ ndryshuar, pikat 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, 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 40-45, të Raportit përfundimtar të Auditimit dhe në aktkonstatimi 

nr. 6, datë  21.09.2018). 

 

6. A H me detyrë specialist-Jurist  

- Për regjistrime të pasurive përfituar  nga privatizimi, konstatohen shkelje e parregullsi, vepruar 

në kundërshtim me dispozitat ligjore përcaktuar në ligjin 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 më hollësisht në faqet 52-60  të 

Raportit Përfundimtar 

 

7.  Për znj . A S, me detyre juriste zone, për mangësitë e shkeljet cilësuar:  

 

- mbajtjen e 2 KPP të pasurisë nr. 2/320  pasurive nr. 2/320, v.2, fq. 175 zk 8596 Zogaj me 

sipërfaqe 250 m
2 

 truall
 
 në pronësi të S.M.B dhe të nr.2/320, v.2, fq.164 zk 8596 Zogaj me 

sipërfaqe 680 m
2 

truall
 
 në pronësi të M Shkodër, me të njëjtin numër, me diferencë 45 m nga 

transaksionet e regjistrim me ref 25 trajtuar në Raport dhe AK nr. 28, datë 21.09.2018, 

           

8.  Për z. L M,  me detyre Hartograf në ZVRPP Shkodër  për mangësitë e shkeljet cilësuar:  

-Për mos përgjigje të kërkesave Bashkisë Shkodër nga ZVRPP Shkodër, për mos regjistrim te 

pasurive publike  për 4 objekte shkresa, ne shkelje të afateve,e tejkalim të afateve prej 5-8 vjetësh 

në kundërshtim me ligjin nr. 33/2012 me afatet KPA, rregulloren nr.184 dhe me VKM nr. 421, 

datë 2.6.2010, trajtuar në Raport dhe ne AK nr.1, datë 20.9.2018 . 

 

9. Për z. D G, me detyrë Jurist në ZVRPP Shkodër për mangësitë e shkeljet cilësuar:  

Për mangesitë e shkeljet  2 raste regjistrime legalizimesh mbi ndërtesa ekzistuese, shtetërore me  

ref nr. 0255, datë 19.3.2018 regjistruar leje legalizimit nr. 94915  dhe ref nr. 0253, datë 12.3.2018 

regjistruar leje legalizimit nr. 94344, trajtuar në Raportin Përfundimtar dhe AK nr. 16, datë 

21.09.2018, 

           

 10. znj. Ueda Lecaj,  me detyrë specilaist jurist, janë konstatuar shkelje e pa rregullsi, si vijon: 

- Në 1 rast, sipas referencës nr. 16189, ka regjistruar pasurinë në bazë të lejes së legalizimit, duke 

mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi ka ndodhur tjetërsimi i pasurive ndërtesë me sipërfaqe totale 

93.8  m
2
, të regjistruar në pronësi ―shtet, duke kaluar në pronësi të personit posedues të lejes së 
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legalizimit, në mungesë të dokumentacionit ligjor që shërben si Titull Pronësie, sa vepruar në 

papajtushmëri me  pikën 3, neni 34, shkronjën―a‖ neni 25, të ligjit nr. 33,  datë 29.04.2012 ―Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme‖ dhe ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 ―Për legalizimin, 

urbanizimin dhe integrimin e zonave të ndërtimeve informale‖, i ndryshuar.  

 

 

 

PËR PUNONJËSIT E LARGUAR DHE QË NUK KANË ADRESIM INSTITUCIONAL 

 

I. Për ish drejtuesit dhe ish punonjësit, për të cilët 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:  

1 . Z  L, me detyrë ish-Regjistrues,  

2.  Sh L, me detyrë ish-Regjistrues, 

3.  E N, me detyrë ish-Regjistrues dhe ish specialist, 

4.  R S (Z), me detyrë ish specialiste juriste, 

5.  B Sh, me detyrë ish-specialist hartograf, 

6.  I N, me detyrë ish/Regjistrues, 

7. A  B, me detyrë ish specialist jurist, 

8.  A B, me detyrë ish specialist jurist, 

9.  S H, me detyrë ish-specialist hartograf, 

10. E D, me detyrë ish-specialist hartograf, 

11. O V, me detyrë ish/Regjistrues, 

12. B H, me detyrë ish specialiste juriste, 

13. A  N, me detyrë ish  shef sektori dhe specialist jurist, 

14. N K, me detyrë ish/Regjistrues, 

15. G  V, me detyrë ish specialist jurist, 

16.  B  L, me detyrë ish specialist jurist, 

17. B  K,  me detyrë ish specialist jurist, 

18. M R, me detyrë ish specialist jurist, 

19. S T, me detyrë ish specialiste jurist, 

20. G  U, me detyrë ish/Regjistrues, 

21. B M, me detyrë ish zv./Regjistrues, 

22. V P, me detyrë ish  shef sektori dhe specialist jurist, 

2  

 

Lidhur me shkeljet e konstatuara që ju përkasin personave, të konsideruara me ndikim në raport, 

me pasoja në mirëfunksionimin e institucionit, për mangësitë e shkeljet cilësuar:  

 

1. z. Z L,  me detyrë ish- Regjistrues, prej datës 18.01.2018 deri 25 Shtator, për mangësitë e 

shkeljet cilësuar: 

 

-Ka  regjistruar në  2 raste sipas lejeve të legalizimit mbi ndërtesa ekzistuese, shtetërore me  ref 

nr. 0255, datë 19.3.2018 regjistruar leje legalizimit nr. 94915  dhe ref nr. 0253, datë 12.3.2018 

regjistruar leje legalizimit nr. 94344,  mbi objekte shtetërore me dëm ekonomik vlerën 1,276,000 

lekë në kundërshtim me ligjin nr. 9482, datë 3.4.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe 

integrimin e zonave me ndërtime informale“, nenin 39 të ligjit nr 33, datë 21.3.2012 ―Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme‖, në kundërshtim me ligjin nr. 9154, datë 6.01.1993 ―Për 

arkivat në Republikën e Shqipërisë‖, në bazë të rregullores nr. 184, date 08.04.1999 ―(Trajtuar 

më hollësisht në faqet 58-143, të Raportit Përfundimtar të Auditimit dhe në Aktknstatimin nr. 12 

dhe aktkonstatimin nr. 16) 

-Për mos kërkim marrje dorëzim, ndjekje të ecurisë  të praktikave ne proces, shkresat e 

regjistrimit pronave të bashkisë ne shkelje të afateve,e tejkalim të afateve prej 5-8 vjetësh në 
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kundërshtim me ligjin nr. 33/2012 me afatet KPA, rregulloren nr.184 dhe me VKM nr. 421, datë 

2.6.2010, trajtuar në Raport dhe ne AK nr.1, datë 20.9.2018  

- Për urdhërimin e  kryerjes veprimeve në KPP e parregullt të pasurisë nr. 17/28. v.3, f.219 

zk.8597, pa verifikuar më parë origjinën dhe saktësinë e veprimeve të mëparshme, në 

kundërshtim me pikën 6.12, kreu II të Rregullores nr.184, datë 08.4.1999 ―Për punën ne Zyrat e 

Regjistrimit të pasurive të Paluajtshme”të ndryshuar, ku shprehet se: “Njofton KLSH dhe 

Bashkinë /Këshillin e Rrethit dhe institucionin përkatës në vartësi të rastit konkret kur nga një 

organ komision shtetëror është vepruar në kundërshtim me ligjin..‖, dhe kryerje veprimesh  ne 

regjistrin hipotekor dhe në KPP veprimet në ndryshim të zërit kadastral nga fond pyjor në truall, 

për ndarjen e pasurisë 17/28. v.3, f.219 zk.8597 dhe lëshimin e certifikatave të secilës pjese të 

ndarë përkatësisht për  pasuritë 17/176,v. 10, f.120 ZK .8597 (Shkodra-7) e llojit truall me 

sipërfaqe 10500 m
2
 lëshuar c. 29.3.18 dhe Pas nr. 17/177,v.10, f.121 ZK.8597 (Shkodra-7) e llojit 

truall me sipërfaqe 19000 m
2
 lëshuar  c. 29.3.18, (Trajtuar më hollësisht në faqet 221-236,  të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit dhe në Aktknstatimin nr. 2). 

- Në 1 rast, sipas referencës nr. 2177, ZK 3072, ka hequr kufizimin  për pasurinë nr. 1095/4, 

volum 1, faqe 10(kufizuar sipas  rekomandimit e dërguara nga KLSH), duke mos zbatuar 

kërkesat ligjore, pasi heqja e kufizimeve është kryer pa u plotësuar kushtet për të cilat ishin 

vendosur kufizimet, sa vepruar në kundërshtim me nenin 59, nenin 60 dhe nenin 25, të ligjit nr. 

33,  datë 29.04.2012 ―Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme‖ (Trajtuar më hollësisht në faqet 

50-55, të Raportit Përfundimtar të Auditimit dhe në Aktkonstatimin nr. 24)   

- Në 11 raste, sipas referencave: 16337,15998,16002,16174,16189, 16199,12256,16317, 16425, 

16075 dhe 16121, ka regjistruar pasuritë në bazë të lejes së legalizimit, duke mos zbatuar kërkesat 

ligjore, pasi në të gjitha rastet e konstatuara, ka ndodhur tjetërsimi i pasurive ndërtesë me 

sipërfaqe totale 1421.7 m
2
, të regjistruara në pronësi ―shtet‖, duke kaluar në pronësi të personave 

posedues të lejeve të legalizimit, në mungesë të dokumentacionit ligjor që shërben si Titull 

Pronësie, sa vepruar në papajtushmëri me  pikën 3, neni 34, shkronjën―a‖ neni 25, të ligjit nr. 33,  

datë 29.04.2012 ―Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme‖ dhe ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 

―Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e zonave të ndërtimeve informale‖, i ndryshuar 

(Trajtuar më hollësisht në faqet 58-143, të Raportit Përfundimtar të Auditimit dhe në 

Aktkonstatimin nr. 18). 

-  Në 1 rast sipas referencës nr. 16358, ka regjistruar pasurinë nr. 7/620, volum 46, faqe 225, 

truall me sipërfaqe 267 m
2
 dhe ndërtesë me sipërfaqe 90 m

2
, ZK 8593, përfituar sipas nenit 25/b, 

të ligjit nr. 33, datë 21.03.2012(me akt pronësie që nuk ka të përcaktuar sipërfaqen), rezulton se 

regjistrimi është kryer me shkelje të dispozitave ligjore, pasi mungon dokumentacioni tekniko 

ligjor në kuptim të germës b nenit 25, të ligjit nr. 33,  datë 29.04.2012 ―Për regjistrimin e pasurive 

të paluajtshme‖, konkretisht: mungon akti i fitimit të pronësisë mbi truallin; mungon kofirmimi 

zyrtar nga instutucionet përkatëse, lidhur me kufizimin me pasuritë nr. 8/132 kufiri nga Lindja  

dhe 7/578 kufiri nga nga Jugu, të llojit rrugë. Gjithashtu si pjesë e truallit është përfshirë edhe 

sipërfaqja 24 .4 m
2
, e cila rezulton zëri kadastral “rrugë” me sipërfaqe 24 .4 m

2 
në pronësi 

“shtet”, sa vepruar në papajtueshmëri me  germën‖ b‖ neni 25, 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 me germën ―a‖ pika 4, pikën 5 dhe pikën 6  të VKM nr. 

745, datë 12.10.2012 ―Për procedurat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, për të cilat 

zotërohen dokumente të ligjshme pronësie, por që nuk kanë të përcaktuar sipërfaqen‖ (Trajtuar 

më hollësisht në faqet 173-185, të Raportit Përfundimtar të Auditimit dhe në Aktkonstatimin nr. 

19)  

- Në 4 raste,  sipas referencave:  nr. 19973, nr. 19606, nr. 19566, ZK 8594 dhe  sipas referencave 

0477,0515,0533, ZK 1526, për regjistrime të pasurive përfituar  nga regjistrimi i vendimeve të 

gjykatës së formës së prerë, konstatohen shkelje e parregullsi, vepruar në kundërshtim me 

dispozitat ligjore përcaktuar në nenet 44, 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 më hollësisht në faqet 91-123, 152-160 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit dhe në Aktkonstatimin nr. 12 dhe aktkonstatimin nr. 14)  
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-  Në 1 rast sipas referencës nr. 015721, ZK 8592, ka regjistruar pasurinë nr. 1/1407/ND, volum 

44, faqe 24, objekti godinë banimi dhe shërbimi 13 kat, përfituar me leje ndërtimi, nga shoqëria 

―C C‖, rezulton se regjistrimi është kryer me shkelje të dispozitave ligjore, pasi regjistrimi i 

objektit është kryer në mungesë të marrëdhënieve me truallin, trualli mbi të cilin ndodhet objekti 

rezulton pjesërisht në pronësi shtet dhe pronar të pa vërtetuar dhe një nga pasuritë që përbëjnë 

sheshin e ndërtimit,  mbart urdhër kufizimi sipas rerferencës nr. 010778 datë 30.01.2014 me 

argumentin se ka diferencë fakt- dokument për një sipërfaqe 52 m
2 

, gjithashtu sipërfaqja e bazës së 

objektit  nuk përputhet me me sipërfaqen e ndërtimit të miratuar më vendimin nr. 30 datë 30.09.2014, 

duke krijuar një diferencë prej 15 m
2
, si dhe nuk përputhet me të dhënat për sheshin e ndërtimit që 

pasqyrohen në aktin e kolaudimit sipërfaqe 2303.7 m
2
, ndërsa në lejen zhvillimore nr. 30, datë 

30.09.2014 kjo sipërfaqe është 2231.94 m
2
, duke krijuar një diferencë prej 71,9 m

2
. Nuk pëpruthet 

konfigurimi i gjurmës sipas planimetrisë të re të sheshit të ndërtimit të miratuar, me konfigurimin 

sipas projektit arkitektonik të miratuar, si dhe nuk ka leje për prishje objekti, pasi rezultojnë të 

regjistruara në KPP. Veprime këto në papajtueshmëri me ―ç‖, ―e‖, neni 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,  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 144-149 , 

të Raportit përfundimtar të Auditimit dhe në aktkonstatimi nr. 4, datë  21.09.2018) 

- Në 1 rast sipas referencës nr. 015994, ZK 8592, ka regjistruar pasurinë nr. 1/1450, volum 44, 

faqe 90, objekti godinë banimi dhe shërbimi, përfituar me leje ndërtimi, nga shoqëria ―A-P‖ shpk, 

rezulton se regjistrimi është kryer me shkelje të dispozitave ligjore, pasi mungon dokumentacioni 

tekniko ligjor urbanistik, konkretisht mungojnë:Urdhri i Regjistruesit për kryerjen e veprimeve, 

Planvendosja e sheshit/planin e vendosjes së objektit; Vendimin për leje ndërtimi (e detyrueshme 

për lejet e dhëna, në zbatim të ligjit nr. 8405, datë 17.9.1998, ―Për urbanistikën‖); Vendimin për 

shesh ndërtimi (e detyrue-shme për lejet e dhëna, në zbatim të ligjit nr. 8405, datë 17.9.1998, ―Për 

urbanistikën‖), Certifikata e përdorimit projektin dhe kushtet urbanistike të miratuara, Aktet 

noteriale, kontratat e sipërmarrjes, të lidhura para noterit, ndërmjet zhvilluesit të pronës, në cilësinë e 

investitorit, dhe pronarëve të truallit, janë lidhur me subjektin “X” shpk, që nuk është zhvilluesi i 

pronës, pasi në formularin 4, përcaktohet si investitor dhe ndërtues  “Marina” shpk dhe “A-P” 

shpk, gjithashtu nuk janë individulizuar njësitë që përfirojnë pronarët e truallit, për rrjedhojë mungojnë 

kontratat e shkëmbimit për truallin që është në funksion të objektit,. Mbi truallin në funksion të 

objektit,  rezultojnë të regjistruara në KPP ndërtesa, për të cilat nuk disponohet leje për prishjen e 

tyre, nga autoriteti përgjegjës që ka miratuar lejen zhvillimore. Veprime këto në papajtueshmëri me 

―ç‖, ―e‖, neni 20, shkronjën ―a‖ neni 25,pikën 1 neni 48, të ligjit nr. 33,  datë 29.04.2012 ―Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme‖ 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 144-149 , 

të Raportit përfundimtar të Auditimit dhe në aktkonstatimi nr. 4, datë  21.09.2018). 

 - Në 1 rast sipas referencës nr. 014624, ZK 8592, ka regjistruar pasurinë nr. 1/1406, volum 42, 

faqe 248, objekti godinë banimi dhe shërbimi, përfituar me leje ndërtimi, nga shoqëria ―P K 09‖ 

shpk, rezulton se regjistrimi është kryer me shkelje të dispozitave ligjore, pasi mungon 

dokumentacioni tekniko ligjor urbanistik, konkretisht mungojnë:Urdhri i Regjistruesit për 

kryerjen e veprimeve, Planvendosja e sheshit/planin e vendosjes së objektit; Vendimin për leje 

ndërtimi (e detyrueshme për lejet e dhëna, në zbatim të ligjit nr. 8405, datë 17.9.1998, ―Për 

urbanistikën‖); Vendimin për shesh ndërtimi (e detyrue-shme për lejet e dhëna, në zbatim të ligjit nr. 

8405, datë 17.9.1998, ―Për urbanistikën‖), Certifikata e përdorimit projektin dhe kushtet 

urbanistike të miratuara. Aktet noteriale, kontratat e sipërmarrjes, të lidhura para noterit, ndërmjet 

zhvilluesit të pronës, në cilësinë e investitorit, dhe pronarëve të truallit, janë lidhur me subjektin “X” 

shpk, që nuk është zhvilluesi i pronës, pasi në formularin 4, përcaktohet si investitor dhe 

ndërtues  “M” shpk dhe “A-P” shpk, gjithashtu nuk janë individulizuar njësitë që përfirojnë 

pronarët e truallit, për rrjedhojë mungojnë kontratat e shkëmbimit për truallin që është në funksion të 
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objektit,. Mbi truallin në funksion të objektit,  rezultojnë të regjistruara në KPP ndërtesa, për të cilat 

nuk disponohet leje për prishjen e tyre, nga autoriteti përgjegjës që ka miratuar lejen zhvillimore. 

Veprime këto në papajtueshmëri me ―ç‖, ―e‖, neni 20, shkronjën ―a‖ neni 25,pikën 1 neni 48, të 

ligjit nr. 33,  datë 29.04.2012 ―Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme‖ 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 144-149 , të Raportit përfundimtar të Auditimit dhe në aktkonstatimi nr. 4, datë  

21.09.2018) 

 

2. z. Sh L ,  me detyrë ish Regjistrues, për mangësitë e shkeljet cilësuar: 

 

- Në 1 rast, që i përket referencës nr. 1872, ZK 3072, ka hequr kufizimin  për pasurinë nr. 14/1, 

volum 1, faqe 80, duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi heqja e kufizimeve është kryer pa u 

plotësuar kushtet për të cilat ishin vendosur kufizimet, sa vepruar në kundërshtim me nenin 59, 

nenin 60 dhe nenin 25, të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 ―Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme‖ (Trajtuar më hollësisht në faqet 50-55, të Raportit Përfundimtar të Auditimit dhe në 

Aktknstatimin nr. 24) 

- Në 11 raste, sipas referencave: 14411, 14466, 14391, 15062, 15064, 15068, 14635, 14723, 

14725, 14727 dhe 148787, ka regjistruar pasuritë në bazë të lejes së legalizimit, duke mos zbatuar 

kërkesat ligjore, pasi në të gjitha rastet e konstatuara, ka ndodhur tjetërsimi i pasurive ndërtesë 

me sipërfaqe totale 1600 m
2
, të regjistruara në pronësi ―shtet, duke kaluar në pronësi të personave 

posedues të lejeve të legalizimit, në mungesë të dokumentacionit ligjor që shërben si Titull 

Pronësie, sa vepruar në papajtushmëri me  pikën 3, neni 34, shkronjën―a‖ neni 25, të ligjit nr. 33,  

datë 29.04.2012 ―Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme‖ dhe ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 

―Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e zonave të ndërtimeve informale‖, i ndryshuar  

(Trajtuar më hollësisht në faqet 58-143, të Raportit Përfundimtar të Auditimit dhe në 

Aktknstatimin nr. 18). 

-  Në 23 raste, sipas referencave: 18438,  18445, 1872-75-77-79, 18962-963, 18901-902, 18878, 

18821, 18846, 18801,  referencë me aplikim nr. 15883, datë 14.12.2016, 18779, 18777-78, 

18757-758, 18753, 18754, 18725-726, 18709, 18678-679, 18676, 18657, 18004-005-006, 17790, 

Për regjistrime të pasurive përfituar sipas ligjit të legalizimit nr. 9482, datë 03.04.2006, i 

ndryshuar, si dhe 2 raste që përkasin referencave: 19530 dhe 18401, regjistrime të pasurive 

përfituar  nga privatizimi, konstatohen shkelje e parregullsi, vepruar në kundërshtim me nenet 

44, 45 dhe 49, 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‖, 

Rregulloren nr. 184, datë 08.04.1999 (Trajtuar më hollësisht në faqet 58-143, 55-57  të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit dhe në Aktknstatimin nr. 12 dhe aktkonstatimin nr. 13) 

- Në një rast sipas referencës 014401, ka ofruar shërbimin e kërkuar subjektit ―Vllaznimi‖ shpk, 

duke kryer veprime për pasurinë e paluajtshme regjistruar në (KPP), në kushtet kur: Në dosje 

mungon vendimi i autoritetit përgjegjës për prishjen e objektit ekzistues, regjistruar më parë në 

(KPP), projektin dhe kushtet urbanistike të miratuara, veprime këto në papajtueshmëri me 

shkronjat ―ç‖, ―e‖, neni 20, pikën 1 neni 48,  të ligjit nr. 33,  datë 29.04.2012 ―Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme‖ dhe  ligjin nr. 10 119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin e territorit", të 

ndryshuar, (Trajtuar në faqet  , të Raportit përfundimtar të Auditimit dhe në aktkonstatimi nr. 4, 

datë  21.09.2018) 

-  Në 2 raste, sipas referencave: 0013727 dhe 0013565, ZK 8592, ka kryer veprime mbi pasuritë 

e paluajtshme, ku rezulton se nga verifikimi i materialit hartografik dhe pozicionimit të pronës 

objektet informale, janë ndërtuar në një distancë shumë afër rrugës në buzë të trotuarit, 

parcela ndërtimore (trualli) është hedhur në hartën e punës me konturet e kuqe dhe prekin 

pjesërisht, përkatësisht pasurinë nr. 4/532 e llojit rruge në pronësi shtet regjistruar volum 12 

faqe 206 dhe pjesërisht pasurinë nr. 4/532 e llojit rruge në pronësi shtet regjistruar volum 12 

faqe 206. Veprime këto që bien në kundërshtim me nenin 45 të Ligjit nr. 33/2012, datë 21.3.2012 

―Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme‖, pika 5 e Udhëzimit nr. 2, datë 12.09.2012 ―Për 
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përcaktimin e elementëve të akteve që verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të 

paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit‖, ligjin nr. 9482, datë 

03.04.2006 ―Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje‖, të ndryshuar, neni 

39 ―Përjashtimi nga legalizimi‖, dhe ligjin  nr. 8378,  datë  22.07.1998 i ndryshuar ―Kodi rrugor 

në Republikën e Shqipërisë‖, neni 2 ―Përcaktime dhe klasifikime rrugësh‖ dhe neni 4, 

―Përcaktimi i qendrave të banuara‖ (Trajtuar në faqet  58-143, të Raportit përfundimtar të 

Auditimit dhe në aktkonstatimi nr. 5, datë  21.09.2018).   

- Në 1 rast, që i përket referencës nr. 013547/014331, ZK 8592, ka hequr kufizimin  për pasurinë 

nr. 1/1376-ND, volum 41, faqe 133, duke kryer veprime e transaksione dhe lëshuar certefikata 

pronësie, për 30 apartamente, 3 bodrume dhe 6 njësi, duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi 

heqja e kufizimeve është kryer pa u plotësuar kushtet për të cilat ishin vendosur kufizimet, Pasi 

studimi urbanistik pjesor i paraqitur nuk përputhet në asnjë nga të dhënat e paraqitura në leje, 

nuk përmban vendimin e KRRT për miratimin e tij, nuk është emri i subjektit, nuk përputhet 

konfigurimi i objektit , nuk përputhen sipërfaqja e pronësisë dhe sipërfaqja e ndërtimit. 

Gjithashtu për heqjen e kufizimit nuk është njoftuar KLSH. sa vepruar në kundërshtim me 

nenin 59, nenin 60 dhe nenin 25, të ligjit nr. 33,  datë 29.04.2012 ―Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme‖ dhe paragrafi i katërt i 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‖ (Trajtuar në faqet 50-55 

, të Raportit përfundimtar të Auditimit dhe në aktkonstatimi nr. 7, datë  21.09.2018). 

 - Në 1 rast, që i përket referencës nr. 01640/ 01641, ZK 8592, ka hequr kufizimin  për pasuritë 

nr. 416/4, volum 10, faqe 35 dhe nr. 416/3, volum 10, faqe 34, duke kryer veprime e transaksione 

dhe lëshuar certefikata pronësie, duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi heqja e kufizimeve është 

kryer pa u plotësuar kushtet për të cilat ishin vendosur kufizimet, Pasi nuk bëhet evident fakti 

nëse veprimet janë kryer duke ezauruar të gjitha shkallët e gjykimit dhe në rast se vendimi i 

gjykatës ka marrë formë të prerë dhe për të cilin nga ana e ZVRPP Shkodër nuk është bërë 

ankimim, gjithashtu për heqjen e kufizimit nuk është njoftuar KLSH. sa vepruar në 

kundërshtim me nenin 59, nenin 60 dhe nenin 25, të ligjit nr. 33,  datë 29.04.2012 ―Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme‖ dhe paragrafi i katërt i 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‖ (Trajtuar në faqet 50-55 , të Raportit përfundimtar të Auditimit dhe në 

aktkonstatimi nr. 7, datë  21.09.2018). 

-Për 4 raste (2,3,14,16,20), në dhënien e pasaktë të konfirmimit të  statusit juridike të pasurive 

mbi të cilat bien ndërtimet informale sipas tabelës së aktkonstatimit nr.16 trajtuar në faqet  58-

143 të raportit. 

-Për mos përgjigje të kërkesave Bashkisë Shkodër nga ZVRPP Shkodër, për mos regjistrim te 

pasurive publike  për 36 objekte shkresa, ne shkelje të afateve,e tejkalim të afateve prej 5-8 

vjetësh në kundërshtim me  ligjin nr. 33/2012 me afatet KPA, rregulloren nr.184 dhe me VKM 

nr. 421, datë 2.6.2010, (Trajtuar në faqet 186-211 , të Raportit përfundimtar të Auditimit dhe në 

aktkonstatimi nr. 1, datë  21.09.2018). 

 

3. z. E N,  me detyrë ish Regjistrues, për shkelje e pa rregullsi, si vijon: 

 

- Në 2 raste, sipas referencave: 15351 dhe 15343, ka regjistruar pasuritë në bazë të lejes së 

legalizimit, duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi në të gjitha rastet e konstatuara, ka ndodhur 

tjetërsimi i pasurive ndërtesë me sipërfaqe totale 94.8  m
2
, të regjistruara në pronësi ―shtet, duke 

kaluar në pronësi të personave posedues të lejeve të legalizimit, në mungesë të dokumentacionit 

ligjor që shërben si Titull Pronësie, sa vepruar në papajtushmëri me  pikën 3, neni 34, 

shkronjën―a‖ neni 25, të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 ―Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme‖ 

dhe ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 ―Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e zonave të 

ndërtimeve informale‖, i ndryshuar. (Trajtuar më hollësisht në faqet 58-143 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit dhe në Aktkonstatimin nr. 18)  

-  në 1 rast, ka regjistruar pasurinë truall me sipërfaqe 58.8 m
2
 në bazë të lejes së legalizimit, 

duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi kjo pasuri është regjistruar në KPP zëri kadastral “rrugë” 

në pronësi “shtet”, ndërsa ZVRPP Shkodër ka kryer regjistrimin duke e kthyer në truall, duke 
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mos kërkuar kofirmimin nga institucionet përkatëse, sa vepruar në papajtushmëri me germën a 

nenit 25, të ligjit nr. 33,  datë 29.04.2012 ―Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme‖, pika 3 neni 

3, të ligjit nr. 8743, datë 22.2.2001 ―Për Pronat e Paluajtshme të Shtetit‖,  ligjin nr. 9482, datë 

03.04.2006 ―Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e zonave të ndërtimeve informale‖. 

(Trajtuar më hollësisht në faqet 58-143 të Raportit Përfundimtar të Auditimit dhe në 

Aktkonstatimin nr. 18) 

- në 1 rast sipas referencës 13462, ka regjistruar pasurinë nr. 6/210, volum 46, faqe 54, truall me 

sipërfaqe 690 m
2
 dhe ndërtesë me sipërfaqe 310 m

2
, ZK 8593, përfituar sipas nenit 24/b të ligjit 

nr. 7843, datë 13.07.1994 dhe ka kaluar nga regjitrimi hipotekor në sistem regjistrimi fillestar, në 

mungesë të dokumentacionit teknik ligjor, për fitimin e pronësisë mbi truallin, pasi në aktin 

administrativ Vendimi i KKKP-së Shkodër nr. 98, datë 10.09.1993, nuk ka të përcaktuar 

marrëdhënien me truallin, pra nuk është shprehur fare për truallin as lidhur me sipërfaqen dhe as 

për kthim apo kompensim të këtij trualli. Gjithshtu Vendimi i Regjistruesit nr. 953, datë 

14.06.2004, nuk është lëshuar në përputhje me përcaktimet ligjore pasi, mungon akti i fitimit të 

pronësisë për truallin me sipërfaqe të pa përcaktuar, detyrimisht gjatë kalimit në sistem 

regjistrimi, duhet të shqyrtohej vlefshmëria e këtij dokumentacioni. Sa vepruar në 

papajtueshmëri me  germën‖ b‖ neni 25, të ligjit nr. 33,  datë 29.04.2012 ―Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme‖ dhe VKM nr. 745, datë 12.10.2012 ―Për procedurat e regjistrimit të 

pasurive të paluajtshme, për të cilat zotërohen dokumente të ligjshme pronësie, por që nuk kanë të 

përcaktuar sipërfaqen‖. (Trajtuar më hollësisht në faqet 173-185 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit dhe në Aktkonstatimin nr. 19) 

- Sipas  referencave:  18401, 19165, për regjistrime të pasurive përfituar sipas ligjit të legalizimit 

nr. 9482, datë 03.04.2006, i ndryshuar konstatohen shkelje e parregullsi, vepruar në kundërshtim 

me dispozitat ligjore përcaktuar në nenet 44, 45 dhe 49, 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 më hollësisht në faqet 58-143 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit dhe në Aktkonstatimin nr. 12) 

- Në një rast sipas referencës 014401, ka ofruar shërbimin e kërkuar subjektit ―V‖ shpk, duke 

kryer veprime për pasurinë e paluajtshme regjistruar në (KPP), në kushtet kur: Në dosje mungon 

vendimi i autoritetit përgjegjës për prishjen e objektit ekzistues, regjistruar më parë në (KPP), 

projektin dhe kushtet urbanistike të miratuara, veprime këto në papajtueshmëri me shkronjat 

―ç‖, ―e‖, neni 20, pikën 1 neni 48,  të ligjit nr. 33,  datë 29.04.2012 ―Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme‖ dhe  ligjin nr. 10 119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin e territorit", të ndryshuar, 

(Trajtuar në faqet  , të Raportit përfundimtar të Auditimit dhe në aktkonstatimi nr. 4, datë  

21.09.2018) 

-Për mos kërkim marrje dorëzim, ndjekje të ecurisë  të praktikave ne proces shkresat e regjistrimit 

pronave të bashkisë ne shkelje të afateve,e tejkalim të afateve prej 5-8 vjetësh në kundërshtim me 

ligjin nr. 33/2012 me afatet KPA, rregulloren nr.184 dhe me VKM nr. 421, datë 2.6.2010, 

(Trajtuar në faqet 185-211, të Raportit përfundimtar të Auditimit dhe në aktkonstatimi nr. 1, datë  

21.09.2018). 

 

4. z. R S (Z),  me detyrë ish specialiste juriste, për mangësitë e shkeljet cilësuar: 

- Në 1 rast, që i përket referencës nr. 1872, ZK 3072, ka hequr kufizimin  për pasurinë nr. 14/1, 

volum 1, faqe 80, duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi heqja e kufizimeve është kryer pa u 

plotësuar kushtet për të cilat ishin vendosur kufizimet, sa vepruar në kundërshtim me nenin 59, 

nenin 60 dhe nenin 25, të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 ―Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme‖  

- Në 1 rast, sipas referencës  nr. 2011, ZK 1158, 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  8270 m
2
, më tepër, se sipërfaqja takuese e përcaktuar në 

AMTP-në përkatëse, ndërsa njanë kryer shërbime dhe nuk është bërë diferenca LN-AMTP, për të 

veçuar e regjistruar në pronësi shtet, sipërfaqen e tepërt prej 3750 m
2
, sa vepruar në 
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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);  

- Në 1 rast, që i përket referencës nr. 01640/ 01641, ZK 8592, ka hequr kufizimin  për pasuritë 

nr. 416/4, volum 10, faqe 35 dhe nr. 416/3, volum 10, faqe 34, duke kryer veprime e transaksione 

dhe lëshuar certefikata pronësie, duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi heqja e kufizimeve është 

kryer pa u plotësuar kushtet për të cilat ishin vendosur kufizimet, Pasi nuk bëhet evident fakti 

nëse veprimet janë kryer duke ezauruar të gjitha shkallët e gjykimit dhe në rast se vendimi i 

gjykatës ka marrë formë të prerë dhe për të cilin nga ana e ZVRPP Shkodër nuk është bërë 

ankimim, gjithashtu për heqjen e kufizimit nuk është njoftuar KLSH. sa vepruar në 

kundërshtim me nenin 59, nenin 60 dhe nenin 25, të ligjit nr. 33,  datë 29.04.2012 ―Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme‖ dhe paragrafi i katërt i 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‖ (Trajtuar në faqet 50-55, të Raportit përfundimtar të Auditimit dhe në aktkonstatimi 

nr. 7, datë  21.09.2018). 

-Për 2 raste (14,16) për 4 rate (2,3,14,16,20), në dhënien e pasaktë të konfirmimit të  statusit 

juridike të pasurive mbi të cilat bien ndërtimet informale sipas tabelës së aktkonstatimit nr.16 

trajtuar në faqe përkatëse të raportit. 

 -Për mos përgjigje të kërkesave Bashkisë Shkodër nga ZVRPP Shkodër,për regjistrim te pasurive 

publike  për 4 objekt-shkresë, ne shkelje të afateve,e tejkalim të afateve prej 5-8 vjetësh në 

kundërshtim me  ligjin nr. 33/2012 me afatet KPA, rregulloren nr.184 dhe me VKM nr. 421, datë 

2.6.2010, trajtuar në Raport dhe ne AK nr.1, datë 20.9.2018 (Trajtuar në faqet 185-211 , të 

Raportit përfundimtar të Auditimit dhe në aktkonstatimi nr. 1, datë  21.09.2018). 

-Për kryerje veprimesh në KPP e parregullt të pasurisë nr. 17/28. v.3, f.219 zk.8597, pa 

verifikuar më parë origjinën dhe saktësinë e veprimeve të mëparshme, në kundërshtim me pikën 

6.12, kreu II të Rregullores nr.184, datë 08.4.1999 ―Për punën ne Zyrat e Regjistrimit të pasurive 

të Paluajtshme”të ndryshuar, ku shprehet se: “Njofton KLSH dhe Bashkinë /Këshillin e Rrethit 

dhe institucionin përkatës në vartësi të rastit konkret kur nga një organ komision shtetëror është 

vepruar në kundërshtim me ligjin..‖, dhe kryerje veprimesh  ne regjistrin hipotekor dhe në KPP 

veprimet në ndryshim të zërit kadastral nga fond pyjor në truall, për ndarjen e pasurisë 17/28. v.3, 

f.219 zk.8597 dhe lëshimin e certifikatave të secilës pjese të ndarë përkatësisht për  pasuritë 

17/176,v. 10, f.120 ZK .8597 (Shkodra-7) e llojit truall me sipërfaqe 10500 m
2
 lëshuar c. 29.3.18 

dhe Pas nr. 17/177,v.10, f.121 ZK.8597 (Shkodra-7) e llojit truall me sipërfaqe 19000 m
2
 lëshuar  

c. 29.3.18 ( trajtuar në Raportin përfundimtar fq. 221-226 dhe AK nr.2, datë 21.9.2018. 

 

5. z. B Sh,  me detyrë ish specilaist hartograf, për mangësitë e shkeljet cilësuar:  

 

- Në 3 raste, sipas referencave: 13493, 13825 dhe 13615, ka regjistruar pasuritë në bazë të lejes 

së legalizimit, duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi në të gjitha rastet e konstatuara, ka ndodhur 

tjetërsimi i pasurive ndërtesë me sipërfaqe totale 317.8  m
2
, të regjistruara në pronësi ―shtet, duke 

kaluar në pronësi të personave posedues të lejeve të legalizimit, në mungesë të dokumentacionit 

ligjor që shërben si Titull Pronësie, sa vepruar në papajtushmëri me  pikën 3, neni 34, 

shkronjën―a‖ neni 25, të ligjit nr. 33,  datë 29.04.2012 ―Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme‖ dhe ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 ―Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e 

zonave të ndërtimeve informale‖, i ndryshuar. (Trajtuar në faqet 58-143, të Raportit përfundimtar 

të Auditimit dhe në aktkonstatimi nr. 18, datë  21.09.2018).  

- Nuk janë respektuar kërkesat ligjore, për veprimet e kryera sipas referencës nr. 13462, duke 

regjistruar pasuritë: nr. 3/1000, volum 44, faqe 62, truall me sipërfaqe 714 m
2
 dhe ndërtesë me 

sipërfaqe 97.1 m
2
; nr. 3/1001, volum 44, faqe 63, truall me sipërfaqe 114.8 m

2
 dhe ndërtesë me 

sipërfaqe 114.8 m
2
; nr. 3/1003, volum 44, faqe 64, truall me sipërfaqe 300 m

2
, ZK 8593, origjina 

e kalimit të pronësisë rrjedh nga Vendimi i gjykatës nr. 406, datë 27.02.1996 dhe kontrata e 

pjestimit nr. 710/487, datë 15.03.2016, rezulton se regjistrimi i pasurive, duke kaluar nga 

regjistrimi hipotekor në sistem regjistrimi fillestar,  është kryer me shkelje të dispozitave ligjore, 



 
 

     56 
 

pasi mungon dokumentacioni i origjinës së pronës, si   dhe Vendimi i gjykatës nr. 406, datë 

27.02.1996, ndërsa dokumentacioni tjetër(akti pjestimit dhe kontrata e dhurimit, etj) nuk janë 

origjinal por fotokopje të pa noterizuara. Gjithashtu rezulton se Vërtetimi i pronësisë dhe aktet 

përkatëse, nuk kanë të përcaktuar as sipërfaqen e truallit dhe as të objektit, ndërsa në KPP, 

janë regjistruar pasuritë truall dhe ndërtesë për përfituesit, duke përcaktuar sipërfaqet përkatëse, 

duke u bazuar vetëm në pjesët përshkruese të akteve dhe në plan rilevimet e hartuara, sa vepruar 

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‖. (Trajtuar në faqet 173-185, të Raportit përfundimtar të 

Auditimit dhe në aktkonstatimi nr. 19, datë  21.09.2018)  

-Për mangësit shkeljet  në  referencën nr. 025, datë 30.10.2010 në kundërshtim me nenin 34,  59, 

60 dhe 74 të ligjit nr.33, datë 21.3.2012 ―Për Regjistrimin e pasurive të Paluajtshme‖, rregulloren 

nr.184 dhe rregulloren për mbajtjen e KPP trajtuar në Raport dhe AK nr. 28, 

-Për mos përgjigje të kërkesave Bashkisë Shkodër nga ZVRPP Shkodër,për regjistrim te pasurive 

publike  për 1 objekt-shkresë, ne shkelje të afateve,e tejkalim të afateve prej 5-8 vjetësh në 

kundërshtim me  ligjin nr. 33/2012 me afatet KPA, rregulloren nr.184 dhe me VKM nr. 421, datë 

2.6.2010, (Trajtuar në faqet 185-211, të Raportit përfundimtar të Auditimit dhe në aktkonstatimi 

nr. 1, datë  21.09.2018)  

 

 

 

6. z. I N,  me detyrë ish Regjistrues, për mangësitë e shkeljet cilësuar: 

 

- Në 1 rast, sipas referencës nr. 13493, ka regjistruar pasurinë në bazë të lejes së legalizimit, duke 

mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi ka ndodhur tjetërsimi i pasurive ndërtesë me sipërfaqe totale 

114  m
2
, të regjistruar në pronësi ―shtet, duke kaluar në pronësi të personit posedues të lejes së 

legalizimit, në mungesë të dokumentacionit ligjor që shërben si Titull Pronësie, sa vepruar në 

papajtushmëri me  pikën 3, neni 34, shkronjën―a‖ neni 25, të ligjit nr. 33,  datë 29.04.2012 ―Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme‖ dhe ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 ―Për legalizimin, 

urbanizimin dhe integrimin e zonave të ndërtimeve informale‖, i ndryshuar(Trajtuar më 

hollësisht në faqet 58-143, të Raportit Përfundimtar të Auditimit dhe në Aktkonstatimin nr. 18).  

- Nuk janë respektuar kërkesat ligjore, për veprimet e kryera sipas referencës nr. 13462, duke 

regjistruar pasuritë: nr. 3/1000, volum 44, faqe 62, truall me sipërfaqe 714 m
2
 dhe ndërtesë me 

sipërfaqe 97.1 m
2
; nr. 3/1001, volum 44, faqe 63, truall me sipërfaqe 114.8 m

2
 dhe ndërtesë me 

sipërfaqe 114.8 m
2
; nr. 3/1003, volum 44, faqe 64, truall me sipërfaqe 300 m

2
, ZK 8593, origjina 

e kalimit të pronësisë rrjedh nga Vendimi i gjykatës nr. 406, datë 27.02.1996 dhe kontrata e 

pjestimit nr. 710/487, datë 15.03.2016, rezulton se regjistrimi i pasurive, duke kaluar nga 

regjistrimi hipotekor në sistem regjistrimi fillestar,  është kryer me shkelje të dispozitave ligjore, 

pasi mungon dokumentacioni i origjinës së pronës, si   dhe Vendimi i gjykatës nr. 406, datë 

27.02.1996, ndërsa dokumentacioni tjetër(akti pjestimit dhe kontrata e dhurimit, etj) nuk janë 

origjinal por fotokopje të pa noterizuara. Gjithashtu rezulton se Vërtetimi i pronësisë dhe aktet 

përkatëse, nuk kanë të përcaktuar as sipërfaqen e truallit dhe as të objektit, ndërsa në KPP, 

janë regjistruar pasuritë truall dhe ndërtesë për përfituesit, duke përcaktuar sipërfaqet përkatëse, 

duke u bazuar vetëm në pjesët përshkruese të akteve dhe në plan rilevimet e hartuara, sa vepruar 

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‖ (Trajtuar më hollësisht në faqet 173-185, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit dhe në Aktkonstatimin nr. 19).  

- Nnë  3 raste, që ju përkasin referencave: 17623-624, 16990 Për regjistrime të pasurive përfituar 

sipas ligjit të legalizimit nr. 9482, datë 03.04.2006, i ndryshuar,  sipas referencave 17353,17680, 

regjistrime sipas nenit 24/b,  si dhe 1 rast që sipas  referencave: 17589, 17352, regjistrime të 

pasurive përfituar  nga regjistrimi i vendimeve të gjykatës seë formës së prerë konstatohen 
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shkelje e parregullsi, vepruar në kundërshtim me dispozitat ligjore përcaktuar në nenet 44, 45 

dhe 49, 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‖, 

Rregulloren nr. 184, datë 08.04.1999 (Trajtuar më hollësisht në faqet 58-143, 173-185 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit dhe në Aktkonstatimin nr. 12 dhe aktkonstatimin nr. 14) 

-Për mos përgjigje të kërkesave Bashkisë Shkodër nga ZVRPP Shkodër,për mos regjistrim te 

pasurive publike  për 3 objekte-shkresa, ne shkelje të afateve,e tejkalim të afateve prej 5-8 vjetësh 

në kundërshtim me  ligjin nr. 33/2012 me afatet KPA, rregulloren nr.184 dhe me VKM nr. 421, 

datë 2.6.2010, (Trajtuar më hollësisht në faqet 185-211, të Raportit Përfundimtar të Auditimit dhe 

në Aktkonstatimin nr. 1 ). 

 

7. z. A B,  me detyrë ish specialist jurist, për mangësitë e shkeljet cilësuar: 

 

- Në 1 rast, sipas referencës nr. 13493, ka regjistruar pasurinë në bazë të lejes së legalizimit, duke 

mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi ka ndodhur tjetërsimi i pasurive ndërtesë me sipërfaqe totale 

114  m
2
, të regjistruar në pronësi ―shtet, duke kaluar në pronësi të personit posedues të lejes së 

legalizimit, në mungesë të dokumentacionit ligjor që shërben si Titull Pronësie, sa vepruar në 

papajtushmëri me  pikën 3, neni 34, shkronjën―a‖ neni 25, të ligjit nr. 33,  datë 29.04.2012 ―Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme‖ dhe ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 ―Për legalizimin, 

urbanizimin dhe integrimin e zonave të ndërtimeve informale‖, i ndryshuar (Trajtuar më 

hollësisht në faqet 58-143, të Raportit Përfundimtar të Auditimit dhe në Aktkonstatimin nr. 18). 

- Nuk janë respektuar kërkesat ligjore, për veprimet e kryera sipas referencës nr. 13462, duke 

regjistruar pasuritë: nr. 3/1000, volum 44, faqe 62, truall me sipërfaqe 714 m
2
 dhe ndërtesë me 

sipërfaqe 97.1 m
2
; nr. 3/1001, volum 44, faqe 63, truall me sipërfaqe 114.8 m

2
 dhe ndërtesë me 

sipërfaqe 114.8 m
2
; nr. 3/1003, volum 44, faqe 64, truall me sipërfaqe 300 m

2
, ZK 8593, origjina 

e kalimit të pronësisë rrjedh nga Vendimi i gjykatës nr. 406, datë 27.02.1996 dhe kontrata e 

pjestimit nr. 710/487, datë 15.03.2016, rezulton se regjistrimi i pasurive, duke kaluar nga 

regjistrimi hipotekor në sistem regjistrimi fillestar,  është kryer me shkelje të dispozitave ligjore, 

pasi mungon dokumentacioni i origjinës së pronës, si   dhe Vendimi i gjykatës nr. 406, datë 

27.02.1996, ndërsa dokumentacioni tjetër(akti pjestimit dhe kontrata e dhurimit, etj) nuk janë 

origjinal por fotokopje të pa noterizuara. Gjithashtu rezulton se Vërtetimi i pronësisë dhe aktet 

përkatëse, nuk kanë të përcaktuar as sipërfaqen e truallit dhe as të objektit, ndërsa në KPP, 

janë regjistruar pasuritë truall dhe ndërtesë për përfituesit, duke përcaktuar sipërfaqet përkatëse, 

duke u bazuar vetëm në pjesët përshkruese të akteve dhe në plan rilevimet e hartuara, sa vepruar 

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‖ (Trajtuar në faqet 173-185, të Raportit përfundimtar të 

Auditimit dhe në aktkonstatimi nr. 19, datë  21.09.2018). 

- Në 1 rast, sipas referencës nr. 14342 ka regjistruar pasurinë truall me sipërfaqe 159.4 m
2
 dhe 

ndërtesë me sipërfaqe 66.7 m
2
, të përfituar me  Vendim 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 Bashkia Shkodër nuk ka përcjellë dokumentacionin 

përkatës pë tu shqyrtuar nga Këshilli i Qarkut Shkodër,  ndërsa duhet të merrte vendim për  

kalimin e pronësisë vetëm pasi të shprehej Këshilli i Qarkut, procedurë e cila është shmangur 

nga Bashkia Shkodër, ndërsa ZVRPP Shkodër duhet të shqyrtonte hollësisht dokumentacionin e 

paraqitur dhe të verifikonte elementët e formës dhe përmbajtjes së Aktit administrativ dhe nuk 

duhet të kryente regjistrimin e këtij akt. Gjithashtu mungon dokumenti që vërteton shlyerjen e 

detyrimit financiar për truallin e përfituar, pasi  Vendimi nr. 54, datë 18.05.2015, nuk shprehet 

lidhur me detyrimin financiar që duhet të shlyejë subjekti përfitues i truallit, që duke ju referuar 

aneksit nr. 3, bashkëlidhur  VKM -së nr. 608, datë 05.09.2012, të ndryshuar,  llogaritet në vlerën 

300,000 lekë(për truallin me sipërfaqe 101 m
2 

deri 200 m
2
), në mungesë të dokumentacionit 

argumentues, konsiderohet shkelje e disiplinës financiare me dëm ekonomik në buxhetin e 
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shtetit. Sa vepruar në papajtueshmëri me pikën 6/d dhe pikën 7, të VKM -së nr. 608, datë 

05.09.2012, të 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‖ (Trajtuar në faqet 173-185, të Raportit përfundimtar të Auditimit dhe në 

aktkonstatimi nr. 23, datë  21.09.2018) 

 -Për mos përgjigje të kërkesave Bashkisë Shkodër nga ZVRPP Shkodër,për mos regjistrim te 

pasurive publike  për 9 objekte-shkresa, ne shkelje të afateve,e tejkalim të afateve prej 5-8 vjetësh 

në kundërshtim me  ligjin nr. 33/2012 me afatet KPA, rregulloren nr.184 dhe me VKM nr. 421, 

datë 2.6.2010, (Trajtuar në faqet 185-211, të Raportit përfundimtar të Auditimit dhe në 

aktkonstatimi nr. 1, datë  21.09.2018) 

 

8. z. S H,  me detyrë specilaist hartograf, për mangësitë e shkeljet cilësuar: 

- Në 2 raste, sipas referencave: 1476-1477 dhe 1483-1484, ka regjistruar pasuritë në bazë të lejes 

së legalizimit, duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi mungon dokumentacioni përkatës për të 

argumentuar miratimin e parcelës ndërtimore, me sipërfaqe më tepër se sipërfaqja takuese sa 

trefishi i sipërfaqes së bazës së objektit, ndërsa nuk janë verifikuar elemntët e formës e 

përmbajtjes së Aktit Administrativ të Lejes së Legalizimit në lidhje me sipërfaqen e parcelës 

ndërtimore, për rrjedhojë është regjistruar në favor të poseduesëve të lejeve të legalizimit, më 

tepër trualli me sipërfaqe totale prej 227.9 m
2
, duke ju referuar cmimit/m

2
 përcaktuar në VKM 

përkatëse, llogaritet në vlerën totale 437,568 lekë, që përbën dëm ekonomik në buxhetin e 

shtetit, sa vepruar në papajtushmëri me  shkronjën―a‖ neni 25, nenin 49, të ligjit nr. 33,  datë 

29.04.2012 ―Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme‖ dhe nenin 17 të ligjit nr. 9482, datë 

03.04.2006 ―Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e zonave të ndërtimeve informale‖, i 

ndryshuar dhe 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‖ (Trajtuar në faqet 58-143, të Raportit përfundimtar të 

Auditimit dhe në aktkonstatimi nr. 18 dhe nr. 20, datë  21.09.2018) 

-Për 1 rast (9) në dhënien e pasaktë të konfirmimit të  statusit juridike të pasurive mbi të cilat 

bien ndërtimet informale sipas tabelës së aktkonstatimit nr.16 (Trajtuar në faqet 58-143, të 

Raportit përfundimtar të Auditimit dhe në aktkonstatimi nr. 16). 

-Për orientim dhe identifikim të parregullt të një pasurie me të njëjtin numër mbajtjen e 2 KPP të 

pasurisë nr. 2/320. pasurive nr. 2/320, v.2, fq. 175 zk 8596 Zogaj me sipërfaqe 250 m
2 

 truall
 
 dhe 

nr.2/320, v.2, fq.164 zk 8596 Zogaj me sipërfaqe 680 m
2 

 truall
 
 trajtuar në faqe përkatëse të 

raportit, AK nr. 28 

-Për mos përgjigje të kërkesave Bashkisë Shkodër nga ZVRPP Shkodër,për mos regjistrim te 

pasurive publike  për 5 objekte shkresa, ne shkelje të afateve,e tejkalim të afateve prej 5-8 vjetësh 

në kundërshtim me  ligjin nr. 33/2012 me afatet KPA, rregulloren nr.184 dhe me VKM nr. 421, 

datë 2.6.2010, (Trajtuar në faqet 185-211, të Raportit përfundimtar të Auditimit dhe në 

aktkonstatimi nr. 1). 

  

9. z. E D,  me detyrë specilaist hartograf, për mangësitë e shkeljet cilësuar: 

-  Në 2 raste, sipas referencave: 0013727 dhe 0013565, ZK 8592, ka kryer veprime mbi pasuritë 

e paluajtshme, ku rezulton se nga verifikimi i materialit hartografik dhe pozicionimit të pronës 

objektet informale, janë ndërtuar në një distancë shumë afër rrugës në buzë të trotuarit, 

parcela ndërtimore (trualli) është hedhur në hartën e punës me konturet e kuqe dhe prekin 

pjesërisht, përkatësisht pasurinë nr. 4/532 e llojit rruge në pronësi shtet regjistruar volum 12 

faqe 206 dhe pjesërisht pasurinë nr. 4/532 e llojit rruge në pronësi shtet regjistruar volum 12 

faqe 206. Veprime këto që bien në kundërshtim me nenin 45 të Ligjit nr. 33/2012, datë 21.3.2012 

―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‖, ligjin nr. 9482, datë 

03.04.2006 ―Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje‖, të ndryshuar, neni 
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39 ―Përjashtimi nga legalizimi‖, dhe ligjin  nr. 8378,  datë  22.07.1998 i ndryshuar ―Kodi rrugor 

në Republikën e Shqipërisë‖, neni 2 ―Përcaktime dhe klasifikime rrugësh‖ dhe neni 4, 

―Përcaktimi i qendrave të banuara‖ (Trajtuar në faqet  58-143, të Raportit përfundimtar të 

Auditimit dhe në aktkonstatimi nr. 5, datë  21.09.2018).   

 

 - Në 1 rast, që i përket referencës nr. 013547/014331, ZK 8592, ka hequr kufizimin  për pasurinë 

nr. 1/1376-ND, volum 41, faqe 133, duke kryer veprime e transaksione dhe lëshuar certefikata 

pronësie, për 30 apartamente, 3 bodrume dhe 6 njësi, duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi 

heqja e kufizimeve është kryer pa u plotësuar kushtet për të cilat ishin vendosur kufizimet, Pasi 

studimi urbanistik pjesor i paraqitur nuk përputhet në asnjë nga të dhënat e paraqitura në leje, 

nuk përmban vendimin e KRRT për miratimin e tij, nuk është emri i subjektit, nuk përputhet 

konfigurimi i objektit , nuk përputhen sipërfaqja e pronësisë dhe sipërfaqja e ndërtimit. 

Gjithashtu për heqjen e kufizimit nuk është njoftuar KLSH. sa vepruar në kundërshtim me 

nenin 59, nenin 60 dhe nenin 25, të ligjit nr. 33,  datë 29.04.2012 ―Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme‖ dhe paragrafi i katërt i 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‖ (Trajtuar në faqet 50-55 

, të Raportit përfundimtar të Auditimit dhe në aktkonstatimi nr. 7, datë  21.09.2018). 

 

- Për mangësitë e shkeljet në identifikimin e llojit zërit kadastral të pasurive pyjore  dhe 

berjen e HTR-ve të pasurive pyjore të ZK 8595 Shirok, ZK 8596 Zogaj , me mungesë të listave të 

trojeve 001 dhe shtëpive, Printim II dhe Printim III, në kundërshtim me  ligjin nr.7501, datë 

19.7.1991 ―Për Tokën‖, me nenin 10 paragrafi 2 të Dekretit nr. 5747, datë 29.6 1978 ‖Për 

hartimin, miratimin dhe zbatimin e planeve rregulluese të qyteteve dhe të fshatrave”, mos 

identifikimin me numra datë e lloji pasurive,  urdhërimin me mangësitë në formë dhe përmbajtje 

në formulimin e 9 Urdhrave pa nr, datë 4.3.2011‖Për bashkim pasurish‖ (mungesa enje  urdhër) 

të 70 pasurive pyjore me sipërfaqe 233735 m
2
, 

 
trajtuar në Raport dhe ne AK nr.3, datë

 

21.09.2018, 

 

-Për kryerje të njëkohshme të veprimeve  lidhur me ndryshim zëri kadastral e bashkim pasurish, 

mosndarjen mosveçim të inventarëve të secilës prej 5 referencave referencave dokumentacionit 

në kundërshtim me ligjin nr. 9154, datë 6.01.1993 ―Për arkivat në Republikën e Shqipërisë‖, në 

kundërshtim me nenin 21 të ligjit nr. 7843, datë 13.7.1994, të ndryshuar dhe me nenin 34  të ligjit 

nr. 33, datë 21.3.2012 si dhe me rregulloren nr.184, datë 8.4.1999 ―Për punën e Zyrës së 

Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme‖, të ndryshuar, në kundërshtim me ―Udhëzimin Metodik 

për Plotësimin e Kartelës së Pasurisë se Paluajtshme‖ , trajtuar në Raport dhe ne AK nr.3, datë
 

21.09.2018, 

 

10. z. O V, me detyrë  ish-Regjistrues deri mars 2014, për mangësitë e shkeljet cilësuar: 

- Në një rast sipas referencës 12257, ZK 8592, ka ofruar shërbimin e kërkuar subjektit, veprime 

që sjellin ndryshime në seksionin (D) të kartelës regjistrimi i të drejtës së parablerjes, regjistruar 

sipas Vendimeve të Komisionit të Kthimit të Pronave nr. 564 datë 17.07.1995 në emër të 

trashëgimtarëve Causholli, Dita, Ohri, Haxhi. Referenca nr. 011940, si dhe veprime që sjellin 

ndryshime në seksionin (D) të kartelës regjistrimi i të drejtës së parablerjes, regjistruar sipas 

Vendimeve të Komisionit të Kthimit të Pronave nr. 1084 datë 22.05.1996, në emër të 

trashëgimtarëve Ramadani, në kartelat e pasurive të paluajtshme (KPP) volum 21, pasuria nr. 

11/272 faqe 38, pasuria nr. 11/ 271 në pronësi ―Duhan Cigare‖ sha. Këto veprime janë kryer në 

kushtet kur: Vendimet e KKP nuk janë përcjellë zyrtarisht me shkresë përcjellëse nga organi 

që i ka lëshuar dhe administron ato gjithashtu nga ana e ZVRPP nuk është kërkuar konfirmim 

nga ky organ duke u nisur nga fakti se këto vendime janë sjellë dorazi nga subjekti dhe kopje 

të njëjësuara nga një organ i cili ska kompetencë për ta bërë në këtë rast Bashkia Shkodër. 

Veprim në papajtueshmëri me pikat 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, kreut II të Rregullores nr. 184, datë 08.04.1999 ―Për punën e zyrës së 
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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 40-45 , të Raportit përfundimtar të Auditimit dhe në aktkonstatimi nr. 6, datë  21.09.2018). 

-Për 1 rast (9) në dhënien e pasaktë të konfirmimit të statusit juridike të pasurive mbi të cilat bien 

ndërtimet informale sipas tabelës së aktkonstatimit nr.16 (Trajtuar në faqet 58-143, të Raportit 

përfundimtar të Auditimit dhe në aktkonstatimi nr. 16, datë  21.09.2018). 

-Për mos përgjigje të kërkesave Bashkisë Shkodër nga ZVRPP Shkodër,për mos regjistrim te 

pasurive publike  për 16 objekte shkresa, ne shkelje të afateve,e tejkalim të afateve prej 5-8 

vjetësh në kundërshtim me  ligjin nr. 33/2012 me afatet KPA, rregulloren nr.184 dhe me VKM 

nr. 421, datë 2.6.2010, (Trajtuar në faqet 185-211 , të Raportit përfundimtar të Auditimit dhe në 

aktkonstatimi nr. 1, datë  21.09.2018). 

 

11. Për znj. B H, me detyrë ish-juriste, për mangësitë e shkeljet cilësuar: 

 

- Në një rast sipas referencës 12257, ZK 8592, ka ofruar shërbimin e kërkuar subjektit, veprime 

që sjellin ndryshime në seksionin (D) të kartelës regjistrimi i të drejtës së parablerjes, regjistruar 

sipas Vendimeve të Komisionit të Kthimit të Pronave nr. 564 datë 17.07.1995 në emër të 

trashëgimtarëve Causholli, Dita, Ohri, Haxhi. Referenca nr. 011940, si dhe veprime që sjellin 

ndryshime në seksionin (D) të kartelës regjistrimi i të drejtës së parablerjes, regjistruar sipas 

Vendimeve të Komisionit të Kthimit të Pronave nr. 1084 datë 22.05.1996, në emër të 

trashëgimtarëve Ramadani, në kartelat e pasurive të paluajtshme (KPP) volum 21, pasuria nr. 

11/272 faqe 38, pasuria nr. 11/ 271 në pronësi ―Duhan Cigare‖ sha. Këto veprime JANË kryer në 

kushtet kur: Vendimet e KKP nuk janë përcjellë zyrtarisht me shkresë përcjellëse nga organi 

që i ka lëshuar dhe administron ato gjithashtu nga ana e ZVRPP nuk është kërkuar konfirmim 

nga ky organ duke u nisur nga fakti se këto vendime janë sjellë dorazi nga subjekti dhe kopje 

të njëjësuara nga një organ i cili ska kompetencë për ta bërë në këtë rast Bashkia Shkodër. 

Veprim në papajtueshmëri me pikat 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, 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, 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 40-45 , të Raportit përfundimtar të Auditimit dhe në aktkonstatimi nr. 6, datë  21.09.2018). - 

Për mos përgjigje të kërkesave Bashkisë Shkodër nga ZVRPP Shkodër, për mos regjistrim te 

pasurive publike  për 7 objekte- shkresa, ne shkelje të afateve,e tejkalim të afateve prej 5-8 

vjetësh në kundërshtim me  ligjin nr. 33/2012 me afatet KPA, rregulloren nr.184 dhe me VKM 

nr. 421, datë 2.6.2010, trajtuar në Raport dhe ne AK nr.1, datë 20.9.2018 (Trajtuar në faqet 185-

211, të Raportit përfundimtar të Auditimit dhe në aktkonstatimi nr. 1, datë  21.09.2018). 

 

12. Për  z. A N, ish përgjegjës sektori jurist  deri në v. 2015, për mangësitë e shkeljet cilësuar: 

 

- Në një rast sipas referencës 10012-13-14-15, 0021, ZK 8592, ka ofruar shërbimin e kërkuar 

subjektit, duke kryer veprime për pasuritë e paluajtshme  nr. 669/1 vol 4 faqe 45 dhe pasuria nr. 

669/5volum 4, faqe 91. Me kërkesë nr. 4373 prot ZVRPP Shkodër ka njoftuar subjektin kërkues 

të paraqes dokumentacionin të  njëhsuar me origjinalin të administruar në  referencën nr .0195 

për vazhdimin e procedurës së regjistrimit të Vendimit të Gjykatë s nr. 1921 datë  15.03.2011 

lënë në fuqi me vendimin nr. 1628 datë 21.06.2012 të Gjykatës së Apelit Tiranë. ZVRPP Shkodër 

ka ofruar shërbimi e kërkuar subjektit në kushtet kur:  

 

Në asnjë nga shkallët e gjykimit dhe vendimet e gjykatës në  lidhje me këtë  objekt gjykimi, ish- 

Komunës Bushat, e cila nuk ka qenë palë në gjykim pra nuk është  thirrur si palë në  proces, 

pasi pasuria, mbi të cilën gjykata ka disponuar sipas vendimit, figuron pronë e regjistruar në 

pronësi të ish- Komunës Bushat,  ndërkohë që akt ekspertimin e përgatitur ka qën si person i 
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tretë.  Gjithashtu nisur nga fakti se nga verifikimet e bëra nga grupi punës ZQRPP- ZVRPP, 

prona e përfituar nga subjekti sipas vendimit të Gjykatës, krijon mbivendosje me pasurinë nr. 

669/1 me sipërfaqe 5000 m
2
, volum 4 faqe 45 në pronësi të  Komunës Bushat, në  bazë  të  

VKM nr. 68, datë  28.01.2008. Veprim në papajtueshmëri me pikat c dhe e të nenit 20 të ligjit nr. 

33,  datë 29.04.2012 ―Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme‖, me pikat 3 dhe 3.1, të kreut të 

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

paluajtshme‖, gërmat b, c të  pikës 3 të  Udhëzim Këshillit Të Ministrave 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 

Raportit përfundimtar të Auditimit dhe në aktkonstatimi nr. 8, datë  21.09.2018). 

-Për mos përgjigje të kërkesave Bashkisë Shkodër nga ZVRPP Shkodër, për mos regjistrim 

te pasurive publike  për 2 objekte shkresa, ne shkelje të afateve,e tejkalim të afateve prej 5-8 

vjetësh në kundërshtim me  ligjin nr. 33/2012 me afatet KPA, rregulloren nr.184 dhe me VKM 

nr. 421, datë 2.6.2010 (Trajtuar në faqet  185-211, të Raportit përfundimtar të Auditimit dhe në 

aktkonstatimi nr. 1, datë  21.09.2018). 

 

13. Për z.N Kme detyrë ish-Regjistrues në ZVRPP Shkodër, për periudhën 2006-2011, për 

mangësitë e shkeljet cilësuar: 

 

-Për mangësit shkeljet  në  referencën nr. 025, datë 30.10.2010 në kundërshtim me nenin 34,  59, 

60 dhe 74 të ligjit nr.33, datë 21.3.2012 ―Për Regjistrimin e pasurive të Paluajtshme‖, rregulloren 

nr.184 dhe rregulloren për mbajtjen e KPP trajtuar në Raport dhe AK nr. 28, 

-Për mos përgjigje të kërkesave Bashkisë Shkodër nga ZVRPP Shkodër,për regjistrim te pasurive 

publike  për 24 objekte shkresa, ne shkelje të afateve,e tejkalim të afateve prej 5-8 vjetësh në 

kundërshtim me  ligjin nr. 33/2012 me afatet KPA, rregulloren nr.184 dhe me VKM nr. 421, datë 

2.6.2010, trajtuar në Raport dhe ne AK nr.1, datë 20.9.2018  

 

-Për pranimin me mangësi të dokumentacionit të menaxhimit dhe futjes në sistem të regjistrimit 

fillestar të ZK 8595 Shirok, ZK 8596 Zogaj , me mungesë të listave të trojeve 001 dhe shtëpive, 

Printim II dhe Printim III, në kundërshtim me  ligjin nr.7501, datë 19.7.1991 ―Për Tokën‖, me 

nenin 10 paragrafi 2 të Dekretit nr. 5747, datë 29.6 1978 ‖Për hartimin, miratimin dhe 

zbatimin e planeve rregulluese të qyteteve dhe të fshatrave”, për çelje e pranim të KPP-ve me 

ndryshime të zërave kadastral nga NJMP, për nënshkrimin, mosidentifikimin me numra datë e 

lloji pasurive,  urdhërimin me mangësitë në formë dhe përmbajtje në formulimin e 9 Urdhrave pa 

nr, datë 4.3.2011‖Për bashkim pasurish‖ (mungesa enje  urdhër) të 70 pasurive pyjore me 

sipërfaqe 233735 m
2
, 

 
trajtuar në Raport dhe ne AK nr.3, datë

 
21.09.2018, 

 

-për kryerje të njëkohshme të veprimeve  lidhur me ndryshim zëri kadastral e bashkim pasurish, 

mosndarjen mosveçim të inventarëve të secilës prej 5 referencave referencave dokumentacionit 

në kundërshtim me ligjin nr. 9154, datë 6.01.1993 ―Për arkivat në Republikën e Shqipërisë‖, në 

kundërshtim me nenin 21 të ligjit nr. 7843, datë 13.7.1994, të ndryshuar dhe me nenin 34  të ligjit 

nr. 33, datë 21.3.2012 si dhe me rregulloren nr.184, datë 8.4.1999 ―Për punën e Zyrës së 

Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme‖, të ndryshuar, në kundërshtim me ―Udhëzimin Metodik 

për Plotësimin e Kartelës së Pasurisë se Paluajtshme‖  

 

14- Për G V me detyrë  specialist Jurist,  2 raste, që ju përkasin referencave: 16990 dhe 17623-

624, Për regjistrime të pasurive përfituar sipas ligjit të legalizimit nr. 9482, datë 03.04.2006, i 

ndryshuar. Sa vepruar në kundërshtim me nenet 44, 45 dhe 49, 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 më hollësisht në faqet 58-143, të 

Raportit Përfundimtartë Auditimit dhe në Aktkonstatimin nr. 12) 

 

15. Për z. B L, me detyrë ish-jurist, në ZVRPP Shkodër për mangësitë e shkeljet cilësuar: 
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- Për mangësit shkeljet në referencën nr. 025, datë 30.10.2010 në kundërshtim me nenin 34,  59, 

60 dhe 74 të ligjit nr.33, datë 21.3.2012 ―Për Regjistrimin e pasurive të Paluajtshme”, 

rregulloren nr.184 dhe rregulloren për mbajtjen e KPP trajtuar në Raport dhe AK nr. 28, 

 

16. Për z. B K, me detyre  ish jurist për, për mangësitë e shkeljet cilësuar:  

-Për mos përgjigje të kërkesave Bashkisë Shkodër nga ZVRPP Shkodër, mosndjekje të ecurisë 

dhe për mos regjistrim te pasurive publike  për 10 objekte-shkresa, ne shkelje të afateve, e 

tejkalim të afateve prej 5-8 vjetësh në kundërshtim me ligjin nr. 33/2012 me afatet KPA, 

rregulloren nr.184 dhe me VKM nr. 421, datë 2.6.2010, trajtuar në Raport dhe ne AK nr.1, datë 

20.9.2018  

17. Për  z. M R, me detyre ish-Jurist ZVRPP Shkodër deri v. 2013, për mangësitë e shkeljet 

cilësuar: 

-Për mos përgjigje të kërkesave Bashkisë Shkodër nga ZVRPP Shkodër,për regjistrim te pasurive 

publike  për 8 objekte shkresa, ne shkelje të afateve,e tejkalim të afateve prej 5-8 vjetësh në 

kundërshtim me  ligjin nr. 33/2012 me afatet KPA, rregulloren nr.184 dhe me VKM nr. 421, datë 

2.6.2010, trajtuar në Raport dhe ne AK nr.1, datë 20.9.2018  

18.  Për znj. S T, me detyre ish- juriste,  për mangësitë e shkeljet cilësuar: 

-Për mos përgjigje të kërkesave Bashkisë Shkodër nga ZVRPP Shkodër,për mos regjistrim te 

pasurive publike  për 2 objekte shkresa, ne shkelje të afateve,e tejkalim të afateve prej 5-8 vjetësh 

në kundërshtim me  ligjin nr. 33/2012 me afatet KPA, rregulloren nr.184 dhe me VKM nr. 421, 

datë 2.6.2010, trajtuar në Raport dhe ne AK nr.1, datë 20.9.2018  

19. Për z. G U, me detyre ish-Regjistrues, për mangësitë e shkeljet cilësuar: 

 -Për mos përgjigje të kërkesave Bashkisë Shkodër nga ZVRPP Shkodër,për mos regjistrim te 

pasurive publike  për 2 objekte shkresa, ne shkelje të afateve,e tejkalim të afateve prej 5-8 vjetësh 

në kundërshtim me  ligjin nr. 33/2012 me afatet KPA, rregulloren nr.184 dhe me VKM nr. 421, 

datë 2.6.2010, trajtuar në Raport dhe ne AK nr.1, datë 20.9.2018  

20. Për z. B M, me detyre ish Zv. Regjistrues dhe  ish-jurist deri në v. 2015 për mangësitë e 

shkeljet cilësuar:  

-Për mos përgjigje të kërkesave Bashkisë Shkodër nga ZVRPP Shkodër,për mos regjistrim te 

pasurive publike  për 1 objekt- shkres, ne shkelje të afateve,e tejkalim të afateve prej 5-8 vjetësh 

në kundërshtim me  ligjin nr. 33/2012 me afatet KPA, rregulloren nr.184 dhe me VKM nr. 421, 

datë 2.6.2010, trajtuar në Raport dhe ne AK nr.1, datë 20.9.2018  

21. Për znj. V P,  me detyre ish Shefe Sektori ish Juriste, për mangësitë e shkeljet cilësuar: 

-Për mos përgjigje të kërkesave Bashkisë Shkodër nga ZVRPP Shkodër,për mos regjistrim te 

pasurive publike  për 1 objekt-shkresë, ne shkelje të afateve,e tejkalim të afateve prej 5-8 vjetësh 

në kundërshtim me  ligjin nr. 33/2012 me afatet KPA, rregulloren nr.184 dhe me VKM nr. 421, 

datë 2.6.2010, trajtuar në Raport dhe ne AK nr.1, datë 20.9.2018  

 

I/A. Për punonjësin e transferuar nga ZVRPP Shkodër, por janë në marrëdhënie pune me 

ZQRPP Tiranë apo në ZVRPP të tjera, i kërkohet kryeregjistruesit nisja e procedurave për 

vendosje mase nga vërejtje deri në “Ndërprerje të Kontratës së punës” përkatësisht:  

 

1. Për z. A F me detyrë ish Regjistrues në ZVRPP Shkodër, aktualisht në ZQRPP Tiranë për 

mangësitë e shkeljet cilësuar:  

-Për mos përgjigje të kërkesave Bashkisë Shkodër nga ZVRPP Shkodër,për regjistrim te pasurive 

publike  për 3 objekte shkresa, ne shkelje të afateve,e tejkalim të afateve prej 5-8 vjetësh në 

kundërshtim me  ligjin nr. 33/2012 me afatet KPA, rregulloren nr.184 dhe me VKM nr. 421, datë 

2.6.2010, trajtuar në Raport dhe ne AK nr.1, datë 20.9.2018  

-Për pranimin me mangësi të dokumentacionit të menaxhimit dhe futjes në sistem të regjistrimit 

fillestar të ZK 8595 Shirok, ZK 8596 Zogaj , me mungesë të listave të trojeve 001 dhe shtëpive, 

Printim II dhe Printim III, në kundërshtim me  ligjin nr.7501, datë 19.7.1991 ―Për Tokën‖, me 

nenin 10 paragrafi 2 të Dekretit nr. 5747, datë 29.6 1978 ‖Për hartimin, miratimin dhe 

zbatimin e planeve rregulluese të qyteteve dhe të fshatrave”, për çelje e pranim të KPP-ve me 

ndryshime të zërave kadastral nga NJMP, përnënshkrimin urdhërimin me mangësitë në formë dhe 
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përmbajtje në formulimin e 9 Urdhrave pa nr, datë 4.3.2011‖Për bashkim pasurish‖ (ku një 

urdhër mungon) të 70 pasurive pyjore me sipërfaqe 233735 m
2
, 

 
trajtuar në Raport dhe ne 

AK nr.3, datë
 
21.09.2018, 

 

II . Për 3 punonjësit që kanë  ndërprerë marrëdhënien e punës me ZVRPP Shkodër dhe 

janë në marrëdhënie me punëdhënës të tjerë  i kërkohet Kryetarit të Bashkisë Shkodër dhe 

Bashkisë Vaudejës  nisjen e procedurave për dhënien e masësë “vërejtje me paralajmërim 

deri në largim nga shërbimi civil” përkatësisht: 

 

1. Për  z. M M, me detyrë ish- hartograf në ZVRPP Shkodër  deri maj 2018 aktualisht i punësuar 

pranë UKT  Bashkia Shkodër për mangësitë e shkeljet cilësuar:  

-Për 2 raste regjistrime legalizimesh mbi ndërtesa ekzistuese, ref nr. 0255, datë 19.3.2018 

regjistruar leje legalizimit nr. 94915  dhe ref nr. 0253, datë 12.3.2018 regjistruar leje legalizimit 

nr. 94344,  mbi objekte shtetërore me dëm ekonomik vlerën 1,276,000 lekë,në kundërshtim me 

ligjin nr. 9482, datë 3.4.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e zonave me ndërtime 

informale“, nenin 39 të ligjit nr 33, datë 21.3.2012 ―Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme‖, 

në kundërshtim me ligjin nr. 9154, datë 6.01.1993 ―Për arkivat në Republikën e Shqipërisë‖, në 

bazë të rregullores nr. 184, date 08.04.1999 ― (Trajtuar në faqet 58-143 , të Raportit përfundimtar 

të Auditimit dhe në aktkonstatimi nr. 16, datë  21.09.2018). 

- Në 20 raste, sipas referencave: 16002, 16174, 16199, 14635, 14723, 14725, 14727, 14787, 

15025, 16351, 15998, 14411, 14466, 16075, 18518, 16337, 15062,15064, 15068 dhe 16121, ka 

regjistruar pasuritë në bazë të lejes së legalizimit, duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi në të 

gjitha rastet e konstatuara, ka ndodhur tjetërsimi i pasurive ndërtesë me sipërfaqe totale 2780  m
2
, 

të regjistruara në pronësi ―shtet, duke kaluar në pronësi të personave posedues të lejeve të 

legalizimit, në mungesë të dokumentacionit ligjor që shërben si Titull Pronësie, sa vepruar në 

papajtushmëri me  pikën 3, neni 34, shkronjën―a‖ neni 25, të ligjit nr. 33,  datë 29.04.2012 ―Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme‖ dhe ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 ―Për legalizimin, 

urbanizimin dhe integrimin e zonave të ndërtimeve informale‖, i ndryshuar (Trajtuar në faqet 58-

143 , të Raportit përfundimtar të Auditimit dhe në aktkonstatimi nr. 18, datë  21.09.2018)..  

-  në 1 rast, ka regjistruar pasurinë truall me sipërfaqe 58.8 m
2
 në bazë të lejes së legalizimit, 

duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi kjo pasuri është regjistruar në KPP zëri kadastral “rrugë” 

në pronësi “shtet”, ndërsa ZVRPP Shkodër ka kryer regjistrimin duke e kthyer në truall, duke 

mos kërkuar kofirmimin nga institucionet përkatëse, sa vepruar në papajtushmëri me germën a 

nenit 25, të ligjit nr. 33,  datë 29.04.2012 ―Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme‖, pika 3 neni 

3, të ligjit nr. 8743, datë 22.2.2001 ―Për Pronat e Paluajtshme të Shtetit‖,  ligjin nr. 9482, datë 

03.04.2006 ―Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e zonave të ndërtimeve informale‖ 

(Trajtuar në faqet 58-143 , të Raportit përfundimtar të Auditimit dhe në aktkonstatimi nr. 18, datë  

21.09.2018).. 

- Në 4 raste, sipas referencave: 1485(2 raste), 1486, dhe 1964-1965, ka regjistruar pasuritë në 

bazë të lejes së legalizimit, duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi mungon dokumentacioni 

përkatës për të argumentuar miratimin e parcelës ndërtimore, me sipërfaqe më tepër se sipërfaqja 

takuese sa trefishi i sipërfaqes së bazës së objektit, ndërsa nuk janë verifikuar elemntët e formës e 

përmbajtjes së Aktit Administrativ të Lejes së Legalizimit në lidhje me sipërfaqen e parcelës 

ndërtimore, për rrjedhojë është regjistruar në favor të poseduesëve të lejeve të legalizimit, më 

tepër trualli me sipërfaqe totale prej 476.3 m
2
, duke ju referuar cmimit/m

2
 përcaktuar në VKM 

përkatëse, llogaritet në vlerën totale 914,532 lekë, që përbën dëm ekonomik në buxhetin e 

shtetit, sa vepruar në papajtushmëri me  shkronjën―a‖ neni 25, nenin 49, të ligjit nr. 33,  datë 

29.04.2012 ―Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme‖ dhe nenin 17 të ligjit nr. 9482, datë 

03.04.2006 ―Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e zonave të ndërtimeve informale‖, i 

ndryshuar (Trajtuar në faqet 58-143 , të Raportit përfundimtar të Auditimit dhe në aktkonstatimi 

nr. 18, datë  21.09.2018). 
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2. Për  znj. V Z, me detyrë ish Juriste në ZVRPP Shkodër  deri datë, aktualisht i punësuar pranë 

Bashkisë Shkodër,  për mangësitë e shkeljet cilësuar:  

-Për mos përgjigje të kërkesave Bashkisë Shkodër nga ZVRPP Shkodër, mosndjekje të ecurisë 

mosraportim e mosdorëzim me pasojë mos regjistrim te pasurive publike  për 7 objekte-shkresa, 

ne shkelje të afateve e tejkalim të afateve prej disa vjetësh në kundërshtim me  ligjin nr. 33/2012 

me afatet KPA, rregulloren nr.184 dhe me VKM nr. 421, datë 2.6.2010, trajtuar në Raport dhe ne 

AK nr.1, datë 20.9.2018  

-Për mos përgjigje të kërkesave Bashkisë Shkodër nga ZVRPP Shkodër,për regjistrim te pasurive 

publike për 24 objekte shkresa, ne shkelje të afateve,e tejkalim të afateve prej 5-8 vjetësh në 

kundërshtim me  ligjin nr. 33/2012 me afatet KPA, rregulloren nr.184 dhe me VKM nr. 421, datë 

2.6.2010, trajtuar në Raport dhe ne AK nr.1, datë 20.9.2018  

-Për pranimin me mangësi të dokumentacionit të menaxhimit dhe futjes në sistem të regjistrimit 

fillestar të ZK 8595 Shirok, ZK 8596 Zogaj , me mungesë të listave të trojeve 001 dhe shtëpive, 

Printim II dhe Printim III, në kundërshtim me  ligjin nr.7501, datë 19.7.1991 ―Për Tokën‖, me 

nenin 10 paragrafi 2 të Dekretit nr. 5747, datë 29.6 1978 ‖Për hartimin, miratimin dhe 

zbatimin e planeve rregulluese të qyteteve dhe të fshatrave”, për çelje e pranim të KPP-ve me 

ndryshime të zërave kadastral nga NJMP, për nënshkrimin, mos identifikimin me numra datë e 

lloji pasurive,  urdhërimin me mangësitë në formë dhe përmbajtje në formulimin e 9 Urdhrave pa 

nr, datë 4.3.2011‖Për bashkim pasurish‖ (mungesa enje  urdhër) të 70 pasurive pyjore me 

sipërfaqe 233735 m
2
, 

 
(trajtuar në Raport faqet 186-211  dhe ne AK nr.3, datë

 
21.09.2018). 

-për kryerje të njëkohshme të veprimeve  lidhur me ndryshim zëri kadastral e bashkim pasurish, 

mosndarjen mosveçim të inventarëve të secilës prej 5 referencave dokumentacionit në 

kundërshtim me ligjin nr. 9154, datë 6.01.1993 ―Për arkivat në Republikën e Shqipërisë‖, në 

kundërshtim me nenin 21 të ligjit nr. 7843, datë 13.7.1994, të ndryshuar dhe me nenin 34  të ligjit 

nr. 33, datë 21.3.2012 si dhe me rregulloren nr.184, datë 8.4.1999 ―Për punën e Zyrës së 

Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme‖, të ndryshuar, në kundërshtim me ―Udhëzimin Metodik 

për Plotësimin e Kartelës së Pasurisë se Paluajtshme‖ (Trajtuar më hollësisht në faqet  186-211, 

të Raportit Përfundimtar të Auditimit dhe në Aktkonstatimin nr. 1).  

- Në  3 raste,  që i përket referenca nr. 17643, për regjistrime të pasurive përfituar sipas ligjit të 

legalizimit nr. 9482, datë 03.04.2006, i ndryshuar, sipas referencave 17353,17680, regjistrime 

sipas nenit 24/b,   si dhe sipas  referencave: 17623-624, 17589-17352, regjistrime të pasurive 

përfituar nga regjistrimi i vendimeve të gjykatës seë formës së prerë, konstatohen shkelje e 

parregullsi, vepruar në kundërshtim me dispozitat ligjore përcaktuar në nenet 44, 45 dhe 49, 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‖, Rregulloren nr. 

184, datë 08.04.1999. (Trajtuar më hollësisht në faqet 58-143, 173-185, 149-173, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit dhe në Aktkonstatimin nr. 12, aktkonstatimin nr. 11, aktkonstatimin nr. 

14)  

3. Për z. A Vme detyrë ish-Hartograf, deri gusht 2017, në ZVRPP Shkodër  aktualisht në 

Bashki Vau Dejës, me detyrë ish hartograf në ZVRPP Shkodër deri datë, aktualisht i punësuar 

pranë Bashkisë  Vau Dejës për mangësitë e shkeljet cilësuar:  

- Për veprime të kryera sipas referencës 54-55 në kundërshtim me nenin 34,  59, 60 dhe 74 të 

ligjit nr.33, datë 21.3.2012 ―Për Regjistrimin e pasurive të Paluajtshme‖, rregulloren nr.184 dhe 

rregulloren për mbajtjen e KPP trajtuar në Raport dhe AK nr. 28, 

- Në 18 raste, që ju përkasin referencave: 19165, 18438,  18445, 1872-75-77-79, 18962-963, 

18901-902, 18878, 18821, 18846, 18801,  referencë me aplikim nr. 15883, datë 14.12.2016, 

18779, 18777-78, 18757-758, 18753, 18754, 18725-726, 18709, 18678-679, 18676, 18657, 

18004-005-006, Për regjistrime të pasurive përfituar sipas ligjit të legalizimit nr. 9482, datë 

03.04.2006, i ndryshuar, konstatohen shkelje e parregullsi, vepruar në kundërshtim me 

dispozitat ligjore përcaktuar në nenet 44, 45 dhe 49, 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 
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procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit‖. (Trajtuar më hollësisht në faqet 58-143 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit dhe në Aktkonstatimin nr. 12). 

 

D. INDICIE PENALE 
 

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, për 

të evidentuar përgjegjësinë individuale dhe nivelin e shkeljeve ligjore.  

 

Me ndjekjen dhe kontrollin e zbatimit të detyrave dhe masave të përcaktuara në këtë vendim 

ngarkohet Departamenti i Auditimit të Asetëve dhe Mjedisit dhe Departamenti i Metodologjisë, 

Standardeve dhe Sigurimit të Cilësisë së Auditimit. 
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