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I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 

 

I.1. Përshkrim i shkurtër i Projektit të Auditimit 
 

Në zbatim të nenin 15 shkronja (j) dhe pika 2 e nenit 30 të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollin të Lartë të Shtetit”, Udhëzimit të Kryetarit të KLSH-së 

nr. 1, datë .06.2019 “Mbi auditimin tematik me objekt zbatimi i rekomandimeve të lëna në auditimet 

e mëparshme për periudhën 6 mujori të vitit 2021”, Programit të Auditimit nr. 795/8, datë 

07.09.2022, u krye auditimi mbi hartimin e plan veprimit dhe raportimit në KLSH mbi zbatimin e 

rekomandimeve të lëna për përmirësimin e legjislacionit, marrjen e masave organizative, të masave 

disiplinore dhe të zhdëmtimit, të rekomanduara në përfundimet e auditimit nga KLSH për misionin 

e mëparshëm të realizuar në këtë objekt, ku rezultoi se: 

Në përfundim të Auditimit me shkresën nr. 536/9 datë 22.11.2021 të Kryetarit të KLSH-së është 

dërguar Raporti Përfundimtar i Auditimit dhe rekomandimet për auditimin e ushtruar me programin 

nr. 536/1, datë 14.05.2021, i ndryshuar, për periudhën nga data 01.01.2018 deri më datën 

31.12.2020. 

Në zbatim të nenit 15, shkronja “j”, të ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, Drejtorinë Vendore të ASHK (ish ZVRPP) Berat, nuk 

ka kthyer përgjigje në KLSH, brenda 20 ditëve nga marrja e shkresës, me nr. 536/9 datë 22.11.2021, 

lidhur me njoftimin për hartimin e programit të punës dhe marrjen e masave për zbatimin e 

rekomandimeve të lëna në raportin përfundimtar të auditimit nga KLSH, personat përgjegjës dhe 

afatet e zbatimit. 

Në zbatim të nenit 30, pika 2 të ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, brenda 6 muajve nga marrja e shkresës, nga ana e 

Drejtorinë Vendore të ASHK Berat, është kthyer përgjigje me njoftim për nivelin e zbatimit të 

rekomandimeve të lëna në raportin përfundimtar të auditimit nga KLSH, me nr. 3721, datë 

31.05.2022.   

Nga ana e KLSH me shkresat përcjellëse janë lënë 55 rekomandime gjithsej, nga këto: 50 masa 

organizative; dhe 5 masa të ardhura të munguara në vlerën në vlerën prej 27,373,600 lekë pa TVSH. 

Nga verifikimi i dokumentacionit konstatohet se niveli i pranimeve dhe zbatimit të rekomandimeve 

është si më poshtë: 

Për përmirësimin e gjendjes janë lënë, 50 masa organizative, nga të cilat, nga subjekti janë 

pranuar  50, ndërsa zbatimi tyre rezulton:  janë zbatuar plotësisht 27 rekomandime, janë në proces 

zbatimi 15 rekomandime dhe nuk janë zbatuar 8 rekomandime. 

Për të ardhura të munguara  janë lënë 5 rekomandime për shumën 27,373,600 lekë, për të cilat, vetë 

1 rekomandim është në proces për shumën 21,359,052 lekë.  

 

I.2. Përshkrim i gjetjeve kryesore dhe rekomandimeve  

MASA ORGANIZATIVE: 

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

Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Berat) për periudhën objekt auditimi, janë lëshuar 1566 leje 

legalizimi për objektet informale të  legalizuara, nga të cilat, 396 leje legalizimi janë lëshuar vetëm 

për objektin me shënimin në lejen e legalizimit “Kalimi i pronësisë për parcelën ndërtimore do 

miratohet me Vendim të Këshillit të Ministrave”. Konstatohet zvarritje e pajustifikuar e këtij  

procesi, mos koordinim dhe marrje informacioni me institucionet e tjera, dhe deri në përfundimin 

e auditimit në subjekt, nuk kanë dalë akoma VKM-te për mbarimin plotësisht të këtij procesi,  duke 

mos respektuar afatet ligjore deri ne 3 vjet, nuk janë dërguar shkresa të dyta për interpretimin e 

sanksioneve ligjore sipas ligjit nr. 67/2014, neni 13 pika 2 me nenin17 dhe nenit 28 të ligjit 9482, 

datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, i ndryshuar. 
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Referuar çmimit të tokës truall për këto zona, sipas Vendimit të KM nr. 89, datë 03.02.2016 “Për 

miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë”, për sipërfaqet e parcelave 

ndërtimore totale prej 62,982.5 m2 rezulton një shumë që duhej paguar prej subjekteve informale 

prej 62,982,500 lekë(e njëjta vlerë edhe bono privatizimi), veprime këto në kundërshtim me ligjin 

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

ndryshime, neni 17 ( pika 5 )  

Rekomandimi: Drejtoria Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat, në bashkëpunim me 

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

pronësisë së parcelës ndërtimore deri në daljen e VKM-ve, për 396 dosje të objekteve informale të 

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

përkatëse të parcelave ndërtimore. 

Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se për 306 objekte informale që nuk plotësojnë 

kriteret ligjore për legalizim nuk janë zbatuar procedurat për s`kualifikimin e tyre, veprime këto në 

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

ndërtimeve pa leje”, i ndryshuar, pikën 5 të nenit 2 dhe nenin 39 Kapitulli IV i VKM-së nr. 438, 

datë 28.06.2006, Urdhrit nr. 291, datë 01.09.2008, i ndryshuar, me Urdhrin nr. 846, datë 11.10.2012 

të Drejtorit të Përgjithshëm të ALUIZNI-t, si dhe pikat 2 dhe 3 të neni 42.  

Rekomandimi: Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Berat të marrë masa, që për të gjitha objektet 

informale që nuk plotësojnë kriteret për legalizim, të ndiqen procedurat ligjore për s`kualifikimin e 

tyre si dhe të informohen në kohë aplikuesit e legalizimeve dhe institucionet bashkëpunuese.  

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

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

t Berat), rezultoi se në 6 raste, legalizimi i objekteve informale është kryer në kundërshtim me 

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

- Në 1 rast, për lejen e legalizimit nr.  1000324, datë 30.03.2020, regjistruar në KPP volum 40, faqe 

204, pasuria nr.  3/423-Nd, është kryer legalizimi i objektit informal të ndërtuar në buzë të 

kanal(distancë 1.7 m) pa respektuar distancat dhe në këtë rast procesi i legalizimit duhej të ishte 

kushtëzuar prej autoriteteve të ujit, pasi në dosje nuk ndodhet dokumentacioni argumentues. 

- Në 1 rast, për lejen e legalizimit nr.  10003369, datë 29.08.2019, regjistruar në KPP  pasuria nr.  

3/423-Nd, është kryer legalizimi i objektit informal, i cili rezulton i ndërtuar mbi kanal kullues, pa 

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

të ujit, pasi në dosje nuk ndodhet dokumentacioni argumentues. 

- Në 1 rast, për lejen e legalizimit nr.  10002757, datë 20.09.2018, regjistruar në KPP volum 39, 

faqe 236, pasuria nr.  12/475-Nd, është kryer legalizimi i objektit informal të ndërtuar në zonë 

lumore (indeks I/50), duke shkelur kushtet e përcaktuara në planin rregullues, 

- Në 1 rast, për lejen e legalizimit nr.  10003533, datë 28.05.2020, regjistruar në KPP volum 40, 

faqe 221, pasuria nr.  11/11-Nd, është kryer legalizimi i objektit informal të ndërtuar duke miratuar 

1 kat më tepër, se sa lejon plani rregullues i miratuar; 

- Në 1 rast, për lejen e legalizimit nr.  10002656, datë 16.08.2018, regjistruar në KPP volum 39, 

faqe 211, pasuria nr.  4/165-Nd, është kryer legalizimi i objektit informal, pa respektuar distancat 

nga rrugët, ndërkohë që në dosje nuk ka korrespodencë shkresore me Autoritetin Rrugor Shqiptar. 

- Në 1 rast. Leja e Legalizimit me nr.  10003105, datë 19.02.2019 është lëshuar për një objekt 

informal që ndodhen në zonën e mbrojtur arkeologjike  të miratuar me VKM nr.  767, datë 

12.11.2014 “Për shpalljen të qendrës historike të qytetit të Berat dhe miratimin e rregullores për 

mbrojtjen, konservimin e integruar dhe administrimin e saj e të zonës së mbrojtur përreth. 

Veprime këto në kundërshtim me nenin 2 të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, 

urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, ligjin Nr.  8093, datë 21.03.1996 

“Për rezervat ujore”, neni 2, pika 5 neni 4, pika 5, ligji nr.  111/2012, “Për menaxhimin e integruar 

të burimeve ujore”, neni 84 dhe akteve nënligjore në zbatim të tij; Ligji Nr.  8378,  datë  22.07.1998 
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i ndryshuar “Kodi rrugor në Republikën e Shqipërisë”, neni 2 dhe neni 4 i tij, nenet 38, 48 të ligjit 

nr.  27/2018 “Për trashëgiminë kulturore dhe muzetë”, VKM nr.  280, date 01.04.2015 “Për 

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

pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje”, Kreu III, pika 2, germa “h”, pika 

3, pika 4, germë “e”, VKM nr.  589, datë 10.9.2014, i ndryshuar, VKM nr.  153, date 07.04.2000 

“Për miratimin e rregullores së zbatimit të Kodit Rrugor në Republikën e Shqipërisë” neni 25, pika 

2; dhe Planin e përgjithshëm rregullues të Bashkisë Berat, miratuar me Vendimin e KKT-së nr.  3, 

datë 29.12.2016. 

Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat, në bashkëpunim me 

Drejtorinë e Përgjithshme të ASHK Tiranë, të marrë masa të rivlerësojë procedurat e legalizimit 

për objektet informale të pajisura me leje legalizimi në 6 raste si me lart dhe në referencë të akteve 

ligjore e nënligjore, të vlerësojë procedurat për shfuqizimin e lejes së legalizimit. Gjithashtu për 

pasuritë e regjistruar sipas lejeve legalizimi, konstatuar të lëshuara me shkelje në 6 raste, të marë 

masa të nxjerrë urdhër kufizimi, deri në plotësimin e dokumentacionit të kërkuar ligjor. 

Gjetje nga auditimi: Me referencë nr. 041, datë 13.03.2001 është regjistruar kontrata e shitjes për 

pasurinë 74/86, vol.5, fq.3  e llojit ullishte me sipërfaqe LN 4890 m2, zk. 2848, Otllak. Origjina e 

kësaj pasurie buron nga AMTP Nr. 117 datë 11.6.1992 në emër të S.J.D. Nga shqyrtimi i 

dokumentacionit është konstatuar se në emër të z. S.J është regjistruar një sipërfaqe 1458 m2 (totali 

LN 11958-10500 AMTP), më shumë sesa sipërfaqet e përcaktuar në titullin e pronësisë, konkretisht 

AMTP nr. 117. Po ashtu, konstatohet se në emër të z. D. gjendet edhe një AMTP-tjetër, pa numër, 

për të cilët  nuk janë regjistruar veprime. Nga ana e Drejtorisë së Administrimit dhe Mbrojtjes së 

Tokës, për z. S. D është konfirmuar sipërfaqe prej 10500 m2. Veprime në kundërshtim me VKM 

nr. 994, datë 10.12.2015 “Për procedurën e regjistrimit të akteve të marrjes së tokës në pronësi” dhe 

ligjin 20/2020 “Për përfundimin e procedurave kalimtare të pronësinë në Republikën e Shqipërisë”.  

Rekomandimi: DVASHK Berat të marrë masa që të kalojë në pronësi  “shtet” sipërfaqen prej 1458 

m2 arë të përfituar më tepër, si dhe të njoftojë qytetarin që të paraqesë deklaratë noteriale për 

saktësimin e pjesës së pasurisë nga e cila do të përzgjedh të heqë dorë. 

Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të procedurave të regjistrimit të pasurive sipas lejeve 

të ndërtimit dhe ligjeve urbanistike, sipas referencave nr.  8904, nr.  12734 dhe nr.  13841, ZK 8501, 

janë regjistruar dhe kryer veprime për pasuritë pallat me tre seksione, me funksion të përzier 5 kat 

+ papafingo: 

- pasuria nr.  10/304, volum 24, faqe 225, truall dhe ndërtesë me sipërfaqe 234 m2, ndarë njësitë në 

volum 38, faqe 175 deri faqe 193; 

- pasuria nr.  10/305, volum 24, faqe 226, truall dhe ndërtesë me sipërfaqe 234 m2, e cila është 

korigjuar me referencë nr.  12794 në sipërfaqen 248.7 m2, ndarë njësitë në volum 38, faqe 194 deri 

faqe 212; 

- pasuria nr.  10/306, volum 24, faqe 227, ndërtesë me sipërfaqe 234 m2, e cila pas bashkimit të 

truallit me objektin(referencë nr.  13841) ka kaluar volum 40, faqe 88, pasuria nr.  10/541, me 

sipërfaqe të bazës 234 m2 dhe truall me sipërfaqe 234 m2. Njësitë e këtij seksioni janë regjistruar 

nga faqja 94 deri në faqe 105, volum 40, gjithsej 12 njësi. Rezulton se veprimet dhe procedura e 

regjistrimit, janë kryer në mungesë të dokumentacionit urbanistik dhe shkelje të kushteve të lejes 

së ndërtimit, konkretisht: 

-  Mungon planvendosja bashkëlidhur kontratës së shitblerjes së truallit, që ka shërbyer si Titull 

pronësie; 

- Referuar dokumentacionit ligjor urbanistik(Vendimi i KRRT-së së Rrethit Berat nr.  22, datë 

24.07.1995, Formulari nr.  4 nr.  736, datë 18.09.1995, leje ndërtimi për subjektin “V” shpk dhe 

planvendosje e objektit) rezulton se kati papafingo i objektit(3 seksionet), nuk është miratuar me 

dokumentacion ligjorë urbanistik, për rrjedhojë regjistrimi i objektit pallat 5 kat +papafingo me 3 

seksione, duke regjistruar edhe një kat papafingo, është kryer më kundërshtim me dispozitat ligjore. 
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Gjithashtu mungon Leja e Shfrytëzimit të objektit, e miratuar nga Bashkia Berat, si një nga aktet 

bazë që përcakton ndërtimin e objektit në përputhje me dokumentacionin urbanistik të miratuara 

dhe që shërben për regjistrimin e objektit. Veprime këto në kundërshtim me nenin 25/a, neni 45 të 

ligjit nr.  33, datë 21.03.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, nenet 12 dhe 13, të ligjit 

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

Udhëzimi nr.  132, datë 02.06.2003 të Kryeregjistruesit të ZQRPP Tiranë. 

Rekomandimi:  Drejtori i DVASHK Berat, të marrë masa, bazuar në shkeljet e konstatuara dhe në 

dispozitat ligjore përkatëse, të nxjerrë urdhër kufizimi për pasuritë: 

- pasuria nr.  10/304, volum 24, faqe 225, truall dhe ndërtesë me sipërfaqe 234 m2, ndarë njësitë në 

volum 38, faqe 175 deri faqe 193; 

- pasuria nr.  10/305, volum 24, faqe 226, truall dhe ndërtesë me sipërfaqe 234 m2, e cila është 

korrigjuar me referencë nr.  12794 në sipërfaqen 248.7 m2, ndarë njësitë në volum 38, faqe 194 deri 

faqe 212; 

- pasuria nr.  10/541, volum 40, faqe 88, me sipërfaqe të bazës 234 m2 dhe truall me sipërfaqe 234 

m2, ndarë njësitë nga faqja 94 deri në faqe 105, volum 40; deri në plotësimin me dokumentacionin 

tekniko ligjor që shërben si Titull Pronësie dhe të konstatuar në mungesë. 

Gjetje nga auditimi: Drejtoria Vendore e ASHK Berat (ish-ZVRPP Berat), në 4 raste, sipas 

referencave me numra: 00007411, 00006120, 00002964,00004292, ka regjistruar pasuri të 

paluajtshme të përfituara nga lejet e ndërtimit, në të cilat, sipas HTR dhe verifikimit nga sistemi 

geoportal-albania, konstatohet se janë regjistruar pasuritë: Truall+Ndërtesë, e cila bën pjesë në 

zonën tampon (muzeale) të  Beratit, në mungesë të  dokumentacionit ligjor  të miratuar nga organet 

përkatëse të ruajtjes së monumenteve të kulturës. Veprimet dhe mosveprimet e trajtuara më sipër 

janë në kundërshtim me: 

-Ligjin nr.  9048, datë 07.04.2003  “Për Trashëgiminë Kulturore”, të ndryshuar, neni 29, pika 1, 

neni 33, me ligjin nr.  7867, datë 12.10.1994 “Për mbrojtjen e pasurisë kulturore të luajtshme dhe 

të paluajtshme”, neni 18, VKM nr.  826, datë 28.12.2005  “Për shpalljen "qendër historike" të një 

zone në qytetin-muze të Beratit dhe miratimin e rregullores së administrimit të kësaj qendre” 

-Dekretin nr.  4874, datë 23.9.1971 “Mbi mbrojtjen e monumenteve  kulturave  e historike dhe të 

pasurive natyrale të rralla”, nenet 5 dhe 8, VKM nr. 172, datë 02.06.1961, për shpalljen Qytet-Muze 

të Qytetit Berat, Kartën e Venecias e vitit 1964. 

Rekomandimi: Drejtoria Vendore e ASHK Berat, të marrë masa dhe të nxjerrë urdhër kufizimi, 

për pasurinë sipas referencave me numra: 00007411, 00006120, 00002964, 00004292, deri në 

plotësimin me dokumentacionin tekniko-ligjor dhe të fillojë procedurat me grup pune për 

rivlerësimin edhe një herë të dokumentacionit tekniko ligjor dhe gjeohapësinor mbi bazën e të cilit 

janë regjistruar pasuritë, duke njoftuar subjektet për fillimin e procedurave përkatëse. Të merren 

masa për të ardhmen për të mos regjistruar pasuri të përfituara nga lejet e ndërtimit në zonën 

tampon, në kushtet e mosplotësimit të dokumentacionit të miratuar nga organet përkatëse të ruajtjes 

së monumenteve të kulturës. 

Gjetje nga auditimi: DVASHK Berat, me referencë nr. 03611, datë 20.03.2019, ka regjistruar 

pasurinë në volumin 21, fq. 126, sipas lejes se legalizimit nr. 10003140, datë 23.02.2019 për 

objektin “shtese kati për banim në objektin ekzistues 3 kate”, me sipërfaqe parcele ndërtimore  191 

m2 dhe sipërfaqe ndërtimi 191 m2 dhe sipërfaqe totale e ndërtimit për banim 236 m2. Kjo leje 

legalizimi ka miratuar shtesë kati, mbi objektin ekzistues prej 3 katesh. Nga verifikimi i 

dokumentacionit rezulton se: Leja e legalizimit nr. 1003140 datë 23.02.2019 është në kundërshtim 

me planin rregullues të qytetit të Beratit, i cili për zonën ku është miratuar kjo leje, lagjja Uznovë, 

lejon ndërtimi jo më shumë se 3 kate, Veprime në kundërshtim me Vendimin e Këshillit Bashkiak 
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të Beratit, nr. 108 datë 25.11.2016 dhe Vendimin e Këshillit Kombëtar të Territorit, nr. 3 datë 

29.12.2016. 

Rekomandimi: DVASHK Berat të marrë masa për të konfirmuar nga Bashkia Berat regjimin e 

numrit të kateve në lagjen Uznovë dhe në varësi të përgjigjes nga bashkia, të vlerësojë vendosjen e 

kufizimit mbi shtesën e përfituar me lejen e legalizimit nr.  1003140. 

Gjetje nga auditimi: Me referencë nr. 3673 me nr.  kërkese 3846, datë 07.05.2019, për shërbimin 

e korrigjimit të gabimit në kartelë, për pasurinë nr. 111/11, vol.1, fq.121, e llojit arë +truall me 

sipërfaqe 2471 m2 arë, 200 m2 truall dhe 76 m2 ndërtesë në lagjen Uznovë, është regjistruar leja e 

legalizimit nr. 10003197, datë 29.03.2019,  për objekt shërbimi 1 kat, me sipërfaqe parcele 

ndërtimore 160 m2 dhe sipërfaqe ndërtimi 160 m2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit rezulton  se 

është bashkuar objekti pa titull pronësie prej 76 m2, objekt me vete, me objektin e legalizuar prej 

160 m2. Po ashtu, është regjistruar edhe sipërfaqja e truallit prej 360 m2, nga te cilat 200 m2 pa 

titull pronësie, në kundërshtim me Urdhrin e Drejtorit të DVASHK-së nr. 1677 prot, datë 

20.12.2018, regjistrimin e kufizimi për ndalimin e veprimeve, për shkak të mungesës së elementeve 

të formës dhe përmbajtjes së listës emërore të pronarëve të trojeve dhe shtëpive të zk 8504, Uznovë. 

Nga veprimet në kartelë konstatohet se është vepruar në kundërshtim me nenin 193, të ligjit nr. 

7850, datë 29.07.1994 “Kodit Civil i Republikës së Shqipërisë” . 

Rekomandimi: DVASHK Berat të marrë masa për vendosjen e kufizimit, rikthimin e kartelës në 

gjendjen e mëparshme për pasurinë nr. 111/11, vol.1, fq.121 dhe hapjen e një kartele të re për 

regjistrimin e lejes së legalizimit. 

Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të procedurave të regjistrimit të akteve të nxjerra nga 

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

t Berat), ZK 8501, në zbatim të VKM-së nr. 442 datë 18.07.2018 “Për përcaktimin e procedurës së 

kalimit të pronësisë dhe të regjistrimit të pasurive të pasurive të paluajtshme, të ndërtuara deri më 

10.08.1991 dhe të truallit të tyre funksional”, i ndryshuar, rezultoi; 

Në 1 rast, miratimi i kalimit të pronësisë për objekte të ndërtuara para vitit 1991, është kryer në 

mospërputhje me përcaktimet ligjore, konkretisht:  

Me referencë nr.  14178, është regjistruar Vendimi nr.  12, datë 02.12.2019, i Drejtorit të ASHK 

Berat, që ka miratuar të drejtën e pronësisë për A.K për pasurinë truall me sipërfaqe 182.5 m2 dhe 

objekt banesë 1 kat me podrum, me sipërfaqe ndërtimi 108.9 m2, regjistruar në KPP pasuria nr.  

17/603, volum 40, faqe 194. 

Referuar dokumentacionit gjendje në dosje dhe nga verifikimi i ortofotove ndër vite 1999, 2007 

dhe 2015, si dhe pamjeve nga Google Earth, rezulton se nuk përputhet objekti që pasqyrohet në 

këto pamje me atë që është miratuar për kalim pronësie, pasi referuar këtyre pamjeve rezulton se 

ka ndërhyrje lidhur me çatinë e objektit. 

Ndërsa lidhur me referencën nr. 14222, është regjistruar Vendimi nr.  14, datë 13.02.2020, i 

Drejtorit të ASHK Berat, që ka miratuar të drejtën e pronësisë për R.D, për pasurinë truall me 

sipërfaqe 108 m2 dhe objekt banesë 1 kat, me sipërfaqe ndërtimi 32.8 m2, regjistruar në KPP pasuria 

nr.  17/1134, volum 40, faqe 197, rezulton se ortofotot e viteve 2007 dhe 2015 nuk janë të qarta, 

duke krijuar  paqartësi lidhur me konfigurimin e objektit. 

Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat, të marrë masa të 

rivlerësojë procedurat e kalimit të pronësisë dhe në referencë të akteve ligjore e nënligjore, të 

vlerësojë procedurat për shfuqizimin e Vendimit nr. 12, datë 02.12.2019, i Drejtorit të ASHK Berat, 

ndërsa për pasurinë e regjistruar nr. 17/603, volum 40, faqe 194, të nxjerrë urdhër kufizimi deri në 

plotësimin e dokumentacionit ligjor. Gjithashtu të ngrihet një grup punë për të verifikuar saktësisht 

në terren gjendjen e objektit ndërtesë, të kaluar në pronësi me Vendimin nr. 14, datë 13.02.2020, si 

dhe të kufizohen veprimet mbi pasurinë deri në arritjen e konkluzionit përfundimtar  
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 MASA PËR ELEMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË 

ADMINISTRIMIN E PRONËS PUBLIKE DHE PËR MENAXHIMIN ME EKONOMICI TET, 

EFICENCE DHE EFEKTIVITET TË PRONËS PUBLIKE. 

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

Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Berat), ka legalizuar objektin me  leje legalizimi nr.  10003534 

datë 20.05.2020, ndërtese  për aktivitet 374.5 m2, për të cilin më parë ka qenë miratuar leje ndërtimi 

me Vendimin nr. 1, datë 20.10.2010 të KRRT-së Komuna Vertop, për objektin me sipërfaqe 

ndërtimi 125 m2, në kushtët e shkeljes së lejes së ndërtimit duke kaluar në proces legalizimi, 

rezulton se gjatë procedurës së legalizimit nuk është llogaritur sipërfaqja e dhënë me tepër 445 

m2 në vlerën  890,000 lekë(445,000 lekë dhe 445,000 bono privatizimi), si dhe nuk është 

llogaritur penaliteti për daljen jashtë lejes se ndërtimit për sipërfaqen 64 m2, në vlerën 206,803 

lekë, veprimet e kryera janë në mospërputhje  dhe në kundërshtim me ligjin nr. 9482, datë 

03.04.2006 ‘’Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje’’, të ndryshuar, neni 

27 dhe neni 28 dhe   VKM nr. 280, datë 1.4.2015 “Për përcaktimin e kritereve, procedurave e 

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

lartësi, në ndërtime me leje”, (i ndryshuar me VKM nr. 756, datë 26.10.2016) dhe VKM nr. 267, datë 

21.4.2010.  

Rekomandimi: Drejtori i DVASHK Berat, të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurinë e përfituar me 

leje legalizimi nr. 10003534, datë 20.05.2020, si dhe të marrë masa duke ndjekur të gjitha rrugët 

ligjore deri në arkëtimin e vlerës 890,000 lekё nga qytetari përfitues F.M, si dhe të aplikohet 

penaliteti në vlerën 206,800 lekё. 

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

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

t Berat), rezultoi se: Për të njëjtin subjekt janë miratuar 3 leje legalizimi, përkatësisht, Leja e 

Legalizimit me nr. 10003297, datë 25.06.2019, Leja e Legalizimit me nr. 10003525, datë 

30.03.2019 dhe Leja e Legalizimit me nr. 1000324, datë 30.03.2020. Referuar formularit të pagesës 

së taksës së ndikimit në infrastrukturë, për të 3 rastet rezulton se është aplikuar taksë e favorizuar 

duke aplikuar 0.5 % të vlerës totale, ndërsa duhet të aplikohej vetëm për njërin objekt(atë të 

legalizuar më parë),për rrjedhojë Nga Bashkia Berat nuk është aplikuar e saktë vjelja taksës së 

ndikimit në infrastrukturë për tre objektet informale. Nga përllogaritja e gabuar e taksës së 

ndikimit në infrastrukturë, për tre objekte të legalizuara për të njëjtin posedues, është krijuar ardhur 

e munguar në vlerën prej 988,000 lekë. Vepruar në kundërshtim me  nenin 27 të ligjit nr. 9482, 

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

Rekomandimi: Drejtoria Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat, t’i kërkojë Bashkisë 

Berat, vërtetimin mbi llogaritjen dhe pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë në vlerën prej 

988,000 lekë, nga subjekti “A.G” shpk, si dhe të kërkojë që të bëhet regjistrimi në sektorin përkatës 

të kartelës, në refuzim të vendosen masë për kufizimin deri në arkëtimin e plotë të detyrimeve të 

papaguara. 

Gjetje nga auditimi: Drejtoria Vendore e ASHK Berat (ish-ZVRPP Berat), në 2 raste, sipas 

referencave me numra: 00003994, 00002694, ka regjistruar pasuri të paluajtshme të përfituara nga 

privatizimi, në dokumentacionin e të cilave mungojnë kontratat e marrëdhënieve me truallin, në 

truall pronë shtet, me sipërfaqe të përgjithshme 252.9 m2(52.9+200). Sa sipër është kryer regjistrim 

i paligjshëm për pasuritë e paluajtshme të përfituara nga privatizimi, në sipërfaqe të përgjithshme 

252.9 m2. Këtë sipërfaqe e vlerësojmë me çmimin e referencës, për tokën “Truall”, për ZK 8503 

Berat, që sipas VKM-së nr. 89, datë 03.02.2016 “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në 

Republikën e Shqipërisë”, është 4183 lekë/m2. 

Nga vlerësimi konstatohen të ardhura të  munguara si rezultat i përfitimit të paligjshëm të 

truallit prej në shumën 1,057,881 lekë (4183x252.9). 
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Përsa u trajtua më sipër, bie në kundërshtim me Rregulloren e Brendshme nr. 184, datë 08.04.1999 

“Për punën e Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”, e ndryshuar, Kreu IV, pika 7. 

Rekomandimi: Drejtoria Vendore e ASHK Berat, të marrë masa, duke njoftuar Drejtorinë e 

Përgjithshme të Pronës Publike (Drejtoria e Drejtimit të Pronës), pranë Ministrisë së Ekonomisë 

dhe Financave, si dhe të ndjeke të gjithë rrugët ligjore deri në arkëtimin e vlerave të trojeve të 

papaguara në shumën e përgjithshme 1,057,881 lekë, nga përfituesit e objekteve të privatizuar. 

Gjetje nga auditimi: Drejtoria Vendore e ASHK Berat (ish-ZVRPP Berat), në 6 raste, sipas 

referencave me numra: 00007248, 00004482, 00004467, 00004484, 00004498, 00002823, ka 

regjistruar pasuri të paluajtshme të përfituara nga lejet e ndërtimit, në dokumentacionin e të cilave 

mungojnë kontratat e marrëdhënieve me truallin në troje shtetërore dhe publike, me sipërfaqe të 

përgjithshme pronë Shtet: 736 m2(73+103+ 115+206+132+107). 

Këtë sipërfaqe e vlerësojmë me çmimin e referencës, për tokën “Truall”, për ZK 8503 Berat, që 

sipas VKM nr. 89, datë 03.02.2016 “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e 

Shqipërisë”, është 4183 lekë/m2. 

Nga vlerësimi konstatohen të ardhura të  munguara si rezultat i përfitimit të paligjshëm të 

përdorimit truallit, janë në shumën prej 3,078,688 lekë(4183x736). Përsa u trajtua më sipër, bie 

në kundërshtim me Rregulloren e Brendshme nr. 184, datë 08.04.1999 “Për punën e Zyrës së 

Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”, e ndryshuar, Kreu IV, pika 12  

Rekomandimi: Drejtoria Vendore e ASHK Berat, të marrë masa, duke njoftuar Bashkinë Berat, 

Drejtorinë e Përgjithshme të Pronës Publike (Drejtoria e Drejtimit të Pronës), pranë Ministrisë së 

Ekonomisë dhe Financave dhe të ndjeke të gjithë rrugët ligjore deri në arkëtimin e vlerave të trojeve 

të papaguara në shumën e përgjithshme 3,078,688 lekë, nga përfituesit e objekteve  sipas lejeve të 

ndërtimit. 

 

I.3. Konkluzioni i përgjithshëm i auditimit  

Në zbatim të nenin 15 shkronja (j) dhe pika 2 e nenit 30 të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollin të Lartë të Shtetit”, Udhëzimit të Kryetarit të KLSH-së 

nr. 1, datë .06.2019 “Mbi auditimin tematik me objekt zbatimi i rekomandimeve të lëna në auditimet 

e mëparshme për periudhën 6 mujori të vitit 2021”, Programit të Auditimit nr. 795/8, datë 

07.09.2022, u krye auditimi mbi hartimin e plan veprimit dhe raportimit në KLSH mbi zbatimin e 

rekomandimeve të lëna për përmirësimin e legjislacionit, marrjen e masave organizative, të masave 

disiplinore dhe të zhdëmtimit, të rekomanduara në përfundimet e auditimit nga KLSH për misionin 

e mëparshëm të realizuar në këtë objekt, ku rezultoi se: 

Në përfundim të Auditimit me shkresën nr. 536/9 datë 22.11.2021 të Kryetarit të KLSH-së është 

dërguar Raporti Përfundimtar i Auditimit dhe rekomandimet për auditimin e ushtruar me programin 

nr. 536/1, datë 14.05.2021, i ndryshuar, për periudhën nga data 01.01.2018 deri më datën 

31.12.2020. 

Në zbatim të nenit 15, shkronja “j”, të ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, Drejtorinë Vendore të ASHK (ish ZVRPP) Berat, nuk 

ka kthyer përgjigje në KLSH, brenda 20 ditëve nga marrja e shkresës, me nr. 536/9 datë 22.11.2021, 

lidhur me njoftimin për hartimin e programit të punës dhe marrjen e masave për zbatimin e 

rekomandimeve të lëna në raportin përfundimtar të auditimit nga KLSH, personat përgjegjës dhe 

afatet e zbatimit. 

Në zbatim të nenit 30, pika 2 të ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, brenda 6 muajve nga marrja e shkresës, nga ana e 

Drejtorinë Vendore të ASHK Berat, është kthyer përgjigje me njoftim për nivelin e zbatimit të 

rekomandimeve të lëna në raportin përfundimtar të auditimit nga KLSH, me nr. 3721, datë 

31.05.2022.   
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Nga ana e KLSH me shkresat përcjellëse janë lënë 55 rekomandime gjithsej, nga këto: 50 masa 

organizative; dhe 5 masa të ardhura të munguara në vlerën në vlerën prej 27,373,600 lekë pa TVSH. 

Nga verifikimi i dokumentacionit konstatohet se niveli i pranimeve dhe zbatimit të rekomandimeve 

është si më poshtë: 

a. Për përmirësimin e gjendjes janë lënë, 50 masa organizative, nga të cilat, nga subjekti janë 

pranuar  50, ndërsa zbatimi tyre rezulton:  janë zbatuar plotësisht 27 rekomandime, janë në proces 

zbatimi 15 rekomandime dhe nuk janë zbatuar 8 rekomandime. 

b. Për të ardhura të munguara  janë lënë 5 rekomandime për shumën 27,373,600 lekë, për të cilat, 

vetë 1 rekomandim është në proces për shumën 21,359,052 lekë.  

 

II - HYRJE 

 

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

të Lartë të Shtetit”, në zbatim të Programit të Auditimit nr. 795/8 datë 07.09.2022 nga data 

07.09.2022 deri në datën 24.09.2022, në Drejtorinë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës 

Berat, KLSH kreu auditimin e përputhshmërisë “Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna në 

auditimet e vitit 2021”. 

Auditimi përputhshmërisë u krye nga Grupi i Auditimit me përbërje: 

1. A.M, Përgjegjës Grupi 

2. L. K, Auditues 

3. V.B, Auditues 

3.R.K, Auditues 

4. Sh.H, Auditues 

5. R.A, Auditues 

Nga grupi i auditimit u përgatit ky Raport Përfundimtar i Auditimit i bazuar në Projekt Raporti i 

Auditimit, dërguar me nr. 795/4, datë 5.10.2022 në DVASHK Berat.  

Titulli - Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna në auditimin e ushtruar sipas programit nr. nr. 

795/8 datë 07.09.2022, të miratuar nga Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit. 

Marrësi – Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, Berat. 

Objektivat dhe qëllimi 

Objektivat: Mbi dhënien e një vlerësimi objektiv, profesional e të pavarur, mbi shkallën e zbatimit 

të rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm të kryer në Drejtorinë e Vendore të Agjencisë 

Shtetërore të Kadastrës, Berat, si dhe dhënien e opinionit objektiv e profesional mbi zbatimin e 

rekomandimeve të dërguara nga KLSH në përmirësimin e punës menaxhuese të njësisë publike. 

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

auditimit. 

Identifikimi i çështjes  
Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat është person juridik, publik jo 

buxhetor, në varësi të ASHK dhe ka për objekt të veprimtarisë:  

1. Administrimin e vetëdeklarimeve; procedurat e përditësimit në terren dhe hartimit të 

dokumentacionit; procesi i rregullimit ligjor të situatës, midis poseduesve të ndërtimeve pa leje dhe 

pronarëve trualli i të cilëve është zënë nga ndërtime informale; lëshimin e lejeve të legalizimit si 

dhe bashkëpunimin me institucionet e përfshira në procesin e legalizimit.  

2. Shërbimin ndaj publikut, regjistrimin e pasurive të paluajtshme, organizimin e institucionit dhe 

mënyrën e administrimit të kadastrës, si regjistër publik i pasurive të paluajtshme.  

Në bazë të kritereve të vlerësimit e gjykimit profesional, audituesit kanë bërë vlerësimin e 

rezultateve të testeve të kontrollit, analizimin dhe klasifikimin e gabimeve të zbuluara, si dhe është 

bërë vlerësimi i evidencave të grumbulluara që i përket mjaftueshmerisë e përshtatshmërisë për 

qëllimet e auditimit. Procedurat e kryera, varen nga gjykimi profesional i audituesit, përfshirë 
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vlerësimin e rrezikut material, për shkak të mashtrimit apo gabimit që do përdoren për procedura 

auditimi që janë me të përshtatshme për rrethanat.  

Përgjegjësitë e strukturave drejtuese të subjektit të audituar  

Struktura drejtuese e subjektit DVASHK Berat, është përgjegjëse për përdorimin e burimeve  

njerëzore dhe financiare në përputhje me politikat, ligjet dhe rregulloret e aplikuara.  

Për veprimtarinë e kryer në lidhje me procedurat e ndjekura për legalizimin e objekteve pa leje dhe 

shtesave vertikale dhe horizontale në objektet me leje ndërtimi. 

Për ish ZVRPP Berat, lidhur me veprimtarinë e kryer për pranimin e dokumentacionit, regjistrimin 

dhe transaksionet e pasurive, në përputhje me të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi.   

Përgjegjësitë e audituesve  

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

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

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

auditimin me qëllim arritjen e nivelit të sigurisë së kërkuar. 

Kriteret e vlerësimit  

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

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

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

i ndryshuar; Rregullorja e Procedurave të Auditimit në Kontrollin e Lartë të Shtetit, e ndryshuar me 

Vendimin nr. 107, datë 08.09.2017 të Kryetarit Të KLSH-së; Manuali për ndjekjen e zbatimit të 

rekomandimeve të auditimeve të Kontrollit të Lartë të Shtetit dhe regjistri elektronik institucional, 

miratuar me Vendimin nr. 67, datë 23.06.2020 të Kryetarit të KLSH-së; Standardet Ndërkombëtare 

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

specifik për auditimin, si dhe në praktikat më të mira ndërkombëtare të fushës së auditimit publik; 

Ligj nr. 20/2020, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në 

Republikën e Shqipërisë”; Ligji nr. 111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”; Ligji nr. 7850, datë 

29.07.1994 “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar; Ligji nr. 9482, datë 03.04.2006, 

“Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, i ndryshuar; Ligj nr. 10186, 

datë 05.11.2019 “Për rregullimin e pronësisë mbi truallin shtetëror në zonat me përparësi turizmin”, 

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

ndryshuar. 

Standardet e auditimit  

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

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

të Auditimit nr.63, datë 08.06.2020, Manuali për ndjekjen e zbatimit të rekomandimeve të 

auditimeve të Kontrollit të Lartë të Shtetit dhe regjistri elektronik institucional, miratuar me 

Vendimin nr. 67, datë 23.06.2020 të Kryetarit të KLSH-së si dhe Standardet Ndërkombëtare të 

Auditimit ISSAI. 

Metodat e auditimit  

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

dhe në procedurat analitike. Metodat e përdorura gjatë auditimit në arritjen e konkluzioneve janë: 

Auditim i plotë sipas cilësimeve të bëra në drejtimet e auditimit. Verifikimi i Urdhrave, Udhëzimeve 

dhe çdo dokumenti ligjor të nevojshëm për zbatimin e rekomandimeve. 

Dokumentimi i auditimit 

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

Përputhshmërisë dhe në Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit ISSAI 

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

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

të kryera në përputhje me standardet përkatëse dhe kërkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullatore. 
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Konkluzionet janë arritur duke u bazuar në rezultatet e procedurave të kryera dhe evidencat e marra 

të auditimit, si dhe në çështjet e rëndësishme që dolën gjatë auditimit. 

Gjatë auditimit në terren nga grupi i auditimit është mbajtur një akt-verifikim sipas çështjeve 

respektive të cilat janë dorëzuar në protokollin e subjektit. Në përfundim të punës në terren është 

kryer takimi përmbyllës me përfaqësuesit e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës. Nga grupi i auditimit 

u përgatit Projekt Raporti i Auditimit, dërguar me nr. 795/4, datë 5.10.2022 në DVASHK Berat.  

 

III-PËRSHKRIMI I AUDITIMIT 

 

III.1. Informacioni i përgjithshëm  

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

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

informale të ndërtuara territorin brenda juridiksionit të Drejtorisë dhe kalimin e pronësisë të trojeve 

në Berat në bazë të kushteve të përcaktuara nga Ligji nr. 111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën” 

dhe Ligji nr. 20/20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në 

Republikën e Shqipërisë”.  

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

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

të pronës në Shqipëri. Kompleksiteti i trajtimit të pronës ka të bëjë me natyrën ekonomike, sociale 

si dhe juridike dhe që konsiderohet si një element bazik shtetformues, por në terësinë e të cilës 

ndërthuren edhe të drejtat private e publike. Trajtimi i pronës përbën një detyrim publik nga njëra 

anë (në aspektin e evidentimit dhe regjistrimit) dhe nga ana tjetër një të drejtë private (në aspektin 

e përfitimit). Po ashtu natyra tejet komplekse dhe specifike e pasurive të paluajtshme ka të bëjë 

edhe me trajtimin e elementëve përbërës për regjistrimin me natyrë juridike dhe teknike të pasurisë 

së paluajtshme, si dhe nga problemet e krijuara dhe mbartura si pasojë e ndryshimit të sistemeve 

dhe ligjeve, procedurave për regjistrimin pjesërisht të pronës në sistemin e ri të regjistrimit dhe 

pjesërisht në regjistrat e vjetër hipotekorë, larmishmëria e madhe e kategorive të resurseve të 

pronës, e titujve juridikë të prodhuar ndër vite nga institucionet shtetërore me natyrë administrative, 

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

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

penale.  

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

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

juridike, ekskluzivitetit dhe transparencës.  

Nisur nga procedurat e ndjekura për auditim besojmë se evidencat e mbledhura janë të mjaftueshme 

e të përshtatshme për të dhënë opinionin tonë mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga DVASHK 

Berat. 

 

III. 2. Përshkrimi i auditimit, sipas drejtimeve të auditimit: 

Hartimi i programit (plani i veprimit). Respektimi i afateve ligjore për njoftimin e KLSH- së 

për ecurinë e zbatimit të rekomandimeve brenda afateve të përcaktuara në ligjit nr. 154/2014, 

"Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”. 

Në zbatim të nenin 15 shkronja (j) dhe pika 2 e nenit 30 të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollin të Lartë të Shtetit”, Udhëzimit të Kryetarit të KLSH-së 

nr. 1, datë .06.2019 “Mbi auditimin tematik me objekt zbatimi i rekomandimeve të lëna në auditimet 

e mëparshme për periudhën 6 mujori të vitit 2021”, Programit të Auditimit nr. 795/8, datë 

07.09.2022, u krye auditimi mbi hartimin e plan veprimit dhe raportimit në KLSH mbi zbatimin e 

rekomandimeve të lëna për përmirësimin e legjislacionit, marrjen e masave organizative, të masave 
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disiplinore dhe të zhdëmtimit, të rekomanduara në përfundimet e auditimit nga KLSH për misionin 

e mëparshëm të realizuar në këtë objekt, ku rezultoi se: 

Në përfundim të Auditimit me shkresën nr. 536/9 datë 22.11.2021 të Kryetarit të KLSH-së është 

dërguar Raporti Përfundimtar i Auditimit dhe rekomandimet për auditimin e ushtruar me programin 

nr. 536/1, datë 14.05.2021, i ndryshuar, për periudhën nga data 01.01.2018 deri më datën 

31.12.2020. 

Në zbatim të nenit 15, shkronja “j”, të ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, Drejtorinë Vendore të ASHK (ish ZVRPP) Berat, nuk 

ka kthyer përgjigje në KLSH, brenda 20 ditëve nga marrja e shkresës, me nr. 536/9 datë 22.11.2021, 

lidhur me njoftimin për hartimin e programit të punës dhe marrjen e masave për zbatimin e 

rekomandimeve të lëna në raportin përfundimtar të auditimit nga KLSH, personat përgjegjës dhe 

afatet e zbatimit. 

Në zbatim të nenit 30, pika 2 të ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, brenda 6 muajve nga marrja e shkresës, nga ana e 

Drejtorinë Vendore të ASHK Berat, është kthyer përgjigje me njoftim për nivelin e zbatimit të 

rekomandimeve të lëna në raportin përfundimtar të auditimit nga KLSH, me nr. 3721, datë 

31.05.2022.   

Nga ana e KLSH me shkresat përcjellëse janë lënë 55 rekomandime gjithsej, nga këto: 50 masa 

organizative; dhe 5 masa të ardhura të munguara në vlerën në vlerën prej 27,373,600 lekë pa TVSH. 

Nga verifikimi i dokumentacionit konstatohet se niveli i pranimeve dhe zbatimit të rekomandimeve 

është si më poshtë: 

a. Për përmirësimin e gjendjes janë lënë, 53 masa organizative, nga të cilat, nga subjekti janë 

pranuar  53, ndërsa zbatimi tyre rezulton:  janë zbatuar plotësisht 28 rekomandime, janë në proces 

zbatimi 17 rekomandime dhe nuk janë zbatuar 8 rekomandime. 

b. Për të ardhura të munguara  janë lënë 5 rekomandime për shumën 27,373,600 lekë, për të 

cilat, vetë 1 rekomandim është në proces për shumën 21,359,052 lekë .  

Nr Emërtimi 

Rekomandime në Numër Nga rekomandime gjithsej sa me dëm ekonomik 

R
ek

o
m

a
n

d
im

 g
jith

sej 

Nga rekomandimet janë: 
Rekomandime 

Gjithsej 

Nga Rekomandimet janë: 

Z
b

a
tu

a
r 

N
ë P

ro
ces 

P
a

 zb
a

tu
a

r 

P
jesërish

t 

Zbatuar 
Zbatuar 

pjesërisht 
Pa zbatuar 

N
r. P

erso
n

a
 

N
ë m

ijë lek
 

N
r. P

erso
n

a
 

N
ë m

ijë lek
 

N
r. P

erso
n

a
 

N
ë m

ijë lek
 

N
r. P

erso
n

a
 

N
ë m

ijë lek
 

1 

Masa për 

përmirësim 

ligjor 

             

2 
Masa 

Organizative 
53 28 17 8 -         

3 
Shperblim 

Dëmi 
             

4 
Masa 3E 

 
5   4 1 5 27,373   1 21,153 4 6,220 

5 
Masa 

disiplinore 
14   14          

6 
Masa 

administratrive 
             

 Totali 72 28 17 26 1 5 27,373   1 21,153 4 6,220 
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Ecuria e zbatimit dhe analizimi i rekomandimeve: sa rekomandime janë pranuar dhe nga këto 

sa rekomandime janë zbatuar plotësisht, sa janë zbatuar pjesërisht,  sa janë në proces zbatimi 

dhe sa rekomandimi nuk janë zbatuar.  

 MASA ORGANIZATIVE  

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

nga Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat (ish- Drejtoria Rajonale e 

ALUIZNI-t Berat), rezultoi se për periudhën objekt auditimi ka lëshuar gjithsej 1566 leje legalizimi 

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

auditimi, kanë dalë nga arkiva e institucionit për tu punuar 3434 dosje të objekteve informale, për 

1566 dosje është kryer edhe kualifikimi i objekteve informale për të vazhduar procedurat deri në 

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

1868 dosje dhe nuk ka asnjë të dhënë apo dokument për administrimin e tyre, kjo ka sjell 

keqadministrimin e dokumentacionit. Gjithashtu theksojmë se për këto subjekte janë kryer matjet, 

genplanet, planimetritë dhe nuk kanë marrë vendime duke shkelur të gjitha afatet ligjore dhe deri 

në përfundim të auditimit në subjekt, nuk janë legalizuar duke e zgjatur këtë afat me vite, veprime 

në kundërshtim me nenet 27, 28 të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin 

dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” i ndryshuar, nenin 17 të ligjit nr.  9154, date 06.11.2003, “Për 

Arkivat” si dhe VKM nr.  589, datë 10.09.2014 “Për përcaktimin e procedurave të evidentimit 

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

dokumentacionit për propozimin dhe miratimin e zonave informale”, pika 10, e ndryshuar me VKM 

nr. 634, datë 7.9.2016.  (Më hollësisht trajtuar në pikën I, faqet 23-55, të  Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

1.1.Rekomandimi: Drejtoria Vendore e ASHK Berat, të marrë masa që në vazhdimësi për objekte 

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

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

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

të truallit, si dhe hartimi i genplanit dhe planimetrive, por pa përfunduar procesi i legalizimit. Të 

operojë me vazhdimin e procedurave të legalizimit, duke i trajtuar në funksion të afatit kohor të 

qëndrimit në arkiv, si dhe të bëhet dokumentimi i vazhdueshëm i lëvizjes së dosjeve që futen dhe 

nxirren nga arkiva për punë. 

Menjëherë e në vijimësi 

Koment1.1: Drejtoria Vendore e Ashk-së Berat aktualisht punon me urdhra pune të nxjerr nga 

titullari i institucionit në bazë të ligjit 20/2020 si dhe akteve të tjera nënligjore ku zbatohen afatet 

kohore. 

Në zbatim të rekomandimit janë marrë  masat e nevojshme që në vazhdimësi të evidentohet 

respektimi i afateve të matjeve në terren, kualifikimi i tyre deri në lëshimin e vendimit të 

legalizimit, gjithashtu duke i trajtuar në funksion të afatit kohor të qëndrimit në arkiv, si dhe 

dokumentimi i tyre lidhur me nxjerrjen dhe futjen në arkivë. Bashkëlidhur gjeni kopje të librit 

dhe disa Urdhërave të Punës për nxjerrjen e dosjeve nga arkiva. 

Rekomandim i zbatuar 

 

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

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

Berat), rezultoi: se në 16 raste janë miratuar lejet e legalizimit: nr. 10003245, datë 20.04.2019 dosja 

nr.  858; Leja e Legalizimit nr.  10003561, datë 27.07.2020 dosja nr. 1120; Leja e Legalizimit me nr.  

10003281, datë 30.05.2019 dosja nr. 7442; Leja e legalizimit me nr. 10003346, datë 20.07.2019 dosja 

nr. 362; Leja e Legalizimit me nr. 10009147, datë 20.09.20 dosja nr. 1421; Leja e legalizimit me nr. 

10002404, datë 10.10.2018 dosja nr.  4757; Leja e legalizimit me nr.  10002798, datë 30.05.2019 

dosja nr.  1369; Leja e legalizimit nr.  10002949, datë 24.12.018, dosje nr.  1419; Leja e legalizimit 
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nr.  10003294, datë 26.06.19, dosje nr.  1774; Leja e legalizimit nr.  10003338, datë 26.04.2019, dosje 

nr.  1018; Leja e legalizimit nr.  10003937, datë 24,04,2019, dosje nr.  92; Leja e legalizimit nr.  

10003027, datë 20.01.2019, dosje nr.  5289; Leja e legalizimit nr.  10002983, datë 27.12.2018, dosje 

nr.  1353; Leja e legalizimit nr.  10002773, datë 22.10.2018, dosje nr.  965; Leja e legalizimit nr.  

10008193, datë 29.03.2019, dosje nr.  1900; Leja e legalizimit nr.  10003534, datë 22.11.2020 dosja 

nr.  3113, në këto raste është miratuar legalizimi i objekteve informale dhe kalimi i pronësisë së 

parcelës ndërtimore për sipërfaqen totale prej 5848 m2, ku rezulton se është miratuar më tepër 

sipërfaqja prej 2268 m2, ndërsa duke ju referuar kriterit të trefishit të sipërfaqes së bazës së objektit, 

duhet të miratohej sipërfaqja totale prej 3580 m2. Veprime në kundërshtim me ligjin nr.  9482, datë 

03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, me ndryshime, neni 

17 pika 1, ligjin nr.  20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e 

Shqipërisë”, neni 22, pika 3, që kanë sjellë përfitim të padrejtë nga poseduesit e lejeve të legalizimit 

përkatëse, për sipërfaqen totale prej 2268 m2[5848(sip. e miratuar)-3580(sip. takuese)], nga mos 

respektimi i përcaktimeve ligjore, lidhur me zbatimin e kriterit për miratimin e sipërfaqes së parcelës 

ndërtimore, sa 3 fish i sipërfaqes së bazës së objektit të legalizuar. (Më hollësisht trajtuar në pikën I, 

faqet 23-55, të  Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

2.1.Rekomandimi: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK Berat, të marrë masa, që pas miratimit me 

VKM të parcelave ndërtimore, për çdo rast, sipërfaqja e parcelës ndërtimore e përfituar më tepër, të 

likuidohet me çmimin e tregut nga personat përfitues, në të kundërt kjo sipërfaqe të kthehet në 

gjendjen juridike të mëparshme (sipas  lejeve të legalizimit pasqyruar tek gjetja).  

Brenda datës 30.01.2022 

Koment2.1: Sqarojmë se në lidhje me likuidimin e parcelave ndërtimore  Drejtoria Vendore e Ashk-

së Berat ka marrë masat duke bërë njoftimet përkatëse konkretisht nëpërmjet shkresave nr. 

311/1;311/2;311/3;311/4;311/5;311/6;311/7;311/8;311/9;311/10;311/11;311/12;311/13;311/14 

prot. datë 31.01.2022,  për çdo subjekt. 

Bashkëlidhur kopje e shkresave të sipërcituara. 

Rekomandim i realizuar  

 

3-Gjetje nga auditimi: Në 34 raste, “Procesverbali i verifikimit në terren” i të dhënave të ndërtimit 

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

numrin e pasurisë pa përshkrim, nuk janë përcaktuar largësitë e bazës së objektit  nga kufijtë e 

parcelës. Skicat fushore pasqyrojnë përmasat e objektit informal, por nuk kanë të pasqyruara: 

ndërtimin në raport me kufizimet dhe situatën ndërtimore rreth tij; largësitë nga objekti te kufiri i 

pronës; largësitë nga pikat ekstreme të pronës dhe objekteve. Veprime në kundërshtim me manualin 

“Hartimi dhe paraqitja e materialeve grafike (genplan dhe planimetri) të objektit që legalizohet”, 

miratuar me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm të ALUIZNI-t nr. 30, datë 15.01.2016 “Për 

mënyrën e hartimit dhe paraqitjes së dokumentacionit teknik(gen plan, planimetri). (Më hollësisht 

trajtuar në pikën I, faqet 23-55, të  Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

3.1.Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat të marrë masa për 

34 rastet e konstatuara e në vijim, për të plotësuar “Procesverbalin e verifikimit në terren të dhënave 

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

bazës së objektit nga kufijtë  e parcelës ndërtimin në raport me kufizimet dhe situatën ndërtimore 

rreth tij. Në rastin e mos plotësimit, të bashkëpunojë me Drejtorinë e Përgjithshme të Agjencisë të 

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

për shfuqizimin e lejeve të legalizimit. 

 Brenda datës 30.01.2022 

Koment 3.1: Në vijim DVASHK-Berat ka ngritur grupin e punës të përbërë nga z. L.Dh, z. F.P dhe 

z. F.T  me Urdhër Nr. 37/1,datë 31.01.2022 për plotësimin e Rroçes verbaleve te verifikimit në 

terren.   
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Sqarojmë se lidhur me zbatimin e rekomandimit të mësipërm janë marrë masat e nevojshme për 34 

rastet e konstatuara dhe janë plotësuar me të dhënat përkatëse Procesverbalet e verifikimit në 

terren.  

Bashkëlidhur kopje e Urdhër Nr.37/1,datë 31.01.2022 

Rekomandim i realizuar pjesërisht megjithëse ka dalë urdhri për në vijimësi nuk ka 

dokumentacion për saktësimin e Procesverbale të konstatuara nga auditimi. 

 

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

nga Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat (ish- Drejtoria Rajonale e 

ALUIZNI-t Berat), rezultoi se në 33 raste, legalizimi i objekteve informale është kryer në 

kundërshtim me dispozitat e ligjit të legalizimit dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij, pasi:  

- Në 7 raste, janë kryer legalizime të objekteve sipas lejeve të legalizimit: nr. 10003350, datë 

27.07.2019 dosja nr. 1421; nr. 10002949, datë 24.12.018, dosje nr. 1419; nr. 10002983, datë 

27.07.2019 dosja nr. 2604; nr. 10002330, datë 24.04.2018 dosja nr. 6067; nr. 10001003, datë 

25.08.2020 dosja nr. 14; nr. 10000691, datë 20.09.2020 dosja nr. 64; nr.  100003695, datë 

20.09.2020 dosja nr.  3285; është kryer legalizimi i objektit informal të ndërtuar në buzë të kanaleve 

kulluese ujëmbledhëse apo kanaleve të ujërave të zeza(kuz), pa respektuar distancat dhe në këtë 

rast procesi i legalizimit duhej të ishte kushtëzuar prej autoriteteve të ujit, pasi në dosje nuk ndodhet 

dokumentacioni argumentues. 

- Në 2 raste, janë kryer legalizime të objekteve sipas lejeve të legalizimit: nr. 10000740, datë 

20.10.2020 që i përket dosja nr. 178; nr. 10003729, datë 29.102020, që i përket dosja nr. 31, këto 

objekte ndodhen në parcela që figurojnë  zëri kadastral “gurore”,  ndërsa objekti i legalizuar me 

dosje nr.  31, rezulton brenda zonës së tensionit të lartë. 

 Në 2 raste, janë kryer legalizime të objekteve sipas dokumentacionit të pronësisë lëshuar nga 

ZVRPP, parcela ndërtimore e zënë ndodhet e regjistruar në pasurinë e llojit “Arë, kullotë, 

pemishte”, duke ndryshuar zërin kadastral në regjimin e tokës në “Truall”.  

- Në 9 raste, janë kryer legalizime të objekteve sipas Lejeve të Legalizimit me nr.  10003281, datë 

30.05.2019 dosja nr. 7442; nr. 10002773, datë 22.10.2018 dosja nr. 965; nr. 10003603, datë 

24.12.2020 dosja nr. 77; nr. 10002369, datë 30.04.2018 dosja nr. 7882; nr. 10001003, datë 

20.04.2020 dosja nr. 14; nr. 10001003, datë 20.04.2020 dosja nr.  14; nr. 10003534, datë 20.05.2020 

dosja nr. 3113; nr. 103623, datë 01.09.2020 dosja nr. 209; nr. 10003191, datë 30.09.2020 dosja nr. 

5434; pa respektuar distancat nga rrugët, si edhe në 3 raste sipas lejeve të legalizimit: nr.  

10001589, datë 20.07.2020 dosja nr. 221; nr. 10003260, datë 20.07.2020 dosja nr. 1467; Lejes së 

Legalizimit me nr. 100003121, datë 28.06.2019 dosja nr. 7537; është legalizuar objekti mbi trotuar, 

ndërkohë që në dosje nuk ka korrespodencë shkresore me Autoritetin Rrugor Shqiptar, për të 

përcaktuar nëse parcela ndërtimore bie në rrugë apo mbi projektin infrastrukturor. 

- Në 3 raste, sipas Lejes Legalizimit nr. 10003719 datë 20.10.2020, nr. 10003754, datë 30.10.2020,  

nr. 10008292, datë 25.06.2019, janë legalizuar objekte që ndodhen në distanca të afërta me Lumin 

Osum, për rrjedhojë nuk mund të përfshihej në proces legalizimi. 

- Në 2 raste, sipas Leja e Legalizimit nr. 10003245 datë 20.04.2019 është legalizuar objekti që 

rezulton të jetë ndërtuar me materiale të paqëndrueshme(objekti llamarinë i pa qëndrueshëm), 

ndërsa me leje legalizimi nr. 10003696, datë 30.09.2020, së bashku me objektin është legalizuar 

edhe tenda përpara(objekt me material të paqëndrueshëm), për rrjedhojë nuk mund të përfshihej në 

proces legalizimi. 

- Në 5 raste, sipas Leja e Legalizimit nr.  10003561, datë 27.07.2020 lëshuar për një objekt që 

ndodhet në parcelën  e insitutit të burgut, gjithashtu sipas lejes së legalizimit nr.  10003319, datë 

28.06.2019, lëshuar për një objekt që ndodhet me mur të përbashkët me institucionin e Shëndetit 

Publik, sipas lejes së legalizimit nr.  10005750, datë 20.10.2020, lëshuar për një objekt që ndodhet 

mbi oborrin e shkollës, sipas lejes nr.  10003746, datë 20.10.2020 për objekt që ndodhet afër Bazës 
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ushtarake, si edhe sipas lejes nr.  l 179712, datë 27.08.2020, dosja nr.  485, për objekt që ndodhet 

afër Divizionit ushtarak, ndërsa nga këto institucione nuk ka as një dokument ku shprehen, për 

rrjedhojë nuk mund të përfshihej në proces legalizimi.  

- Në 1 rast, Leja e Legalizimit me nr. 10002409, datë 27.09.2019 , posedues shoqëria “U” shpk, 

lëshuar për një objekt informal që ndodhen në zonën e mbrojtur arkeologjike(zonë tampon), të 

miratuar me VKM nr.  767, datë 12.11.2014 “Për shpalljen të qendrës historike të qytetit të Berat 

dhe miratimin e rregullores për mbrojtjen, konservimin e integruar dhe administrimin e saj e të 

zonës së mbrojtur përreth”, e cila ka shfuqizuar VKM nr.  826, datë 28.12.2005. Nga moszbatimi i 

procedurave dhe kritereve të përcaktuara në aktet ligjore dhe nënligjore, ku përcaktohen kushtet 

dhe kriteret për kualifikimin e objekteve në proces legalizimi. 

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

integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, ligjin nr. 111/2012, datë 15.12.2012 “Për 

Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore”, neni 4, pika 8, neni 5 dhe neni 84 “Veprimtaritë në 

brigje”, Ligjin nr.  8093, datë 21.03.1996 “Për rezervat ujore”, neni 2, pika 5 neni 4, pika 5, ligji nr.  

111/2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, neni 84 dhe akteve nënligjore në zbatim 

të tij; Ligji nr.  8378,  datë  22.07.1998 i ndryshuar “Kodi rrugor në Republikën e Shqipërisë”, neni 

2 dhe neni 4 i tij, nenet 38, 48 të ligjit nr.  27/2018 “Për trashëgiminë kulturore dhe muzetë”, VKM 

nr.  280, date 01.04.2015 “Për përcaktimin e kritereve, procedurave e dokumentacionit të 

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

leje”, Kreu III, pika 2, germa “h”, pika 3, pika 4, germë “e”, i ndryshuar, VKM nr. 589, datë 

10.9.2014 “Për përcaktimin e procedurave të evidentimit faktik, në terren, të ndërtimeve pa 

leje/shtesave në ndërtime me leje, të organeve dhe dokumentacionit për propozimin dhe miratimin 

e zonave informale”, i ndryshuar, VKM nr. 153, date 07.04.2000 “Për miratimin e rregullores së 

zbatimit të Kodit Rrugor në Republikën e Shqipërisë” neni 25, pika 2. (Më hollësisht trajtuar në 

pikën I, faqet 23-55, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

4.1.Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat, në bashkëpunim 

me Drejtorinë e Përgjithshme të ASHK Tiranë, të marrë masa të rivlerësojë procedurat e legalizimi 

për objektet informale të pajisura me leje legalizimi në 33 raste dhe në referencë të akteve ligjore 

e nënligjore, të vlerësojë procedurat për shfuqizimin e lejes së legalizimit. Gjithashtu për pasuritë e 

regjistruara sipas lejeve legalizimi, konstatuar të lëshuara me shkelje në 30 raste, të marrë masa, të 

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

Menjëherë 

Koment 4.1: Sqarojmë se nga DVASHK Berat  ka filluar trajtimi i rivlerësimit të  procedurave të 

legalizimit për rastet e konstatuara nga KLSH,gjithashtu nëpërmjet shkresës me Nr. 1776 

Prot.,datë 24.05.2022 kjo Drejtori i është drejtuar organit epror ASHK Tiranë me qëllim kryerjen 

e bashkëveprimit për rivlerësimin e  procedurave të legalizimit për rastet e konstatuara.  

ASHK Tiranë ka kthyer përgjigje me shkresën Nr. 10951/1Prot datë 28.06.2022. Në bazë të kësaj 

shkrese ne si Drejtori kemi nisur zbatimin e këtyre rekomandimeve duke administruar dhe 

informacionet e nevojshme. I jemi drejtuar Bordit të Kullimit Korçë me shkresën Nr. 

Bashkëlidhur kopje e shkresës Nr.1776 Prot.,datë 24.05.2022,Nr.10951/1Prot.,datë 28.06.2022, 

Nr.2427/1Prot.,datë 13.07.2022. 
Rekomandim i zbatuar pjesërisht është kryer korrespondenca me Drejtorinë e Përgjithshme, 

por nuk ka verifikime për saktësimin e dokumentacionit në të cilën është bazuar lëshimi i 

lejes së legalizimit në asnjë rast, kjo e rekomanduar edhe nga Drejtoria e Përgjithshme. 

 

5-Gjetje nga auditimi: Nga Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat (ish- 

Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Berat)për periudhën objekt auditimi, janë lëshuar 1566 leje 

legalizimi për objektet informale të  legalizuara, nga të cilat, 396 leje legalizimi janë lëshuar vetëm 

për objektin me shënimin në lejen e legalizimit “Kalimi i pronësisë për parcelën ndërtimore do 

http://www.aluizni.gov.al/vendim-nr-280-date-1-4-2015-i-ndryshuar-me-vkm-nr-756-date-26-10-2016-per-percaktimin-e-kritereve-procedurave-e-dokumentacionit-te-zbatueshem-per-te-kualifikuar-ndertimet-pa-leje-shtesat-a/
http://www.aluizni.gov.al/vendim-nr-280-date-1-4-2015-i-ndryshuar-me-vkm-nr-756-date-26-10-2016-per-percaktimin-e-kritereve-procedurave-e-dokumentacionit-te-zbatueshem-per-te-kualifikuar-ndertimet-pa-leje-shtesat-a/
http://www.aluizni.gov.al/vendim-nr-280-date-1-4-2015-i-ndryshuar-me-vkm-nr-756-date-26-10-2016-per-percaktimin-e-kritereve-procedurave-e-dokumentacionit-te-zbatueshem-per-te-kualifikuar-ndertimet-pa-leje-shtesat-a/


 
 

17 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

 
         DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETEVE DHE MJEDISIT 

                            

        RAPORT PËRFUNDIMTAR AUDITIMI “MBI ZBATIMIN E REKOMANDIMEVE TË LËNA NË VITIN 2021” NË  ASHK BERAT   

miratohet me Vendim të Këshillit të Ministrave”. Konstatohet zvarritje e pajustifikuar e këtij  

procesi, mos koordinim dhe marrje informacioni me institucionet e tjera, dhe deri në përfundimin 

e auditimit në subjekt, nuk kanë dalë akoma VKM-te për mbarimin plotësisht të këtij procesi,  duke 

mos respektuar afatet ligjore deri ne 3 vjet, nuk janë dërguar shkresa të dyta për interpretimin e 

sanksioneve ligjore sipas ligjit nr. 67/2014, neni 13 pika 2 me nenin17 dhe nenit 28 të ligjit 9482, 

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

Referuar çmimit të tokës truall për këto zona, sipas Vendimit të KM nr. 89, datë 03.02.2016 “Për 

miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë”, për sipërfaqet e parcelave 

ndërtimore totale prej 62,982.5 m2 rezulton një shumë që duhej paguar prej subjekteve informale 

prej 62,982,500 lekë(e njëjta vlerë edhe bono privatizimi), veprime këto në kundërshtim me ligjin 

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

ndryshime, neni 17 (pika 5). (Më hollësisht trajtuar në pikën I, faqet 23-55, të  Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

5.1.Rekomandimi: Drejtoria Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat, në bashkëpunim 

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

e pronësisë së parcelës ndërtimore deri në daljen e VKM-ve, për 396 dosje të objekteve informale 

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

përkatëse të parcelave ndërtimore. 

        Brenda datës 31.01.2022 

Koment5.1: Referuar Ligjit 20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në 

Republikën e Shqipërisë” konkretisht nenit 22 pika 2 në të cilin citohet se…Kur poseduesi i 

ndërtimit nuk është pronar I parcelës ndërtimore, akti i legalizimit të ndërtimit nga ASHK shërben 

edhe si akt I kalimit të pronësisë mbi truallin e parcelës...DVASHK Berat nuk kryen procedurat për 

daljen e VKM për parcelën ndërtimore por subjekti e përfiton direkt duke kryer pagesat për 

parcelën ndërtimore, të cilat përllogariten nga kjo drejtori. 

Rekomandim i pa zbatuar, nuk ka një ndarje të parcelave ndërtimore sa janë pronësi “shtet” 

dhe në pronësi “të tretë”, nga Drejtoria Vendore nuk ka njoftime për detyrimin e lindur për 

parcelën ndërtimore. 

 

6-Gjetje nga auditimi: Nga ish Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Berat, në 15 raste, nuk është 

respektuar afati 60 ditor për marrjen e vendimit për kualifikimin ose s’kualifikimin e praktikës së 

legalizimit nga data në të cilën është mbajtur procesverbali i konstatimit në terren veprim në 

kundërshtim me: pikën 8 të VKM nr. 280, datë 01.04.2015 i ndryshuar, “Për përcaktimin e 

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

anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje” i ndryshuar si dhe në 22 raste nuk është respektuar 

afati 30 ditor për lëshimin e lejes së legalizimit nga data e kualifikimit, veprim në kundërshtim me 

pikën 2 të VKM nr. 954, datë 25.11.2015 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurave dhe të 

formularit të lejes së legalizimit” me ndryshime. (Më hollësisht trajtuar në pikën I, faqet 23-55, të  

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

6.1.Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat, të marrë masa, të 

analizojë situatën, të nxjerrë përgjegjësitë dhe të përgatisë plane konkrete, për të shqyrtuar kërkesat 

për legalizim sipas zonave informale dhe brenda afateve të përcaktuara ligjërisht, duke mundësuar 

afrimin e shërbimit të kërkuar nga qytetarët në kohë duke rritur edhe transparencën për publikun.  

Në vijimësi 

Koment 6.1: Sqarojmë se aktualisht në bazë  të VKM 1178 datë 24.12.2020 ‘Për përcaktimin e 

dokumentacionit dhe rregullave të hollësishme të evidentimit të ndërtimeve pa leje” pika 3 

evidentimi I në terren I ndërtimeve pa leje po kryhet sipas njësisë strukturore “bllok kadastral” 

dhe në bazë të pikës 2 të nenit 21 të ligjit 20/2020“Për përfundimin e proceseve kalimtare të 
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pronësisë në Republikën e Shqipërisë” me procedurë të përshpejtuar kur subjekti poseduesi e 

kërkon. Nga Drejtoria Vendore ka dalë Urdhri nr. 61, prot. nr. 1922, datë 03.06.2022 

Rekomandim i zbatuar  

 

7-Gjetje nga auditimi: Nga dokumentacioni rezulton se dorëzimi i dosjeve nuk është kryer me 

inventar të rregullt, pasi nuk janë hedhur dhe pasqyruar  numri i fletëve që ndodhen në secilën dosje 

hyrjet dhe daljet nga arkiva, nuk përshkruhet marrësi në dorëzim dhe dorëzuesit, sasia e fletëve e 

numerizuar. Nuk janë plotësuar të gjitha të dhënat në database elektronik, në pasqyrat e vet 

deklarimeve, sipas  ekstremiteteve të duhura. 

Gjithashtu nuk janë plotësuar të gjitha të dhënat në database elektronik, në pasqyrat e vet 

deklarimeve sipas ekstremiteteve të duhura, sipas përcaktimeve në Urdhrin nr. 291, datë 01.09.2008 

dhe nr.  846, datë 11.10.2012 të Drejtorit të Përgjithshëm të ALUIZNI-t. Veprime në kundërshtim 

me ligjin nr. 9154, datë 06.11.2003 neni 22 pika 2, si dhe neni 24, i ligjit nr.  9154, date 06.11.2003 

dhe me  Urdhrin  nr 583, datë 13.03.2019 të Drejtorit të Përgjithshëm “ Për inventarizimin dhe 

sistemimin e praktikave të legalizimit .....”. (Më hollësisht trajtuar në pikën I, faqet 23-55, të  

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

7.1.Rekomandimi: DVASHK Berat, të marrë të gjitha masat, për të ngritur grup pune, që të 

plotësoje dhe të inventarizojë të gjithë dokumentacionin, gjendje në dosjet përkatëse. Gjithashtu të 

marrë masa për plotësimin dhe hedhjen e të dhënave në database elektronik. 

7.2.Rekomandimi: Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Berat të marrë masa për  plotësimin dhe 

hedhjen e të dhënave në database elektronik sipas procedurave ligjore dhe udhëzimeve përkatëse të 

ASHK-së. 

 

Menjëherë dhe në vijimësi 

Koment 7.1:Në vijim DVASHK-Berat ka ngritur grupin e punës të përbërë nga znj. K. K dhe znj. 

E. K. me Urdhër Nr. 1311/1,datë 05.04.2022 për të kryer inventarizimin e dokumentacionit gjëndje 

të dosjeve të legalizimit, dhe hedhjen e të dhënave në database elektronik. 

Bashkëlidhur kopje e Urdhër Nr.1311/1,datë 05.04.2022 
Rekomandim i zbatuar 

 

8-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se për 306 objekte informale që nuk plotësojnë 

kriteret ligjore për legalizim nuk janë zbatuar procedurat për s`kualifikimin e tyre, veprime këto në 

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

ndërtimeve pa leje”, i ndryshuar, pikën 5 të nenit 2 dhe nenin 39 Kapitulli IV i VKM-së nr. 438, 

datë 28.06.2006, Urdhrit nr. 291, datë 01.09.2008, i ndryshuar, me Urdhrin nr. 846, datë 11.10.2012 

të Drejtorit të Përgjithshëm të ALUIZNI-t, si dhe pikat 2 dhe 3 të neni 42. (Më hollësisht trajtuar 

në pikën I, faqet 23-55, të  Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

8.1.Rekomandimi: Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Berat të marrë masa, që për të gjitha objektet 

informale që nuk plotësojnë kriteret për legalizim, të ndiqen procedurat ligjore për s`kualifikimin e 

tyre si dhe të informohen në kohë aplikuesit e legalizimeve dhe institucionet bashkëpunuese.  

 

Menjëherë 

Koment8.1: Sqarojmë se në referim të dispozitave të reja ligjore konkretisht ligjit 20/2020“Për 

përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”; si dhe VKM-së 1040 

datë 25.11.2020 “Për përcaktimin e rregullave të zbatimit të kritereve të legalizimit dhe miratimit 

e modelit të aktit të legalizimit,për ndërtimet pa leje” janë nxjerrë kritere të reja lidhur me 

procedurat ligjore të skualifikimit. 
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Në zbatim të dispozitave të mësipërme nga DVASHK-Berat janë marrë masat e nevojshme për të 

vlerësuar hap pas hapi çdo kërkesë për legalizim lidhur me plotësimin e kritereve të kualifikimit të 

objektit informal. 

Rekomandim i pa zbatuar 

 

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

nga Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat (ish- Drejtoria Rajonale e 

ALUIZNI-t Berat), rezultoi se në 6 raste, legalizimi i objekteve informale është kryer në 

kundërshtim me dispozitat e ligjit të legalizimit dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij, pasi:  

- Në 1 rast, për lejen e legalizimit nr.  1000324, datë 30.03.2020, regjistruar në KPP volum 40, faqe 

204, pasuria nr.  3/423-Nd, është kryer legalizimi i objektit informal të ndërtuar në buzë të 

kanal(distancë 1.7 m) pa respektuar distancat dhe në këtë rast procesi i legalizimit duhej të ishte 

kushtëzuar prej autoriteteve të ujit, pasi në dosje nuk ndodhet dokumentacioni argumentues. 

- Në 1 rast, për lejen e legalizimit nr.  10003369, datë 29.08.2019, regjistruar në KPP  pasuria nr.  

3/423-Nd, është kryer legalizimi i objektit informal, i cili rezulton i ndërtuar mbi kanal kullues, pa 

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

të ujit, pasi në dosje nuk ndodhet dokumentacioni argumentues. 

- Në 1 rast, për lejen e legalizimit nr.  10002757, datë 20.09.2018, regjistruar në KPP volum 39, 

faqe 236, pasuria nr.  12/475-Nd, është kryer legalizimi i objektit informal të ndërtuar në zonë 

lumore (indeks I/50), duke shkelur kushtet e përcaktuara në planin rregullues. 

- Në 1 rast, për lejen e legalizimit nr.  10003533, datë 28.05.2020, regjistruar në KPP volum 40, 

faqe 221, pasuria nr.  11/11-Nd, është kryer legalizimi i objektit informal të ndërtuar duke miratuar 

1 kat më tepër, se sa lejon plani rregullues i miratuar. 

- Në 1 rast, për lejen e legalizimit nr.  10002656, datë 16.08.2018, regjistruar në KPP volum 39, 

faqe 211, pasuria nr.  4/165-Nd, është kryer legalizimi i objektit informal, pa respektuar distancat 

nga rrugët, ndërkohë që në dosje nuk ka korrespodencë shkresore me Autoritetin Rrugor Shqiptar. 

- Në 1 rast. Leja e Legalizimit me nr.  10003105, datë 19.02.2019 është lëshuar për një objekt 

informal që ndodhen në zonën e mbrojtur arkeologjike  të miratuar me VKM nr.  767, datë 

12.11.2014 “Për shpalljen të qendrës historike të qytetit të Berat dhe miratimin e rregullores për 

mbrojtjen, konservimin e integruar dhe administrimin e saj e të zonës së mbrojtur përreth. 

Veprime këto në kundërshtim me nenin 2 të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, 

urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, ligjin Nr.  8093, datë 21.03.1996 

“Për rezervat ujore”, neni 2, pika 5 neni 4, pika 5, ligji nr.  111/2012, “Për menaxhimin e integruar 

të burimeve ujore”, neni 84 dhe akteve nënligjore në zbatim të tij; Ligji Nr.  8378,  datë  22.07.1998 

i ndryshuar “Kodi rrugor në Republikën e Shqipërisë”, neni 2 dhe neni 4 i tij, nenet 38, 48 të ligjit 

nr.  27/2018 “Për trashëgiminë kulturore dhe muzetë”, VKM nr.  280, date 01.04.2015 “Për 

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

pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje”, Kreu III, pika 2, germa “h”, pika 

3, pika 4, germë “e”, VKM nr.  589, datë 10.9.2014, i ndryshuar, VKM nr.  153, date 07.04.2000 

“Për miratimin e rregullores së zbatimit të Kodit Rrugor në Republikën e Shqipërisë” neni 25, pika 

2; dhe Planin e përgjithshëm rregullues të Bashkisë Berat, miratuar me Vendimin e KKT-së nr.  3, 

datë 29.12.2016. (Më hollësisht trajtuar në pikën I, faqet 23-55, të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

9.1.Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat, në bashkëpunim 

me Drejtorinë e Përgjithshme të ASHK Tiranë, të marrë masa të rivlerësojë procedurat e legalizimit 

për objektet informale të pajisura me leje legalizimi në 6 raste si me lart dhe në referencë të akteve 

ligjore e nënligjore, të vlerësojë procedurat për shfuqizimin e lejes së legalizimit. Gjithashtu për 

pasuritë e regjistruar sipas lejeve legalizimi, konstatuar të lëshuara me shkelje në 6 raste, të marrë 

masa të nxjerrë urdhër kufizimi, deri në plotësimin e dokumentacionit të kërkuar ligjor. 



 
 

20 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

 
         DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETEVE DHE MJEDISIT 

                            

        RAPORT PËRFUNDIMTAR AUDITIMI “MBI ZBATIMIN E REKOMANDIMEVE TË LËNA NË VITIN 2021” NË  ASHK BERAT   

Menjëherë  

Koment 9.1: Sqarojmë se nga DVASHK Berat  ka filluar trajtimi i rivlerësimit të  procedurave të 

legalizimit për rastet e konstatuara nga KLSH,gjithashtu nëpërmjet shkresës me Nr. 1776 

Prot.,datë 24.05.2022 kjo Drejtori I është drejtuar organit epror ASHK Tiranë me qëllim kryerjen 

e bashkëveprimit për rivlerësimin e  procedurave të legalizimit për rastet e konstatuara.  

Për lejen e legalizimit nr.  10003533, datë 28.05.2020, regjistruar në KPP volum 40, faqe 221, 

pasuria nr.  11/11-Nd, është kryer legalizimi i objektit informal të ndërtuar duke miratuar 1 kat më 

tepër, se sa lejon plani rregullues i miratuar është sqaruar nga ASHK Tiranë me shkresën Nr. 

10951/1Prot.,datë 28.06.2022 se kriteret,rregullat dhe kushtet e dokumenteve të planifikimit 

ndikojnë në procesin e legalizimit për sa çpërcaktohet në VKM e kritereve 280/2015,i ndryshuar. 

Gjithashtu, në përputhje me pikën 1/3 të saj, kualifikimi i ndërtimeve informale bazohet vetëm në 

kriteret e përcaktuara në mënyrë shteruese në këtë VKM. Aktualisht, nuk ka kritere ligjore që të 

përcaktojnë përputhjen e lartësisë në kate të ndërtimit pa leje/informale me lartësinë e propozuar 

në kate sipas përcaktimeve në PPV në fuqi. 

Rekomandim i pa zbatuar, nuk ka një ndarje të parcelave ndërtimore sa janë pronësi “shtet” 

dhe në pronësi “të tretë”, nga Drejtoria Vendore nuk ka njoftime për detyrimin e lindur për 

parcelën ndërtimore. 

 

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

nga Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat (ish- Drejtoria Rajonale e 

ALUIZNI-t Berat), rezultoi se është legalizuar objekti “Godinë e kombinuar 1 kat”, regjistruar në 

KPP pasuria nr.  3/423-Nd, volum 40, faqe 204, ZK 8501, (Leja e Legalizimit me nr.  1000324, 

datë 30.03.2020 në favor të subjektit “A.G” shpk), me sipërfaqe të ndërtimit 578.6 m2 dhe parcelë 

ndërtimore me sipërfaqe 1298 m2, me sipërfaqe totale për banim 200.7 m2 dhe për aktivitet 

sipërfaqja 377.9 m2, ku referuar dokumentacionit hartografik (hartës së vjetër me indeks harte BR-

4, e cila ka shërbyer për regjistrimin fillestar ortofotove të viteve 1999, 2007 dhe 2015, kjo është 

një zonë brenda të cilës para vitit 1991 ka qenë e përbërë nga objekte shtetërore). Nga auditimi 

rezulton se një pjesë e objektit të legalizuar, për sipërfaqen prej 437 m2, ka egzistuar para vitit 1991 

dhe nuk ka ndryshuar aspak as në formë e as në ndërtim përveçse shtesës anësorë nga lindja në 

drejtim të kanalit, i cili rezulton si ndërtim i ri me sipërfaqe 140.8 m2. Pra, objekti për sipërfaqen 

prej 437 m2, nuk është objekt informal i ndërtuar në vitin 1996 sipas vetëdeklarimit, e për pasojë 

nuk mund të legalizohen në kuptimin e nenit 1 të Ligjit nr.  9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, 

urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”. (Më hollësisht trajtuar në pikën II.6, faqet 85-

103, të  Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

10.1.Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat të vendosë masë 

kufizimi për pasurinë nr.  3/423-Nd, volum 40, faqe 204, ZK 8501 dhe të vlerësojë procedurat për 

shfuqizimin e lejes së legalizimit, si dhe të njoftojë organet vendore për të filluar procedurat 

përkatëse të evidentimit së pronësisë të objektit. 

Menjëherë 

Koment 10.1: Sqarojmë se në zbatim të rekomandimit me urdhër nr. 449, Datë 13.04.2022 

është vendosur kufizim veprimesh mbi pasurinë nr.  3/423-Nd, volum 40, faqe 204, ZK 8501. 

Bashkëlidhur kopje urdhër nr. 449   Datë 13.04.2022 

Zbatimi: rezulton i vendosur kufizim mbi pasurinë 

 

11-Gjetje nga auditimi: Në 2 raste, janë kryer veprime fiktive, me pasojë lëshimin e certifikatave 

të pronësisë në mënyrë të kundërligjshme, pa administruar dokumentacion pronësie, për praktika 

që rezultojnë të mos jenë përfunduar nga juristët e DVASHK Berat. Konkretisht: 

- Me referencë nr.  8431 datë 02.08.2020 është bërë regjistrimi i pasurisë  me nr. 4/184, vol. 26, 

fq.110 me sipërfaqe 150 m2 truall dhe 121.8 m2 ndërtesë 2 kate, në lagjen muzeale “Goricë”. Në 
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kartelën e pasurisë së paluajtshme, në seksionin C të pronësisë ka ndërhyrje fiktive, ku në rubrikën 

e lëshimit të certifikatës është shkruar si datë lëshimi 26.10.2020 në emër të z. F.I.B, praktikë kjo e 

pa përfunduar dhe e pa firmosur nga juristët e DVASHK-së Berat. Bazuar në një referencë nr. 

012778 (që nuk gjendet) është hequr urdhri i kufizimit i vendosur  mbi këtë pasuri. Sa më sipër, 

është konstatuar se është lëshuar certifikatë pronësie, për një praktikë që, në sistemin elektronik IPS 

të kadastrës, rezulton të mos jetë përfundimtar nga specialistët e DVASHK Berat, por bart statusin 

e rishikimit. Po ashtu, nga verifikimi në sistemin IPS rezulton se certifikata me nr.  2065248 është 

lëshuar duke ndërhyrë në mënyrë të parregullt në sistemin IPS, bazuar në një kërkesë  me datë 

23.10.2020 nr.  10700 që i përket një qytetari dhe praktike tjetër, me qëllim vetëm plotësimin dhe 

lëshimit në mënyrë të paligjshme të kësaj certifikate pronësie, duke qenë se praktika në emër të z. 

F.I.B rezultonte në fazë rishikimi e për pasojë nuk mund të gjenerohej certifikate nga sistemi. 

- Me referencë  nr. 01443 në emër të z. M.A.B është bërë regjistrimi i lejes së legalizimit për shtesë 

kati për banim, me sipërfaqe ndërtimi 200 m2 truall dhe sipërfaqe ndërtimi 137 m2, e pasqyruar në 

kartelën e pasurisë së paluajtshme, me nr. pasurie 9/148, vol. 15 faqe 227 në lagjen “Çlirim”. 

Referenca me të cilën është regjistruar leja e legalizimit  nr.  014434 është  fiktive, me mungesë të 

plotë dokumentacioni. Po ashtu, urdhri i kufizimi i vendosur mbi këtë pasuri është hequr pa 

administruar asnjë dokumentacion pronësie dhe nuk ka referencë apo firmë nënshkrimi nga juristët 

e DVASHK për këtë veprim si pasojë, është lëshuar certifikata e pronësisë në mënyrë fiktive me 

datë 30.09.2020, për një praktikë që rezulton e papërfunduar në sistemin e kadastrës dhe që nuk 

është firmosur në kartelën e pasurisë së paluajtshme nga juristët e DVASHK-Berat, veprime këto 

në kundërshtim me nenin 193 të Kodit Civil dhe ligjin nr. 111/2020 “Për Kadastrën”, neni 17, pika 

5. (Më hollësisht trajtuar në pikën II. 6, faqet 85-103, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

11.1.Rekomandimi: DVASHK Berat të marrë masa për vendosjen e kufizimeve mbi pasurinë nr.  

9/148, vol. 15 faqe 227 si dhe mbi pasurinë nr.  4/184, vol. 26, fq. 110 me sipërfaqe 150 m2 truall 

dhe 121.8 m2, ndërtesë 2 kate, deri në plotësimin e dokumentacionit tekniko ligjor. 

Menjëherë 

Koment 11.1: Ne lidhje me pasurinë 4/184, vol. 26, faqe 110, ZK 8502, sqarojmë se pas 

verifikimit në arkiv, rezultoi se referenca nr. 12778 e konstatuara ne mungese u gjet brenda 

një dosje tjetër, ku brenda kësaj dosje ndodhte i gjithë dokumentacioni i origjinës së pronës, 

kjo pasuri ka kaluar tek tretë, për sa sqaruar nuk mund të procedohet me vendosje kufizimit 

mbi këtë pasuri (bashkëlidhur fotokopje e dokumentacionit gjendje ne referencën nr. 12778) 

Gjithashtu në zbatim të rekomandimit me urdhër nr. 450   datë 13.04.2022 është vendosur 

kufizim veprimesh mbi pasurinë  nr.  9/148, vol. 15 faqe 227 ZK 8501. 

Bashkëlidhur kopje e urdhërit nr. 450   datë 13.04.2022 

Zbatimi: Konsiderohet e i zbatuar si rekomandim 

 

12-Gjetje nga auditimi: Me referencë nr.  012126, nr. kërkese 5658 datë 02.07.2019  është lëshuar 

certifikata e  pronësisë për pasurinë nr.  12/87, vol 20, faqe 3, me sipërfaqe 4839 m2 truall dhe 1038 

m2 ndërtesë, godinë 4 kate. Origjina e kësaj pasurie buron nga referenca nr.  0691 dhe konkretisht: 

- Vendimi nr.  123 datë 02.0.1994 të Komisionit të Kthimit të Kompensimit të Pronave të Bashkisë 

Berat, për subjektin e shpronësuar  A. B. 

- Vendimi i  Gjykatës së Rrethit Berat nr. 448 datë 07.07.2000, ka vendosur t’i ktheje sipërfaqet e 

lira prej 1600 m2 dhe 500 m2, të njohura më parë me vendimin nr. 123 të KKKP. 

- Vendim i Gjykatës së Rrethit Berat nr. 1033 datë 26.12.2002, ka vendosur t’i ktheje sipërfaqen e 

lirë prej 1100 m2. 

Duke qene se në truallin me sipërfaqe 15825 m2 që u kthehet trashëgimtarëve B, përfshihet edhe 

ndërtesa e njohur si “materniteti”, së bashku me objektet social-ekonomike të ndërtuara mbi këtë 

truall, Drejtoria e Administrimit dhe Shitjes së Pronave Publike në Ministrinë e Financave dhe 
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Ekonomisë, përmes kontratës nr. 2279 rep- nr. 657 kol, datë 03.05.2010, u ka shitur ish-pronarëve 

B sipërfaqen përkatëse truall+objektin. 

Me referencë nr. 07143, me kontratë shitje nr. 1834 rep, nr. 617 kol,  datë 18.05.2010, rezulton se 

trashëgimtarët e familjes B, i kanë shitur shoqërisë “U“ sh.p.k truallin me sipërfaqe 4845 m2 dhe 

objektin “maternitet” të privatizuar, me sipërfaqe 1080 m2. 

Me referencën nr. 12126, shoqëria “U” shpk aplikon për lëshim certifikate për pasurinë nr. 12/87 

ndërkohë që objekti prej 1038 m2(sipas LN2018) rezulton i shembur prej mëse 10 vitesh, sipas 

ortofotove. Bashkëlidhur këtij dokumentacioni, plani i rilevimit, dokument ky që mban datën 

26.06.2019, paraqet ndërtesën e maternitetit, sipas të njëjtës gjurmë të plan vendosjes së privatizimit 

të maternitetit, e cila faktikisht rezulton e prishur. Me Urdhrin nr. 50, datë 29.07.2019 nga 

Regjistruesi është urdhëruar “të lëshohet certifikata e pronësisë për pasurinë nr. 12/87 vol. 2, fq.3, 

zk. 8502 sipas sipërfaqeve të përcaktuara në matjet LN 2018”. Për pasojë, është lëshuar certifikata 

në datë 29.07.2019 për një objekt inekzistent me sipërfaqe 1038 m2. Veprime në kundërshtim me 

nenin 193 të ligjit nr. 7850, datë 29.07.1994 “Kodit Civil i Republikës së Shqipërisë” dhe ligjin nr. 

111 datë 07.02. 2018 “Për Kadastrën”, neni 17, pika 5. Më hollësisht trajtuar në pikën II.4, faqet 

65-70, të  Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

12.1.Rekomandimi: DVASHK Berat të marrë masa që të njoftojë shoqërinë “U sh.p.k.” për 

dorëzimin e certifikatës dhe të bëjë korrigjimet dhe shënimet përkatëse në kartelë, lidhur me mos 

ekzistencën e godinës “maternitet”, e cila rezulton e shembur. 

Menjëherë 

Koment 12.1: Sqarojmë se në zbatim të rekomandimit, me anë të shkresës nr. 1741 datë 

19.05.2022 është kryer njoftimi shoqërisë “U sh.pk.” për dorëzimin e certifikatës. 

Bashkëlidhur: kopje e shkresës  nr.1741 datë 19.05.2022   

Zbatimi: Konsiderohet e zbatuar pjesërisht, vazhdon ne proces zbatimi i plotë 

 

13-Gjetje nga auditimi: Me referencë nr.  0479, datë 19.11.2009 është bërë regjistrimi i pasurisë 

me nr.  36/67, vol. 6, fq. 158, zk. 2848 Otllak, me sipërfaqe trualli 10300 m2, me datë lëshimi 

certifikatë pronësie 13.05.2010, për të cilën është kryer transaksion tek personat e tretë.  Regjistrim 

fillestar është bazuar në akte të fitimit të pronësisë të cilët janë administruar në formë fotokopje dhe 

pa plansvendosje, sipas dokumentacionit të paraqitur nga një zyrë përmbaruese, bazuar në vendimin 

nr. 42, datë 11.03.2009 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat me objekt “Lëshimin e urdhrit të 

ekzekutimit”.  Konkretisht: 

- Është regjistruar pasuria me nr. 36/67 në datën 11.11.2009  me Vendimin nr. 43, datë 02.09.1994 

të Komisionit të Kthim-Kompensimit të Pronave nga Këshilli  i Rrethit rreth 5 dynym truall, pa u 

shoqëruar me planvendosjen e miratuar nga anëtarët e komisionit. 

Me vendimin nr. 43, datë 13.03.1996 të Gjykatës së Rrethit Berat, trashëgimtarëve  u është kthyer 

edhe një sipërfaqe tjetër prej 10,000 m2 truall. Ky vendim është fotokopje si dhe nuk është shoqëruar 

me plan-vendosje.  

- Është bërë ndryshimi i zërit nga arë në truall pa miratimin e Drejtorisë së Administrimit dhe 

Mbrojtjes së Tokës në Këshillin e Qarkut. 

- Janë hequr kufizime dhe padia e sekuestros pa miratimin e Drejtorit të DVASHK-së Berat dhe pa 

një vendim gjyqësor të formës së prerë për legjitimimin e këtij veprimi. Për pasojë, pas heqjes së 

sekuestros, një pjesë e pasurisë ka pësuar transaksion me persona të tretë. 

- Ne kushtet e ekzistencës se mbivendosjes mes dy titujve, të KKP dhe AMTP-së, së një qytetari, 

nuk është administruar asnjë informacion nëse mbi këtë pasuri ka shteruar konflikti gjyqësor civil 

mes dy palëve.  

Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me ligjin nr. 111/2018 “Për Kadastrën”, nenin 17, si 

dhe  nenit 211, paragrafi i dytë të Kodit të Procedurës Civile dhe me pikën 3 të Rregullores së 

Brendshme nr. 184, datë 08.04.1999 “Për Punën në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të 



 
 

23 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

 
         DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETEVE DHE MJEDISIT 

                            

        RAPORT PËRFUNDIMTAR AUDITIMI “MBI ZBATIMIN E REKOMANDIMEVE TË LËNA NË VITIN 2021” NË  ASHK BERAT   

Paluajtshme”, e ndryshuar. (Më hollësisht trajtuar në pikën II.1, faqet 55-60, të  Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

13.1.Rekomandimi: DVASHK Berat të marrë masa për të vendosur urdhër kufizimi mbi pasurinë 

përkatëse deri në plotësimin e dokumentacionit të konstatuar në mungesë(të konfirmuar nga ATP-

ja), si dhe të administrohet vërtetimi gjyqësor se mbi këtë pasuri është shteruar padia civile mes 

palëve pretenduese.   

Brenda datës 30.01.2022 

Koment 13.1: Sqarojmë se nga DVASHK Berat është vijuar me administrimin e dokumentacionit 

të kërkuar sipas rekomandimit. dhe  në referim të këtij konstatimi DVASHK Berat me anë të 

shkresës nr. 5929 datë 23.09.2021 i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat duke kërkuar 

informacion nëse pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Berat shtetasi B. Z ka në shqyrtim çështje 

civile si palë ndërgjygjëse apo të ketë pasur dhe të jetë në shqyrtim e sipër nga Gjykata e Apelit 

Vlorë. 

Me anë të shkresës nr. 1308/1 datë 05.10.2021 e llojit “kthim përgjigje” Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Berat ka konfirmuar se nuk rezulton të ketë proces civil ndërmjet palëve Xh. M dhe B. Z, dhe me 

shkresën nr. 676/1 datë 25.02.2022 është kërkuar nga ATP konfirmimi i vendimit nr. 43 datë 

02.09.1994,  i KKK Pronave Këshilli i Rrethit  Berat. 

Gjithashtu sqarojmë se kjo pasuri u ka kaluar të tretëve në pronësi para hyrjen në fuqi të Ligjit 

20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë” dhe 

referuar dispozitave ligjore të përcaktuara në nenin 59 të këtij ligji nga DVASHK Berat nuk 

mund të vijohet me vendosje kufizimi mbi pasurinë. 

Bashkëlidhur: kopje shkresave nr. nr. 5929 datë 23.09.2021 dhe nr. 1308/1 datë 05.10.2021   
Zbatimi: Konsiderohet pjesërisht i zbatuar, pasi duhet ti kërkohet Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Berat, që të konfirmoje vendimin nr. 43, datë 13.03.1996, të shoqëruar me plan vendosjen 

përkatëse. 

 

14-Gjetje nga auditimi: Me referencë nr. 01249 datë 14.11.2019 është bërë regjistrimi  i kontratës 

së dhurimit për pasurinë nr. 15/2016 me sipërfaqe 400 m2 truall dhe sipërfaqe ndërtimi 97 m2, 

vol.11, fq.58.  Nga shqyrtimi i dokumentacionit dhe origjina e pronësisë rezulton se për objektin 

prej 97 m2 mungon akti i  fitimit të pronësisë,  në kundërshtim me nenin  193 të Kodit Civil dhe 

nenin 17 të ligjit nr. 111/2018 “Për Kadastrën, konkretisht leja e ndërtimit, por gjendet bashkëlidhur 

vetëm një vërtetim nga Arkivi Shtetëror i Qarkut Berat e cila shprehet se znj. F. Y është miratuar 

leja e ndërtimit në lagjen 30 vjetori, me Vendimin nr. 60, datë 27.08.1990, të Këshillit Popullor të 

Qytetit. Po ashtu, kontrata e shitblerjes së pasurisë nga Bashkia Berat nuk është shoqëruar me plan 

vendosjen e miratuara nga Sektori i Urbanistikës së Bashkisë Berat. (Më hollësisht trajtuar në pikën 

II.1, faqet 55-60, të  Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

14.1.Rekomandimi: DVASHK Berat të marrë masa për konfirmimin e shitjes së truallit nga 

Bashkia Berat, plotësimin e dokumentacionit lidhur me lejen e ndërtimit, si dhe plotësimin e 

dokumentacionit për veprimin juridik të transaksionit të pasurisë tek persona të tretë. 

Menjëherë 

Koment 14.1: Sqarojmë se referuar VKM 329 datë 22.05.2019 “Për përcaktimin e rregullave 

të bashkërendimit të punës së bashkive me Agjencinë Shtetërore të Kadastrës…” pika 7, ku 

citohet se: Kur përfituesi fillestar I tokës u ka kaluar të drejtat të tretëve dhe ky veprim juridik 

është regjistruar përpara hyrjes në fuqi të këtij vendimi, në regjistrin e pasurive të paluajtshme, 

të tretët nuk pengohen në disponimin e lirë të pronës pavarësisht mangësive të formës, 

procedurës apo përmbajtjes që ka në origjinë dokumentacioni I fitimit të pronësisë etj….nga 

DVASHK Berat nuk mund të vijohet me kërkesën për konfirmimin e shitjes së truallit nga Bashkia. 

Zbatimi: Konsiderohet pjesërisht i zbatuar, pasi duhet ti kërkohet Bashkisë Berat që të plotësojë 

plan vendosjen përkatëse  
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15-Gjetje nga auditimi: Me referencë nr. 04300 datë regjistrimi 19.09.2005, për pasurinë nr. 

11/132, vol.14, fq.175 me sipërfaqe objekt+truall 159 m2, nga shqyrtimi i dokumentacionit rezulton 

se: 

-Origjina e kësaj pasurie rrjedh nga Vendimi nr. 40, datë 11.12.1993 të Komisionit për Kthimin e 

Pronës, në të cilën në emër të znj. N. G. (V), ka vendosur të njohë pronësinë e znj. V për një godinë 

dy katëshe në rrugën kryesore të qytetit të Beratit të kufizuar në tre anë me rrugën dhe në një anë 

pallati tre katesh. Ky vendim është transkriptuar në volumin nr. 6, nr. 74 datë 12.01.1994. Me 

kontratën e shitjes nr. 409 rep,  nr. .188 kol, kjo pasuri ka pësuar transaksion duke kaluar tek persona 

të tretë 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit rezulton: 

- Regjistrim i parregullt i pasurisë, për shkak se Vendimi nr. 40,datë 11.12.1993 të Komisionit të 

Kthimit të Pronave nuk ka vendosur kthimin, por vetëm njohje të pronësisë. 

- Bashkëlidhur vendimit nuk gjendet planvendosja e nënshkruar nga anëtarët e komisionit 

- Vendimi nr. 40 nuk ka vendosur lidhur me njohjen apo kthimin e truallit. 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me nenin 193 të Kodit Civil dhe neni 17 të ligjit nr.  

111/2018 “Për Kadastrën”. (Më hollësisht trajtuar në pikën II.1, faqet 55-60, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

15.1.Rekomandim: DVASHK Berat të marrë masa, që për të gjitha rastet kur vendimet e 

Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave shprehen vetëm për njohje dhe jo kthim, në 

kushtet kur pasuria të jetë në pronësi të mbajtësit të parë në emër të së cilit është lëshuar titulli i 

pronësisë, të konfirmojë dokumentacionin tek Agjencia e Trajtimit të Pronave, duke e shoqëruar 

me kufizim.  

Në vijimësi 

Koment 15.1: Sqarojmë se në zbatim të rekomandimit, nga DVASHK Berat do të merren 

masat e nevojshme në vijimësi të konfirmojë dokumentacionin tek Agjencia e Trajtimit të 

Pronave. 

Zbatimi: Ky rekomandim konsiderohet i zbatuar 

 

16-Gjetje nga auditimi: Drejtoria Vendore e ASHK Berat (ish-ZVRPP Berat), në 2 raste, me 

indicie, sipas referencave 08695, 02743, ka regjistruar vendime të Komisionit të Kthimit dhe 

Kompensimit të Pronave, në kushtet kur mungojnë dokumente të nevojshme për të kryer 

regjistrimin fillestar, si: 

-Referenca 08695, datë 15.04.2016, bashkëlidhur vendimit të KKP, plan vendosja bashkëlidhur 

Vendimit të KKP nr.  183, datë 22.12.1998, nuk ka  firmën dhe vulën e Komisionit të KKP . 

-Referenca 02743, datë 23.03.2002, bashkëlidhur vendimit të KKP Berat nr.  63, datë 28.01.1994, 

mungon proces-verbali i marrjes në dorëzim të pronës (piketimi i truallit). Ndryshimet e vendimit 

janë bërë me vendim të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat nr. 37, datë 01.02.2000, por vendimi 

nuk është administruar në kopjen origjinale dhe mungon plan-vendosja bashkëlidhur këtij vendimi. 

Sa sipër është në kundërshtim me Rregulloren e Brendshme nr. 184, datë 08.04.1999 “Për Punën 

në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”, e ndryshuar, Kreu IV, pikat 9 dhe 14.   

Gjithashtu, sipas Vendimit të Komisionit të KKP, Bashkia Berat nr. 63, datë 28.01.1994, është 

vendosur, kthimi i një sipërfaqeje prej 5527 m2 truall. Vendimi nuk ka njohur të drejtën e 

parablerjes për objektet shtetërore në  pjesën e zënë të sipërfaqes së njohur prej 15463 m2.  

-Por, konstatohet se me kontratën e shitjes datë 20.07.1994, është shitur nga Spitali Civil Berat, 

ndërtesa prej 140 m2, konfirmuar nga Dega e AKP Berat, në një kohë që, pronarit nuk i ishte njohur 

e drejta e parablerjes. 

-Më datë 11.01.1995 është përsëritur kontrata, ku cilësohet se trualli prej 140 m2, i jepet pa 

shpërblim pronarit, sepse është pronar i truallit.  
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Kontratat e mësipërme janë të kundërligjshme, sepse nuk kanë mbajtur parasysh Vendimin e 

Komisionit të KKP, Bashkia Berat nr.  63, datë 28.01.1994, i cili nuk ka njohur të drejtën e 

parablerjes në sipërfaqet e zëna. (Më hollësisht trajtuar në pikën II.1, faqet 55-60, të  Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

16.1.Rekomandimi: Drejtoria Vendore e ASHK Berat, të marrë masa dhe të nxjerrë urdhër 

kufizimi, për pasuritë sipas referencave: 08695, 02743,  deri në plotësimin e referencave me 

dokumentacionin tekniko-ligjor sipas ligjit dhe të fillojë procedurat me grup pune për rivlerësimin 

edhe një herë të dokumentacionit mbi bazën e të cilit janë regjistruar pasuritë, duke njoftuar 

subjektet për fillimin e procedurave përkatëse. Gjithashtu të merren masa për të ardhmen duke mos 

regjistruar vendime te KKP, në kushtet e mungesës së plan-vendosjeve, të vendimeve origjinale të 

gjykatave dhe të moszbatimit të vendimeve të KKP për të drejtën e parablerjes. 

        Menjëherë dhe në vijimësi 

Koment 16.1: Sqarojmë se pasuria e përfituara me VKPPP të pronave me mungesë të 

planvendosjes ka pësuar transaksione dhe aktualisht është e regjistruar në emër të të tretëve.  

Referuar nenit 59 të Ligjit 20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në 

Republikën e Shqipërisë” në të cilin citohet se: 

1....Përveç rasteve kur parashikohet ndryshe në ligj, konsiderohen të vlefshme të gjitha aktet e 

pronësisë private, të nxjerra nga institucionet shtetërore përpara hyrjes në fuqi të këtij ligji, 

pavarësisht parregullsive të formës, procedurës apo përmbajtjes, nëse është e pranishme një nga 

këto rrethana: 

a)përfituesi i pronës e ka kaluar të drejtën e pronësisë mbi pasurinë tek të tretët etj,... 

Në zbatim të rekomandimit, nga DVASHK Berat  do të merren masat e nevojshme në vijimësi 

të konfirmojë dokumentacionin tek Agjencia e Trajtimit të Pronave. 

Zbatimi: konsiderohet pjesërisht i zbatuar, pasi nuk është ngritur grup pune, si dhe duhet ti 

kërkohet Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat, që të konfirmoje vendimin nr. 37, datë 01.02.2000, të 

shoqëruar me plan vendosjen përkatëse. 

 

17-Gjetje nga auditimi: Në 3 raste, janë bërë regjistrime fillestare të pasurive, përmes procedurës 

24/b në lagjet muzeale, Mangalem, Kala dhe Goricë, përfshirë pasuri që kanë rezultuar të shembura 

e të rindërtuara, për të cilat nuk është administruar asnjë leje restaurimi apo ndërhyrjeje nga Instituti 

i Monumenteve të Kulturës. Konkretisht, këto problematika janë konstatuar në regjistrimet si më 

poshtë: 

- Me referencë nr. 07042 datë 14.08.2008 është bërë regjistrimi fillestar i pasurisë nr. 3/228, vol. 

20, faqe 19, lagja muzeale “Mangalem”, me sipërfaqe 221 m2 truall dhe 134 m2 ndërtesë në emër 

të z. K. S. Për këtë pasuri është lëshuar certifikata e pronësisë me datë 16.09.2019. 

- Me referencë nr. 11324  datë 31.05.2017 është bërë regjistrimi i pasurisë nr.  4/137 datë 07.09.2017 

për sipërfaqen 100 m2 truall dhe 100 m2 ndërtesë, në lagjen muzeale Goricë. Në datën 16.07.2019 

është bërë lëshimi i certifikatës në emër të P. Th.  

- Me reference nr. 006017, datë regjistrimi 28.05.2007 është bërë regjistrimi i pasurisë nr. 1/70, vol. 

16, fq. 235 me sipërfaqe objekt+truall 56 m2 në lagjen Kala.  

Veprime në kundërshtim me nenin 24/b të ligjit nr. 7843, datë 13.07.1994 “Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme”, i shfuqizuar dhe nenin 25/b të ligjit nr. 33, datë 20.03.2012 “Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, i ndryshuar, VKM nr. 1025/2008 “Për procedurat e 

regjistrimit të pasurive të paluajtshme, për të cilat zotërohen dokumente të ligjshme pronësie, por 

që nuk kanë të përcaktuar sipërfaqen”. (Më hollësisht trajtuar në pikën II. 7, faqet 113-124, të  

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

17.1.Rekomandimi: DVASHK Berat të marrë masa për të administruar vërtetimin nga Drejtoria 

Rajonale e Kulturës Berat se subjektet nuk ka bërë ndryshime në objekt pa miratimin e Institutit të 
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Monumenteve të Kulturës si dhe të bëjë një rivlerësim të praktikave të mësipërme, në rrethanat e 

ndryshimeve të reja ligjore që kanë përfshirë pronat e regjistruara me procedurën 24-25/b. 

Menjëherë 

Koment 17.1: Sqarojmë se në zbatim të rekomandimit, me anë të shkresës nr. 1726/1 datë 

19.05.2022 është kryer korrespondencë me Drejtorinë Rajonale e Kulturës Berat  

Bashkëlidhur kopje e shkresës nr. 1726/1 datë 19.05.2022 

Zbatimi: Ky rekomandim konsiderohet i zbatuar 

 

18-Gjetje nga auditimi:  Në 1 rast, me referencë nr.  01205, në bazë të kërkesës nr. 2238 datë 

20.03.2019 për shërbimin lëshim certifikate pronësie, për pasurinë nr. 5/21 e llojit godinë 68 m2, 

vol.20 faqe 11 në lagjen muzeale Goricë, në emër të znj. P.M, për të cilën është lëshuar certifikata 

e pronësisë në datë 15.06.2019. Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se reference nr. 06833 

datë 02.02.2010 është bërë regjistrimi fillestar i pasurisë bazuar në procedurën 24/b. Në 

dokumentacionin që shoqëron këtë praktikë, gjenden deklarata e kufitareve, deklarata personale 

dhe në kërkesën për regjistrim është përshkruar pasuria e llojit truall 260 m2 dhe sipërfaqe ndërtese 

68 m2, e pasqyruar kjo sipërfaqe edhe në planin e rilevimit.  

Sa më sipër, konstatohet se mungon vendimi i regjistruesit  me relacionin përkatës që përbën 

dokumentin bazë të regjistrimi në kundërshtim me ligjin nr.  7843, datë 13.7.1994 “Për regjistrimin 

e pasurive të paluajtshme”, i ndryshuar, neni 24/b.  Për këtë pasuri regjistrimi fillestar LN2018 është 

bërë  vetëm për objektin, dhe jo trualli funksional sipas kërkesës së bërë dhe planit të rilevimi. (Më 

hollësisht trajtuar në pikën II.7, faqet 113-124, të  Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

18.1.Rekomandimi: DVASHK Berat të marrë masa për të informuar qytetarin për plotësimin e 

dokumentacionit si dhe në mungesë të vendimit të regjistruesit, të vlerësojë mundësinë që qytetari 

të përfshihet në procedurat e VKM nr. 827/2020. 

Menjëherë 

Koment 18.1: Sqarojmë se referuar VKM 781 datë 07.10.2020 “Për përcaktimin e procedurave të 

hollësishme të regjistrimit të titujve të pronësisë që nuk kanë të përcaktuar sipërfaqen” neni 22: 

Pronat me titull pronësie pa sipërfaqe të regjistruara para hyrjes në fuqi të këtij vendimi duke 

përfshirë dhe regjistrat hipotekor merret i mirëqenë pavarësisht mangësive në formë procedurë dhe 

dokumentacion. Këtu përfshihen edhe regjistrimet për pronat pa sipërfaqe të kryera deri në datën 

02.04.2007 në zbatim të nenit 24b të ligjit 7843 të datë 13.07.1994 “Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme” I shfuqizuar. 

Sqarojmë gjithashtu se në momentin e regjistrimit të pasurisë në emër të Pranvera Moglica kjo e 

fundit është person i tretë dhe regjistrimi I pasurisë ka qenë regjistruar në regjistrat hipotekor. 

Sa më sipër nga DVASHK Berat nuk mund të vijohet me trajtimin referuar procedurave sipas  VKM 

nr. 827/2020. 

Zbatimi: ky rekomandim konsiderohet i ezaruar 

 

19-Gjetje nga auditimi: DVASHK Berat ka kryer veprime duke regjistruar pasuritë me nr. 2848, 

me 102 pasuri të llojit arrë+truall dhe truall, bazuar në dokumentin “Lista i trojeve të zonës 

kadastrale Otllak”, të cilit rezulton se i mungojnë firmat e Kryeplakut, të Kryetarit të Komunës dhe 

vulën përkatëse. Gjithashtu DVASHK Berat ka vijuar regjistrimin e trojeve dhe banesave të 

qytetarëve në zonënë e Uznovës, në kushtet ku për këto pasuri është nxjerrë urdhër kufizimi, duke 

ndalur veprimet e regjistrimeve të pasurive, pasi dokumenti “Lista i trojeve të zonës kadastrale 

Uznovë”, rezulton me korrigjime. Veprime ne kundërshtim me ligjin nr. 20/2020 “Për përfundimin 

e procedurave kalimtare të pronësinë në Republikën e Shqipërisë”, VKM nr. 432 datë 14.08.1995 

“Listës emërore të pronarëve të trojeve dhe shtëpive”, VKM nr. 994, datë 10.12.2015 “Për 

procedurën e regjistrimit të akteve të marrjes së tokës në pronësi”. (Më hollësisht trajtuar në pikën 

II.2, faqet 61-63të  Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
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19.1.Rekomandimi: DVASHK Berat të marrë masa që ta referojë problematikat e listës së trojeve 

në Otllak dhe Uznovë në Drejtorinë e Përgjithshme të ASHK, me qëllim vlerësimin mbi mënyrën 

e vijimit të operimit me regjistrimin e këtyre pasurive. 

Menjëherë 

Koment 19.1: Janë marrë masat e nevojshme që problematikat e listës së trojeve në Otllak dhe 

Uznovë ti bëhen prezent Drejtorisë e Përgjithshme të ASHK, me qëllim zgjidhjen dhe 

vijueshmërinë e trajtimit të kërkesave të aplikuara për këto Zona Kadastrale. 

Zbatimi: ky rekomandim konsiderohet i ezaruar 

 

20-Gjetje nga auditimi: DVASHK Berat ka kryer veprime duke regjistruar me referencë nr. 

03468, datë 14.01.2019, pasurinë nr. 111/12, vol.1, fq.122 e llojit arrë+truall, me sipërfaqe 2662.6 

m2 arë dhe 200 m2 truall, zk 8504 Uznovë dhe është lëshuar certifikata e pronësisë me datë 

28.01.2019. Rezulton kjo pasuri ka qenë e kufizuar, për shkak të mungesës së elementeve të formës 

dhe përmbajtjes në dokumentin “Lista i trojeve të zonës kadastrale Uznovë”, pasi lista emërore e 

pronarëve të trojeve dhe shtëpive ka korrigjime, fshirje, shtesa, ne emrat e pronarëve dhe parregullsi 

të tjera në lidhje me numrat rendore, ndërsa veprimet janë kryer në kundërshtim me Urdhrin e 

Regjistruesit për kufizim me nr. 1677 prot, datë 20.12.2018, për ndalimin e veprimeve mbi pasuritë. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën II.2, faqet 61-63 Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

20.1.Rekomandimi: DVASHK Berat të marrë masa për vendosjen e kufizimit për sipërfaqen e 

truallit prej 200 m2 në pasurinë nr. 111/2, vol.1, fq. 122, deri në plotësimin me dokumentacionit 

tekniko ligjor, duke vlerësuar nëse pasuria përkatëse mbart korrigjime në listën emërore. 

Menjëherë  

 

Koment 20.1: Sqarojmë se në zbatim të rekomandimit me urdhër nr. 452   datë 13.04.2022 

është vendosur kufizim veprimesh mbi pasurinë  nr.  111/12, vol.1 faqe 122 ZK 8504. 

Bashkëlidhur kopje e urdhërit nr. 452   datë 13.04.2022 

Zbatimi: ky rekomandim konsiderohet i zbatuar 

 

21-Gjetje nga auditimi: Me referencë nr. 041, datë 13.03.2001 është regjistruar kontrata e shitjes 

për pasurinë 74/86, vol.5, fq.3  e llojit ullishte me sipërfaqe LN 4890 m2, zk. 2848, Otllak. Origjina 

e kësaj pasurie buron nga AMTP Nr.  117 datë 11.6.1992 në emër të S. J. D. Nga shqyrtimi i 

dokumentacionit është konstatuar se në emër të z. S.J është regjistruar një sipërfaqe 1458 m2 (totali 

LN 11958-10500 AMTP), më shumë sesa sipërfaqet e përcaktuar në titullin e pronësisë, konkretisht 

AMTP nr. 117. Po ashtu, konstatohet se në emër të z. D gjendet edhe një AMTP-tjetër, pa numër, 

për të cilët  nuk janë regjistruar veprime. Nga ana e Drejtorisë së Administrimit dhe Mbrojtjes së 

Tokës, për z. S. D është konfirmuar sipërfaqe prej 10500 m2. Veprime në kundërshtim me VKM 

nr. 994, datë 10.12.2015 “Për procedurën e regjistrimit të akteve të marrjes së tokës në pronësi” dhe 

ligjin 20/2020 “Për përfundimin e procedurave kalimtare të pronësinë në Republikën e Shqipërisë”. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën II.1, faqet 61-63, të  Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

21.1.Rekomandimi: DVASHK Berat të marrë masa që të kalojë në pronësi  “shtet” sipërfaqen prej 

1458 m2 arë të përfituar më tepër, si dhe të njoftojë qytetarin që të paraqesë deklaratë noteriale për 

saktësimin e pjesës së pasurisë nga e cila do të përzgjedh të heqë dorë. 

Brenda datës 30.01.2020 

 

Koment 21.1: Pas verifikimit të kartelës së pasurisë nr. 74/86 ZK 2848 Otllak Berat rezulton se kjo 

pasuri ka pësuar trasaksionin e parë të  shitjes që në vitin 2001, dhe pasuria aktualisht është e 

regjistruar në pronësi të të tretëve. 

Referuar nenit 59 të Ligjit 20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në 

Republikën e Shqipërisë” në të cilin citohet se: 
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1....Përveç rasteve kur parashikohet ndryshe në ligj, konsiderohen të vlefshme të gjitha aktet e 

pronësisë private, të nxjerra nga institucionet shtetërore përpara hyrjes në fuqi të këtij ligji, 

pavarësisht parregullsive të formës, procedurës apo përmbajtjes, nëse është e pranishme një nga 

këto rrethana: 

a)përfituesi i pronës e ka kaluar të drejtën e pronësisë mbi pasurinë tek të tretët etj,... 

Për sa më sipër nga DVASHK Berat nuk mund të vijohet me vendosjen e kufizimit ashtu sikurse 

rekomanduar nga ju. 

Zbatimi: Ky rekomandim konsiderohet i pa zbatuar 

 

22- Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi i veprimeve mbi AMTP nr.  34, në emër të z. Ll. G, me 

sipërfaqe totale prej 7678 m2, rezultojnë të regjistruara 4 pasuri, në të cilën për pasurinë nr. 24/6 

vol.1, fq.156 e llojit arë me sipërfaqe totale 1,225 m2 LN (AMTP 1150 m2),  është regjistruar 

kontratë shitje me datë 31.03.2021 dhe nuk ka patur urdhër kufizimi. 

Nga  verifikimi i dokumentacionit rezulton se në listën bashkëlidhur Urdhrit të Regjistruesit nr.  

3294 datë 24.07.2017 është vendosur kufizim vetëm në një nga ngastrat e AMTP-së , konkretisht 

pasurinë nr. 19/15 vol.1, fq.91 e llojit arë me sipërfaqe 2565 m2 dhe jo në ngastrat e tjera. AMTP e 

administruar është fotokopje dhe nuk është marrë vërtetimi nga DAMT si dhe certifikata e vitit 

1992 se z. Ll. G ka qenë  i trajtuar me tokë bujqësore si dhe konfirmimi përkatës nga Bashkia Berat. 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me VKM nr. 994 datë 9.12.2015 ”Për Procedurën e 

Regjistrimit të Akteve të Marrjes së Tokës në Pronësi(AMTP)”, pika 2.2.  (Më hollësisht trajtuar 

në pikën II.2, faqet 61-63, të  Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

22.1.Rekomandimi: DVASHK Berat të marrë masa për vendosjen e kufizimit mbi pasuritë që 

burojnë nga AMTP- nr. 43 në emër të z. Ll. G, deri në konfirmimin e AMTP-së nga Drejtoria e 

Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, Qarku Berat. 

Menjëherë 

Koment 22.1: Sqarojmë se është kryer verifikimi i kartelës së pasurisë nr. 19/12 ZK 2848 Otllak 

Berat dhe është konstatuar se kjo pasuri i është nënshtruar procesit të përmirësimin/përditësimit të 

projektit TAP AG. Në seksionin “E” të kartelës së pasurisë është pasqyruar kufizimi me arsyetimin 

se duhet konfirmuar AMTP-ja dhe zgjidhjen e mangësive të konstatuara.   

Lidhur me pasuritë e tjera të përfituara nëpërmjet AMTP nr. 34 dhe pas verifikimeve të kryera 

rezulton se pasuria nr. 24/6 ZK 2848 Otllak u ka kaluar me Kontratë Shitje të tretëve. Pasuria nr. 

68/43   ZK 2848 Otllak gjithashtu u ka kaluar me transaksion shitje të tretëve. 

Në zbatim të rekomandimit nga DVASHK Berat nëpërmjet Urdhërit nr. 451 datë 13.04.2022, 

ka vijuar me vendosjen e kufizimit për pasurinë nr. 66/9 vol. 3 faqe 168 ZK 2848 Otllak. 

Bashkëlidhur kopje e Urdhërit nr. 451 datë 13.04.2022. 

Zbatimi: Ky rekomandim konsiderohet i zbatuar 

 

23-Gjetje nga auditimi: Drejtoria Vendore e ASHK Berat (ish-ZVRPP Berat), në 4 raste, me 

indicie, sipas referencave me numra: 00002901,00003994,00002902,00002694,ka regjistruar 

pasuri të paluajtshme të përfituara nga privatizimi, në dokumentacionin e të cilave mungojnë 

dokumentet tekniko-ligjore, si aktet e dorëzimit të nënshkruara nga AKP dhe blerësi dhe kontratat 

e marrëdhënieve me truallin, nga të cilat: 

-Në dokumentacionin e 2 referencave me numra: 00002901, 00002902, në referenca mungon akti 

i dorëzimit i nënshkruar nga AKP dhe blerësi. 

-Në dokumentacionin e 2 referencave me numra:00003994, 00002694, në referenca mungon 

kontrata për marrëdhëniet me truallin, në sipërfaqe të përgjithshme 252.9  m2(52.9+200) 

Për sa u trajtua më sipër, bie në kundërshtim me Rregulloren e Brendshme nr.  184, datë 08.04.1999, 

ndryshuar me nr.  7, datë 07.01.2000, Kreu IV, pika 7. (Më hollësisht trajtuar në pikën II.4, faqet 

65-69, të  Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
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23.1.Rekomandimi: Drejtoria Vendore e ASHK Berat, të marrë masa dhe të nxjerrë urdhër 

kufizimi, për pasuritë sipas referencave me numra: 00002901, 00003994, 00002902, 00002694, 

deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko-ligjor sipas ligjit dhe të fillojë procedurat me grup 

pune për rivlerësimin edhe një herë të dokumentacionit tekniko ligjor mbi bazën e të cilit janë 

regjistruar pasuritë, duke njoftuar subjektet për fillimin e procedurave përkatëse. 

Gjithashtu të merren masa për të ardhmen duke mos regjistruar pasuri të përfituara nga privatizimi, 

në kushtet e mosplotësimit të dokumentacionit tekniko ligjor me kontratën për marrëdhëniet me 

truallin dhe aktin e dorëzimit të nënshkruar nga AKP. 

              Menjëherë dhe në vijimësi  

Koment 23.1: Lidhur me konstatimin tuaj dhe rekomandimin për vendosje kufizimesh në pasuritë  

e regjistruara nëpërmjet referencave me numra: 00002901, 00003994, 00002902, 00002694, nga 

DVASHK Berat pas shqyrtimit të dokumentacionit të regjistrimit fillestar, është konstatuar se në 

Kontratën e Privatizimit të objekteve përshkruhet ndër të tjera se: trualli si ish-pronar, dhe pasuritë 

e regjistruara me ref. 00002901, 00003994, 00002902, 00002694 janë regjistruar lloji i pasurisë 

“Ndërtesë” dhe nuk kanë marrëdhënie me truallin. 

Pasuritë kanë pësuar transaksion që nga viti 2001 e në vazhdim, dhe Referuar nenit 59 të Ligjit 

20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë” në 

të cilin citohet se: 

1....Përveç rasteve kur parashikohet ndryshe në ligj, konsiderohen të vlefshme të gjitha aktet e 

pronësisë private, të nxjerra nga institucionet shtetërore përpara hyrjes në fuqi të këtij ligji, 

pavarësisht parregullsive të formës, procedurës apo përmbajtjes, nëse është e pranishme një nga 

këto rrethana: 

a)përfituesi i pronës e ka kaluar të drejtën e pronësisë mbi pasurinë tek të tretët etj,... 

Zbatimi: Ky rekomandim konsiderohet i zbatuar 

 

24-Gjetje nga auditimi: Drejtoria Vendore e ASHK Berat (ish-ZVRPP Berat), në 1 rast, sipas 

referencës me numër: 00000514,  ka regjistruar pasuri të paluajtshme në favor të Entit Kombëtar të 

Banesave në bazë të dokumentit “Akti i Bashkëpronësisë”, nr.  s`ka, datë s`ka, dokument i cili nuk 

është konfirmuar nga Enti Kombëtar i Banesave dhe as nga ZVRPP Berat, në kundërshtim me 

Rregulloren e Brendshme nr.  184, datë 08.04.1999, ndryshuar me nr.  7, datë 07.01.2000, Kreu IV, 

pika 21. (Më hollësisht trajtuar në pikën II.4, faqet 65-69, të  Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

24.1.Rekomandimi: Drejtoria Vendore e ASHK Berat, të marrë masa dhe të nxjerrë urdhër 

kufizimi, për pasurinë sipas referencës me numër 00000514, deri në plotësimin me 

dokumentacionin tekniko-ligjor sipas ligjit dhe të fillojë procedurat me grup pune për rivlerësimin 

edhe një herë të dokumentacionit tekniko ligjor mbi bazën e të cilit janë regjistruar pasuritë, duke 

njoftuar subjektet për fillimin e procedurave përkatëse. Gjithashtu të merren masa për të ardhmen 

duke mos regjistruar pasuri në favor të Enti Kombëtar i Banesave, në kushtet e mosplotësimit të 

dokumentacionit tekniko ligjor, dokumentit “Akti i Bashkëpronësisë”, të pa konfirmuar nga Enti 

Kombëtar i Banesave.                               

         Menjëherë dhe në vijimësi                                            
Koment 24.1: Sqarojmë se gjate regjistrimit fillestar pasuria është regjistruar me pronar  Shtet ne 

baze te ligjit nr. 7652 date 23//12/1992 “Për Privatizimin e banesave shtetërore”, ku është hapur 

kartela e pasurisë me pronar shtet, referuar kësaj rregullores nr. 184, date 08.04.1999 “Për punën e 

ZRPP” Kreu IV, pika 8, ku përcaktohet dokumentacioni qe duhet te paraqitet ne emër te subjektit 

përfitues, ndërsa ne rastin konkret rezulton se privatizimi ende nuk ka qene i kryer dhe pasuria është 

regjistruar me pronar shtet. Me pas, për te kryer privatizimin e apartamentit ne emër te qytetarit 

Bashkia Berat ka aplikuar për tu pajisur me certifikate pronësie bazuar ne VKM nr. 97 date 

03/02/2008, për te vijuar me tej këtë procedure privatizimi.  
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Lidhur me kërkesat e tjera të Bashkisë dhe të EKB do të trajtohen  referuar VKM nr. 179 datë 

26.02.2020 “Rregullat, kushtet dhe procedurat e privatizimit të banesave që kanë qenë subjekt I 

ligjit nr. 7652 datë 23.12.1992 “Për privatizimin e banesave shtetërore… 

Zbatimi: Ky rekomandim konsiderohet i zbatuar 

 

 25-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të procedurave të regjistrimit të pasurive sipas 

lejeve të ndërtimit dhe ligjeve urbanistike, sipas referencave nr.  8904, nr.  12734 dhe nr.  13841, 

ZK 8501, janë regjistruar dhe kryer veprime për pasuritë pallat me tre seksione, me funksion të 

përzier 5 kat + papafingo: 

- pasuria nr.  10/304, volum 24, faqe 225, truall dhe ndërtesë me sipërfaqe 234 m2, ndarë njësitë në 

volum 38, faqe 175 deri faqe 193; 

- pasuria nr.  10/305, volum 24, faqe 226, truall dhe ndërtesë me sipërfaqe 234 m2, e cila është 

korrigjuar me referencë nr.  12794 në sipërfaqen 248.7 m2, ndarë njësitë në volum 38, faqe 194 deri 

faqe 212; 

- pasuria nr.  10/306, volum 24, faqe 227, ndërtesë me sipërfaqe 234 m2, e cila pas bashkimit të 

truallit me objektin(referencë nr.  13841) ka kaluar volum 40, faqe 88, pasuria nr.  10/541, me 

sipërfaqe të bazës 234 m2 dhe truall me sipërfaqe 234 m2. Njësitë e këtij seksioni janë regjistruar 

nga faqja 94 deri në faqe 105, volum 40, gjithsej 12 njësi. Rezulton se veprimet dhe procedura e 

regjistrimit, janë kryer në mungesë të dokumentacionit urbanistik dhe shkelje të kushteve të lejes 

së ndërtimit, konkretisht: 

-  Mungon planvendosja bashkëlidhur kontratës së shitblerjes së truallit, që ka shërbyer si Titull 

pronësie; 

- Referuar dokumentacionit ligjor urbanistik(Vendimi i KRRT-së së Rrethit Berat nr. 22, datë 

24.07.1995, Formulari nr.  4 nr.  736, datë 18.09.1995, leje ndërtimi për subjektin “V” shpk dhe 

planvendosje e objektit) rezulton se kati papafingo i objektit(3 seksionet), nuk është miratuar me 

dokumentacion ligjorë urbanistik, për rrjedhojë regjistrimi i objektit pallat 5 kat +papafingo me 3 

seksione, duke regjistruar edhe një kat papafingo, është kryer më kundërshtim me dispozitat ligjore. 

Gjithashtu mungon Leja e Shfrytëzimit të objektit, e miratuar nga Bashkia Berat, si një nga aktet 

bazë që përcakton ndërtimin e objektit në përputhje me dokumentacionin urbanistik të miratuara 

dhe që shërben për regjistrimin e objektit. Veprime këto në kundërshtim me nenin 25/a, neni 45 të 

ligjit nr.  33, datë 21.03.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, nenet 12 dhe 13, të ligjit 

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

Udhëzimi nr.  132, datë 02.06.2003 të Kryeregjistruesit të ZQRPP Tiranë. (Më hollësisht trajtuar 

në pikën II.5, faqet 70-85, të  Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

25.1.Rekomandimi:  Drejtori i DVASHK Berat, të marrë masa, bazuar në shkeljet e konstatuara 

dhe në dispozitat ligjore përkatëse, të nxjerrë urdhër kufizimi për pasuritë: 

- pasuria nr.  10/304, volum 24, faqe 225, truall dhe ndërtesë me sipërfaqe 234 m2, ndarë njësitë në 

volum 38, faqe 175 deri faqe 193; 

- pasuria nr.  10/305, volum 24, faqe 226, truall dhe ndërtesë me sipërfaqe 234 m2, e cila është 

korigjuar me referencë nr.  12794 në sipërfaqen 248.7 m2, ndarë njësitë në volum 38, faqe 194 deri 

faqe 212; 

- pasuria nr.  10/541, volum 40, faqe 88, me sipërfaqe të bazës 234 m2 dhe truall me sipërfaqe 234 

m2, ndarë njësitë nga faqja 94 deri në faqe 105, volum 40; deri në plotësimin me dokumentacionin 

tekniko ligjor që shërben si Titull Pronësie dhe të konstatuar në mungesë. 

Brenda datës 30.01.2022 
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Koment 25.1: Sqarojmë se lidhur me objektin në referencën e regjistrimit administrohet leje 

ndërtimi me objekt ‘Godinë Banimi 5-Kate e Papafingo” pra në Lejen e Ndërtimit është miratuar 

dhe “Papafingo”. 

Sipas Rregullores nr. 184 datë 08.04.1999 ‘Për Punën e Zyrës së regjistrimit të Pasurive të 

Paluajtshme” Kreu IV pika 12 përcaktohet se: Pasuritë e paluajtshme të fituara në bazë të ligjeve të 

urbanistikës në varësi të viteve dhe ndarjes administrative qytet/fshat  

 Vitet 1995-1998 

12.1  Plan-Vendosja e miratuar nga KRRT 

12.2 leja e Ndërtimit e miratuar nga KRRT 

12.3. Akt-Kolaudimi 

12.4 Kontratë Shitje Trualli midis këshillit të Rrethit/Bashkisë dhe blerësit 

12.5 Projekti, planimetri e kateve 

Pra në lejet e ndërtimit të miratuara në vitet 1995-1998 nuk përcaktohet në rregullore se duhet të 

kërkohet Akt-Shfrytëzimi, por vetëm Akt-Kolaudimi i cili është dorëzuar dhe administrohet në 

referencën e regjistrimit sipas orientimeve të dhëna nga ish-ZQRPP Tiranë me shkresën nr. 1766 

prot datë 07.03.2017, dhe regjistruar pasuria me Urdhër të Regjistruesit nr. 1880 datë 19.05.2017. 

Bashkëlidhur: Kopje të Lejes së Ndërtimit; Kopje të Aktit të Kolaudimit; Kopje të Shkresës nr. 

1766 prot datë 07.03.2017;  Kopje të  Urdhër nr. 1880 datë 19.05.2017. 

Zbatimi: Ky rekomandim konsiderohet i pa zbatuar 

 

26-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të procedurave të regjistrimit të pasurive sipas 

lejeve të ndërtimit dhe ligjeve urbanistike, në 2 raste, me referencë nr.  07484, 8215 dhe nr.  13884, 

ZK 8501, është regjistruar pasuria nr.  1/317, volum 40 faqe 110, Arë+truall me sipërfaqe totale 

3500 m2, nga e cila truall me sipërfaqe 500 m2, dy godina, njëra 2 katëshë dhe tjetra 1 katëshe me 

podrum,  me sipërfaqe ndërtimi 363,56 m2, bazuar në dokumentacionin urbanistik ligjor dërguar 

nga ish Komuna Otllak me shkresat nr. datë 01.03.2007 dhe datë 01.12.2010. Referuar 

dokumentacionit rezulton se ka mospërputhje dhe pasaktësi të dhënash në dokumentacionin 

ligjor urbanistik.  
me referencë nr.  014013 dhe 07364 ZK 8501, është regjistruar pasuria nr.  5/6-Nd, volum 20, faqe 

214, objekti ndërtesë 2 kat+bodrum me sipërfaqe të bazës 175 m2, e cila është ndarë në këto pasuri: 

volum 40, faqe 156, pasuria nr.  5/6-Nd1, bodrum me sipërfaqe 102 m2; volum 40, faqe 157, është 

regjistruar pasuria nr.  5/6-Nd2, ndërtesë me sipërfaqe 37 m2; volum 40, faqe 158,  është regjistruar 

pasuria nr.  5/6-Nd3, ndërtesë me sipërfaqe 138 m2; volum 40, faqe 159,  është regjistruar pasuria 

nr.  5/6-Nd4, ndërtesë me sipërfaqe 208 m2.   

Referuar dokumentacionit ligjor urbanistik, në planvendosjen e miratuar për objektin, rezulton se 

është miratuar ndërtimi i një banese 2 kat, me sipërfaqe të bazës 100 m2(matur sipas shkallës 

1:500), pra nuk është miratuar  ndërtimi i bodrumit, gjithashtu është regjistruar sipërfaqe e bazës 

së objektit 175 m2, që rezulton 75 m2 më e madhe se  ajo e miratuar 100 m2(referuar plan vendosjes 

së objektit. Veprime këto në kundërshtim me nenin 24/a, të ligjit nr.  7843, datë 13.07.1994 “Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, i ndryshuar, me pikën 2 nenin 45, të ligjit nr. 33, datë 

21.03.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” i ndryshuar, 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”, UKM nr.  1, datë 

13.04.2016 “Për Caktimin e Kritereve e të procedurave për regjistrimin e lejes së ndërtimit dhe akteve 

noteriale të lidhura për zhvillimin, në cilësinë e investitorit e të pronarëve të truallit apo 

blerësve/porositësve të njësive individuale, të objektit në fazën e karabinasë dhe të objektit të 

përfunduar, dhe Rregulloren nr.  184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit të pasurive 

të paluajtshme”. (Më hollësisht trajtuar në pikën II.5, faqet 70-85, të  Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 
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26.1.Rekomandimi :  Drejtori i DVASHK Berat, të marrë masa, bazuar në shkeljet e konstatuara 

dhe në dispozitat ligjore përkatëse, të pezullojë kryerjen e veprimeve mbi pasuritë deri në 

plotësimin dhe saktësimin e dokumentacionit urbanistik. 

Brenda datës 30.01.2022 

Koment 26.1: Sqarojmë se në zbatim të rekomandimit me urdhër nr. 453   datë 13.04.2022 është 

vendosur kufizim veprimesh mbi pasuritë   nr.  1/322, vol. 41 faqe 53 dhe nr.  1/324, vol. 41 faqe 

55 ZK 8501, 

Me urdhër nr. 456   datë 13.04.2022 është vendosur kufizim veprimesh mbi pasuritë   nr.  5/6 ND1, 

vol. 40 faqe 156 ; nr.  5/6 ND2, vol. 40 faqe 157;  nr.  5/6 ND3, vol. 40 faqe 158; nr.  5/6 ND4, vol. 

40 faqe 159 ZK 8501. 

Bashkëlidhur kopje të urdhër nr. 453   datë 13.04.2022 dhe nr. 456   datë 13.04.2022 

Zbatimi: Ky rekomandim konsiderohet i zbatuar 

 

27- Gjetje nga auditimi: Me referencë nr.  02327 është bërë regjistrimi i pasurisë me nr. 8/47 e 

llojit godinë+ truall me sipërfaqe trualli prej 300 m2 dhe sipërfaqe ndërtimi 180 m2, ndërtim 2+3 

kate, në emër të z. H. A. M. Nga shqyrtimi i dokumentacionit rezulton se: 

-Bazuar në një kontratë shitblerje ndërmjet Komitetit Ekzekutiv të Qytetit Berat, datë 16.03.1965  

z. A. M ka blerë truallin shtetëror prej 300 m2. 

-Me datë 20.02.1975  nga Këshilli Popullor i Qytetit Berat, zyra e urbanistikës, qytetarit A. M i 

është lejuar të kryejë punimet për ndërtim i ri prej dy dhomash. 

Ndërkohë, në këtë dokumentacion mungon  plan vendosja e miratuar, sipas pikës 12 të Rregullores 

datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme”, të ndryshuar, por 

gjendet e administruar vetëm një plan rilevimi i datës 02.05.2001 ku përcaktohet sipërfaqe e 

ndërtimit 181m2 me 2+3 kate. 

Sa më sipër, konstatohet se ka mospërputhje mes lejes së ndërtimit dhe planrilevimit mbi të cilën 

është bërë regjistrimi e për rrjedhojë mungojnë dokumentacioni shtesë që përligj shtesat e bëra ndër 

vite në këtë godinë, çka ka sjellë regjistrimin e një godinë pothuajse të re me një leje ndërtimi të 

vitit 1975. Veprime në kundërshtim me nenin 193 të ligjit nr. 7850, datë 29.07.1994 “Kodit Civil i 

Republikës së Shqipërisë”. (Më hollësisht trajtuar në pikën II.5, faqet 70-85, të  Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

27.1.Rekomandimi: DVASHK Berat të marrë masa për të rivlerësuar dosjen me referencë nr. 

02327, duke kërkuar plotësimin e dokumentacionit mbi godinën 2+3 kate, në të kundër të vendosë 

urdhër kufizimi mbi objektin deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor.  

Brenda datës 30.01.2022 

Koment 27.1: Sqarojmë se në zbatim të rekomandimit me urdhër nr. 454   datë 13.04.2022 është 

vendosur kufizim veprimesh mbi pasurinë  nr.  8/47, vol. 10 faqe 18 ZK 8502. 

Bashkëlidhur kopje e urdhërit nr. 454   datë 13.04.2022 

Zbatimi: Ky rekomandim konsiderohet i zbatuar 

 

28-Gjetje nga auditimi: Me referencën nr. 06464 është bërë regjistrimi i pasurisë nr. 17/54, vol.9, 

fq.126 me sipërfaqe trualli prej 1000 m2. Mbi këtë pasuri është bërë një regjistrim i lejes së ndërtimit 

dhe për  rrjedhojë janë hapur dy kartela të reja: 

-Vol.19, fq.127, pasuria me nr. 17/120 me sipërfaqe 500 m2 truall dhe 144m2 objekt 

-vol.19, fq.128, pasuria me nr. 17/120 me sipërfaqe 500 m2 truall dhe 144 m2 ndërtesë, përfituar 

me leje legalizimi me referencën nr. 012158. Për të dyja këto pasuri është lëshuar certifikata e 

pronësisë në datë 16.08.2019. Nga verifikimi në origjinë i pasurisë me nr. 17/54 rezulton se: 

Për të dyja këto pasuri me reference nr. 8648 ka patur të regjistruar në seksionin D një kërkesë padi 

nga znj. A. G e cila ka përfituar një truall me sipërfaqe 680 m2 në bazë të Vendimit Gjyqësor nr. 

727, datë 25.06.2007, i cili ka marrë formë të prerë. Prona e znj. A. G krijon mbivendosjen me 
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pasuritë përkatëse. Referenca e heqjes së kufizimit mbi atë se çfarë është vendosur në këtë gjykim 

nuk gjendet në arkivin e DVASHK Berat. Heqja e kufizimit të vendosur për shkak të mbivendosjes 

në mungesë të dokumentacionit, bie në kundërshtim me pikën 4 e nenit 24 të ligjit nr. 111, datë 

06.02.2018 “Për kadastrën”. (Më hollësisht trajtuar në pikën II. 5, faqet 70-85, të  Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

28.1.Rekomandimi: DVASHK Berat të marrë masa të njoftojë qytetarin dhe ti kërkojë plotësimin 

e dokumentacionit të çështjes civile të qytetares z. A. G, në të kundërt të vendosë urdhër kufizimi 

mbi pasurinë. 

Brenda datës 30.01.2022 

Koment 28.1: Sqarojmë se në zbatim të rekomandimit me urdhër nr. 455  datë 13.04.2022 është 

vendosur kufizim veprimesh mbi pasurinë  nr.  17/119, vol. 19 faqe 127 ZK 8502. 

Bashkëlidhur kopje e urdhërit nr. 455   datë 13.04.2022 

Zbatimi: Ky rekomandim konsiderohet i zbatuar 

 

29-Gjetje nga auditimi: Drejtoria Vendore e ASHK Berat (ish-ZVRPP Berat), në 6 raste, me 

indicie dhe periudhës së auditimit, sipas referencave me numra: 00007248, 00004467,00004484, 

00004498, 00004007, 00002823, ka regjistruar pasuri të paluajtshme të përfituara nga lejet e 

ndërtimit, në dokumentacionin e të cilave mungojnë dokumentet tekniko-ligjore, si lejet e ndërtimit, 

dhe kontratat e marrëdhënieve me truallin në troje shtetërore dhe publike, nga të cilat: 

-Në dokumentacionin e këtyre 6 referencave, mungon kontrata për marrëdhëniet me truallin në troje 

shtetërore dhe publike, në sipërfaqe të përgjithshme 736 m2(73+103+115+206+132+107). 

Veprime në kundërshtim me Rregulloren e Brendshme nr.  184, datë 08.04.1999 “Për punën në 

Zyrat e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”, e ndryshuar, Kreu IV, pika 12. (Më hollësisht 

trajtuar në pikën II.5, faqet 70-85, të  Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

29.1.Rekomandimi: Drejtoria Vendore e ASHK Berat, të marrë masa dhe të nxjerrë urdhër 

kufizimi, në bazë të ligjit nr.  111/2018, datë 07.02.2019 ”Për Kadastrën”, neni 27, për pasurinë 

referencave me numra: 00007248, 00004467,00004484, 00004498, 00004007, 00002823,deri në 

plotësimin me dokumentacionin tekniko-ligjor dhe të fillojë procedurat me grup pune për 

rivlerësimin edhe një herë të dokumentacionit tekniko ligjor mbi bazën e të cilit janë regjistruar 

pasuritë, duke njoftuar subjektet për fillimin e procedurave përkatëse. Gjithashtu të merren masa 

për të ardhmen duke mos regjistruar pasuri të përfituara nga lejet e ndërtimit në trojet shtetërore 

dhe publike, në kushtet e mosplotësimit të dokumentacionit tekniko ligjor: lejet e ndërtimit, 

kontratën për marrëdhëniet me truallin. 

          Menjëherë dhe në vijimësi 

 Koment 29.1: Sqarojmë se DVASHK Berat ka kryer regjistrimin ne zbatim te ligjit te regjistrimit 

nr. 7843 date 13.07.1994 i ndryshuar me ligjin 33/2012 ‘’Për pasuritë e paluajtshme’’ si dhe 

rregullores për punën ne ZRPP nr. 184 date 08.04.1999 ku përcaktohet :Pasuritë e paluajtshme te 

fituara ne baze te ligjeve te urbanistikes ne varësi te viteve. Kreu IV pika 12 

- Pasuritë e paluajtshme te fituara ne baze te ligjeve te urbanistikes ne varësi te viteve 1990-

1993, nuk kerkohet akt shfrytëzimi pasi ne rastin konkret kemi te bëjmë me një ndërtim me 

leje te vitit 1991. 

Gjithashtu sqarojmë se, DVASHK Berat ka kryer regjistrimin e pasurisë se paluajtshme nr. 20/21-

ND te llojit“Ndërtese” pa maredhenie me truallin duke bere lidhjen me kartelën e truallit Shtet, ne 

zbatim te nenit 24/a te ligjit 7843 date 13/07/1994 “Për Regjistrimin e Pasurive te Paluajtshme” 

për shkak te mungesës se aktit te fitimit te pronësisë me truallin te parashikuar ne nenin 193 te 

Kodit Civil. 

Lidhur me marrëdhënien e ndërtesës me truallin nga DVASHK Berat referuar VKM nr. 827 datë 

30.09.2020 “Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, 
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të objekteve pa titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe të oborreve në përdorim”   do të 

vijohet me trajtimin e tyre  

Zbatimi: Ky rekomandim konsiderohet i zbatuar pjesërisht dhe është në proces. 

 

30-Gjetje nga auditimi: Drejtoria Vendore e ASHK Berat (ish-ZVRPP Berat), në 4 raste, sipas 

referencave me numra: 00007411, 00006120, 00002964,00004292, ka regjistruar pasuri të 

paluajtshme të përfituara nga lejet e ndërtimit, në të cilat, sipas HTR dhe verifikimit nga sistemi 

geoportal-albania, konstatohet se janë regjistruar pasuritë: Truall+Ndërtesë, e cila bën pjesë në 

zonën tampon (muzeale) të  Beratit, në mungesë të  dokumentacionit ligjor  të miratuar nga organet 

përkatëse të ruajtjes së monumenteve të kulturës. Veprimet dhe mosveprimet e trajtuara më sipër 

janë në kundërshtim me: 

-Ligjin nr.  9048, datë 07.04.2003  “Për Trashëgiminë Kulturore”, të ndryshuar, neni 29, pika 1, 

neni 33, me ligjin nr.  7867, datë 12.10.1994 “Për mbrojtjen e pasurisë kulturore të luajtshme dhe 

të paluajtshme”, neni 18, VKM nr.  826, datë 28.12.2005  “Për shpalljen "qendër historike" të një 

zone në qytetin-muze të Beratit dhe miratimin e rregullores së administrimit të kësaj qendre” 

-Dekretin nr.  4874, datë 23.9.1971 “Mbi mbrojtjen e monumenteve  kulturave  e historike dhe të 

pasurive natyrale të rralla”, nenet 5 dhe 8, VKM nr.  172, datë 02.06.1961, për shpalljen Qytet-

Muze të Qytetit Berat, Kartën e Venecias e vitit 1964. (Më hollësisht trajtuar në pikën II.5, faqet 

70-85, të  Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

30.1.Rekomandimi: Drejtoria Vendore e ASHK Berat, të marrë masa dhe të nxjerrë urdhër 

kufizimi, për pasurinë sipas referencave me numra: 00007411, 00006120, 00002964, 00004292, 

deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko-ligjor dhe të fillojë procedurat me grup pune për 

rivlerësimin edhe një herë të dokumentacionit tekniko ligjor dhe gjeohapësinor mbi bazën e të cilit 

janë regjistruar pasuritë, duke njoftuar subjektet për fillimin e procedurave përkatëse. Të merren 

masa për të ardhmen për të mos regjistruar pasuri të përfituara nga lejet e ndërtimit në zonën 

tampon, në kushtet e mosplotësimit të dokumentacionit të miratuar nga organet përkatëse të ruajtjes 

së monumenteve të kulturës. 

         Menjëherë dhe në vijimësi  

Koment 30.1: Sqarojmë se Ish ZVRPP Berat ka kryer regjistrimin e pasurisë se paluajtshme  ne 

zbatim te nenit 24 /b te ligjit 7843 date 13/07/1994 “Per Regjistrimin e Pasurive te Paluajtshme” 

dhe VKM nr. 1025/2008 “Për procedurat Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme për te cilat 

zotërohen dokumente te ligjshme pronësie por qe nuk kane te përcaktuar sipërfaqen”. Vendimi 

është marre ne baze te dokumentacionit te arkivuar, dhe konkretisht me vendim te ish regjistruesit 

te ZVRPP Berat ne zbatim te procedurave te parashikuara ne nenin 24/b te këtij ligji, mbështetur 

ne dokumentacionin e paraqitur sipas parashikimeve te kesaj dispozite. Pasuria ndodhet ne zonen 

tampon dhe jo ne zonën muzeale te qytetit. Monumentet e kulturës (DVRKK) japin konfirmim vetëm 

për zonën muzeale.  

Zbatimi: Ky rekomandim konsiderohet i pa zbatuar 

 

31-Gjetje nga auditimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat me referencë 

nr. 03748, ka kryer regjistrimin e lejes së legalizimit nr. 10002163, datë 26.12.2017 me sipërfaqe 

parcele ndërtimore 951 m2 dhe sipërfaqe ndërtimi 232.7 m2, për të cilat janë lëshuar certifikatat e 

pronësisë datë më 23.07.2019. Rezulton se është miratuar në mënyrë të parregullt sipërfaqja e 

truallit prej 951 m2, duke përfshire sipërfaqe që shtrihen përtej truallit funksional të objektit dhe më 

tepër se 3 fishi i sipërfaqes së bazës së objektit, për rrjedhojë ky subjekt ka përfituar 252 m2 

sipërfaqe trualli më shumë (3*232.7=698). Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me ligjin 

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

17 germa b. (Më hollësisht trajtuar në pikën II.6, faqet 85-103, të  Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 
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31.1.Rekomandimi: DVASHK Berat të marra masa për vendosjen e urdhër-kufizimit mbi pasurinë 

e përfituar me lejen e legalizimit nr. 10002163 deri në korrigjimin dhe ribërjen e gen-planit, ku të 

zbritet sipërfaqja prej 252 m2 që nuk korrespondon me truallin funksional të objektit. 

Menjëherë 

Koment 31.1: Sqarojmë se në baze të ligjit Nr. 9482, Datë 03.04.2006 “Për Legalizimet”  neni 17 

citohet se: Sipërfaqja e parcelës, për të cilën miratohet kalimi i së drejtës së pronësisë, nuk mund 

të jetë më e madhe se trefishi i sipërfaqes së bazës së ndërtimit dhe për ndërtimet pa leje me funksion 

banimi jo më shumë se 500 m². Sipërfaqet mbi masat e përcaktuara në këtë pikë, të cilat, për shkak 

të përmasave ose konfiguracionit nuk mund të shfrytëzohen më vete për ndërtim, i shiten poseduesit 

të ndërtimit pa leje sipas vlerës së pronës.  

Në lidhje me likuidimin e parcelës ndërtimore  Drejtoria Vendore e Ashk-së Berat  ka marrë masat 

duke kryer njoftimin përkatës dhe konkretisht  nëpërmjet shkresës  nr. Extra Prot., datë 24.05.2022 

është njoftuar z. I. C të paraqitet pranë DVASHK BERAT për likuidimin e sipërfaqes së parcelës 

ndërtimore të përfituar më tepër. 

Rekomandim i zbatuar pjesërisht është kryer njoftimi po nuk është vepruar me Urdhër 

Kufizim pasurie deri në plotësimin e dokumentacionit. 

 

32-Gjetje nga auditimi: DVASHK Berat, me referencë nr. 03611, datë 20.03.2019, ka regjistruar 

pasurinë në volumin 21, fq. 126, sipas lejes se legalizimit nr. 10003140, datë 23.02.2019 për 

objektin “shtese kati për banim në objektin ekzistues 3 kate”, me sipërfaqe parcele ndërtimore  191 

m2 dhe sipërfaqe ndërtimi 191 m2 dhe sipërfaqe totale e ndërtimit për banim 236 m2. Kjo leje 

legalizimi ka miratuar shtesë kati, mbi objektin ekzistues prej 3 katesh. Nga verifikimi i 

dokumentacionit rezulton se: Leja e legalizimit nr. 1003140 datë 23.02.2019 është në kundërshtim 

me planin rregullues të qytetit të Beratit, i cili për zonën ku është miratuar kjo leje, lagjja Uznovë, 

lejon ndërtimi jo më shumë se 3 kate, Veprime në kundërshtim me Vendimin e Këshillit Bashkiak 

të Beratit, nr. 108 datë 25.11.2016 dhe Vendimin e Këshillit Kombëtar të Territorit, nr. 3 datë 

29.12.2016. (Më hollësisht trajtuar në pikën II.6, faqet 85-103, të  Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

32.1.Rekomandimi: DVASHK Berat të marrë masa për të konfirmuar nga Bashkia Berat regjimin 

e numrit të kateve në lagjen Uznovë dhe në varësi të përgjigjes nga bashkia, të vlerësojë vendosjen 

e kufizimit mbi shtesën e përfituar me lejen e legalizimit nr.  1003140. 

Menjëherë 

Koment 32.1: Sqarojmë se Plani Rregullues është parashikues dhe jo përfundimtar duke iu referuar 

VKM-së nr. 280 datë 01.04.2015 i ndryshuar "Për përcaktimin e kritereve,të procedurave e 

dokumentacionit të zbatueshëm,për të kualifikuar ndërtime pa leje,shtesa anësore dhe ose në lartësi 

në ndërtimet me leje" nuk parashikohet  që i duhet referuar planit rregullues te miratuar, për 

regjimin e numrit të kateve. 

Pika 1/3 e VKM-së 280 të mësipërme, citohet se: Kualifikimi i ndërtimeve informale nga drejtoritë 

e ALUIZNI-t bazohet vetëm në kriteret e përcaktuara në mënyrë shteruese në këtë vendim. Për 

efekt të procedurave kualifikuese, drejtoritë e ALUIZNI-t bashkëpunojnë me institucione të tjera, 

duke iu përmbajtur parashikimeve të këtij vendimi. Kjo është sqaruar nga ASHK Tiranë me 

shkresën Nr. 10951/1Prot.,datë 28.06.2022 

Rekomandim i pa zbatuar 

 

33-Gjetje nga auditimi: Në 6 raste, janë legalizuar objekte ekzistuese, me sipërfaqe trualli mbi 3-

fishin e lejuar, të regjistruara në kadastër dhe që kanë qenë të shoqëruara me urdhër-kufizimi. 

Konkretisht, janë legalizuar: 

- Me referencë nr. 012203, nr. kërkese 7991, datë 27.08.2019 është bërë regjistrimi i lejes së 

legalizimit nr. 1000353, datë 03.07.2019 për godinë banimi 2 kate, me sipërfaqe ndërtimi 115 m2 
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dhe sipërfaqe parcele ndërtimore 360 m2 në emër të K.K. Nga shqyrtimi i dokumentacionit rezulton 

së emër të z. K. K është e regjistruar pasuria me nr. 19.323-Nd, vol. 34 faqe 13 e llojit ndërtesë, për 

të cilën me reference nr. 08780 të vitit 2013 ka patur një urdhër kufizimi për ndalim veprimesh deri 

në zgjidhjen e problemit të dalë nga regjistrimi i gabuar hipotekor. Për këtë ndërtesë është bërë një 

deklaratë noteriale nga pronari me nr. 20500/2069 ku shprehet prishja e objektit. Kjo kartele e 

pasurisë së paluajtshme nuk është mbyllur. Për rrjedhojë, kjo pronë është përfshirë në procedurën 

e legalizimit, ndonëse nga ortofotot rezulton të mos jetë prishur. Po ashtu, data e vetëdeklarimit 

është 20.09.2014.  

- Me referencë nr. 04529 datë 26.05.2006 për pasurinë me nr. 19-64 –nd, vol.15, faqe 88 me 

sipërfaqe objekti 174 m2 (LN 2018 147m2), e regjistruar në kundërshtim me pikën 15 të Rregulloren 

e Brendshme nr.  184, datë 08.04.1999 “Për punën në Zyrat e Regjistrimit të Pasurive të 

Paluajtshme”, e ndryshuar, ku përcaktohet se “vërtetimi gjyqësor i faktit për njohje të pronësisë, i 

dhënë pas datës 1 Nëntor 1994 nuk regjistrohej. Gjithashtu edhe vërtetimi gjyqësor i faktit i 

miratuar para kësaj date, por që nuk është regjistruar deri me datë 01.11.1994, nuk regjistrohet”. 

Me referencën nr. 07543 datë 24.01.2012 mbi këtë pronë është vendosur urdhër kufizimi me 

arsyetimin e mungesës së dokumentacionit të pronësisë. Me referencën nr. 012323 kjo kartelë është 

mbyllur bazuar në deklaratën noteriale për prishje objekti dhe është përfshirë në procedurën e 

legalizimit, bazuar ne lejen nr.  nr. 1003458 datë 30.12.2019.  

- Me referencë nr. 019002, nr. kërkese 10199 datë 06.10.2020 për regjistrimin e lejes së legalizimit 

nr. 10003699 datë 20.09.2020 sipas kërkesës së aplikuar nr. 11855 datë 15.2.2020 është regjistruar  

pasuria me nr. 13/195 me sipërfaqe ndërtimi 104.6 m2 dhe sipërfaqe trualli 500 m2, vol.35, fq.155 

në emër të z. B. M. Kjo pasuri, ekzistuese që ne vitin 1996 sipas aktit të kolaudimit, pa marrëdhënie 

me truallin, është përfshirë në procedurën e legalizimit bazuar në një deklaratë noteriale datë 

19.02.2019, nr. 1455 repertori nr. 664 koleksioni, përmes së cilës qytetari ka deklaruar se ka prishur 

banesën dhe se nuk është subjekt i veprave penale. Nga ortofotot në portalin ASIG, kjo ndërtese 

nuk rezulton të jetë prishur ndonjëherë si dhe nuk është marrë konfirmim nga Bashkia Berat për 

prishjen e objektit. Nga baza e të dhënave të legalizimeve, nuk rezulton që z. B.M të ketë bërë 

vetëdeklarim për t’u përfshirë në proces legalizimi. Po ashtu, leja e legalizimit për parcelën 

ndërtimore është miratuar mbi 3-fishin e lejuar. Për rrjedhojë, subjekti ka përfituar 188 m2 truall 

më shumë.  

- Leja e legalizimit nr. 1003245, datë  26.04.2019  është legalizuar objekti me sipërfaqe 73.8. m2 

dhe sipërfaqe e parcelës ndërtimore 310m2 në emër të z. S.H.R dhe L.G.R, për objekt “godinë 

shërbimi 1 kat”. Nga shqyrtimi i dokumentacionit rezulton se sipërfaqja e parcelës ndërtimore prej 

310 m2 është miratuar në kundërshtim me nenin 7 germa b, ligji nr. 9482, datë 03.04.2006, me 

ndryshime “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar. Për 

pasojë, nga sipërfaqja prej 221 m2, që duhet të përfitonte përfituesi i lejes së legalizimit, është 

miratuar një sipërfaqe prej 88 m2 më shumë sesa përcakton ligji. 

- Leja e legalizimit nr. 10001414 datë 04.05.2017 është lëshuar certifikata e pronësisë për pasurinë 

nr. 13/137, vol.25 faqe 176, me sipërfaqe tepër 77.41 m2.  

- Leja e  legalizimit nr. 10003448 datë 11.--. 2019 për objektin godinë shërbimi 1 kat, me sipërfaqe 

ndërtimi 38.6 m2 dhe sipërfaqe parcele ndërtimore 160 m2, rezulton se: Leja e legalizimit nuk ka 

zbatuar kriterin e trefishit të sipërfaqes së bazës së ndërtimit për parcelën ndërtimore, duke dhënë 

44 m2 më shumë sesa përcakton kuadri rregullator. Vepëime në kundërshtim me nenin 7 germa b, 

pika 2 neni 17, ligji nr. 9482, datë 03.04.2006, me ndryshime “Për legalizimin, urbanizimin dhe 

integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar. (Më hollësisht trajtuar në pikën II.6, faqet 85-103, 

të  Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

33.1.Rekomandimi: DVASHK Berat të marrë masa për të mos vijuar procedurën e legalizimit për 

objekte ekzistuese, pa marrë konfirmimin nga një institucion shtetëror për shembjen e objektit, si 

dhe të nxjerrë urdhër kufizimi për pasuritë e përfituara me leje legalizimi, që kanë përfituar më 
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tepër sipërfaqe trualli përtej 3-fishit të parcelës ndërtimore, deri në likuidimin me çmim tregu të 

sipërfaqes së tepërt. 

Menjëherë e në vijimësi 

Koment 33.1: Sqarojmë se në referim të VKM-së 1040 datë 25.11.2020 “Për përcaktimin e 

rregullave të zbatimit të kritereve të legalizimit dhe miratimit të modelit të aktit të legalizimit,për 

ndërtimet pa leje” konkretisht të nenit 38, nga DVASHK-Berat po vijohet me kërkesën për paraqitje 

të deklaratës noteriale për shembje objekti para miratimit të Vendimit të Legalizimit. 

Për sa më sipër janë kryer korrespondencat  përkatëse dhe konkretisht nëpërmjet shkresave të llojit 

“Njoftim” me nr. 1799/1 datë 24.05.2022; nr. 1801/1 datë 24.05.2022; nr. 1800/1 datë 24.05.2022; 

drejtuar K.K, z. S. dhe L.R, dhe B.M të paraqiten pranë DVASHK Berat për likuidimin e sipërfaqes 

së parcelës ndërtimore të përfituar më tepër. 

Bashkëlidhur kopje shkresave me nr. 1799/1 datë 24.05.2022; nr. 1801/1 datë 24.05.2022; nr. 

1800/1 datë 24.05.2022; 

Rekomandim i zbatuar pjesërisht është kryer njoftimi po nuk është vepruar me Urdhër 

Kufizim pasurie deri në plotësimin e dokumentacionit. 

 

34-Gjetje nga auditimi: Me referencë nr. 3673 me nr.  kërkese 3846, datë 07.05.2019, për 

shërbimin e korrigjimit të gabimit në kartelë, për pasurinë nr. 111/11, vol.1, fq.121, e llojit arë 

+truall me sipërfaqe 2471 m2 arë, 200 m2 truall dhe 76 m2 ndërtesë në lagjen Uznovë, është 

regjistruar leja e legalizimit nr. 10003197, datë 29.03.2019,  për objekt shërbimi 1 kat, me sipërfaqe 

parcele ndërtimore 160 m2 dhe sipërfaqe ndërtimi 160 m2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit 

rezulton  se është bashkuar objekti pa titull pronësie prej 76 m2, objekt me vete, me objektin e 

legalizuar prej 160 m2. Po ashtu, është regjistruar edhe sipërfaqja e truallit prej 360 m2, nga te cilat 

200 m2 pa titull pronësie, në kundërshtim me Urdhrin e Drejtorit të DVASHK-së nr. 1677 prot, 

datë 20.12.2018, regjistrimin e kufizimi për ndalimin e veprimeve, për shkak të mungesës së 

elementeve të formës dhe përmbajtjes së listës emërore të pronarëve të trojeve dhe shtëpive të zk 

8504, Uznovë. 

Nga veprimet në kartelë konstatohet se është vepruar në kundërshtim me nenin 193, të ligjit nr. 

7850, datë 29.07.1994 “Kodit Civil i Republikës së Shqipërisë”. (Më hollësisht trajtuar në pikën 

II.6, faqet 85-103, të  Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

34.1.Rekomandimi: DVASHK Berat të marrë masa për vendosjen e kufizimit, rikthimin e kartelës 

në gjendjen e mëparshme për pasurinë nr. 111/11, vol.1, fq.121 dhe hapjen e një kartele të re për 

regjistrimin e lejes së legalizimit. 

Menjëherë 
Koment 34.1: Pasuria ka pësuar transaksion që nga viti 2006 me kontratë shitblerje, dhe Referuar 

nenit 59 të Ligjit 20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e 

Shqipërisë” në të cilin citohet se: 

1....Përveç rasteve kur parashikohet ndryshe në ligj, konsiderohen të vlefshme të gjitha aktet e 

pronësisë private, të nxjerra nga institucionet shtetërore përpara hyrjes në fuqi të këtij ligji, 

pavarësisht parregullsive të formës, procedurës apo përmbajtjes, nëse është e pranishme një nga 

këto rrethana: 

a)përfituesi i pronës e ka kaluar të drejtën e pronësisë mbi pasurinë tek të tretët etj.. 

Rekomandim i pa zbatuar 

 

35-Gjetje nga auditimi: Me referencën nr. 1572, me numër aplikimi 7438, datë 14.11.2018, është 

regjistruar leja e legalizimit me nr. 1002821 datë 31.10.2018 me sipërfaqe ndërtimi dhe parcele 

ndërtimore 86.5m2. Lidhur me titullin e pronësisë mbi tokën, në lejen e legalizimit përcaktohet se 

konfirmohet me shkresën nr. 5757/1, port nga ZVRPP Berat me datë 18.10.2018 në zk.2848, nr.  
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pasurie 25/29. Kjo pasuri me nr.  25/29-nd është regjistruar në volumin 7, fq. 174  me sipërfaqe 

86.5 m2 ndërtesë. 

Nga shqyrtimi i kartelave rezulton se është legalizuar një objekt ekzistues, i cili është regjistruar 

fillimisht në volumin 1, fq.198, bazuar në AMTP-22, ku është pasqyruar pasuria me nr. 25-29, me 

sipërfaqe 200 m2 truall dhe 80 m2 ndërtesë. Duke qene se kjo pasuri në emër të z.A.D nuk figuron  

në listën e trojeve të Otllakun, e për pasojë nuk duhej regjistruar, në këtë rrethanë të mos ligjërimit 

të pasurisë, kjo pronë është përfshirë në proces legalizimi. Vet deklarimi është bërë në datën 

17.10.2014 

Me urdhrin nr. 1497 datë 27.11.2018 të Regjistruesit, bazuar në faktin se origjina e pronësisë së 

truallit të parcelës ndërtimore është AMTP-nr. 22 datë 10.0.1997 e cila është me të meta dhe me 

mangësi (në elementë të formës dhe përmbajtjes së aktit), në referim të VKM nr. 994 datë 9.12.2015 

”Për Procedurën e Regjistrimit të Akteve të Marrjes së Tokës në Pronësi(AMTP)”. Sa më sipër, 

rezulton se ekzistojnë dy pasuri në emër të A.D. 

 Pasuria me nr. 25/29, vol. 1, fq.198, me sipërfaqe 200 m2 truall dhe 80 m2 ndërtesë, kartelë 

aktive, e cila bazohet në AMTP 

Pasuria me nr. 25-29-nd, vol.7 fq.174 me sipërfaqe 86.5 m2 ndërtesë, e përfituar me leje legalizimit. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën II.6, faqet 85-103, të  Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

35.1.Rekomandimi: DVASHK  Berat të marrë masa për të mbyllur kartelën përkatëse të pasurisë 

së z.Ali Dardha, pasuria me nr. 25/29 vol.1, fq.198 për të cilën është përfshirë në procesin e 

legalizimit. 

Menjëherë 

Koment 35.1: Sqarojmë se nga DVASHK Berat është legalizuar objekti me nr. Pasurie 25/29 ND 

ZK 2848 Otllak  cili nuk është i njëjti me objektin e regjistruar në volumin 1 faqe 198 dhe i cili 

ka numër pasurie 25/29 ZK 2848. 

Pra nga DVASHK Berat është legalizuar një objekt tjetër i cili ndodhet mbi truallin 25/29 ZK 2848 

i cili  nuk prek fare objektin e vjetër. 

Për sa më sipër nga DVASHK Berat nuk mund të vijohet për të mbyllur kartelën përkatëse të 

pasurisë së z. A. D, pasuria me nr. 25/29 vol.1, fq.198.   
Rekomandim i zbatuar 

 

36-Gjetje nga auditimi: Drejtoria Vendore e ASHK Berat (ish-ZVRPP Berat), në 1 rast, me 

indicie, sipas referencës 08572,  ka vendim për regjistrim të lejes së legalizimit, pasuria nr.  10/332, 

ndërtesë, sipërfaqe ndërtimi 79.1 m2, në vol. 27, faqe 173,,në kushtet kur me referencën nr.  

00008573, është vendosur kufizim në seksionin “E” të KPP, për këtë pasuri, deri në zgjidhjen e 

problemit të krijuar nga sistemi hipotekor, pasi sipas shkresës nr. 669/1, datë 31.03.2013, të 

Regjistruesit, “regjistrimi nuk gjendet në hipotekë, pasi hipoteka e viteve 1991-1997 është djegur”. 

Sa sipër bie në kundërshtim me Rregulloren e Brendshme nr.  184, datë 08.04.1999 “Për punënë në 

Zyrat e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”, e ndryshuar. (Më hollësisht trajtuar në pikën II.6, 

faqet 103-113, të  Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

36.1.Rekomandimi: Drejtoria Vendore e ASHK Berat, të marrë masa dhe të nxjerrë urdhër 

kufizimi, për pasurinë sipas referencës 08572, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko-

ligjor sipas ligjit dhe të fillojë procedurat me grup pune për rivlerësimin edhe një herë të 

dokumentacionit tekniko ligjor mbi bazën e të cilit janë regjistruar pasuritë, duke njoftuar subjektet 

për fillimin e procedurave përkatëse. Të merren masa për të ardhmen duke mos lëshuar leje 

legalizimi për objekte informale, në kushtet e kufizimeve të vendosura në rubrikat  përkatëse të 

KPP-ve. 

          Menjëherë dhe në vijimësi 

Koment 36.1: Sqarojmë se referuar VKM 1040 datë 25.11.2020 “Për përcaktimin e rregullave të 

zbatimit të kritereve të legalizimit dhe miratimin e modelit të aktit të legalizimit për ndërtimet pa 
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leje” konkretisht neni 38 në të cilin citohet se: Nëse poseduesi ka ngritur ndërtim informal mbi 

truallin e një objekti të shembur që ka qenë në pronësi të tij, ai duhet të dorëzojë pranë Drejtorisë 

vendore të ASHK-së Deklaratën Noteriale në të cilën pranon faktin e shembjes. 

Për sa më sipër Deklarata Noteriale administrohet në referencën e regjistrimit të pasurisë dhe në 

dosjen e legalizimit të objektit. 

Bashkëlidhur kopje e Deklaratës Noteriale nr. 1425 rep. nr. 841 kol datë 04.07.2019 

Rekomandim i zbatuar 

37-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të procedurave të regjistrimit të akteve  të të 

nxjerra nga Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat (ish- Drejtoria Rajonale 

e ALUIZNI-t Berat), ZK 8501, në zbatim të VKM-së nr. 442 datë 18.07.2018 “Për përcaktimin e 

procedurës së kalimit të pronësisë dhe të regjistrimit të pasurive të pasurive të paluajtshme, të 

ndërtuara deri më 10.08.1991 dhe të truallit të tyre funksional”, i ndryshuar, rezultoi; 

Në 1 rast, miratimi i kalimit të pronësisë për objekte të ndërtuara para vitit 1991, është kryer në 

mospërputhje me përcaktimet ligjore, konkretisht:  

Me referencë nr.  14178, është regjistruar Vendimi nr.  12, datë 02.12.2019, i Drejtorit të ASHK 

Berat, që ka miratuar të drejtën e pronësisë për A.K për pasurinë truall me sipërfaqe 182.5 m2 dhe 

objekt banesë 1 kat me podrum, me sipërfaqe ndërtimi 108.9 m2, regjistruar në KPP pasuria nr.  

17/603, volum 40, faqe 194. 

Referuar dokumentacionit gjendje në dosje dhe nga verifikimi i ortofotove ndër vite 1999, 2007 

dhe 2015, si dhe pamjeve nga Google Earth, rezulton se nuk përputhet objekti që pasqyrohet në 

këto pamje me atë që është miratuar për kalim pronësie, pasi referuar këtyre pamjeve rezulton se 

ka ndërhyrje lidhur me çatinë e objektit. 

Ndërsa lidhur me referencën nr. 14222, është regjistruar Vendimi nr.  14, datë 13.02.2020, i 

Drejtorit të ASHK Berat, që ka miratuar të drejtën e pronësisë për R.D, për pasurinë truall me 

sipërfaqe 108 m2 dhe objekt banesë 1 kat, me sipërfaqe ndërtimi 32.8 m2, regjistruar në KPP pasuria 

nr.  17/1134, volum 40, faqe 197, rezulton se ortofotot e viteve 2007 dhe 2015 nuk janë të qarta, 

duke krijuar  paqartësi lidhur me konfigurimin e objektit. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën II.6.1, faqet 103-113, të  Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

37.1.Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat, të marrë masa 

të rivlerësojë procedurat e kalimit të pronësisë dhe në referencë të akteve ligjore e nënligjore, të 

vlerësojë procedurat për shfuqizimin e Vendimit nr. 12, datë 02.12.2019, i Drejtorit të ASHK Berat, 

ndërsa për pasurinë e regjistruar nr. 17/603, volum 40, faqe 194, të nxjerrë urdhër kufizimi deri në 

plotësimin e dokumentacionit ligjor. Gjithashtu të ngrihet një grup punë për të verifikuar saktësisht 

në terren gjendjen e objektit ndërtesë, të kaluar në pronësi me Vendimin nr. 14, datë 13.02.2020, si 

dhe të kufizohen veprimet mbi pasurinë deri në arritjen e konkluzionit përfundimtar  

Menjëherë 

Koment 37.1: Sqarojmë se : 

Vendimi nr.12  Në bazë të pikës 10 të VKM 442/2018 ku shprehet se “Për ndërtimet e paregjistruara 

ose të regjistruara pa titull pronësie, për të cilat nuk është paraqitur aplikim për legalizim, 

ALUIZNI verifikon nëse ndërtimi është i pranishëm në produktin e fotografimit ajror të Republikës 

së Shqipërisë të vitit 1994. Nëse ndërtimi ndodhet në territor të papërfshirë në këtë fotografim, 

ALUIZNI verifikon me radhë produktet e fotografimeve ajrore të viteve 1999, 2001 dhe në fund, atë 

të vitit 2007”.   Nga ana jonë është verifikuar fotografimi i vitit 1999 dhe 2007 pasi vetëm këto 

disponojmë, dhe rezulton se në të dy këto fotografime ajrore objekti ekziston i pa ndryshuar në 

formë dhe sipërfaqe. Gjurma e objektit verifikohet lehtë pasi është e njëjtë edhe në hartat e 

regjistrimit sporadik të zyrës të cilat janë bërë përpara vitit 1999. Kjo hart është në faqen 

asig.gov.al pra mund të vërtetohet që aty. Gjithashtu harta e regjistrimit fillestar që ka në vitit 2017 

ka të njëjtën gjurmë objekti me të njëjtën sipërfaqe me hartën e regjistrimit sporadik e cila është 
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bërë përpara vitit 1999 dhe nqs do të kishte shtesa do të kualifikohej sipas pikës 22 të VKM-së 442 

datë 18.7.2018 

Vendimin nr.14 Duke u bazuar në faqen zyrtare të asig.gov.al kjo zonë ka tre ortofoto ndër vite: 

ortofoto e vitit 1999, ortofoto e vitit 2007 dhe ortofoto e viti 2015. Në ortofoton e vitit 1999 për këtë 

zonë është shum e pa qartë. Ndërsa në të dy ortofotot e tjera duket qartë objekt që është ekzistues 

dhe i pa ndryshueshëm si dhe duket qartë që mbi objekt ka shtrat me hardhi. Gjithashtu nga 

konstatimi në terren është vërejtur se objekti është i vjetër dhe pa ndryshime.  Bashkëlidhur po ju 

paraqesim foto të ortofotove të vitit 2007 dhe 2015. Ku duket shumë qart që ska asnjë ndryshim të  

Rekomandim i pa zbatuar 

 

38-Gjetje nga auditimi; Me referencën nr. 012359, datë 24.09.2019, është bërë regjistrimi i 

pasurisë me nr. 26/386, me sipërfaqe trualli 182.5 m2 truall dhe 108.9 m2 ndërtesë në emër të 

bashkëpronarëve Verija.  Ky regjistrim është bazuar në Vendimin nr. 8, datë 11.09.2019 të 

Regjistruesit, në kuadër të VKM nr. 442/2018 “Për përcaktimin e procedurës së kalimit të pronësisë 

dhe regjistrimit të pasurive të paluajtshme të ndërtuara deri me datë 10.08.1991 dhe të truallit 

funksional”, i ndryshuar.  

Po ashtu, rezulton se nga vendimet për kalimin e pronësisë në kuadër të VKM 442/2018, nga një 

objekt me sipërfaqe 200 m2 ndërtesë dhe 200 m2 truall i regjistruar, të jetë përfituar një objekt me 

sipërfaqe 249 m2 ndërtesë dhe 451 m2 truall, (i ndarë në dy objekte), më shumë se 300m2 truall që 

përcakton pika 19 e VKM nr. 442/2018. Për këtë sipërfaqe tepër, prej 151 m2, sipas pikës 19 

subjekti duhej të paguante çmimin sipas hartës së vlerës së pronave. (Më hollësisht trajtuar në pikën 

II.6.1, faqet 103-113, të  Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

38.1.Rekomandimi: DVASHK Berat të marrë masa për të rishqyrtuar të gjithë praktikën e 

realizuar, veprimet e bëra në kartelë, në raport me ndryshimet e reja ligjore, si dhe të vlerësojë 

nxjerrjen e urdhër kufizimit për dy pasuritë, deri në arkëtimin e vlerës së tokës për sipërfaqen 151 

m2, të përfituar më tepër dhe me çmim favorizues 

Menjëherë 

Koment 38.1: Sqarojmë se në zbatim të rekomandimit të sipërcituar nga DVASHK Berat me anë 

të urdhërit nr. 1753/1 datë 20.05.2022 është vijuar me vendosjen e kufizimit mbi pasuritë nr. 

26/386  ZK 8502 dhe nr. 26/387 ZK 8502 deri në arkëtimin e vlerës së tokës prej 151 m2 të përfituar 

me çmim tepër favorizues deri  arkëtimin e shumës sipas çmimin sipas hartës së vlerës së pronave. 

Bashkëlidhur kopje e urdhërit nr. 1920 datë 20.05.2022   
Rekomandim i zbatuar 

 

39-Gjetje nga auditimi: Në 4 raste, janë regjistruar pasuri në kuadër të VKM nr. 442/2018, pa 

administruar vërtetimin nga Drejtoria Rajonale e Monumenteve të Kulturës Berat se nuk janë bërë 

ndryshime pa lejen e Institutit të Monumenteve të Kulturës 

- Me referencë nr. 012175, nr.  kërkese 6370 datë 25.07.2019  për regjistrimin e vendimi nr. 05 datë 

22.07.2019 për kalimin në pronësi të objektit të ngritur para datës 01.08.1991 në pronësi Th.P dhe 

V.P.  

- Referencë nr.  012843, në bazë të kërkesës për regjistrim nr. 4454/1 prot, datë 100.10.2020 nga 

Drejtori E.N është bërë regjistrimi i Vendimit nr. 17, datë 01.09.2020, për kalimin në pronësi të 

objektit të ngritur para datës 1.08.1991 dhe truallit të tij funksional”, në emër të z.A.M.M, për 

sipërfaqe ndërtimi 123.7 m2 dhe sipërfaqe trualli funksional 300m2  

- Me referencë nr. 12452, me kërkese nr. 40120 datë 02.04.2020 të kërkueses nj. L.P është bërë 

regjistrimi i kalimit të pronësisë bazuar në VKM nr. 442/2018“Për përcaktimin e procedurës së 

kalimit të pronësisë dhe regjistrimit të pasurive të paluajtshme të ndërtuara deri me datë 10.08.1991 

dhe të truallit funksional”, i ndryshuar, për pasurinë nr. 4/696, vol.35, fq. 121, objekt+truall me 

sipërfaqe 52 m2 ndërtese dhe 94.5 m2 truall. 
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- Me referencë nr. 012060, nr. kërkese 7797 datë 17.02.2020 për regjistrimin e kalimit të pronësisë 

në emër të znj. S.K, për pasurinë nr. 6/122, vol. 35, fq. 124 me sipërfaqe objekt+trualli 108m2, në 

lagjen Kala, sipas VKM 442/2018 “Për përcaktimin e procedurës së kalimit të pronësisë dhe 

regjistrimit të pasurive të paluajtshme të ndërtuara deri me datë 10.08.1991 dhe të truallit 

funksional”, i ndryshuar, ka rezultuar se vendimi i kalimit të pronësisë është bërë pa administruar 

certifikatën familjare dhe dëshminë e trashëgimisë, e për pasojë kjo pronë është regjistruar në emër 

të S.K pa identifikuar lidhjen me poseduesin I.K apo trashëgimtarët e tjerë. Për këtë rast, nuk është 

administruar certifikatën familjare dhe dëshminë e trashëgimisë, e për pasojë kjo pronë është 

regjistruar në emër të S.K pa identifikuar lidhjen me poseduesin I.K apo trashëgimtarët e tjerë. (Më 

hollësisht trajtuar në pikën II.6.1, faqet 103-113, të  Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

39.1.Rekomandimi: DVASHK Berat të marrë masa për administrimin e vërtetimit nga Drejtoria 

Rajonale e Monumenteve të Kulturës Berat se nuk janë bërë ndryshime në objekt pa lejen e Institutit 

të Monumenteve të Kulturës si dhe të plotësohet dokumentacioni me certifikatën familjare dhe 

dëshminë e trashëgimnisë për z. B.K. 

Menjëherë 

Koment 39.1: Sqarojmë se në zbatim të rekomandimit tuaj DVASHK Berat ka marrë masat duke iu 

drejtuar Drejtorisë Rajonale të Monumenteve të Kulturës Berat me anë të shkresave Nr.1805 prot., 

datë 24.05.2022 për z. Th.P/ V.B; Nr.1804 prot., datë 24.05.2022 për z. A.M; Nr.1803 prot., datë 

24.05.2022 me qëllim konfirmimin nga ana e këtij institucioni. 

 Ndërsa znj.L.P e ka dorëzuar konfirmimin nga Drejtorisë Rajonale të Monumenteve të Kulturës 

Berat e cila me anë shkresës nr.212 prot., datë 30.05.2019 ka kryer konfirmimin. 

Gjithashtu në zbatim të rekomandimit, dhe me anë të shkresës nr. 1803 prot. datë 24.05.2022 kjo 

drejtori i është drejtuar znj. S.K, me qëllim paraqitjen e dokumentacionit konkretisht certifikatës 

familjare dhe dëshminë e trashëgimisë për z. B.K. 

Bashkëlidhur kopje e shkresës nr. 1803 prot. datë 24.05.2022 

Rekomandim i zbatuar 

 

40-Gjetje nga auditimi: Me referencën nr. 04798 datë regjistrimi 15.01.2007  për pasurinë nr. 

1/156, vol.16, fq.42 me sipërfaqe trualli 73 m2 dhe sipërfaqe ndërtese 55 m2, në lagjen Kala është 

ndjekur procedura 24/b e ligjit nr. 7843 datë 13.07.1994 “Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme”.Me referencë nr. 08000 datë 12.07.2012 me Urdhrin nr. 9, datë 12.09.2012, nga 

Regjistruesi A.M është vendosur kufizim mbi pasurinë, me arsyetimin se “pasuria nr. 1/156 nga 

azhurnimi fushor 2011, rezulton që ndërtimi i regjistruar sipas dokumentacionit tekniko-ligjor nuk 

ekziston nga fakti”. 

-Me referencë nr. 09044, sipas Urdhrit të Regjistruesit nr. 95, datë 03.03.2015, është hequr kufizimi 

me arsyetimin se objekti ekziston në vend dhe nuk ka ndryshime në banesë, bazuar edhe në një 

vërtetim nr. 119 datë 25.02.2015 të lëshuar nga Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare Berat. 

Nga shqyrtimi i ortofotove në portalin ASIG rezulton se objekti realisht ka qenë i prishur 1kat, çka 

nënkupton se urdhri nr.  12.09.2012 ka qenë korrekt dhe se ky objekti është rindërtuar pa u pajisur 

me leje ndërhyrje sipas ligjit për trashëgiminë kulturore, regjistruar 2 kate. Certifikata është lëshuar 

date 03.06.2020. (Më hollësisht trajtuar në pikën II.7, faqet 113-124, të  Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

40.1Rekomandimi: DVASHK Berat të marrë masa, për të konfirmuar nga Drejtoria Rajonale e 

Monumenteve të Kulturës Berat lejen e ndërhyrjes në objekt dhe ekzistencën 2 katëshe të objektit 

muzeal. Në të kundërt, të korrigjojë kartelën duke bërë shënimin “objekt 1 kat”, në mungesë të lejes 

së ndërhyrjes për  katin e  2-të.                                                                                         

Menjëherë 

Koment 40.1: Sqarojmë se Ne vendimin e 24/b  objekti është miratuar 2KT. Gabimisht kompania e 

regjistrimit nuk e ka pasqyruar këtë fakt te përshkrimi i veçante. Nga dokumentacioni qe 
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administrohet ne DVASHK Berat rezulton se subjekti ka paraqitur aktet e konfirmuara nga 

institucioni përkatës (DRKK Berat) ku konfirmohet fakti qe ky objekt ekziston dhe ne keto kushte 

ish regjistruesi i ZVRPP Berat ka vijuar me pasqyrimin e shënimeve përkatëse ne seksionin 

“Rubrika përshkrimi i veçante” te këtij fakti duke hequr shënimin qe gabimisht ka qene i pasqyruar 

nga procesi i regjistrimit fillestar (kufizim). Korrigjimi është kryer ne zbatim te nenit 30 te Ligjit 

33/2012 “Për Regjistrimin e Pasurive te Paluajtshme”. 

Gjithashtu nga verifikimi i kartelës së pasurisë rezulton se pasuria është tjetërsuar me Kontratë 

Shitje dhe pasuria është e hipotekuar në favor të U.B. Sha dhe nga DVASHK Berat në referim të 

nenit 59 të Ligjit 20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e 

Shqipërisë”. 

Zbatimi: Ky rekomandim konsiderohet i zbatuar. 

 

41-Gjetje nga auditimi: Drejtoria Vendore e ASHK Berat(ish-ZVRPP Berat), në 1 rast, sipas 

referencës me numër: 00008471, ka regjistruar pasuri të paluajtshme të përfituara nga vendimet 

gjyqësore të formës së prerë, në dokumentacionin e së cilës mungon dokumentacioni tekniko-ligjor: 

plan vendosja e pronës, në kundërshtim me Rregulloren e Brendshme nr. 184, datë 08.04.1999, 

ndryshuar me nr. 7, datë 07.01.2000, Kreu IV, pikat 14 dhe 15. (Më hollësisht trajtuar në pikën 

II.7, faqet 113-124, të  Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

41.1.Rekomandimi: Drejtoria Vendore e ASHK Berat, të marrë masa dhe të nxjerrë urdhër 

kufizimi, për pasurinë sipas referencës me numër: 00008471,deri në plotësimin me 

dokumentacionin tekniko-ligjor sipas ligjit dhe të fillojë procedurat me grup pune për rivlerësimin 

edhe një herë të dokumentacionit tekniko ligjor mbi bazën e të cilit janë regjistruar pasuritë, duke 

njoftuar subjektet për fillimin e procedurave përkatëse. Të merren masa për të ardhmen duke mos 

regjistruar pasuri të përfituara nga vendimet gjyqësore të formës së prerë, në kushtet e 

mosplotësimit të dokumentacionit tekniko ligjor, plan vendosja bashkëlidhur vendimit, e 

konfirmuar në çdo faqe dhe me vulë lidhëse me vendimin gjyqësor. 

        Menjëherë dhe në vijimësi   
Koment 41.1: Sqarojmë se në zbatim të rekomandimit me urdhër nr. 455  datë 13.04.2022 është 

vendosur kufizim veprimesh mbi pasurinë  nr.  7/95, vol. 15 faqe 222 ZK 8503. 

Në vijim do të merren masa për të ardhmen duke mos regjistruar pasuri të përfituara nga vendimet 

gjyqësore të formës së prerë, në kushtet e mosplotësimit të dokumentacionit tekniko ligjor, plan 

vendosja bashkëlidhur vendimit. Bashkëlidhur, kopje e urdhër nr. 458  datë 13.04.2022 

Zbatimi: Ky rekomandim konsiderohet i zbatuar 

 

42-Gjetje nga auditimi: Drejtoria Vendore e ASHK Berat (ish-ZVRPP Berat), në 5 raste, sipas 

referencave me numra: 00006287, 00006494, 00004370, 00006227, 00003813, ka regjistruar pasuri 

të paluajtshme të përfituara nga aplikimi i nenit 24/b, të ligjit nr. 7843, datë 13.07.1994 “Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, në dokumentacionin tekniko-ligjor të të cilave mungojnë 

disa elemente të nevojshme, ku konstatohet se dokumenti “Deklaratë Noteriale e Pronarëve 

Kufitarë” nuk është konfirmuar nga të gjithë pronarët kufitarë, në kundërshtim me urdhrin e 

Kryeregjistruesit nr.  19, datë 20.09.1996 dhe me Rregulloren e Brendshme nr.  184, datë 

08.04.1999, ndryshuar me nr. 7, datë 07.01.2000, Kreu IV, pika 16. (Trajtuar më hollësisht në pikën 

7, në faqen 100-106, të të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

42.1 Rekomandimi: Drejtoria Vendore e ASHK Berat, të marrë masa dhe të nxjerrë urdhër 

kufizimi, për pasurinë sipas referencave me numra: 00006287, 00006494, 

00004370,00006227,00003813,deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko-ligjor sipas ligjit 

dhe të fillojë procedurat me grup pune për rivlerësimin edhe një herë të dokumentacionit tekniko 

ligjor mbi bazën e të cilit janë regjistruar pasuritë, duke njoftuar subjektet për fillimin e procedurave 

përkatëse. 
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         Menjëherë  

Koment 42.1: Sqarojmë se referuar VKM 781 datë 07.10.2020 “Për përcaktimin e procedurave të 

hollësishme të regjistrimit të titujve të pronësisë që nuk kanë të përcaktuar sipërfaqen” neni 22: 

Pronat me titull pronësie pa sipërfaqe të regjistruara para hyrjes në fuqi të këtij vendimi duke 

përfshirë dhe regjistrat hipotekor merret i mirëqenë pavarësisht mangësive në formë procedurë dhe 

dokumentacion. Këtu përfshihen edhe regjistrimet për pronat pa sipërfaqe të kryera deri në datën 

02.04.2007 në zbatim të nenit 24b të ligjit 7843 të datë 13.07.1994 “Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme” I shfuqizuar. 

Zbatimi: Ky rekomandim konsiderohet i ezauruar me ndryshimet ligjore përkatëse. 

 

43-Gjetje: DVASHK Berat, nuk ka një evidencë dhe nuk njihet e raportohet gjendja e pasurive të 

regjistruara me mbivendosje. 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 nga data 

01.10.2018 deri në datë 31.12.2020, çka nënkupton se mos evidentimi i pasurive me mbivendosje 

vazhdon që para periudhës objekt auditimi, referuar rekomandimeve të lëna nga KLSH në auditimet 

e mëparshme, duke ndikuar në ecurinë e zbatimit të procedurave ligjore në përputhje me kërkesat 

e  nenit  59 dhe 74 të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”. (Më 

hollësisht trajtuar në pikën II.8, faqet 124-130, të  Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

43.1.Rekomandimi: DVASHK Berat të marrë masa të menjëhershme për krijimin e një baze të 

dhënash, 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 

Koment 43.1: Sqarojmë se nga DVASHK Berat do të merren masat për krijimin e një baze të 

dhënash, 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. 

Zbatimi: Ky rekomandim konsiderohet në proces zbatimi 

 

44-Gjetje: ish ZVRPP Berat 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. Administrimi i praktikave dhe kërkesave në proces të pa përfunduara, rezulton që nuk janë 

respektuar afatet, duke krijuar stoqe, të cilat para periudhës së auditimit dhe deri 31.12.2020, arrijnë 

në rreth mbi 4551 praktika me të ardhura të përfituara pa dhënë shërbimin e faturuar. Konstatohet 

mos administrimi në arkiv i dokumentacionit, mbajtja e praktikave të aplikimeve nga specialistët 

për afate të gjata. Kjo ka sjellë 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 menaxhimin financiar dhe kontrollin”, në mos zbatim 

të nenit 24, germa “b” dhe të neneve 4 e 5, kapitulli II-të për “Detyrat e Sekretar-Arkivit të organit 

shtetëror” të ligjit nr. 9154, datë 06.01.1993 “Për arkivat” dhe “Rregullores për punën me 

dokumentet administrative të organeve shtetërore”, të dalë në zbatim të tij, ligjit nr. 33, datë 

29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, Rregullores nr.  184, datë 8.4.1999 “Për 

punën e Zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme”. 

2. Nuk ka hartuar dhe dërguar për miratim në ASHK, rregulloren e brendshme të funksionimit të 

administratës, për periudhën deri në përfundimin e auditimit në subjekt, ndërsa Rregullorja nr.  184, 

datë 8.4.1999 “Për punën e Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”, nuk ka si objekt 

funksionimin e Administratës së ish ZVRPP-së,  për rrjedhojë nuk ka një përcaktim të kryerjes së 
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detyrave, lidhur me ushtrimin e kompetencave dhe mbajtjes së përgjegjësive, të secilit specialist 

sipas sektorëve përkatës, Drejtor, zv. Drejtor, lidhur me përgatitjen e evidencave, informacionit në 

tërësi si dhe sidomos lidhur administrimin e dokumentacionit, trajtimin dhe ndjekjen e ankesave/ 

kërkesave të qytetarëve, për mënyrën e marrjes së shërbimit të ofruar qytetarëve nga kjo zyrë. 

Veçanërisht 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), sa vepruar në kundërshtim 

me ligjin nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”. (Më hollësisht 

trajtuar në pikën II.8, faqet 124-130, të  Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

44.1.Rekomandimi: Drejtori i DVASHK Berat, të marrë masat për inventarizimin e 

dokumentacionit, dhe të evadohen aplikimet e 4551 praktikave dhe kërkesave në proces të pa 

përfunduara, për të bërë të mundur kryerjen e shërbimit të faturuar, rritjen e integritetit dhe 

transparencës së punës ndaj publikut, si dhe të administrohet në arkiv dokumentacioni përkatës  i 

praktikave në proces. 

44.2.Rekomandimi: Drejtori i DVASHK Berat në bashkëpunim me ASHK-në, të marrë masa për 

të hartuar e miratuar Rregulloren  e Brendshme të Funksionimit të Administratës, e cila do të 

përcaktojë qartë funksionimin e strukturave dhe detyrat e përgjegjësitë  për çdo punonjës, duke 

ngritur e vënë në funksionim Sistemin e Mekanizmave të Kontrollit të Brendshëm (SMKB). 

Menjëherë 

Koment 44.1: Lidhur me rekomandimet e mësipërme  sqarojmë se nga DVASHK Berat do të 

vijohet me referimin e këtij rekomandimi organit epror me qëllim hartimin e Rregullores  së 

Brendshme të Funksionimit të Administratës me anë të së cilës do të përcaktohen detyrat dhe 

përgjegjësitë  e çdo punonjësi dhe për të vënë në funksionim Sistemin e Mekanizmave të Kontrollit 

të Brendshëm. 

Konkretisht me Urdhër nr. 285 datë 07.03.2022 në zbatim të rekomandimit janë përcaktuar detyrat 

funksionale të secilit specialist të Sektorit të Legalizimeve, Çështjeve të Hartografisë dhe Proceseve 

Hartografike.  

Bashkëlidhur: Urdhër nr. 285 datë 07.03.2022 

Zbatimi: Ky rekomandim konsiderohet në proces zbatimi 

 

45-Gjetje: Drejtori i DVASHK Berat nuk ka zbatuar procedurat ligjore, lidhur me administrimin e 

qarkullimin e dokumentacionit dhe arkivimin e tij, pasi:  

1. Administrimi i dokumentacionit 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 ZVRPP”. Veçojmë këtu mungesën e dokumentacionit hartografik, hartat vektor të punës, të 

azhurnuara gjatë procesit të miratimit të lejeve të legalizimit, për periudhën objekt auditimi. Gjendje 

kjo  në kundërshtim me  kërkesat ligjore përcaktuar në VKM nr.  332, date 12.03.2008 e ndryshuar 

me VKM nr.  688, date 29.07.2015. 

2. Ruajtja dhe siguria e dokumentacionit nuk është sipas rregullave dhe normave ligjore, pasi 

ambientet e arkivës janë të papërshtatshme, mungojnë hapësirat e nevojshme dhe sistemi i 

dokumentacionit në rafte, rezulton që numër i madh referencash vendosen në dysheme, duke mos 

plotësuar standardet minimale, të ruajtjes dhe administrimit të dokumentacionit që arkivohet. Një 

numër i konsiderueshëm dosjesh, janë pa numër inventari progresiv fletësh dhe për çdo fletë të 

cituar në inventar. Kjo situatë ndikon në uljen e sigurisë së ruajtjes së dokumentacionit dhe në uljen 

e efektivitetit të përdorimit të dokumenteve për të kryer shërbimet ndaj qytetarëve në kohë dhe me 

cilësi. Veprime në kundërshtim me  kreun V të ligjit nr. 9154, datë 6.1.1993 “Për Arkivat”, Kreut 
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III, pikat 2.6, 2.8, 2.11 të Rregullores nr. 2079, datë 11.06.2007 “Për arkivimin e dokumenteve 

tekniko ligjor në ZVRPP”, si dhe me Udhëzimin “Mbi Normat Tekniko-Profesionale dhe 

Metodologjike të Shërbimit Arkivor në Republikën e Shqipërisë”. (Më hollësisht trajtuar në pikën 

II.8, faqet 124-130, të  Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

45.1.Rekomandimi: Drejtori i DVASHK Berat, të marrë masa për të plotësuar standardet e 

kërkuara të ruajtjes dhe administrimit të dokumentacionit që arkivohet, duke krijuar ambientet e 

hapësirat e nevojshme dhe sistemimin e dokumentacionit në rafte, si dhe të ndiqen procedurat lidhur 

me qarkullimin e  përpunimin e dokumentacionit, duke bërë të mundur që praktikat e përfunduara 

të arkivohen brenda afatit dhe të dorëzohen nga specialistët përkatës, me marrës në dorëzim 

specialisti i arkivës. Gjithashtu të marrë masa, që në rastet e largimit nga puna të punonjësve, apo 

ndërrimin e vendit të punës, të dorëzohet me procesverbal, me marrës në dorëzim, i gjithë 

dokumentacioni që ka në administrim në proces shqyrtimi punonjësi përkatës. 

Menjëherë 

Koment 45.1: Sqarojmë se DVASHK Berat vazhdimisht dhe me mundësitë që ka në dispozicion 

ka marrë masa për të plotësuar standardet e kërkuara të ruajtjes dhe administrimit të 

dokumentacionit që arkivohet, duke bërë me dije vazhdimisht situatën e ambienteve dhe hapësirave 

që disponohen, si dhe ka njoftuar nevojat për ambiente të cilat shërbejnë për administrimin e 

dokumentacionit. Konkretisht është kryer transferimi I Sektorit të Legalizimeve bashkë me 

punonjësit e këtij Sektori në ambientet e ish-sporteleve të DVASHK Berat  me qëllim që gjithë 

dokumentacioni të jetë më lehtësisht I aksesueshëm pasi më parë ky sektor ishte në godinë tjetër 

dhe në distancë të konsiderueshme nga godina kryesore e DVASHK Berat. Rrjedhimisht dhe 

dokumentacioni i arkivuar është më i sistemuar por akoma ekziston nevoja për hapësira më 

optimale.  

Do të merren masat, që në rastet e largimit nga puna të punonjësve, apo ndërrimin e vendit të punës, 

të dorëzohet me procesverbal, me marrës në dorëzim, i gjithë dokumentacioni që ka në administrim 

në proces shqyrtimi punonjësi përkatës.  

Zbatimi: Ky rekomandim konsiderohet në proces zbatimi 

 

46-Gjetje nga auditimi: Nisur nga ankesat e ardhur nga qytetarët drejtuar Kontrollit të Lartë të 

Shtetit, konkretisht: 

- Ankesa e administruar në KLSH me nr. 236 prot., datë 10.02.2021 ku shtetasja E.T (drejtuar edhe 

ASHK-së Tiranë), përfaqësuese me prokurë e znj. L.J dhe znj. L.C, banuese në Lagjen “Çlirim”, 

Berat, ka parashtruar ankesën e saj, lidhur me saktësimin e një urdhri për kufizimin e pasurisë nr.  

10/310, me origjinë nga pasuria nr. 10/220, volum 13, faqe 132, e cila pas zbatimit të një urdhri për 

kufizim pasurie, është lënë jashtë kufizimit.   

Nga shqyrtimi i dokumentacionit që lidhet me origjinën e pasurisë 10/220, v. 13, faqe 132, rezulton 

se në vitin 2001 me referencë  03729 është regjistruar pasuria truall me sipërfaqe 1140 m2 dhe 

ndërtesë 1 kat me sipërfaqe 130 m2, për qytetari I.R, mbi këtë pasuri me referencë nr.  12005 datë 

23.03.2010 në seksionin “E”, është vendosur sekuestro. Gjithashtu edhe për pasurinë nr.  10/310, 

volum 25. Faqe 93, truall me sipërfaqe 482 m2, për të cilën ankuesi pretendon se është anashkaluar 

kufizimi i saj, rezulton se me referencë nr. 14289, datë 08.04.2021, është vendosur kufizimi në 

seksionin “E”.  

 - Shkresa e dërguar në KLSH, nr. 253, datë 12.02.2021, përgjigje shkrese e dërguar nga Përgjegjësi 

i ASHK Skrapar, lidhur me ankesën e administruar me nr. 310/19 prot, datë 24.07.2020, dërguar 

nga qytetari A.Xh, i cili pretendon se nuk i regjistrohet akti administrativ (AMTP nr. 04, datë 

27.06.2016) për sipërfaqen prej 2000 m2. 

Referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion nga Përgjegjësi i ASHK Skrapar, ne shkresat nr.  

253, datë 12.02.2021 dhe gjatë auditimit në DVASHK Berat, rezulton se: 
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Gjatë periudhës së kryerjes së punimeve në zbatim të projektit “TAP”, me Urdhër të regjistruesit 

nr.  839, datë 20.11.2015, është bërë përmirësim/përditësim duke bashkuar parcela të ndryshme. 

Një ndër këto pasuri është edhe pasuria nr. 17/42, me toponimin “Fusha e Kadiut”, për të cilën 

pretendon qytetari. Më pas me urdhrin nr. 255, datë 16.10.2017, mbi këto pasuri është vendosur 

kufizim veprimesh, pasi është konstatuar se gjatë procesit të bashkimit të pasurive, është bashkuar 

edhe pasuria nr. 17/79 për të cilën është ndryshuar zëri kadastral nga ”ranishte” në ”arë”. Për këtë 

Zyra e ASHK Skrapar i ka kthyer përgjigje aplikuesit me shkresën nr. 1828, datë 19.12.2017 dhe 

pas një kërkese tjetër për regjistrimin e pasurisë, i ka kthyer përgjigje me shkresën datë 28.06.2018, 

ku i njofton pamundësinë e regjistrimit për pasurinë nr. 17/37 arë me sipërfaqe 2000 m2. 

 Lidhur sa trajtuar, arrijmë në konkluzionin se qytetari ankues, ka të drejtën legjitime për të 

regjistruar pronën e përfituar me  AMTP nr.  04, datë 27.06.2016, duke ju përmbajtur përcaktimeve 

ligjore në ligjin nr. 20/2020, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronave në 

Republikën e Shqipërisë”. (Më hollësisht trajtuar në pikën II.9, faqet 130-140, të  Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

46.1.Rekomandimi:  Drejtori i DVASHK Berat, të marrë masa, bazuar në shkeljet e konstatuara 

dhe në dispozitat ligjore përkatëse, të njoftojë palët dhe të vazhdojë kufizimi, për pasurinë nr. 

10/220, volum 13, faqe 132, dhe pasuritë që rrjedhin prej saj, rrjedhimisht edhe për pasurinë nr. 

10/310, volum 25. Faqe 93, ZK 8501, si dhe të orientojë palët për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve 

në rrugë ligjore. 

46.2.Rekomandimi: Drejtori i DVASHK Berat në bashkëpunim Zyrën e ASHK Skrapar të marrë 

masa, të saktësojë zërat kadastral për parcelat e kufizuara me urdhrin nr.  255, datë 16.10.2017 dhe 

më pas të vazhdojë procedurën për regjistrimin e pasurive të fituara me AMTP nr. 04, datë 

27.06.2016, për poseduesin e këtij akti administrativ.  

Menjëherë 

Koment 46.1: Sqarojmë se me anë të urdhrit nr. 803 datë 03.06.2020 dhe nr. nr. 274 datë 

08.04.2021 të Drejtorit të Drejtorisë Vendore të ASHK Berat janë kryer veprimet e nevojshme për 

vendosjen e kufizimit për pasuritë nr. 10/243 vol 16 faqe 208 dhe kalimin Shtet të pasurisë nr. 

10/310 ZK 8501 të ndodhura në ZK 8501 Berat dhe është kryer dhe njoftimi përkatës. Bashkëlidhur: 

kopje e urdhrit nr.803 datë 03.06.2020 dhe nr. nr. 274 datë 08.04.2021 

Zbatimi: Ky rekomandim konsiderohet i zbatuar 

 

Koment 46.2: Sqarojmë se me anë të shkresës nr. 1727/1 Datë 19.05.2022 DVASHK Berat i është 

drejtuar ZVASHK Skrapar me qëllim trajtimin e rekomandimit të sipërpërmendur, si organ 

përgjegjës i administrimit të dokumentacionit të pasurive të paluajtshme lidhur me ankesën e z. 

A.Xh.  

Zbatimi: Ky rekomandim konsiderohet i në proces zbatimi 

 

47- Gjetje nga auditimi: Me ankesën nr. 626, datë 02.06.2021 administruar në KLSH, znj. D.Sh 

ka shprehur shqetësimin në lidhje me veprimet e ndjekura nga Drejtoria Vendore e ASHK-së Berat, 

duke pretenduar se ka aplikuar për pajisje certifikate pronësie, por ende nuk ka marrë shërbimin e 

kërkuar. Nga shqyrtimi i këtij rasti, është konstatuar se pasuria me sipërfaqe ndërtimi 124m2, e 

llojit “ndërtim 1 kat”, regjistruar në pronësi të A.Sh (bashkëshorti) është ngritur mbi truallin me nr. 

19/97, me sipërfaqe 997 m2 me pronar shtet.  

Këtë pasuri, znj. Sh. e ka përfituar bazuar në një leje ndërtimi të vitit 1992, konfirmuar nga arkivi 

shtetëror vendor Berat,  por problematika konsiston në faktin se znj. Sh. nuk ka një kontratë për 

blerjen e truallit nga Bashkia Berat për regjistrimin e truallit. Për këtë arsye, DVASHK Berat, ka 

vepruar drejtë dhe në zbatim të kuadrit rregullator duke refuzuar regjistrimin, por nuk e ka adresuar 

saktë znj.Sh.  në lidhje me mënyrën se çfarë mundësish ofron kuadri rregullator për regjistrimin e 

truallit. Konkretisht, znj.Sh. mund ta përfitojë truallin dhe të realizojë regjistrimin sipas 
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përcaktimeve të kuadrit të ri ligjor, ligji nr. 20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të 

pronësisë” ka përcaktuar, konkretisht në nenin 61 germa (c), pika 1/a. (Më hollësisht trajtuar në 

pikën II.9, faqet 130-140, të  Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

47.1.Rekomandimi: DVASHK Berat të ngrejë një grup pune në terren për të verifikuar nëse objekti 

është 2-katësh dhe të bëjë korrigjime e nevojshme në bazë të dokumentacionit dhe plan vendosjen 

që shoqëron vendimin e lejes së ndërtimit  DASHK Berat të ndjekë me përparësi rastin e znj. D.Sh, 

për miratimin e kalimit të truallit pa shpërblim. 

Menjëherë 

Koment 47.1: Sqarojmë se nga shqyrtimi i regjistrimit  si dhe dokumentacionit të regjistrimit të 

pasurisë 19/97 ND regjistruar në pronësi te z. A.K.Sh rezulton se kjo pasuri nuk ka marrëdhënie 

me truallin dhe në referencën e regjistrimit nuk ndodhet akt fitimi i pronësisë për truallin.  

Nëpërmjet njoftimit përkatës është  riorientuar kërkuesi që nëse disponon akte të fitimit të pronësisë 

mbi truallin me të dhënat e lartëcituara të paraqitet në DVASHK Berat për ti dorëzuar.  

-Ndodhur në këto kushte ASHK Drejtoria Vendore Berat do të vijohet me trajtimin e kërkesës pasi 

të jetë paraqitur akti i fitimit të pronësisë mbi truallin referuar dispozitave ligjore në fuqi 

konkretisht Ligjit 111/2018 “Për Kadastrën” si dhe Rregullores nr. 184 datë 08.04.1999 “Për 

Punën e Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme” 

Zbatimi: Ky rekomandim konsiderohet në proces zbatimi 

 

48- Gjetje nga auditimi: Në bazë të ankesës së zotit T.N datë 05.08.2021,  shprehet shqetësimi për 

mos regjistrimin e një vendimi gjyqësor të formës së prerë, konkretisht vendimi nr. 1083 datë 

18.11.2014 të lënë në fuqi nga vendimi i Gjykatës së Apelit Vlorë nr. 159 datë 17.02.2016. Z.T.N, 

më datë 05.10.2016, me nr.  8228 aplikimi, ka paraqitur kërkesën për regjistrimin e pasurisë së 

paluajtshme me sipërfaqe 46.747 ha tokë arë; 12.070 ha ullishte; 5021 kullotë, 7505 ha tokë 

bujqësore, ish vaskat e peshkut dhe 0432 ha tokë truall. Aktit të ekspertimit që është pjesë e këtij 

vendimi të formës së prerë, përmes së cilës gjykata ka vendosur, ndër të tjera, t’u kthejë 

trashëgimtarëve pasurinë e paluajtshme me sipërfaqe prej 74.76.06 ha. Ky vendim nuk është 

regjistruar nga ish-ZVRPP Berat, ndonëse janë paraqitur procesverbalet gjyqësore të njoftimit të 

Avokaturës së Shtetit, çështje kjo që ka qenë një nga arsyet e refuzimit të regjistrimit. 

Sa më sipër është konstatuar se trajtimi i çështjes dhe urdhrat e refuzimit, jo vetëm që nuk kanë 

qenë të arsyetuara juridikisht, por i janë referuar gabimisht dispozitivit të Vendimit të Gjykatës nr. 

1083 datë 18.11.2014, marrë formë të prerë me Vendimin nr. 159, datë 17.02.2016 nga Gjykata e 

Apelit Vlorë, me pasojë mos regjistrimin e një titulli ekzekutiv pronësie dhe mbi të gjitha duke 

marrë përsipër kompetenca për të interpretuar vendimet e gjykatave, ndërkohë që për këtë çështje 

është shteruar trajtimi gjyqësor madje ka edhe vendim të formës së prerë. (Më hollësisht trajtuar 

në pikën II.9, faqet 130-140, të  Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

48.1.Rekomandimi: DVASHK Berat të marrë masa, që në rrethanat faktike të plotësimit dhe 

paraqitjes së dokumentacionit, të shqyrtojë dhe rivlerësojë këtë dokumentacion, për të proceduar 

me  regjistrimin e Vendimit nr. 1083 datë 18.11.2014, për trashëgimtarë përkatës, për pasurinë e 

paluajtshme me sipërfaqe prej 74.76.06 ha, ndodhur në Goriçan Çlirim, Berat Zona Kadastrale me 

numër 1806 nga e cila: 46.747 ha tokë arë; 12.070 ha ullishte 5.021 kullotë, 7.505 ha tokë bujqësore; 

0,4320 ha tokë truall, sipas aktit të ekspertimit që është pjesë e këtij vendimi. Në rast të konstatimit 

të mbivendosjeve të këtyre pasurive me pasuri të regjistruara me tituj të tjerë pronësie, të bëhen 

shënimet përkatëse në kartelat e pasurive të paluajtshme. 

Menjëherë 

Koment 48.1: Sqarojmë se DVASHK Berat në zbatim të rekomandimit të mësipërm ka vijuar me 

trajtimin e kërkesës dhe nëpërmjet shkresës nr. 3905/1 datë 09.12.2021 me lëndë “Plotësim 

dokumentacioni” I është bërë me dije kërkuesit se për të bërë të mundur regjistrimin e pasurive të 

tjera duhet të kryeni aplikim: 
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 -174 KP5 (trashëgimi ligjore) 

 -5 K1 (korrigjim)  

-Deklaratë Noteriale ku të pranohet regjistrimi fillimisht  i pasurive të sipërcituara 

 Pas kryerjes së shërbimeve të mësipërme nga DVASHK Berat do të vijohet me trajtimin e 

mëtejshëm të kërkesës  për regjistrimin fillimisht të pasurive sipas planeve të rilevimit të paraqitura. 

Zbatimi: Ky rekomandim konsiderohet në proces zbatimi. 

 

49-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të rekomandimeve, të lëna nga auditimi i 

mëparshëm i KLSH, rezultoi se: nga DV ASHK Berat (ish- ZVRPP Berat) nuk janë marrë masat e 

duhura për zbatimin e tyre, nga 24 rekomandime të lëna, rezultojnë të pazbatuara 4 masa, janë 

zbatuar 12 rekomandime dhe të zbatuara pjesërisht 8 masa organizative, ndërsa nga 6 masat si 

ardhur e munguar, rezultojnë të zbatuara pjesërisht 5 masa dhe është zbatuar 1 masë, si dhe është 

lënë 1 masë zhdëmtimi në vlerën 6,602,177 lekë, e cila rezulton e pa zbatuar dhe nuk ka argumentim 

për moszbatimin e tyre . Gjithashtu nga auditimi i zbatimit të rekomandimeve, të lëna nga auditimi 

i mëparshëm në ish Drejtorinë e ALUIZNI-t Berat rezulton se janë lënë për  zbatim 22 rekomandime 

gjithsej, nga të cilat 17 masa organizative dhe 5 masa për shpërblim dëmi, në vlerën 15,809,880 

lekë. Nga masat organizative janë realizuar 4 masa, janë në proces 8 masa dhe të pa zbatuara 5 

masa. Lidhur me masat për shpërblim dëmi nuk asnjë shkresë apo informacion që të vërtetojë 

ndjekjen e zbatimit të tyre duke ndjekur të gjitha rrugët ligjore deri në shpërblimin e dëmit të 

shkaktuar në vlerën 15,809,880 lekë, ndaj konsiderohen të pa zbatuara. (Më hollësisht trajtuar në 

pikën II.3 dhe I, faqet 130-140, të  Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

49.1.Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat të marrë masa 

që me grup pune me program e afate të përcaktuara të analizoje dhe të shqyrtojë të gjitha masat e 

rekomanduara dhe të pa zbatuara dhe në përfundim të kthejë përgjigje në KLSH për ecurinë e 

zbatimit të tyre..  

Menjëherë 

Koment 49.1: Sqarojmë se në zbatim të rekomandimit nga DVASHK Berat është vijuar me 

nxjerrjen e Urdhërit nr. 79/2 datë 27.01.2022 nga Drejtori I DVASHK Berat me qëllim ngritjen e 

grupit të punës të analizoje dhe të shqyrtojë të gjitha masat e rekomanduara dhe të pa zbatuara dhe 

në përfundim të kthejë përgjigje në KLSH për ecurinë e zbatimit të tyre.  

Bashkëlidhur kopje Urdhërit nr. 79/2 datë 27.01.2022 

Zbatimi: Ky rekomandim konsiderohet në proces zbatimi 

 

50-Gjetje: Nga hartografët e ZVRPP Tiranë nuk janë përgatitur kopje e hartës treguese të 

regjistrimit (HTR), ku të përcaktoj me vijëzim me ngjyre të kuqe pozicionin gjeografik të pasurisë, 

veprim në papajtueshmëri me pikën 10.6, Kreu i II të Rregullores nr. 184, datë 08.04.1999 “Për 

punën e zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme”, të ndryshuar.  

50.1.Rekomandimi: Regjistruesi i ZVRPP Tiranë të marrë masa, që për çdo rast për pasuritë e 

paluajtshme si regjistrime fillestare, ndarje dhe bashkim pasurish, të përgatisë plan rilevimi nga 

hartografi i ZVRPP, duke e krahasuar me plan rilevimin e ardhur nga topografi me licencë. 

                   Në vijimësi 

Koment 50.1: Sqarojmë se nga ana e hartografëve të DVASHK Berat në çdo rast të regjistrimeve 

regjistrime fillestare, ndarje dhe bashkim pasurish është kryer verifikimi dhe krahasueshmëria 

ndërmjet planit të rilevimit të paraqitur nga topograf i licencuar me hartën e administruar pranë 

kësaj drejtorie dhe në përputhjen e tyre është përcaktuar me vijëzim me ngjyrë të kuqe regjistrimi 

fillestar, ndarja apo bashkimi I pasurive. 

Në zbatim të rekomandimit do të merren masat e nevojshme që gjithmonë regjistrimi apo 

transaksioni fizik I pasurive të pasqyrohet në Hartat Kadastrale të administruara në DVASHK 

Berat. 
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Zbatimi: Ky rekomandim konsiderohet i zbatuar 

 

Zbatimi i rekomandimeve për përdorim me efektivitet dhe ekonomicitet. Ecuria e zbatimit dhe 

analizimi i rekomandimeve: sa rekomandime janë pranuar dhe nga këto sa rekomandime janë 

zbatuar plotësisht, sa janë zbatuar pjesërisht, sa janë në proces zbatimi dhe sa rekomandimi nuk 

janë zbatuar. 

 

1-Gjetje nga auditimi: DVASHK Berat (Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës 

Berat) në marrjen e vendimeve “Për kualifikimin për legalizim të objektit informal”, në të gjitha 

rastet e audituara ka vepruar në kundërshtim me ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, 

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

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

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

legjislacionit në fuqi”, në 662 dosje legalizimi  me sipërfaqe ndërtimore 132,201 m2, me një të 

ardhur të munguar në vlerën  21,359,052 lekë. (Më hollësisht trajtuar në pikën I, faqet 23-55, të  

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

1.1.Rekomandimi: DVASHK-Berat në bashkëpunim me Njësitë e Qeverisjes Vendore të Qarkut 

Berat, të marrin masa duke ndjekur rrugët ligjore për llogaritjen, saktësimin dhe arkëtimin e vlerës 

së taksës së infrastrukturës, si dhe dokumentacionin për tarifën e shërbimit, në 662 raste me vlerë 

21,359,052lekë. 

Menjëherë e në vijimësi 

Koment 1.1: Sqarojmë se nga DVASHK Berat sipas referimeve ligjore në fuqi dërgohet pranë 

Bashkisë përkatëse  sipërfaqja e ndërtimit të objektit. Të ardhurat nga taksa e ndikimit në 

infrastrukturë I kalojnë Bashkisë  Sektori i Urbanistikës,  dhe është kjo e fundit që përllogarit vlerën 

e taksës së infrastrukturës, dhe një kopje e pagesës së kësaj takse depozitohet në dosjen e 

vetëdeklarimit të subjektit. Në zbatim të pikës 5 të VKM 860 datë 10.12.2014 “Për përcaktimin e 

mënyrës së mbledhjes dhe administrimit të të ardhurave për ndërtimet pa leje dhe vlerave të 

zbatueshme për legalizim” si dhe të nenit 27 të pika 3/c të Ligjit nr. 9632 datë 30.10.2006 “Për 

sistemin e taksave vendore” të ndryshuar, taksat vendore të ndikimit në infrastrukturë llogaritet 

dhe arkëtohen nga njësitë e qeverisjes vendore.  

Për sa më sipër Drejtoria Vendore e ASHK nuk ka kompetencën për përllogaritjen dhe vjeljen e 

kësaj takse. 

Zbatimi: Ky rekomandim konsiderohet në proces zbatimi 

 

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

Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Berat), ka legalizuar objektin me  leje legalizimi nr.  10003534 

datë 20.05.2020, ndërtese  për aktivitet 374.5 m2, për të cilin më parë ka qenë miratuar leje ndërtimi 

me Vendimin nr. 1, datë 20.10.2010 të KRRT-së Komuna Vertop, për objektin me sipërfaqe 

ndërtimi 125 m2, në kushtet e shkeljes së lejes së ndërtimit duke kaluar në proces legalizimi, 

rezulton se gjatë procedurës së legalizimit nuk është llogaritur sipërfaqja e dhënë me tepër 445 

m2 në vlerën  890,000 lekë(445,000 lekë dhe 445,000 bono privatizimi), si dhe nuk është 

llogaritur penaliteti për daljen jashtë lejes se ndërtimit për sipërfaqen 64 m2, në vlerën 206,803 

lekë, veprimet e kryera janë në mospërputhje  dhe në kundërshtim me ligjin nr. 9482, datë 

03.04.2006 ‘’Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje’’, të ndryshuar, neni 

27 dhe neni 28 dhe VKM nr. 280, datë 1.4.2015 “Për përcaktimin e kritereve, procedurave e 

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

lartësi, në ndërtime me leje”, (i ndryshuar me VKM nr. 756, datë 26.10.2016) dhe VKM nr. 267, datë 

21.4.2010. (Më hollësisht trajtuar në pikën I, faqet 23-55, të  Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
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2.1.Rekomandimi: Drejtori i DVASHK Berat, të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurinë e përfituar 

me leje legalizimi nr. 10003534, datë 20.05.2020, si dhe të marrë masa duke ndjekur të gjitha rrugët 

ligjore deri në arkëtimin e vlerës 890,000 lekё nga qytetari përfitues F.M, si dhe të aplikohet 

penaliteti në vlerën 206,800 lekё. 

Brenda datës 30.01.2022 

Koment 2.1: Sqarojmë se z. F.M ka kryer vetëdeklarim 3113 në datë 24.10. 2014 për legalizimin e 

ndërtimit informal ndodhur në fshatin Fushë Peshtan Bashkia Poliçan. 

Nga DVASHK Berat është vijuar me kryerjen e procedurave të legalizimit për objekt të ri legalizimi, 

dhe jo për shtesë objekti. Me anë të deklaratës noteriale nr. 779/347 datë 17.06.2020 subjekti ka 

deklaruar se e ka shembur objektin e vjetër dhe ka ndërtuar objekt të ri për legalizim. 

Në zbatim të VKM 280 datë 1.4.2015 “Për Përcaktimin E Kritereve, Procedurave E 

Dokumentacionit Të Zbatueshëm Për Të Kualifikuar Ndërtimet Pa Leje, Shtesat Anësore Dhe/Ose 

Në Lartësi, Në Ndërtime Me Leje” , dhe pas paraqitjes së Deklaratës Noteriale nuk jemi në kushtet 

e përllogaritjes së penalitetit për daljen jashtë lejes së ndërtimit. 

Bashkeëlidhur kopje e deklaratës noteriale nr. 779/347 datë 17.06.2020 

Zbatimi: Ky rekomandim konsiderohet i pa zbatuar 

 

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

nga Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat (ish- Drejtoria Rajonale e 

ALUIZNI-t Berat), rezultoi se: Për të njëjtin subjekt janë miratuar 3 leje legalizimi, përkatësisht, 

Leja e Legalizimit me nr. 10003297, datë 25.06.2019, Leja e Legalizimit me nr. 10003525, datë 

30.03.2019 dhe Leja e Legalizimit me nr. 1000324, datë 30.03.2020. Referuar formularit të pagesës 

së taksës së ndikimit në infrastrukturë, për të 3 rastet rezulton se është aplikuar taksë e favorizuar 

duke aplikuar 0.5 % të vlerës totale, ndërsa duhet të aplikohej vetëm për njërin objekt(atë të 

legalizuar më parë),për rrjedhojë Nga Bashkia Berat nuk është aplikuar e saktë vjelja taksës së 

ndikimit në infrastrukturë për tre objektet informale. Nga përllogaritja e gabuar e taksës së 

ndikimit në infrastrukturë, për tre objekte të legalizuara për të njëjtin posedues, është krijuar ardhur 

e munguar në vlerën prej 988,000 lekë. Vepruar në kundërshtim me  nenin 27 të ligjit nr. 9482, 

datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”. (Më hollësisht 

trajtuar në pikën II.6, faqet 85-103, të  Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

3.1.Rekomandimi: Drejtoria Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat, t’i kërkojë 

Bashkisë Berat, vërtetimin mbi llogaritjen dhe pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë në 

vlerën prej 988,000 lekë, nga subjekti “A.G” shpk, si dhe të kërkojë që të bëhet regjistrimi në 

sektorin përkatës të kartelës, në refuzim të vendosen masë për kufizimin deri në arkëtimin e plotë 

të detyrimeve të papaguara. 

        Brenda datës 31.01.2022 

Koment 3.1: Sqarojmë se taksa e ndikimit në infrastrukture është në kompetencën e organit të 

qeverisjes vendore dhe përllogaritja bëhet nga Sektori i Urbanistikës Bashkia Berat.  

Ju sqarojmë se për pasurinë nr. 3/112 volum 26 faqe 108 është marrë kartela e pasurisë në datën 

25.03.2020 dhe harta treguese. Lloji i pasurisë  truall me sipërfaqe totale 334m2 dhe sipërfaqe 

trualli 334m2 . Sipërfaqe ndërtese nuk ka,  do te thotë që mbi këtë pasuri ka një ndërtesë të 

paligjshme. Kjo gjë vërtetohet dhe nga harta treguese e cila ka shenjën konvencionale të një 

ndërtimi të pa ligjshëm.  

Përshkrimi i veçante në seksionin E të kartelës së pasurisë ka shënimin “ Kjo pasuri është okupuar 

nga: K.GjM. Ka një ndërtim të paligjshëm”.  

Të gjitha pasuritë të cilat nuk kanë dokumente të regjistruara pranë zyrës dhe kanë ndërtim mbi to 

mbajnë këtë shënim në seksionin E. Kjo gjë e bërë nga regjistrimi fillestar i cili ka përfunduar në 

vitin 2015. Për arsyet e mësipërme legalizimi i këtij objekti është bërë konform ligjit 9482 , datë 

03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”. 
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Zbatimi: Ky rekomandim konsiderohet i pa zbatuar 

 

4-Gjetje nga auditimi: Drejtoria Vendore e ASHK Berat (ish-ZVRPP Berat), në 2 raste, sipas 

referencave me numra: 00003994, 00002694, ka regjistruar pasuri të paluajtshme të përfituara nga 

privatizimi, në dokumentacionin e të cilave mungojnë kontratat e marrëdhënieve me truallin, në 

truall pronë shtet, me sipërfaqe të përgjithshme 252.9 m2(52.9+200). Sa sipër është kryer regjistrim 

i paligjshëm për pasuritë e paluajtshme të përfituara nga privatizimi, në sipërfaqe të përgjithshme 

252.9 m2. Këtë sipërfaqe e vlerësojmë me çmimin e referencës, për tokën “Truall”, për ZK 8503 

Berat, që sipas VKM-së nr. 89, datë 03.02.2016 “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në 

Republikën e Shqipërisë”, është 4183 lekë/m2. 

Nga vlerësimi konstatohen të ardhura të  munguara si rezultat i përfitimit të paligjshëm të 

truallit prej në shumën 1,057,881 lekë (4183x252.9). 

Përsa u trajtua më sipër, bie në kundërshtim me Rregulloren e Brendshme nr. 184, datë 08.04.1999 

“Për punën e Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”, e ndryshuar, Kreu IV, pika 7. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën II.4, faqet 65-69, të  Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

4.1.Rekomandimi: Drejtoria Vendore e ASHK Berat, të marrë masa, duke njoftuar Drejtorinë e 

Përgjithshme të Pronës Publike (Drejtoria e Drejtimit të Pronës), pranë Ministrisë së Ekonomisë 

dhe Financave, si dhe të ndjeke të gjithë rrugët ligjore deri në arkëtimin e vlerave të trojeve të 

papaguara në shumën e përgjithshme 1,057,881 lekë, nga përfituesit e objekteve të privatizuar. 

         Deri më datën 31.01.2022 

 

Koment 4.1: Sqarojmë DVASHK Berat ka kryer regjistrimin e pasurisë se paluajtshme nr. 6/234-

ND te llojit“Ndërtese” me sipërfaqe 52.9 m2 ,vol. 12, faqe 181, pa marrëdhënie  me truallin duke 

bere lidhjen me kartelën e truallit, ne zbatim te nenit 24 te ligjit 7843 date 13/07/1994 “Për 

Regjistrimin e Pasurive te Paluajtshme” për shkak te mungesës se  aktit te fitimit te pronësisë me 

truallin te parashikuar ne nenin 193 te Kodit Civil. Ky veprim eshte kryer sipas rregullores nr. 184, 

date 08.04.1999 “Për punën e ZRPP” si dhe metodika e miratuar me urdhër te Kryeregjistruesit 

lidhur me mënyrën e hapjes se KPP. 

Pra pasuria është regjistruar pa marrëdhënie me truallin dhe për këtë arsye nuk mund të 

ketë dëm ekonomik pasi pasuria truall është në pronësi Shtet. 

 Reference nr. 002694, viti 2002 z.k 8503 Berat,është regjistruar  pasuria nr. 9/153 “Truall” me 

sipërfaqe trualli 200m2 , dhe ndërtese 200 m2vol. 16, faqe 2, e cila vijon nga kartela mëme e cila 

është regjistruar me kontrate shitje privatizim nr. 2195/1285 date 31/08/1995 ku privatizohen 

objektet dhe për truallin përshkruhet se blerësit janë pronare te truallit sipas VKK pronave nr. 142, 

date 06/09/1994. Pra qytetari ka pasur të drejtën e privatizimit të objektit sipas VKK pronave nr. 

142, date 06/09/1994. 

Zbatimi: Ky rekomandim konsiderohet i pa zbatuar 

 

5-Gjetje nga auditimi: Drejtoria Vendore e ASHK Berat (ish-ZVRPP Berat), në 6 raste, sipas 

referencave me numra: 00007248, 00004482, 00004467, 00004484, 00004498, 00002823, ka 

regjistruar pasuri të paluajtshme të përfituara nga lejet e ndërtimit, në dokumentacionin e të cilave 

mungojnë kontratat e marrëdhënieve me truallin në troje shtetërore dhe publike, me sipërfaqe të 

përgjithshme pronë Shtet: 736 m2(73+103+ 115+206+132+107). 

Këtë sipërfaqe e vlerësojmë me çmimin e referencës, për tokën “Truall”, për ZK 8503 Berat, që 

sipas VKM nr. 89, datë 03.02.2016 “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e 

Shqipërisë”, është 4183 lekë/m2. 

Nga vlerësimi konstatohen të ardhura të  munguara si rezultat i përfitimit të paligjshëm të 

përdorimit truallit, janë në shumën prej 3,078,688 lekë(4183x736). Përsa u trajtua më sipër, bie 

në kundërshtim me Rregulloren e Brendshme nr. 184, datë 08.04.1999 “Për punën e Zyrës së 
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Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”, e ndryshuar, Kreu IV, pika 12. (Më hollësisht trajtuar në 

pikën II.5, faqet 70-85, të  Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

5.1.Rekomandimi: Drejtoria Vendore e ASHK Berat, të marrë masa, duke njoftuar Bashkinë 

Berat, Drejtorinë e Përgjithshme të Pronës Publike (Drejtoria e Drejtimit të Pronës), pranë 

Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave dhe të ndjeke të gjithë rrugët ligjore deri në arkëtimin e 

vlerave të trojeve të papaguara në shumën e përgjithshme 3,078,688 lekë, nga përfituesit e 

objekteve  sipas lejeve të ndërtimit. 

         Deri më datën 31.01.2022 

Koment 5.1: Sqarojmë se DVASHK Berat ka kryer regjistrimin e pasurisë se paluajtshme nr. 

20/21-ND te llojit“Ndërtese” pa marrëdhënie me truallin duke bere lidhjen me kartelën e truallit 

Shtet, ne zbatim te nenit 24/a te ligjit 7843 date 13/07/1994 “Për Regjistrimin e Pasurive te 

Paluajtshme” për shkak te mungesës se aktit te fitimit te pronësisë me truallin te parashikuar ne 

nenin 193 te Kodit Civil. Pra trualli nuk është regjistruar në pronësi dhe konsiderojmë se nuk ka të 

ardhura të munguara pasi trualli është në pronësi Shtet. 

Lidhur me marrëdhënien e ndërtesës me truallin nga DVASHK Berat referuar VKM nr. 827 datë 

30.09.2020 “Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, 

të objekteve pa titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe të oborreve në përdorim”   do të 

vijohet me trajtimin e tyre.  

Për sa më sipër dhe ashtu sikurse ju kemi bërë me dije dhe është konstatuar nga ana juaj, nga 

DVASHK Berat është vijuar me zbatimin e rekomandimeve deri në zbatimin e plotë të tyre. Janë 

nxjerrë të gjithë urdhërat përkatës nga titullari i institucionit për vendosjen e kufizimeve, si dhe 

ashtu si dhe është konstatuar nga ana juaj janë vendosur kufizimet mbi pasuritë përkatëse.  

Zbatimi: Ky rekomandim konsiderohet i pa zbatuar 

 

Zbatimi  i rekomandimeve për masa disiplinore dhe administrative. Fillimi i  procedurave për 

dhënien e masave disiplinore dhe administrative. Sa rekomandime janë pranuar dhe ecuria e 

tyre për masat e dhëna.  

Mbështetur në nenin 15, të ligjit nr.  154/2014 miratuar në datën 27.11.2014 “Për Organizimin 

dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, Kreun IV, neni 11, germa “d” dhe “e” dhe 

nenet 37, 144, 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, ligjin nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, 

shfuqizuar me ligjin nr. 111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën” dhe të kontratës individuale 

të punës, i rekomandoj Drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, 

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. E.Ç, me detyrë specialiste 

2. Th.K, me detyrë Nën Drejtor 

3. L.Dh, me detyrë specialist dhe ish Përgjegjës Sektori Legalizimit    

4. D.G, me detyrë specialist 

5. E.K, me detyrë Përgjegjës Sektori të hartografisë 

6. A.G, me detyrë specialist 

7.  Znj. Xh.P(T), me detyrë ish Përgjegjës i Sektorit të Legalizimit dhe specialiste 

8. A.S, me detyrë specialist 

9. B.Z, me detyrë specialist 

10. S.C, me detyrë specialist 

11. F.P, me detyrë specialist 

12. F.T, me detyrë specialist 
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13. O.G, me detyrë specialist 

14. A.E, me detyrë specialist 

Zbatimi: Ky rekomandim konsiderohet i pa zbatuar 

 

IV. GJETJET DHE REKOMANDIMET 

 

A. MASA ORGANIZATIVE: 

 

1-Gjetje nga auditimi: Nga Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat (ish- 

Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Berat)për periudhën objekt auditimi, janë lëshuar 1566 leje 

legalizimi për objektet informale të  legalizuara, nga të cilat, 396 leje legalizimi janë lëshuar vetëm 

për objektin me shënimin në lejen e legalizimit “Kalimi i pronësisë për parcelën ndërtimore do 

miratohet me Vendim të Këshillit të Ministrave”. Konstatohet zvarritje e pajustifikuar e këtij  

procesi, mos koordinim dhe marrje informacioni me institucionet e tjera, dhe deri në përfundimin 

e auditimit në subjekt, nuk kanë dalë akoma VKM-te për mbarimin plotësisht të këtij procesi,  duke 

mos respektuar afatet ligjore deri ne 3 vjet, nuk janë dërguar shkresa të dyta për interpretimin e 

sanksioneve ligjore sipas ligjit nr. 67/2014, neni 13 pika 2 me nenin17 dhe nenit 28 të ligjit 9482, 

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

Referuar çmimit të tokës truall për këto zona, sipas Vendimit të KM nr. 89, datë 03.02.2016 “Për 

miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë”, për sipërfaqet e parcelave 

ndërtimore totale prej 62,982.5 m2 rezulton një shumë që duhej paguar prej subjekteve informale 

prej 62,982,500 lekë(e njëjta vlerë edhe bono privatizimi), veprime këto në kundërshtim me ligjin 

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

ndryshime, neni 17 (pika 5). (Më hollësisht trajtuar në, faqet 12-53, të  Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

1.1.Rekomandimi: Drejtoria Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat, në bashkëpunim 

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

e pronësisë së parcelës ndërtimore deri në daljen e VKM-ve, për 396 dosje të objekteve informale 

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

përkatëse të parcelave ndërtimore. 

        Brenda datës 31.12.2022 

 

2-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se për 306 objekte informale që nuk plotësojnë 

kriteret ligjore për legalizim nuk janë zbatuar procedurat për s`kualifikimin e tyre, veprime këto në 

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

ndërtimeve pa leje”, i ndryshuar, pikën 5 të nenit 2 dhe nenin 39 Kapitulli IV i VKM-së nr. 438, 

datë 28.06.2006, Urdhrit nr. 291, datë 01.09.2008, i ndryshuar, me Urdhrin nr. 846, datë 11.10.2012 

të Drejtorit të Përgjithshëm të ALUIZNI-t, si dhe pikat 2 dhe 3 të neni 42. (Më hollësisht trajtuar 

në, faqet 12-53 të  Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

2.1.Rekomandimi: Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Berat të marrë masa, që për të gjitha objektet 

informale që nuk plotësojnë kriteret për legalizim, të ndiqen procedurat ligjore për s`kualifikimin e  

tyre si dhe të informohen në kohë aplikuesit e legalizimeve dhe institucionet bashkëpunuese.  

Menjëherë 

 

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

nga Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat (ish- Drejtoria Rajonale e 

ALUIZNI-t Berat), rezultoi se në 6 raste, legalizimi i objekteve informale është kryer në 

kundërshtim me dispozitat e ligjit të legalizimit dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij, pasi:  
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- Në 1 rast, për lejen e legalizimit nr.  1000324, datë 30.03.2020, regjistruar në KPP volum 40, faqe 

204, pasuria nr.  3/423-Nd, është kryer legalizimi i objektit informal të ndërtuar në buzë të 

kanal(distancë 1.7 m) pa respektuar distancat dhe në këtë rast procesi i legalizimit duhej të ishte 

kushtëzuar prej autoriteteve të ujit, pasi në dosje nuk ndodhet dokumentacioni argumentues. 

- Në 1 rast, për lejen e legalizimit nr.  10003369, datë 29.08.2019, regjistruar në KPP  pasuria nr.  

3/423-Nd, është kryer legalizimi i objektit informal, i cili rezulton i ndërtuar mbi kanal kullues, pa 

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

të ujit, pasi në dosje nuk ndodhet dokumentacioni argumentues. 

- Në 1 rast, për lejen e legalizimit nr.  10002757, datë 20.09.2018, regjistruar në KPP volum 39, 

faqe 236, pasuria nr.  12/475-Nd, është kryer legalizimi i objektit informal të ndërtuar në zonë 

lumore (indeks I/50), duke shkelur kushtet e përcaktuara në planin rregullues. 

- Në 1 rast, për lejen e legalizimit nr.  10003533, datë 28.05.2020, regjistruar në KPP volum 40, 

faqe 221, pasuria nr.  11/11-Nd, është kryer legalizimi i objektit informal të ndërtuar duke miratuar 

1 kat më tepër, se sa lejon plani rregullues i miratuar. 

- Në 1 rast, për lejen e legalizimit nr.  10002656, datë 16.08.2018, regjistruar në KPP volum 39, 

faqe 211, pasuria nr.  4/165-Nd, është kryer legalizimi i objektit informal, pa respektuar distancat 

nga rrugët, ndërkohë që në dosje nuk ka korrespodencë shkresore me Autoritetin Rrugor Shqiptar. 

- Në 1 rast. Leja e Legalizimit me nr.  10003105, datë 19.02.2019 është lëshuar për një objekt 

informal që ndodhen në zonën e mbrojtur arkeologjike  të miratuar me VKM nr.  767, datë 

12.11.2014 “Për shpalljen të qendrës historike të qytetit të Berat dhe miratimin e rregullores për 

mbrojtjen, konservimin e integruar dhe administrimin e saj e të zonës së mbrojtur përreth. 

Veprime këto në kundërshtim me nenin 2 të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, 

urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, ligjin Nr.  8093, datë 21.03.1996 

“Për rezervat ujore”, neni 2, pika 5 neni 4, pika 5, ligji nr.  111/2012, “Për menaxhimin e integruar 

të burimeve ujore”, neni 84 dhe akteve nënligjore në zbatim të tij; Ligji Nr.  8378,  datë  22.07.1998 

i ndryshuar “Kodi rrugor në Republikën e Shqipërisë”, neni 2 dhe neni 4 i tij, nenet 38, 48 të ligjit 

nr.  27/2018 “Për trashëgiminë kulturore dhe muzetë”, VKM nr.  280, date 01.04.2015 “Për 

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

pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje”, Kreu III, pika 2, germa “h”, pika 

3, pika 4, germë “e”, VKM nr.  589, datë 10.9.2014, i ndryshuar, VKM nr.  153, date 07.04.2000 

“Për miratimin e rregullores së zbatimit të Kodit Rrugor në Republikën e Shqipërisë” neni 25, pika 

2; dhe Planin e përgjithshëm rregullues të Bashkisë Berat, miratuar me Vendimin e KKT-së nr.  3, 

datë 29.12.2016. (Më hollësisht trajtuar në, faqet 12-53 të  Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

3.1.Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat, në bashkëpunim 

me Drejtorinë e Përgjithshme të ASHK Tiranë, të marrë masa të rivlerësojë procedurat e legalizimit 

për objektet informale të pajisura me leje legalizimi në 6 raste si me lart dhe në referencë të akteve 

ligjore e nënligjore, të vlerësojë procedurat për shfuqizimin e lejes së legalizimit. Gjithashtu për 

pasuritë e regjistruar sipas lejeve legalizimi, konstatuar të lëshuara me shkelje në 6 raste, të marë 

masa të nxjerrë urdhër kufizimi, deri në plotësimin e dokumentacionit të kërkuar ligjor. 

Menjëherë  

 

4-Gjetje nga auditimi: Me referencë nr. 041, datë 13.03.2001 është regjistruar kontrata e shitjes 

për pasurinë 74/86, vol.5, fq.3  e llojit ullishte me sipërfaqe LN 4890 m2, zk. 2848, Otllak. Origjina 

e kësaj pasurie buron nga AMTP Nr.117 datë 11.6.1992 në emër të S.J.D. Nga shqyrtimi i 

dokumentacionit është konstatuar se në emër të z. S.J. është regjistruar një sipërfaqe 1458 m2 (totali 

LN 11958-10500 AMTP), më shumë sesa sipërfaqet e përcaktuar në titullin e pronësisë, konkretisht 

AMTP nr. 117. Po ashtu, konstatohet se në emër të z. D gjendet edhe një AMTP-tjetër, pa numër, 

për të cilët  nuk janë regjistruar veprime. Nga ana e Drejtorisë së Administrimit dhe Mbrojtjes së 

Tokës, për z. S.D. është konfirmuar sipërfaqe prej 10500 m2. Veprime në kundërshtim me VKM 
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nr. 994, datë 10.12.2015 “Për procedurën e regjistrimit të akteve të marrjes së tokës në pronësi” dhe 

ligjin 20/2020 “Për përfundimin e procedurave kalimtare të pronësinë në Republikën e Shqipërisë”. 

(Më hollësisht trajtuar në, faqet 12-53 të  Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

4.1.Rekomandimi: DVASHK Berat të marrë masa që të kalojë në pronësi  “shtet” sipërfaqen prej 

1458 m2 arë të përfituar më tepër, si hde të njoftojë qytetarin që të paraqesë deklaratë noteriale për 

saktësimin e pjesës së pasurisë nga e cila do të përzgjedh të heqë dorë. 

Brenda datës 31.12.2022 

 

 5-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të procedurave të regjistrimit të pasurive sipas 

lejeve të ndërtimit dhe ligjeve urbanistike, sipas referencave nr.  8904, nr.  12734 dhe nr.  13841, 

ZK 8501, janë regjistruar dhe kryer veprime për pasuritë pallat me tre seksione, me funksion të 

përzier 5 kat + papafingo: 

- pasuria nr.  10/304, volum 24, faqe 225, truall dhe ndërtesë me sipërfaqe 234 m2, ndarë njësitë në 

volum 38, faqe 175 deri faqe 193; 

- pasuria nr.  10/305, volum 24, faqe 226, truall dhe ndërtesë me sipërfaqe 234 m2, e cila është 

korigjuar me referencë nr.  12794 në sipërfaqen 248.7 m2, ndarë njësitë në volum 38, faqe 194 deri 

faqe 212; 

- pasuria nr.  10/306, volum 24, faqe 227, ndërtesë me sipërfaqe 234 m2, e cila pas bashkimit të 

truallit me objektin(referencë nr.  13841) ka kaluar volum 40, faqe 88, pasuria nr.  10/541, me 

sipërfaqe të bazës 234 m2 dhe truall me sipërfaqe 234 m2. Njësitë e këtij seksioni janë regjistruar 

nga faqja 94 deri në faqe 105, volum 40, gjithsej 12 njësi. Rezulton se veprimet dhe procedura e 

regjistrimit, janë kryer në mungesë të dokumentacionit urbanistik dhe shkelje të kushteve të lejes 

së ndërtmit, konkretisht: 

-  Mungon planvendosja bashkëlidhur kontratës së shitblerjes së truallit, që ka shërbyer si Titull 

pronësie; 

- Referuar dokumentacionit ligjor urbanistik(Vendimi i KRRT-së së Rrethit Berat nr.  22, datë 

24.07.1995, Formulari nr.  4 nr.  736, datë 18.09.1995, leje ndërtimi për subjektin “V” shpk dhe 

planvendosje e objektit) rezulton se kati papafingo i objektit(3 seksionet), nuk është miratuar me 

dokumentacion ligjorë urbanistik, për rrjedhojë regjistrimi i objektit pallat 5 kat +papafingo me 3 

seksione, duke regjistruar edhe një kat papafingo, është kryer më kundërshtim me dispozitat ligjore. 

Gjithashtu mungon Leja e Shfrytzimit të objektit, e miratuar nga Bashkia Berat, si një nga aktet 

bazë që përcakton ndërtimin e objektit në përputhje me dokumentacionin urbanistik të miratuara 

dhe që shërben për regjistrimin e objektit. Veprime këto në kundërshtim me nenin 25/a, neni 45 të 

ligjit nr.  33, datë 21.03.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, nenet 12 dhe 13, të ligjit 

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

Udhëzimi nr.  132, datë 02.06.2003 të Kryeregjistruesit të ZQRPP Tiranë. (Më hollësisht trajtuar 

në, faqet 12-53 të  Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

5.1.Rekomandimi:  Drejtori i DVASHK Berat, të marrë masa, bazuar në shkeljet e konstatuara 

dhe në dispozitat ligjore përkatëse, të nxjerrë urdhër kufizimi për pasuritë: 

- pasuria nr.  10/304, volum 24, faqe 225, truall dhe ndërtesë me sipërfaqe 234 m2, ndarë njësitë në 

volum 38, faqe 175 deri faqe 193; 

- pasuria nr.  10/305, volum 24, faqe 226, truall dhe ndërtesë me sipërfaqe 234 m2, e cila është 

korigjuar me referencë nr.  12794 në sipërfaqen 248.7 m2, ndarë njësitë në volum 38, faqe 194 deri 

faqe 212; 

- pasuria nr.  10/541, volum 40, faqe 88, me sipërfaqe të bazës 234 m2 dhe truall me sipërfaqe 234 

m2, ndarë njësitë nga faqja 94 deri në faqe 105, volum 40; deri në plotësimin me dokumentacionin 

tekniko ligjor që shërben si Titull Pronësie dhe të konstatuar në mungesë. 
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Brenda datës 31.12.2022 

 

6-Gjetje nga auditimi: Drejtoria Vendore e ASHK Berat (ish-ZVRPP Berat), në 4 raste, sipas 

referencave me numra: 00007411, 00006120, 00002964,00004292, ka regjistruar pasuri të 

paluajtshme të përfituara nga lejet e ndërtimit, në të cilat, sipas HTR dhe verifikimit nga sistemi 

geoportal-albania, konstatohet se janë regjistruar pasuritë: Truall+Ndërtesë, e cila bën pjesë në 

zonën tampon (muzeale) të  Beratit, në mungesë të  dokumentacionit ligjor  të miratuar nga organet 

përkatëse të ruajtjes së monumenteve të kulturës. Veprimet dhe mosveprimet e trajtuara më sipër 

janë në kundërshtim me: 

-Ligjin nr.  9048, datë 07.04.2003  “Për Trashëgiminë Kulturore”, të ndryshuar, neni 29, pika 1, 

neni 33, me ligjin nr.  7867, datë 12.10.1994 “Për mbrojtjen e pasurisë kulturore të luajtshme dhe 

të paluajtshme”, neni 18, VKM nr.  826, datë 28.12.2005  “Për shpalljen "qendër historike" të një 

zone në qytetin-muze të Beratit dhe miratimin e rregullores së administrimit të kësaj qendre” 

-Dekretin nr.  4874, datë 23.9.1971 “Mbi mbrojtjen e monumenteve  kulturale  e historike dhe të 

pasurive natyrale të rralla”, nenet 5 dhe 8, VKM nr.  172, datë 02.06.1961, për shpalljen Qytet-

Muze të Qytetit Berat, Kartën e Venecias e vitit 1964. (Më hollësisht trajtuar në, faqet 12-53 të  

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

6.1.Rekomandimi: Drejtoria Vendore e ASHK Berat, të marrë masa dhe të nxjerrë urdhër kufizimi, 

për pasurinë sipas referencave me numra: 00007411, 00006120, 00002964, 00004292, deri në 

plotësimin me dokumentacionin tekniko-ligjor dhe të fillojë procedurat me grup pune për 

rivlerësimin edhe një herë të dokumentacionit tekniko ligjor dhe gjeohapësinor mbi bazën e të cilit 

janë regjistruar pasuritë, duke njoftuar subjektet për fillimin e procedurave përkatëse. Të merren 

masa për të ardhmen për të mos regjistruar pasuri të përfituara nga lejet e ndërtimit në zonën 

tampon, në kushtet e mosplotësimit të dokumentacionit të miratuar nga organet përkatëse të ruajtjes 

së monumenteve të kulturës. 

         Menjëherë dhe në vijimësi  

 

7-Gjetje nga auditimi: DVASHK Berat, me referencë nr. 03611, datë 20.03.2019, ka regjistruar 

pasurinë në volumin 21, fq. 126, sipas lejes se legalizimit nr. 10003140, datë 23.02.2019 për 

objektin “shtese kati për banim në objektin ekzistues 3 kate”, me sipërfaqe parcele ndërtimore  191 

m2 dhe sipërfaqe ndërtimi 191 m2 dhe sipërfaqe totale e ndërtimit për banim 236 m2. Kjo leje 

legalizimi ka miratuar shtesë kati, mbi objektin ekzistues prej 3 katesh. Nga verifikimi i 

dokumentacionit rezulton se: Leja e legalizimit nr. 1003140 datë 23.02.2019 është në kundërshtim 

me planin rregullues të qytetit të Beratit, i cili për zonën ku është miratuar kjo leje, lagjja Uznovë, 

lejon ndërtimi jo më shumë se 3 kate, Veprime në kundërshtim me Vendimin e Këshillit Bashkiak 

të Beratit, nr. 108 datë 25.11.2016 dhe Vendimin e Këshillit Kombëtar të Territorit, nr. 3 datë 

29.12.2016. (Më hollësisht trajtuar në, faqet 12-53 të  Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

7.1.Rekomandimi: DVASHK Berat të marrë masa për të konfirmuar nga Bashkia Berat regjimin 

e numrit të kateve në lagjen Uznovë dhe në varësi të përgjigjes nga bashkia, të vlerësojë vendosjen 

e kufizimit mbi shtesën e përfituar me lejen e legalizimit nr.  1003140. 

Menjëherë 

 

8-Gjetje nga auditimi: Me referencë nr. 3673 me nr.  kërkese 3846, datë 07.05.2019, për shërbimin 

e korrigjimit të gabimit në kartelë, për pasurinë nr. 111/11, vol.1, fq.121, e llojit arë +truall me 

sipërfaqe 2471 m2 arë, 200 m2 truall dhe 76 m2 ndërtesë në lagjen Uznovë, është regjistruar leja e 

legalizimit nr. 10003197, datë 29.03.2019,  për objekt shërbimi 1 kat, me sipërfaqe parcele 

ndërtimore 160 m2 dhe sipërfaqe ndërtimi 160 m2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit rezulton  se 

është bashkuar objekti pa titull pronësie prej 76 m2, objekt me vete, me objektin e legalizuar prej 

160 m2. Po ashtu, është regjistruar edhe sipërfaqja e truallit prej 360 m2, nga te cilat 200 m2 pa 
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titull pronësie, në kundërshtim me Urdhrin e Drejtorit të DVASHK-së nr. 1677 prot, datë 

20.12.2018, regjistrimin e kufizimi për ndalimin e veprimeve, për shkak të mungesës së elementeve 

të formës dhe përmbajtjes së listës emërore të pronarëve të trojeve dhe shtëpive të zk 8504, Uznovë. 

Nga veprimet në kartelë konstatohet se është vepruar në kundërshtim me nenin 193, të ligjit nr. 

7850, datë 29.07.1994 “Kodit Civil i Republikës së Shqipërisë”. (Më hollësisht trajtuar në, faqet 

12-53 të  Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

8.1.Rekomandimi: DVASHK Berat të marrë masa për vendosjen e kufizimit, rikthimin e kartelës 

në gjendjen e mëparshme për pasurinë nr. 111/11, vol.1, fq.121 dhe hapjen e një kartele të re për 

regjistrimin e lejes së legalizimit. 

Menjëherë 

 

9-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të procedurave të regjistrimit të akteve të nxjerra 

nga Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat (ish- Drejtoria Rajonale e 

ALUIZNI-t Berat), ZK 8501, në zbatim të VKM-së nr. 442 datë 18.07.2018 “Për përcaktimin e 

procedurës së kalimit të pronësisë dhe të regjistrimit të pasurive të pasurive të paluajtshme, të 

ndërtuara deri më 10.08.1991 dhe të truallit të tyre funksional”, i ndryshuar, rezultoi; 

Në 1 rast, miratimi i kalimit të pronësisë për objekte të ndërtuara para vitit 1991, është kryer në 

mospërputhje me përcaktimet ligjore, konkretisht:  

Me referencë nr.  14178, është regjistruar Vendimi nr.  12, datë 02.12.2019, i Drejtorit të ASHK 

Berat, që ka miratuar të drejtën e pronësisë për A.K për pasurinë truall me sipërfaqe 182.5 m2 dhe 

objekt banesë 1 kat me podrum, me sipërfaqe ndërtimi 108.9 m2, regjistruar në KPP pasuria nr.  

17/603, volum 40, faqe 194. 

Referuar dokumentacionit gjendje në dosje dhe nga verifikimi i ortofotove ndër vite 1999, 2007 

dhe 2015, si dhe pamjeve nga Google Earth, rezulton se nuk përputhet objekti që pasqyrohet në 

këto pamje me atë që është miratuar për kalim pronësie, pasi referuar këtyre pamjeve rezulton se 

ka ndërhyrje lidhur me çatinë e objektit. 

Ndërsa lidhur me referencën nr. 14222, është regjistruar Vendimi nr.  14, datë 13.02.2020, i 

Drejtorit të ASHK Berat, që ka miratuar të drejtën e pronësisë për R.D, për pasurinë truall me 

sipërfaqe 108 m2 dhe objekt banesë 1 kat, me sipërfaqe ndërtimi 32.8 m2, regjistruar në KPP pasuria 

nr.  17/1134, volum 40, faqe 197, rezulton se ortofotot e viteve 2007 dhe 2015 nuk janë të qarta, 

duke krijuar  paqartësi lidhur me konfigurimin e objektit. 

(Më hollësisht trajtuar në, faqet 12-53 të  Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

9.1.Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat, të marrë masa të 

rivlerësojë procedurat e kalimit të pronësisë dhe në referencë të akteve ligjore e nënligjore, të 

vlerësojë procedurat për shfuqizimin e Vendimit nr. 12, datë 02.12.2019, i Drejtorit të ASHK Berat, 

ndërsa për pasurinë e regjistruar nr. 17/603, volum 40, faqe 194, të nxjerrë urdhër kufizimi deri në 

plotësimin e dokumentacionit ligjor. Gjithashtu të ngrihet një grup punë për të verifikuar saktësisht 

në terren gjendjen e objektit ndërtesë, të kaluar në pronësi me Vendimin nr. 14, datë 13.02.2020, si 

dhe të kufizohen veprimet mbi pasurinë deri në arritjen e konkluzionit përfundimtar.  

Menjëherë 

 

 

 MASA PËR ELEMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË 

ADMINISTRIMIN E PRONËS PUBLIKE DHE PËR MENAXHIMIN ME EKONOMICI 

TET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET TË PRONËS PUBLIKE. 

 

1-Gjetje nga auditimi: Nga Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat (ish- 

Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Berat), ka legalizuar objektin me  leje legalizimi nr. 10003534 

datë 20.05.2020, ndërtese  për aktivitet 374.5 m2, për të cilin më parë ka qenë miratuar leje ndërtimi 
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me Vendimin nr. 1, datë 20.10.2010 të KRRT-së Komuna Vertop, për objektin me sipërfaqe 

ndërtimi 125 m2, në kushtet e shkeljes së lejes së ndërtimit duke kaluar në proces legalizimi, 

rezulton se gjatë procedurës së legalizimit nuk është llogaritur sipërfaqja e dhënë me tepër 445 

m2 në vlerën  890,000 lekë(445,000 lekë dhe 445,000 bono privatizimi), si dhe nuk është 

llogaritur penaliteti për daljen jashtë lejes se ndërtimit për sipërfaqen 64 m2, në vlerën 206,803 

lekë, veprimet e kryera janë në mospërputhje  dhe në kundërshtim me ligjin nr. 9482, datë 

03.04.2006 ‘’Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje’’, të ndryshuar, neni 

27 dhe neni 28 dhe VKM nr. 280, datë 1.4.2015 “Për përcaktimin e kritereve, procedurave e 

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

lartësi, në ndërtime me leje”, (i ndryshuar me VKM nr. 756, datë 26.10.2016) dhe VKM nr. 267, datë 

21.4.2010. (Më hollësisht trajtuar në, faqet 12-53 të  Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

1.1.Rekomandimi: Drejtori i DVASHK Berat, të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurinë e përfituar 

me leje legalizimi nr. 10003534, datë 20.05.2020, si dhe të marrë masa duke ndjekur të gjitha rrugët 

ligjore deri në arkëtimin e vlerës 890,000 lekё nga qytetari përfitues F.M, si dhe të aplikohet 

penaliteti në vlerën 206,800 lekё. 

Brenda datës 31.12.2022 

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

nga Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat (ish- Drejtoria Rajonale e 

ALUIZNI-t Berat), rezultoi se: Për të njëjtin subjekt janë miratuar 3 leje legalizimi, përkatësisht, 

Leja e Legalizimit me nr. 10003297, datë 25.06.2019, Leja e Legalizimit me nr. 10003525, datë 

30.03.2019 dhe Leja e Legalizimit me nr. 1000324, datë 30.03.2020. Referuar formularit të pagesës 

së taksës së ndikimit në infrastrukturë, për të 3 rastet rezulton se është aplikuar taksë e favorizuar 

duke aplikuar 0.5 % të vlerës totale, ndërsa duhet të aplikohej vetëm për njërin objekt(atë të 

legalizuar më parë),për rrjedhojë Nga Bashkia Berat nuk është aplikuar e saktë vjelja taksës së 

ndikimit në infrastrukturë për tre objektet informale. Nga përllogaritja e gabuar e taksës së 

ndikimit në infrastrukturë, për tre objekte të legalizuara për të njëjtin posedues, është krijuar ardhur 

e munguar në vlerën prej 988,000 lekë. Vepruar në kundërshtim me  nenin 27 të ligjit nr. 9482, 

datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”. (Më hollësisht 

trajtuar në, faqet 12-53 të  Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

2.1.Rekomandimi: Drejtoria Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat, t’i kërkojë 

Bashkisë Berat, vërtetimin mbi llogaritjen dhe pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë në 

vlerën prej 988,000 lekë, nga subjekti “A.G” shpk, si dhe të kërkojë që të bëhet regjistrimi në 

sektorin përkatës të kartelës, në refuzim të vendosen masë për kufizimin deri në arkëtimin e plotë 

të detyrimeve të papaguara. 

        Brenda datës 31.12.2022 

 

3-Gjetje nga auditimi: Drejtoria Vendore e ASHK Berat (ish-ZVRPP Berat), në 2 raste, sipas 

referencave me numra: 00003994, 00002694, ka regjistruar pasuri të paluajtshme të përfituara nga 

privatizimi, në dokumentacionin e të cilave mungojnë kontratat e marrëdhënieve me truallin, në 

truall pronë shtet, me sipërfaqe të përgjithshme 252.9 m2(52.9+200). Sa sipër është kryer regjistrim 

i paligjshëm për pasuritë e paluajtshme të përfituara nga privatizimi, në sipërfaqe të përgjithshme 

252.9 m2. Këtë sipërfaqe e vlerësojmë me çmimin e referencës, për tokën “Truall”, për ZK 8503 

Berat, që sipas VKM-së nr. 89, datë 03.02.2016 “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në 

Republikën e Shqipërisë”, është 4183 lekë/m2. 

Nga vlerësimi konstatohen të ardhura të  munguara si rezultat i përfitimit të paligjshëm të 

truallit prej në shumën 1,057,881 lekë (4183x252.9). 

Përsa u trajtua më sipër, bie në kundërshtim me Rregulloren e Brendshme nr. 184, datë 08.04.1999 

“Për punën e Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”, e ndryshuar, Kreu IV, pika 7. 

(Më hollësisht trajtuar në, faqet 12-53 të  Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
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3.1.Rekomandimi: Drejtoria Vendore e ASHK Berat, të marrë masa, duke njoftuar Drejtorinë e 

Përgjithshme të Pronës Publike (Drejtoria e Drejtimit të Pronës), pranë Ministrisë së Ekonomisë 

dhe Financave, si dhe të ndjeke të gjithë rrugët ligjore deri në arkëtimin e vlerave të trojeve të 

papaguara në shumën e përgjithshme 1,057,881 lekë, nga përfituesit e objekteve të privatizuar. 

         Deri më datën 31.12.2022 

 

4-Gjetje nga auditimi: Drejtoria Vendore e ASHK Berat (ish-ZVRPP Berat), në 6 raste, sipas 

referencave me numra: 00007248, 00004482, 00004467, 00004484, 00004498, 00002823, ka 

regjistruar pasuri të paluajtshme të përfituara nga lejet e ndërtimit, në dokumentacionin e të cilave 

mungojnë kontratat e marrëdhënieve me truallin në troje shtetërore dhe publike, me sipërfaqe të 

përgjithshme pronë Shtet: 736 m2(73+103+ 115+206+132+107). 

Këtë sipërfaqe e vlerësojmë me çmimin e referencës, për tokën “Truall”, për ZK 8503 Berat, që 

sipas VKM nr. 89, datë 03.02.2016 “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e 

Shqipërisë”, është 4183 lekë/m2. 

Nga vlerësimi konstatohen të ardhura të  munguara si rezultat i përfitimit të paligjshëm të 

përdorimit truallit, janë në shumën prej 3,078,688 lekë(4183x736). Përsa u trajtua më sipër, bie 

në kundërshtim me Rregulloren e Brendshme nr. 184, datë 08.04.1999 “Për punën e Zyrës së 

Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”, e ndryshuar, Kreu IV, pika 12. (Më hollësisht trajtuar në, 

faqet 12-53 të  Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

4.1.Rekomandimi: Drejtoria Vendore e ASHK Berat, të marrë masa, duke njoftuar Bashkinë 

Berat, Drejtorinë e Përgjithshme të Pronës Publike (Drejtoria e Drejtimit të Pronës), pranë 

Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave dhe të ndjeke të gjithë rrugët ligjore deri në arkëtimin e 

vlerave të trojeve të papaguara në shumën e përgjithshme 3,078,688 lekë, nga përfituesit e 

objekteve  sipas lejeve të ndërtimit. 

Deri më datën 31.12.2022 

 

 MASA DISIPLINORE: 

 

Mbështetur në nenin 15, të ligjit nr.  154/2014 miratuar në datën 27.11.2014 “Për Organizimin dhe 

Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, Kreun IV, neni 11, germa “d” dhe “e” dhe nenet 37, 

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

ligjin nr. 111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën” dhe të kontratës individuale të punës, i 

rekomandoj Drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, 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. E.  Ç, me detyrë specialiste 

2. Th. K, me detyrë Nën Drejtor 

3. L. Dh, me detyrë specialist dhe ish Përgjegjës Sektori Legalizimit 

4. D. G, me detyrë specialist 

5. E. K, me detyrë Përgjegjës Sektori të hartografisë 

6. A. G, me detyrë specialist 

7.  Znj. Xh. P (T), me detyrë ish Përgjegjës i Sektorit të Legalizimit dhe specialiste 

8. A. S, me detyrë specialist 

9. B. Z, me detyrë specialist 

10. S. C, me detyrë specialist 

11. F. P, me detyrë specialist 

12. F. T, me detyrë specialist 
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13. O. G, me detyrë specialist 

14. A. E, me detyrë specialist. 

 

 

V. LISTA E DOKUMENTEVE TË AUDITIMIT  

 

Pjesë përbërëse e Raportit Përfundimtar të Auditimit është dhe dokumentacioni i mbajtur si më 

poshtë:  

a. Akt Verifikimi: 

Akt Verifikimi datë 23.09.2022 “Mbi Zbatimin e Rekomandimeve të lëna”. 

 

 

Për sa më sipër paraqitet ky Raport Përfundimtar Auditimi. 
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