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I.    PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 
 
I.1. Përshkrim i shkurtër i Projektit të Auditimit 
Në Drejtorinë Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës referuar bazës së të dhënave 
të disponuar nga  viti 2019 deri në 31.12.2021, rezulton: 
ish Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Kukës 
Numri real i ndërtimeve pa leje të futura në proces legalizimi, në periudhën 2006-31.12.2021, 
është 5181 objekte. Në periudhën objekt auditimi, është kryer evidentimi faktik në terren për 
929 ndërtime pa leje, janë lëshuar 484 leje legalizimi nga të cilat për parcela ndërtimore në total 
prej 3134.85 m2 lejet e legalizimit janë me shënimin “Kalimi i pronësisë për parcelën ndërtimore 
do miratohet me Vendim të Këshillit të Ministrave”. 
Ish-ZVRPP Kukës 
Ish-ZVRPP Kukës kryen 52 shërbime, prej të cilave  të auditueshme, për periudhën 3 vjeçare, 
janë: regjistrimi i kalimit të pronësisë me anë të ligjit, me vendim të gjykatës, apo një akti 
administrativ, regjistrimi i objekteve të legalizuara, regjistrim i lejes së ndërtimit, etj. shërbime 
të tjera më të vogla. Për periudhën 3 vjeçare objekt auditimi, ishin kryesisht:  gjatët vitit 2019 
janë kryer 10726 aplikime; në vitin 2020 janë kryer 11129 aplikime; në vitin 2021 janë kryer 
8916 aplikime. 
Në subjektin e audituar gjatë procesit të auditimit në terren, mbas ballafaqimit me personat 
përgjegjës në subjekt, janë mbajtur 6 Aktkonstatime të cilat janë dorëzuar në protokollin e 
subjektit, si dhe është kryer takimi ballafaques në terren me përfaqësuesit e Drejtorisë Vendore 
të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës. Nga grupi i auditimit u përgatit Projekt Raporti i 
Auditimit, një kopje e të cilit është dërguar në  DVASHK Kukës me nr. 1222/4, datë 
30.03.2022. Me ardhjen e observacioneve me nr. 1222/5, datë 09.05.2022, sipas kërkesës së 
subjektit në auditim në datë 16.05.2022 u krye ballafaqimi në ambientet e KLSH-së. Në 
përfundim u hartua ky Raport përfundimtar auditimi.  
Zbatimi i procedurave ligjore në legalizimin e ndërtimeve informale. 
-Krijimi i bazës së të dhënave për ndërtimet pa leje dhe përpunimi i tyre. Evidentimi dhe 
diferencimi në subjekte përfitues apo jo nga procesi i legalizimit.  
-Nga të dhënat e disponuar në subjektin nën auditim të vëna në dispozicion grupit të auditimit 
Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës (ish- Drejtoria Rajonale e 
ALUIZNI-t Qarku Kukës) administron nga 01.09.2006 deri në 31.12.2021 dosjet e 4463 
subjekteve me ndërtime informale të vetëdeklaruar në pritje për legalizim.  
Për periudhën nga 01.10.2006 deri në 31.12.2021 nga vetëdeklarimet janë plotësuar 
dokumentacioni dhe janë lëshuar gjithsej 2309 leje legalizime për objekte informale, ose nga 
dosjet e vetëdeklarimeve në administrim 48 %, e tyre janë në pritje të shqyrtimit për pajisje me 
leje legalizimi. 
Nga të dhënat e administruara në Drejtorinë Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës 
(ish- Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Qarku Kukës) si dhe raportimeve periodike të bëra në 
ish/Drejtorinë e Përgjithshme të ALUIZNI-t Tiranë rezulton se: Për periudhën objekt auditimi 
01.10.2019-31.12.2021 janë kryer përditësime dhe matjet në terren gjithsej  në 916 objekte.  
Për periudhën nga 01.10.2019 deri në 31.12.2021 nga vetëdeklarimet janë plotësuar 
dokumentacioni dhe janë lëshuar gjithsej 468 leje legalizime për objekte informale, ose nga 
dosjet e vetëdeklarimeve të pa shqyrtuara dhe në administrim, 80 %, e tyre janë në pritje të 
shqyrtimit për pajisje me leje legalizimi. 
Nga Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës (ish- Drejtoria Rajonale e 
ALUIZNI-t Kukës)për periudhën objekt auditimi, janë lëshuar 468 leje legalizimi për objektet 
informale të  legalizuara. Nga 468 leje legalizimi të lëshuara,  për parcela ndërtimore në total 
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prej 3134.85 m2  lejet e legalizimit janë me shënimin “Kalimi i pronësisë për parcelën 
ndërtimore do miratohet me Vendim të Këshillit të Ministrave”, nisur nga çmimet e tokës truall 
për këto zona, sipas Vendimit të KM nr. 89, datë 03.02.2016 “Për miratimin e hartës së vlerës së 
tokës në Republikën e Shqipërisë”, dhe për sipërfaqet e parcelave ndërtimore, rezulton një 
shumë që duhej paguar prej subjekteve informale prej 1,483,098 lekë. Nga auditimi i zbatimit të 
procedurës për kalimin e pronësisë së parcelës ndërtimore konstatohet se shkresat nisur për 
Drejtorinë  e Përgjithshme ASHK Tiranë  nga  drejtoria Vendore e ASHK Kukës, në të gjitha 
rastet kanë shkelur  afatet e dërgimit  të tyre për objektet e legalizuara, me vonese nga 1 deri 14 
muaj. 
Procedurat e miratimit dhe dhënies së lejes së legalizimit nga Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t, 
regjistrimi në ish-ZVRPP, (aktualisht DVASHK Kukës) sipas kategorive përkatëse (bazuar ne 
risk), pagesa e taksës së ndikimit në infrastrukturë (për periudhën objekt auditimi). 
Për periudhën objekt auditimi, u konstatua se në 16 raste, dokumenti “Proces verbali 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 pasurie pa përshkrim, duke mos 
përcaktuar largësitë e bazës së objektit nga kufijtë e parcelës, ndërsa Skicat fushore pasqyrojnë 
përmasat e objektit informal. 
Për periudhën objekt auditimi nga ish Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Kukës, në 4 raste, nuk 
është respektuar afati 60 ditor për marrjen e vendimit për kualifikimin ose shkualifikimin 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 
8 raste nuk është respektuar afati 30 ditor për lëshimin e lejes së legalizimit nga data e 
kualifikimit. 
Në 16 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 4 raste, janë kryer legalizime të objekteve sipas Lejeve të Legalizimit me nr. 57842, datë 
27.12.2018; nr. 39193, datë 24.05.2018; nr. 57853, datë 30.01.2019; nr. 62592, datë 25.10.2019, 
pa respektuar distancat nga rrugët, në kundërshtim me Ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për 
legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, neni 39 
“Përjashtimi nga legalizimi” me VKM nr. 280, datë 1.4.2015 “Për përcaktimin e kritereve, 
procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat 
anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje” kreu III. “Kriteret për legalizimin e ndërtimeve 
jashtë zonave informale të miratuara”, pika 4/b ,Ligjin  Nr.8378,  datë  22.07.1998 i ndryshuar 
“Kodi rrugor në Republikën e Shqipërisë”, neni 2 “Përcaktime dhe klasifikime rrugësh” dhe 
neni 4, “Përcaktimi i qendrave të banuara” ,VKM nr. 153, date 07.04.2000 “Për miratimin e 
rregullores së zbatimit të Kodit Rrugor në Republikën e Shqipërisë” neni 25, pika 2; ndërkohë 
që në dosje nuk ka korrespodencë shkresore me Autoritetin Rrugor Shqiptar për të përcaktuar 
nëse parcela ndërtimore bie në rrugë apo mbi projektin infrastrukturor. 
Në 1 rast është kryer legalizim i objektit informal sipas lejes së legalizimit nr. 33925, datë 
27.11.2019, në territor të institucioneve publike,  pasi sipas dokumentacionit disponibël në 
dosje, si  genplani, harta dixhitale e paraqitur, rezulton  se  objekti i legalizuara  prek projektin 
konkret të infrastrukturës rrugore si dhe ndodhet i përfshirë në Planin e Përgjithshëm Vendor i 
Bashkisë Kukës miratuar me Vendimin e KKT nr. 8, datë 08.02.2017, Rregulloren e Plani i 
Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Kukës, është zona Sh.13.8, ku përdorimet “Shëndetësi” dhe nuk 
lejohen ndërtime banimi. Në kundërshtim me VKM nr. 280, datë 01.04.2015, e ndryshuar, Kreu 
II, pika 2.c; si dhe nenin 18 të ligjit 20/2020, datë 05.03.2020. 



 

5 
 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
 

   DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETEVE DHE MJEDISIT 
                           RAPORT PËRFUNDIMTAR “MBI AUDITIMIN E PËRPUTHSHMËRISË” NË ASHK  KUKËS  

Në 2 raste është marrë Vendimi për kualifikim të objekteve informale sipas Vendimeve nr.  113, 
datë 28.06.2021“Për legalizimin e ndërtimit pa leje” në posedim të A.P”, si dhe “Për legalizimin 
e ndërtimit pa leje” në posedim të F.C”, pasi objektet e legalizuara bien sipas Planit të 
Përgjithshëm Vendor në njësinë strukturore IN.7 “Infrastrukturë rrugë lokale “F” dhe  zona 
AR.9.4, ku përdorimet “Infrastrukturë Turistike”  Në kundërshtim me VKM nr. 1040, datë 
25.11.2020 në Kreun II, pika 15.gj dhe pika 24.  
Në 1 raste është marrë Vendimi për kualifikim të objekteve informale sipas Vendimit nr. 56, 
datë 30.03.2021 në buzë kanali, pasi nga DVASHK Kukës nuk është përcaktuar statusi i kufitarit 
nga lindja “Përrua” apo Kanal kryesor ose ndihmës kjo në përputhje e zbatim me 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 leje”, kreu III, pika 18, gërma ë; si 
dhe të ligjit 24/2017, neni 46, pika ç. 
Në 7 raste janë lëshuar leje legalizimi si dhe janë marrë Vendime Kualifikimi sipas lejeve të 
legalizimit me nr. 62592, datë 25.10.2019; nr. 62848, datë 25.08.2020; nr. 62814, datë 
19.06.2020; me nr. 62849, datë 23.08.2020; nr. 58119, datë 18.03.2019; si dhe Vendimeve të 
Kualifikimit  Vendimit me nr. 113, datë 28.06.2021; dhe Vendimit nr. 56, datë 30.03.2021 në 
kundërshtim me Planin e Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Kukës miratuar me Vendimin e KKT 
nr. 8, datë 08.02.2017, konkretisht ku përdorimet lejohen “Tokë Bujqësore”; “Sistem Natyror” si 
dhe  “Park Natyror Urban” dhe nuk lejohen ndërtime.  Veprime në kundërshtim me nenin 14, të 
ligjit nr. 9244, datë 17.06.2004 “Për mbrojtën e tokës bujqësore”, të ndryshuar dhe me nenin 
11/1, pikat 4, 4/1, 4/2 të ligjit  nr. 8752, datë 26.3.2001 “Për krijimin dhe funksionet e 
strukturave për administrimin dhe mbrojtjen e tokës”, të ndryshuar. 
Në 1 rast sipas Lejes së Legalizimit nr. 58119, datë 18.03.2019 Nga Drejtoria Vendore e ASHK 
Kukës është llogaritur vlera e Parcelës Ndërtimore për kalimin e pronësisë në datë 30.01.2019 
me çmimin preferencial prej 2,000 lekë/m2 ose me 50 % të vlerës prej 5,280 lekë/m2 referuar 
VKM nr. 89, datë 03.02.2016. Veprime në shkelje të legjislacionit të sipër përmendur pasi 3 
fishi i ndërtimit është (44 x 3) 132 m2 dhe pjesa tjetër nqs tereni e nuk lejon ndarjen duhet të 
paguhet në përputhje me neni 17 të ligjit nr. 9482/2006 me ndryshime, nga ku është krijuar të 
ardhura të munguara prej 369,820 lekë+bono { 859,320 lekë detyrimi  – 489,500 lekë të 
llogaritura e paguar} pasi detyrimi duhet të ishte 859,320 lekë{( 132 m2 x 2000 lekë )+(112.75 x  
5,280)} .  
Auditim mbi besueshmërinë ligjore të shqyrtimit dhe zgjidhjes së ankesave dhe respektimi i 
afateve ligjor për kthim përgjigje. 
- Kërkesat e subjekteve aplikues për Përshpejtimin e procedurave të legalizimit; ne baze te 
ndryshimeve te ligjit 20/2020 “për përfundimin e proceseve kalimtare te pronësisë, ne 
Republikën e Shqipërisë”,  për të tërhequr faturën e parcelës ndërtimore; për ndryshimin e 
sipërfaqes së parcelës ndërtimore; Përshpejtimi i procedurave ligjore të legalizimit të ndërtimeve 
informale që kane vet deklaruar. Pjesa më e madhe të kërkesave të paraqitura nga subjektet dhe 
të administruara pranë Drejtorisë Vendore te ASHK-se Kukës, kanë të bëjnë me përshpejtimin e 
procedurave ligjore të legalizimit të ndërtimit informal që subjektet kanë aplikuar. 
Auditimi mbi pranimin e dokumentacionit dhe regjistrimin e pasurive të paluajtshme të përfituar 
nga VKM nr. 442, date 18.7.2018 “Për përcaktimin e procedurës së kalimit të pronësisë e të 
regjistrimit të pasurive të paluajtshme, të ndërtuara deri më 10.8.1991 dhe të truallit funksional 
të tyre”. Vendim Nr. 827, datë 30.9.2020 “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”. 
Nga auditimi i zbatimit të procedurave të dhënies së lejeve të legalizimit nga Drejtoria Vendore 
e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës (ish- Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Kukës), 
rezultoi: 

https://www.ashk.gov.al/vkm-nr-442-date-18-7-2018/
https://www.ashk.gov.al/vkm-nr-442-date-18-7-2018/
https://www.ashk.gov.al/vkm-nr-442-date-18-7-2018/
https://www.ashk.gov.al/vkm-nr-442-date-18-7-2018/
https://www.ashk.gov.al/vendim-nr-827-date-30-9-2020/
https://www.ashk.gov.al/vendim-nr-827-date-30-9-2020/
https://www.ashk.gov.al/vendim-nr-827-date-30-9-2020/
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1. Kërkesa me nr. 1, datë 17.09.2018 nga S.Gj. Proces-verbali i Verifikimit në Terren hartuar më 
15.03.2019 për sa i përket pasurive kufitare, nuk janë të saktësuara nr. e pasurive dhe objektet. 
Në dosjen e administruar nuk  ka një përgjigje nga këto institucione. 2. Kerkesa me nr. 183, datë 
20.12.2018 nga F.L dhe Sh.L Proces-verbali i Verifikimit në Terren hartuar më 07.03.2019 për 
sa i përket pasurive kufitare, nuk janë të saktësuara nr. e pasurive dhe objektet. Në dosjen e 
administruar nuk  ka një përgjigje nga këto institucione.  
3. Kërkesa me nr. 134, datë 13.11.2018 nga Z.D Proces-verbali i Verifikimit në Terren hartuar 
më 01.04.2019 për sa i përket pasurive kufitare, nuk janë të saktësuara nr. e pasurive dhe 
objektet. Në dosjen e administruar nuk  ka një përgjigje nga këto institucione. 4. Kërkesa me nr. 
197, datë 04.02.2019 nga R.P Proces-verbali i Verifikimit në Terren hartuar më 19.03.2019 për 
sa i përket pasurive kufitare, nuk janë të saktësuara nr. e pasurive dhe objektet. Në dosjen e 
administruar nuk  ka një përgjigje nga këto institucione. 5. Kërkesa me nr. 87, datë 11.10.2018 
nga E.Ll Proces-verbali i Verifikimit në Terren hartuar më 05.03.2019 për sa i përket pasurive 
kufitare, nuk janë të saktësuara nr. e pasurive dhe objektet. Në dosjen e administruar nuk  ka një 
përgjigje nga këto institucione.  
6. Kërkesa me nr. 208, datë 26.02.2019 nga Sh.H Proces-verbali i Verifikimit në Terren hartuar 
më 19.03.2019 për sa i përket pasurive kufitare, nuk janë të saktësuara nr. e pasurive dhe 
objektet. Në dosjen e administruar nuk  ka një përgjigje nga këto institucione.  
Veprime në kundërshtim me VKM 442, datë 18.07.2018 “Për e përcaktimin procedurave të 
kalimit të pronësisë të pasurive të paluajtshme, të ndërtuara deri në datë 10.08.1991 dhe të 
truallit funksional të tyre” pikat 7 dhe 8.  
Mbi zbatimin e procedurave të Regjistrimit të Pronës   
Auditimi mbi pranimin e dokumentacionit dhe regjistrimit të tokës bujqësore të përfituar nga 
ligji nr. 7501, datë 19.07.1991 “Për tokën” i ndryshuar; ligji nr. 8053, datë 21.12.1995 “Për 
kalimin në pronësi pa shpërblim të tokës bujqësore”, ligji nr. 8312 datë, 26.3.1998 “Për tokat 
bujqësore të pandara”, ligji 20/2020, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare 
të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”, për periudhën e auditimit dhe transaksioneve të 
në 10 raste është vepruar në kundërshtim me legjislacionin në regjistrimin e AMTP-ve:  
-Në 3 raste konkretisht në Referencat  nr. 0048, datë 10.10.2021; nr. 0014, datë 30.01.2020; nr. 
012, datë 23.01.2020, në dosje mungon certifikata origjinale që tregon gjendjen familjare deri 
me 01.08.1991; 
-Në 3 raste  konkretisht në Referencat  nr. 100 datë 10.01.2021; nr. 63 datë 12.06.2020; nr. 62 
datë 17.01.2020 është  kryer korigjim kartele me urdher korigjimi Nr.5, datë 10.01.2020 (është  
zbritur sip nga 2233m2 në 1734 m2 dhe nuk është hapur kartele e re ose ne kartelen egzistuese te 
cilesohej kjo diference), nuk eshte kerkuar pagesa e ketij veprimi nga ana e punonjesve te 
ASHK, Si dhe plan vendosja e kerkuar ne shkallen 1:2500 nuk eshte e vulosur nga institucioni 
perkates ne kete rast DAMT. Është  kryer ndarje pasurie e pasurise 402 mungon urdheri ndarjes 
si dhe mungojne kartelat e reja krijuar nga ndarja pasurise. Nuk është kerkuar pagesa e ketij 
veprimi nga ana e punonjesve te ASHK si dhe Plan vendosja e kerkuar ne shkallen 1:2500 nuk 
eshte e vulosur nga institucioni perkates ne kete rast DAMT.  
-Në 1 rast Referencë nr. 259, datë 16.08.2021 nuk dokumentohet diferenca prej 6 m2 ndërmjet 
AMTP-së dhe regjistrimit kartelës së pasurisë së paluajtshme. 
Në 1 rast në Referencën nr. 1360  datë 16.09.2021, Janë përfshirë në mënyrë të pa dokumentuar  
në certifikaten e pronesise anetaret e familjes se G.M.  
-Në 1 rast në Referencën nr. 650  datë 23.05.2017 Është kryer regjistrimi me plan rilevimi te 
korrigjuar pa konfirmuar nga komuna përkatëse.  
-Në 1 rast në Referencën nr. 1  datë 08.07.2020, Nuk janë kryer pagesat e shërbimeve  për 
pasurinë me sipërfaqe 1300m2, nuk është respektuar afati kohor I shpalljes afatit kohor prej 45 
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ditor pasi date lëshimit të certifikatës është I njëjtë me datën e shkresës së dërgimit të 
dokumentacionit për afishim publik. 
Veprime në kundërshtim me nenet  13, 31 ligjit nr. 111/2018 “Për Kadastrën”; Pika 2, neni 12 dhe 
pika 4, neni 13, seksioni 3 të ligjit 20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë 
në republikën e Shqipërisë”; Ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe 
integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar; ligjin nr. 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të 
paluajtshme”; ligjin nr. 111/2018 “Për Kadastrën”; pikat 4, 7 dhe 21, të VKM nr.1174, datë 
21.12.2020; UKM Nr. 994, datë 9.12.2015 ”Për Procedurën e Regjistrimit të Akteve të Marrjes 
së Tokës në Pronësi(AMTP)”; 
Auditimi mbi pranimin e dokumentacionit dhe regjistrimin e pasurive të paluajtshme të 
përfituara nga privatizimi, për periudhën e auditimit dhe transaksioneve të kryera me këto 
prona: 
Sipas kontratave të shitblerjes të objekteve shtetërore nga (Ministria e Ekonomisë, Ministria e 
Financave, Bashkia dhe ish Njësitë Vendore, etj.), dhe regjistrimi i pasurive publike të 
transferuara dhe administrimi i tyre. 
Regjistrimi i pasurive të paluajtshme të përfituara nga privatizimi, për periudhën e auditimit  
Nga auditimi i dokumentacionit në lidhje me regjistrimin e pasurive me nr. Pas.24/32-N11 
,Vol.35,Fq.235, Z.K. 2315; nr. Pas.24/32-N12 ,Vol.35,Fq.236, Z.K. 2315; nr. Pas.24/32-T 
,Vol.35, Fq.237, Z.K. 2315, Kukës, u konstatua se: Në referencë janë të depozituar fleta 
aplikimit (3 flete) ku janë kryer pagesat për shërbimet për 2 pasuri (mungon pagesa për këtë 
shërbim për një pasuri) kur ndërkohe janë përpunuar 3 pasuri. Mungojnë të depozituara urdhrat e 
regjistruesit për ndarje –bashkim pasurie. Mungon shkresa nga ASHK  kërkese për dërgim 
dokumentacioni nga Drejtoria e Drejtimit te Pronës Publike si dhe shkresa me lëndë dërgim 
dokumentacioni nga Drejtoria e Drejtimit te Pronës Publike. Në fletën model të krijuar nga zyra 
e ASHK Kukës mungojnë nënshkrimet përkatëse të specialistëve që kanë kryer veprimin si dhe 
data e kryerjes së veprimit. Veprime në kundërshtim me Ligji nr. 111, datë 20.12.2018 “Për 
kadastrën”. 
Regjistrimi i pasurive të paluajtshme të përfituara nga privatizimi, për periudhën e auditimit  
Nga auditimi i dokumentacionit në lidhje me regjistrimin e pasurive me nr. Pas.24/32-N11 
,Vol.35,Fq.235, Z.K. 2315; nr. Pas.24/32-N12 ,Vol.35,Fq.236, Z.K. 2315; nr. Pas.24/32-T 
,Vol.35, Fq.237, Z.K. 2315, Kukës, u konstatua se: Në referencë janë të depozituar fleta 
aplikimit (3 flete) ku janë kryer pagesat për shërbimet për 2 pasuri (mungon pagesa për këtë 
shërbim për një pasuri) kur ndërkohe janë përpunuar 3 pasuri. Mungojnë të depozituara urdhrat e 
regjistruesit për ndarje –bashkim pasurie. Mungon shkresa nga ASHK  kërkese për dërgim 
dokumentacioni nga Drejtoria e Drejtimit te Pronës Publike si dhe shkresa me lëndë dërgim 
dokumentacioni nga Drejtoria e Drejtimit te Pronës Publike. Në fletën model të krijuar nga zyra 
e ASHK Kukës mungojnë nënshkrimet përkatëse të specialistëve që kanë kryer veprimin si dhe 
data e kryerjes së veprimit. 
Veprime në kundërshtim me Ligji nr. 111, datë 20.12.2018 “Për kadastrën”, Udhëzimin e 
Përbashkët i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë  me Ministrin e Drejtësisë “Për tatimin e 
kalimit të së drejtës së pronësisë së pasurisë së paluajtshme” nr. 29 datë 30.07.2018. 
Auditimi mbi pranimin e dokumentacionit dhe regjistrimin e objekteve me leje ndërtimi mbi troje 
publike dhe private, në zbatim të ligjit nr. 8405, datë 17.09.1998 “Për urbanistikën” i 
ndryshuar, ligjit nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit” dhe akteve 
nënligjore të dala në zbatim të tyre, për periudhën e auditimit dhe transaksioneve të kryera me 
këto prona. 
Nga auditimi i zbatimit të procedurave të regjistrimit të pasurive sipas lejeve të ndërtimit dhe 
ligjeve urbanistike, rezultoi; me regjistrimin e pasurive sipas lejes së ndërtimit me Referencë nr. 
18077, datë 27.11.219 u konstatua se: Dokumentacioni i dërguar në për regjistrim është jashtë 
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afateve (Leje përdorimi nr. 01, datë 19.01.2015 dhe dërgimi i dokumentacionit datë 18.11.2019). 
Mospërputhje e të dhënave në vendimin nr. 222, datë 11.10.2010 dhe nr. 256, datë 10.04.2010. 
Dokumentacioni i plan-vendosjes nuk është nënshkruar nga titullari. Veprime në kundërshtim 
me nenin 45 i ligjit nr. 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” i ndryshuar; neni 51 
i ligjit 111/2018 “Për Kadastrën”, neni 13 i ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe 
disiplinimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar si dhe udhëzim 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” 
Auditimi mbi pranimin e dokumentacionit dhe regjistrimin e objekteve me leje legalizimi në 
zbatim të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006, “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e 
ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, ligji 20/2020, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proceseve 
kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”, VKM nr. 438, datë 28.06.2006 “Për 
përcaktimin e kritereve, të procedurave dhe dokumentacionit të zbatueshëm, për të kualifikuar 
objektet në ndërtim, që legalizohen ose jo”, i ndryshuar dhe VKM nr. 40, datë 11.01.2012, për 
periudhën e auditimit dhe transaksioneve të kryera me këto prona. 
Auditimi i zbatimit të procedurave të regjistrimit të lejeve të legalizimit nga Drejtoria Vendore e 
Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës. 
-Në 4 raste janë regjistruar objekte informalë sipas lejeve të legalizimit ku referuar Vendimin e 
KKT nr. 8, datë 08.02.2017, Rregulloren e Plani i Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Kukës, është 
zona, ku përdorimet “Tokë Bujqësore” dhe nuk lejohen ndërtime Konkretisht: 
Ref. 0001367, datë 27.07.2021, është regjistruar pasuria nr. 3/7/2, vol. 32, fq. 165, ZK. 3425 
Ref. 0000127, datë 27.07.2020, është regjistruar pasuria nr. 249/6, vol. 10, fq. 41, ZK. 1248  
Ref. 056, datë 04.10.2020, është regjistruar pasuria nr. 355/4, vol. 3, fq. 45, ZK 2759  
Ref. 0057, datë 07.10.2020, është regjistruar pasuria nr. 355/5, vol. 3, fq. 46, ZK 2759 
-Në 3 raste janë regjistruar objekte informalë sipas lejeve të legalizimit ku referuar 
dokumentacionit disponibël në dosje, si  genplani, harta dixhitale e paraqitur, rezulton  se objekti 
ndodhen në buzë të rrugësdhe në këtë rast procesi i legalizimit duhej të ishte kushtëzuar prej 
distancave nga rruga: 
Ref. 17616, datë 16.01.2019, është regjistruar pasuria nr. 15/72, vol. 33, fq. 222, ZK 2315- Ref. 
17171, datë 12.06.2018, është regjistruar pasuria nr. 46-165-ND, vol. 33, fq. 28, ZK 2315-Kukës  
Ref. 019, datë 06.11.2019, Ref. 21, datë 25.06.2020, Ref. 22, datë 25.06.2020, Ref. 23, datë 
25.06.2020 është regjistruar pasuria 1412/2, vol. 8, fq. 6, ZK 2535-Lusen, Kukës.  
Në 1 raste është regjistruar objekt informalë sipas lejes së legalizimit ku referuar Vendimin e 
KKT nr. 8, datë 08.02.2017, Rregulloren e Plani i Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Kukës, është 
zona Sh.13.8, ku përdorimet “Shëndetësi” dhe nuk lejohen ndërtime banimi.  
Veprime në kundërshtim me neni 14, të ligjit nr. 9244, datë 17.06.2004 “Për mbrojtën e tokës 
bujqësore”, të ndryshuar; nenin 11/1, pikat 4, 4/1, 4/2 të ligjit  nr. 8752, datë 26.3.2001 “Për 
krijimin dhe funksionet e strukturave për administrimin dhe mbrojtjen e tokës”, të ndryshuar; 
nenin 53, pika 1  të ligjit 111/2018 “Për Kadastrën; ligjit 20/2020 “Për përfundimin e proceseve 
kalimtare të pronësisë në republikën e Shqipërisë”; Ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për 
legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar neni 39 “Përjashtimi 
nga legalizimi”; ligjin nr. 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”; ligjin nr. 
111/2018 “Për Kadastrën” VKM nr. 280, datë 1.4.2015 “Për përcaktimin e kritereve, 
procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat 
anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje”, e ndryshuar me nr. 756, datë 26.10.2016, pika 
2.gj, 4/8/1; nenin 53, pika 1  të ligjit 111/2018 “Për Kadastrën”. 
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Auditimi mbi procedurën e ndjekur për regjistrimin e pasurive të paluajtshme të përfituara nga 
vendime gjyqësore të formës së prerë, ndjeka dhe ecuria e proceseve gjyqësore. 
Nga auditimi i zbatimit të procedurave të regjistrimit të pasurive sipas kërkesave për bashkim-
ndarje pasurie, rezultoi; Për bashkimin e pasurive  me nr. 33/74-N7 e regjistruar në Vol.19, Faqe 
151, me emërtimin “Njësi” me sip. 8.08 m2 dhe Pasurinë me nr. 33/74-N8 e regjistruar në vol. 
34, faqe 64 me emërtimin “Njësi” me sip. 24.25 m2. Në pasurinë nr. 33/74-N9 vol. 34, faqe 65 
ZK 2315  Veprime në kundërshtim me ligjin nr. 111/2018 “Për kadastrën” neni 21 “Bashkimet 
dhe ndarjet e dokumenteve mbi pronat kufitare me pronar të njëjtë” pika 2 dhe 4.  
- Për ndarjen e pasurisë me nr. 50/297, vol. 31, faqe 186, ZK 2315 “Truall” me sip. 457.33 m2 
sipas Urdhër për ndarje pasurie me nr. 105, datë 01.10.2019 në pasuritë me nr. 50/336 e nr. 
50/337. 
- Për ndarjen e pasurisë me nr. 33/109+1-1, vol. 19, faqe 238, ZK 2315 me sip. 81.6 m2 
“Apartament” sipas Urdhër për ndarje pasurie me nr. 193, datë 20.06.2018, në pasuritë me nr. 
nr. 33/109+1-2 e nr. 33/109+1-3. 
Në praktikën dokumentare të referencës nuk administrohet kërkesa me shkrim e pronarit për 
ndarjen e pasurisë. 
- Në regjistrimin e  Pas. nr. 34/30+1-16,Vol.20,Fq.197, Z.K. 2315, Kukës, përfituar nga ndarja 
ka parregullsi në kartela. 
Veprime në kundërshtim me ligjit 20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë 
në republikën e Shqipërisë”; Ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe 
integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar; ligjin nr. 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të 
paluajtshme”; neni 34 “Bashkimet dhe ndarjet” pika 2,4; nenin 21 të ligjit nr. 111, datë 
20.12.2018 “Për kadastrën”. 
Probleme të ndryshme të dala gjatë auditimit dhe indicet e ankesat e administruara në KLSH. 
1. Me ankesën nr. 246 prot, datë 11.02.2021, shtetasi A.Z, ka bërë prezent shqetësimin tij  pasi 
nga nëpunësit e ASHK Kukës kanë lëshuar dy certifikata pronësie për të njëjtën pronë. Për 
veprimet e DV ASHK Kukës nuk ka pasur dijeni për të bërë ankimim, deri në Korrik 2020 kur ka 
kallëzuar penalisht për prishjen e rrethimit me mure të znj. H.T që ka zënë hyrjen për në objekt. 
Nga verifikimi i dokumentacionit të ndodhur në DV ASHK Kukës rezulton se: 
Nga auditimi i dokumentacionit të regjistrimit të objekteve të kthyera me Komision Kthimit të 
Pronave dhe Privatizime nga Bashkia, rezultoi; 
Pasuria me nr. 11/55-N1 vol. 18, faqe 169, ZK 2315, Apartament me sip. 363.7 m2. 
-me Referencën 0487, datë 27.09.2001, Pasuria me nr. 11/55-ND vol. 18, faqe 169, ZK 2315, 
Ndërtesë me sip. 363.7 m2, në pronësi të A.Z ka regjistruar pronën sipas kontratës së privatizimit 
nr. 1243 Rregj., nr. 358 Kol., datë 17.10.2000 midis Degës së Agjencisë Kombëtare të 
Privatizimit dhe Ndërmarrja e Gjeologjisë Kukës si palë shitëse dhe A.Z si palë blerëse i cili 
është edhe pronar i truallit në ndërtese prej 363.7 m2 
Pasuria me nr. 11/55+3-1 vol. 15, faqe 69, ZK 2315, Apartament me sip. 55 m2. 
Kjo pasuri është regjistruar për herë të pare me -me Referencën 03090, datë 06.08.1999, Pasuria 
me nr. 11/55+3-1 vol. 15, faqe 69, ZK 2315, Apartament me sip. 55 m2 shtetasi Sh.T ka 
regjistruar, pronën në fjale sipas Kontratës datë 26.11.1997 lidhur me Bashkinë Kukës. Ka 
kaluar në pronësi të H.T me me Referencën 05999, datë 01.10.2004, dhe aktualisht në momentin 
e auditimit është në pronësi H.T sipas  Referencën 015019, datë 29.01.2016, dhe me Referencën 
015192, datë 26.04.2016. 
Nga A.Z me datë 19.06.2020 është paraqitur Vendimi i Gjykatë të Rrethit Kukës me nr. 237 
Vendimit dhe nr. 61 Aktit datë 24.06.2005 për konstatim e pavlefshmërisë së kontratës së shitjes 
datë 26.11.1997 të lidhur midis Bashkisë Kukës me cilësinë e shitësit edhe Sh.T në cilësinë e 
blerësit (pronari i parë). dhe me Referencën 18460, datë 23.06.2020, nga DV ASHK Kukës 
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është vendosur “Kufizim” për pasurinë me nr. 11/55+3-1 vol. 15, faqe 69, ZK 2315, Apartament 
me sip. 55 m2 mbështetur në Vendimin e Gjykatës Rrethit Kukës.  
Paraqitja në DV ASHK Kukës e Vendimin e Gjykatë të Rrethit Kukës me nr. 237 Vendimit dhe 
nr. 61 Aktit datë 24.06.2005 në datë 19.06.2020 nga A.Z është veprim në kundërshtim me ligjin 
nr. 111/2018 “Për Kadastrën” konkretisht nenin 25 “Kërkesa për regjistrim dhe kamatëvonesa”.  
Nga DV ASHK Kukës nuk është përcaktuar pozicioni i pasurisë me nr. 11/55+3-1 vol. 15, faqe 
69, ZK 2315, Apartament me sip. 55 m2 me pronar H.T,në lidhje me pasurinë nr. 11/55-N1, vol. 
18, faqe 169, ZK 2315, Ndërtesë me sip. 363.7 m2, në pronësi të A.ZVeprime në kundërshtim 
me ligjin nr. 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”; ligjin nr. 111/2018 “Për 
Kadastrën” konkretisht nenin 25 “Kërkesa për regjistrim dhe kamatëvonesa”; nenin 16 
“Korrigjimi i gabimeve në të dhënat kadastrale”; në nenin 23 “Pasojat juridike të regjistrimit”; si 
dhe në nenin 37 “Nivelet e përmirësimit të regjistrit”.  
Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës, të marrë masa për aplikimin e 
kamatëvonesave në paraqitjen e Vendimit të Gjykatës nr. 237 Vendimit dhe nr. 61 Aktit, datë 
24.06.2005, si dhe në raport me kufizimin e vendosur me Referencën 18460, datë 23.06.2020, 
për pasurinë me nr. 11/55+3-1 vol. 15, faqe 69, ZK 2315, Apartament me sip. 55 m2 të veprojë 
me Korrigjimin e të gabimeve në të dhënat kadastrale duke orientuar palët në konflikt për 
zgjidhje në rrugë gjyqësore. 
2. Me ankesën nr. 186 prot, datë 10.02.2022, shtetasi Xh.S, ka bërë prezent shqetësimin e tij 
për të verifikuar procedurat e regjistrimin të pasurisë me nr. 50/71 në ZK 2315 Kukës, nga DV 
ASHK Kukës (lëshuar certifikatë për A.S).  Pasi sipas tij kjo parcelë de facto nuk është pronë e 
A.S, kjo mbështetur edhe në Vendimin e Gjykatës dhe Komisionit të Kthimit të Pronave.  
Konkluzion: sipas ankimuesit kemi falsifikim të dokumentacionit: Certifikata e pronësisë me 
nr. 50/317, vol. 33, faqe 181,  ZK 2315, “Truall” me sipërfaqe 170.1 m2 lëshuar më datë 
12.12.2018 në pronësi te Xh.S. me Referencën nr. 17735, datë 04.03.2019 kalon në 
bashkëpronësi të familjarëve Xh.S, gjithsej 6 bashkëpronarë të pajisur me certifikatë pronësie 
lëshuar 12.03.2019, përfaqësuar nga A.S. Nuk ka parregullsi në regjistrimin e pasurivetë 
mësipërme 
3. Me ankesën nr. 538 prot, datë 11.05.2021, shtetasi A.I, ka bërë prezent shqetësimin e tij pasi 
pronat e familjes kanë ngelur peng te shtetasi A.H, dhe për 3 vjet që shkelen 4 Vendime 
Urdhërore të Gjykatave nga ana e Prokurorisë Kukës duke mbajt pronat e familjes. 
Kërkon nga Prokurore E.H ekzekutimin e 4 Vendime Urdhërore të Gjykatave.  
Nga verifikimi i dokumentacionit të ndodhur në DV ASHK Kukës rezulton se: 
Konkluzion: sipas ankimuesit kemi mos ekzekutimin e 4 Vendime Urdhërore të Gjykatave nga   
Prokurore E.H, si dhe mos informacion për pasuritë e z. J.Y nga ZVRPP Kukës. Nga auditimi u 
konstatua se dokumentacioni i administruar nga ASHK Kukës nuk pasqyronte regjistrimin e 
pronave të pretenduar nga ankimuesi, si në aspektin territorial dhe atë dokumentar. 
 
I.2.Përshkrim i gjetjeve kryesore dhe rekomandimeve 
A. MASA ORGANIZATIVE 
Gjetje nga auditimi: Nga Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës (ish- 
Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Kukës)për periudhën objekt auditimi, janë lëshuar 468 leje 
legalizimi për objektet informale të legalizuara. Nga 468 leje legalizimi të lëshuara, për parcela 
ndërtimore në total prej 3134.85 m2 lejet e legalizimit janë me shënimin “Kalimi i pronësisë për 
parcelën ndërtimore do miratohet me Vendim të Këshillit të Ministrave”, nisur nga çmimet e 
tokës truall për këto zona, sipas Vendimit të KM nr. 89, datë 03.02.2016 “Për miratimin e hartës 
së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë”, dhe për sipërfaqet e parcelave ndërtimore, 
rezulton një shumë që duhej paguar prej subjekteve informale prej 1,483,098 lekë veprime këto 
në kundërshtim me ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 me ndryshime, neni 17 ( pika 5 ), si dhe 
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ligjin nr. 20/2020, datë 05.03.2020. (Më hollësisht trajtuar në pikën III.2, faqet 26-58, të 
Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
Rekomandimi:Drejtoria Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës, 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 parcelat ndërtimore 
prej 3134.85 m2 të pajisur me Leje legalizimi të objektit, për të mundësuar brenda afateve 
ligjore likuidimin të vleftës përkatëse prej 1,483,098 lekë të parcelave ndërtimore. 
Gjetje nga auditimi: Nga Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës (ish- 
Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Kukës)për periudhën objekt auditimi ka lëshuar gjithsej 468 
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 929 dosje të 
objekteve informale, për një pjesë të të cilave është kryer edhe kualifikimi i objekteve informale 
për të vazhduar procedurat deri në lëshimin e lejes së legalizimit. Gjithashtu theksojmë se për 
këto subjekte janë kryer matjet, gen planet, planimetritë dhe nuk kanë marrë vendime duke 
shkelur të gjitha afatet ligjore dhe deri tani nuk janë legalizuar duke e zgjatur këtë afat me vite, 
veprime në kundërshtim me ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe 
integrimin e ndërtimeve pa leje” i ndryshuar, ligjin nr. 20/2020, datë 05.03.2020;ligjin Nr. 9154, 
date 06.11.2003, “Për Arkivat” si dhe VKM nr.589, datë 10.09.2014, pika 10 i ndryshuar me 
VKM nr.634, datë 7.9.2016 si dhe VKM nr.280, datë 01.04.2015 i ndryshuar, kreu i IV, pika (8) 
, si dhe VKM nr.1095, datë 28.12.2015 pika 2, si dhe me nenin 15 pika 4 e Rregullores me 
nr.117, datë 14.07.2015. (Më hollësisht trajtuar në pikën III.2, faqet 26-58, të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 
Rekomandimi: Drejtoria Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës, të marrë masa që 
në vazhdimësi për objekte informalë të pajisur me leje legalizimi të evidentojë respektimin e 
afateve të matjeve në terren, kualifikimin e tyre deri në lëshimin e lejes së legalizimit, si dhe për 
objektet informalë për të cilat kanë përfunduar evidentimin faktik në terren të ndërtimeve pa 
leje, evidentimi i gjendjes juridike të truallit, si dhe hartimi i genplanit dhe planimetrive, por pa 
përfunduar procesi i legalizimit. Të operojë me vazhdimin e procedurave të legalizimit, duke i 
trajtuar në funksion të afatit kohor të qëndrimit në arkivë si dhe të bëhet dokumentimi i 
vazhdueshëm i lëvizjes së dosjeve që futen dhe nxirren nga arkiva për punë.   
Gjetje nga auditimi: Në 16 raste “Proces verbalin e verifikimit në terren” i të dhënave të 
ndërtimit pa lejë/shtesë në ndërtimin me leje”, pasqyron kufitarët e parcelës ndërtimore të zënë 
vetëm me numrin pasurie pa përshkrim. Skicat fushore pasqyrojnë përmasat e objektit informal, 
por nuk kanë të pasqyruara: ndërtimin në raport me kufizimet dhe situatën ndërtimore rreth tij; 
largësitë nga objekti te kufiri i pronës; largësitë nga pikat ekstreme të pronës dhe objekteve. 
Veprime në kundërshtim me manualin “Hartimi dhe paraqitja e materialeve grafike (genplan dhe 
planimetri) të objektit që legalizohet”, miratuar me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm nr.30, 
datë 15.01.2016 “Për mënyrën e hartimit dhe paraqitjes së dokumentacionit teknik (gen plan, 
planimetri). (Më hollësisht trajtuar në pikën III.2. në faqet 26-58, të Raportit Përfundimtar të 
Auditimit). 
Rekomandimi:Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës të marrë masa për 
16 rastet e konstatuara e në vijim, për të plotësuar “Proces verbalin e verifikimit në terren të 
dhënave të ndërtimit pa lejë/shtesës në ndërtimin me leje”, me të dhënat e kërkuara edhe me 
largësitë e bazës së objektit nga kufijtë e parcelës ndërtimin në raport me kufizimet dhe situatën 
ndërtimore rreth tij. Në rastin e mos plotësimit, të bashkëpunojë me Drejtorinë e Përgjithshme të 
Agjencisë të Kadastrës Shtetërore për objektet informale të pajisura me leje legalizimi për të 
filluar procedurat për shfuqizimin e lejeve të legalizimit. 
Gjetje nga auditimi: Nga ish Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Kukës, në 4 raste, nuk është 
respektuar afati 60 ditor për marrjen e vendimit për kualifikimin ose shkualifikimin e praktikës 
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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 8 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 si dhe me nenin 21 të ligjit 
20/2020, datë 05.03.2020. (Më hollësisht trajtuar në pikën III.2. në faqet 26-58, të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 
Rekomandimi:Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës të marrë masa 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.  
Gjetje nga auditimi: Në 16 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 4 raste, janë kryer legalizime të objekteve sipas Lejeve të Legalizimit me nr. 57842, datë 
27.12.2018; nr. 39193, datë 24.05.2018; nr. 57853, datë 30.01.2019; nr. 62592, datë 25.10.2019, 
pa respektuar distancat nga rrugët, në kundërshtim me Ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për 
legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, neni 39 
“Përjashtimi nga legalizimi” me VKM nr. 280, datë 1.4.2015 “Për përcaktimin e kritereve, 
procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat 
anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje” kreu III. “Kriteret për legalizimin e ndërtimeve 
jashtë zonave informale të miratuara”, pika 4/b ,Ligjin Nr.8378, datë 22.07.1998 i ndryshuar 
“Kodi rrugor në Republikën e Shqipërisë”, neni 2 “Përcaktime dhe klasifikime rrugësh” dhe 
neni 4, “Përcaktimi i qendrave të banuara” ,VKM nr. 153, date 07.04.2000 “Për miratimin e 
rregullores së zbatimit të Kodit Rrugor në Republikën e Shqipërisë” neni 25, pika 2; ndërkohë 
që në dosje nuk ka korrespodencë shkresore me Autoritetin Rrugor Shqiptar për të përcaktuar 
nëse parcela ndërtimore bie në rrugë apo mbi projektin infrastrukturor, 
Në 1 rast është kryer legalizim i objektit informal sipas lejes së legalizimit nr. 33925, datë 
27.11.2019, në territor të institucioneve publike, pasi sipas dokumentacionit disponibël në 
dosje, si genplani, harta dixhitale e paraqitur, rezulton se objekti i legalizuara prek projektin 
konkret të infrastrukturës rrugore si dhe ndodhet i përfshirë në Planin e Përgjithshëm Vendor i 
Bashkisë Kukës miratuar me Vendimin e KKT nr. 8, datë 08.02.2017, Rregulloren e Plani i 
Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Kukës, është zona Sh.13.8, ku përdorimet “Shëndetësi” dhe 
nuk lejohen ndërtime banimi. Në kundërshtim me VKM nr. 280, datë 01.04.2015, e 
ndryshuar, Kreu II, pika 2.c; si dhe nenin 18 të ligjit 20/2020, datë 05.03.2020. 
Në 2 raste është marrë Vendimi për kualifikim të objekteve informale sipas Vendimeve nr. 113, 
datë 28.06.2021“Për legalizimin e ndërtimit pa leje” në posedim të A.P”, si dhe “Për legalizimin 
e ndërtimit pa leje” në posedim të F.C”, pasi objektet e legalizuara bien sipas Planit të 
Përgjithshëm Vendor në njësinë strukturore IN.7 “Infrastrukturë rrugë lokale “F”dhe zona 
AR.9.4, ku përdorimet “Infrastrukturë Turistike” Në kundërshtim me VKM nr. 1040, datë 
25.11.2020 në Kreun II, pika 15.gj dhe pika 24.  
Në 1 raste është marrë Vendimi për kualifikim të objekteve informale sipas Vendimit nr. 56, 
datë 30.03.2021në buzë kanali, pasi nga DVASHK Kukës nuk është përcaktuar statusi i 
kufitarit nga lindja “Përrua” apo Kanal kryesor ose ndihmës kjo në përputhje e zbatim me 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 leje”, kreu III, pika 18, gërma ë; si 
dhe të ligjit 24/2017, neni 46, pika ç. 
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Në 7 raste janë lëshuar leje legalizimi si dhe janë marrë Vendime Kualifikimi sipaslejeve të 
legalizimit me nr. 62592, datë 25.10.2019; nr. 62848, datë 25.08.2020; nr. 62814, datë 
19.06.2020; me nr. 62849, datë 23.08.2020; nr. 58119, datë 18.03.2019; si dhe Vendimeve të 
Kualifikimit Vendimit me nr. 113, datë 28.06.2021; dhe Vendimit nr. 56, datë 30.03.2021 në 
kundërshtim me Planin e Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Kukës miratuar me Vendimin e KKT 
nr. 8, datë 08.02.2017, konkretisht ku përdorimet lejohen “Tokë Bujqësore”; “Sistem 
Natyror” si dhe “Park Natyror Urban” dhe nuk lejohen ndërtime. Veprime në kundërshtim 
me nenin 14, të ligjit nr. 9244, datë 17.06.2004 “Për mbrojtën e tokës bujqësore”, të ndryshuar 
dhe me nenin 11/1, pikat 4, 4/1, 4/2 të ligjit nr. 8752, datë 26.3.2001 “Për krijimin dhe 
funksionet e strukturave për administrimin dhe mbrojtjen e tokës”, të ndryshuar. 
Në 1 rast sipas Lejes së Legalizimit nr. 58119, datë 18.03.2019 Nga Drejtoria Vendore e ASHK 
Kukës është llogaritur vlera e Parcelës Ndërtimore për kalimin e pronësisë në datë 30.01.2019 
me çmimin preferencial prej 2,000 lekë/m2 ose me 50 % të vlerës prej 5,280 lekë/m2 referuar 
VKM nr. 89, datë 03.02.2016. Veprime në shkelje të legjislacionit të sipër përmendur pasi 3 
fishi i ndërtimit është (44 x 3) 132 m2 dhe pjesa tjetër nqs tereni e nuk lejon ndarjen duhet të 
paguhet në përputhje me neni 17 të ligjit nr. 9482/2006 me ndryshime, nga ku janë krijuar të 
ardhura të munguara prej 369,820 lekë+bono { 859,320 lekë detyrimi – 489,500 lekë të 
llogaritura e paguar} pasi detyrimi duhet të ishte 859,320 lekë{( 132 m2 x 2000 lekë )+(112.75 x 
5,280)}. (Më hollësisht trajtuar në pikën III.2. në faqet 26-58, të Raportit Përfundimtar të 
Auditimit). 
Rekomandimi:Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës, në bashkëpunim 
me Drejtorinë e Përgjithshme të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Tiranë, në përputhje me 
nenin 76 “Kontrolli administrativ” të ligjit 20/2020, datë 05.03.2020 të ushtrojë kontrollin 
administrativ dhe në bazë të nenin 18 të marrë masa për s’kualifikimin e objekteve informal të 
pajisura me leje legalizimi në 16 raste si me lart. Gjithashtu për pasuritë e regjistruar sipas 
lejeve legalizimi konstatuar të lëshuara me shkelje në 16 raste të marrë masa, të nxjerrë urdhër 
kufizimi deri në plotësimin e dokumentacionit të kërkuar ligjor. 
Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit konstatohet se në 6 raste miratimi i 
kalimit të pronësisë për objekte të ndërtuara para vitit 1991, nuk është kryer në përputhje me 
përcaktimet ligjore, konkretisht:  
1. Kërkesa me nr. 1, datë 17.09.2018 nga S.Gj. Proces-verbali i Verifikimit në Terren hartuar më 
15.03.2019 për sa i përket pasurive kufitare, nuk janë të saktësuara nr. e pasurive dhe objektet. 
Në dosjen e administruar nuk ka një përgjigje nga këto institucione. Veprime në kundërshtim 
me: VKM 442, datë 18.07.2018 “Për e përcaktimin procedurave të kalimit të pronësisë të 
pasurive të paluajtshme, të ndërtuara deri në datë 10.08.1991 dhe të truallit funksional të tyre” 
pikat 7 dhe 8. 
2. Kerkesa me nr. 183, datë 20.12.2018 nga F.L dhe Sh.L Proces-verbali i Verifikimit në Terren 
hartuar më 07.03.2019 për sa i përket pasurive kufitare, nuk janë të saktësuara nr. e pasurive dhe 
objektet. Në dosjen e administruar nuk ka një përgjigje nga këto institucione. Veprime në 
kundërshtim me: VKM 442, datë 18.07.2018 “Për e përcaktimin procedurave të kalimit të 
pronësisë të pasurive të paluajtshme, të ndërtuara deri në datë 10.08.1991 dhe të truallit 
funksional të tyre” pikat 7 dhe 8.  
3. Kërkesa me nr. 134, datë 13.11.2018 nga Z.D Proces-verbali i Verifikimit në Terren hartuar 
më 01.04.2019 për sa i përket pasurive kufitare, nuk janë të saktësuara nr. e pasurive dhe 
objektet. Në dosjen e administruar nuk ka një përgjigje nga këto institucione. Veprime në 
kundërshtim me: VKM 442, datë 18.07.2018 “Për e përcaktimin procedurave të kalimit të 
pronësisë të pasurive të paluajtshme, të ndërtuara deri në datë 10.08.1991 dhe të truallit 
funksional të tyre” pikat 7 dhe 8.  
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4. Kërkesa me nr. 197, datë 04.02.2019 nga R.PProces-verbali i Verifikimit në Terren hartuar 
më 19.03.2019 për sa i përket pasurive kufitare, nuk janë të saktësuara nr. e pasurive dhe 
objektet. Në dosjen e administruar nuk ka një përgjigje nga këto institucione. Veprime në 
kundërshtim me: VKM 442, datë 18.07.2018 “Për e përcaktimin procedurave të kalimit të 
pronësisë të pasurive të paluajtshme, të ndërtuara deri në datë 10.08.1991 dhe të truallit 
funksional të tyre” pikat 7 dhe 8.  
5. Kërkesa me nr. 87, datë 11.10.2018 nga E.Ll Proces-verbali i Verifikimit në Terren hartuar 
më 05.03.2019 për sa i përket pasurive kufitare, nuk janë të saktësuara nr. e pasurive dhe 
objektet. Në dosjen e administruar nuk ka një përgjigje nga këto institucione. Veprime në 
kundërshtim me: VKM 442, datë 18.07.2018 “Për e përcaktimin procedurave të kalimit të 
pronësisë të pasurive të paluajtshme, të ndërtuara deri në datë 10.08.1991 dhe të truallit 
funksional të tyre” pikat 7 dhe 8. 
6. Kërkesa me nr. 208, datë 26.02.2019 nga Sh.H Proces-verbali i Verifikimit në Terren hartuar 
më 19.03.2019 për sa i përket pasurive kufitare, nuk janë të saktësuara nr. e pasurive dhe 
objektet. Në dosjen e administruar nuk ka një përgjigje nga këto institucione. Veprime në 
kundërshtim me: VKM 442, datë 18.07.2018 “Për e përcaktimin procedurave të kalimit të 
pronësisë të pasurive të paluajtshme, të ndërtuara deri në datë 10.08.1991 dhe të truallit 
funksional të tyre” pikat 7 dhe 8. (Më hollësisht trajtuar në pikën III.2, në faqet 26-58, të 
Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës, të marrë masa që 
të rivlerësojë procedurat e kalimit të pronësisë dhe në referencë të akteve ligjore e nënligjore, të 
vlerësojë procedurat për shfuqizimin e Vendimeve me nr. 13, datë 28.06.2019; nr. 17, datë 
20.08.2019; nr. 19, datë 20.08.2019; nr. 10, datë 20.05.2019; nr. 07, datë 09.05.2019; nr. 08, 
datë 09.05.2019, ndërsa për pasurinë e regjistruar, të nxjerrë urdhër kufizimi deri në plotësimin e 
dokumentacionit ligjor. Gjithashtu të ngrihet një grup pune për të verifikuar saktësisht në terren 
gjendjen e objekteve ndërtesë, të kaluar në pronësi, si dhe të kufizohen veprimet mbi pasurinë 
deri në arritjen e konkluzionit përfundimtar. 
Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit në lidhje me regjistrimin e AMTP u 
konstatua se në 10 raste është vepruar në kundërshtim me legjislacionin si:  
-Në 3 raste konkretisht në Referencat nr. 0048, datë 10.10.2021; nr. 0014, datë 30.01.2020; 
nr. 012, datë 23.01.2020, në dosje mungon certifikata origjinale që tregon gjendjen familjare 
deri me 01.08.1991, siç përcaktohet në UKM Nr. 994, datë 9.12.2015 ”Për Procedurën e 
Regjistrimit të Akteve të Marrjes së Tokës në Pronësi(AMTP)”; 
-Në 3 raste konkretisht në Referencat nr. 100 datë 10.01.2021; nr. 63 datë 12.06.2020; nr. 62 
datë 17.01.2020 ështëkryer korigjim kartele me urdher korigjimi Nr.5,dt.10.01.2020 (është 
zbritur sip nga 2233m2 në 1734 m2 dhe nuk është hapur kartele e re ose ne kartelen egzistuese te 
cilesohej kjo diference), nuk eshte kerkuar pagesa e ketij veprimi nga ana e punonjesve te 
ASHK, Si dhe plan vendosja e kerkuar ne shkallen 1:2500 nuk eshte e vulosur nga institucioni 
perkates ne kete rast DAMT. Është kryer ndarje pasurie e pasurise 402 mungon urdheri ndarjes 
si dhe mungojne kartelat e reja krijuar nga ndarja pasurise. Nuk është kerkuar pagesa e ketij 
veprimi nga ana e punonjesve te ASHK si dhe Plan vendosja e kerkuar ne shkallen 1:2500 nuk 
eshte e vulosur nga institucioni perkates ne kete rast DAMT. Veprime këto në kundërshtim me 
ligjin nr. 111/2018 “Për kadastrën” neni 16 “Korrigjimi i gabimeve në të dhënat kadastrale” . 
Në 1 rast Referencë nr. 259, datë 16.08.2021 nuk dokumentohet diferenca prej 6 m2 ndërmjet 
AMTP-së dhe regjistrimit kartelës së pasurisë së paluajtshme në kundërshtim me piken 2, neni 
12 dhe pika 4, neni 13, seksioni 3 të ligjit 20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të 
pronësisë në republikën e Shqipërisë”. 
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Në 1 rast në Referencën nr. 1360 datë 16.09.2021, Janë përfshirë në mënyrë të pa argumentuar 
ligjërisht në certifikaten e pronesise anetaret e familjes se G.M. Veprime këto në kundërshtim 
me pikat 4, 7 dhe 21, të VKM nr.1174, datë 21.12.2020. 
Në 1 rast në Referencën nr. 650 datë 23.05.2017 është kryer regjistrimi me plan rilevimi te 
korrigjuar pa konfirmuar nga komuna përkatëse. Veprim ne Kundërshtim me VKM nr.1174, 
datë 21.12.2020.  
Në 1 rast në Referencën nr. 1 datë 08.07.2020, Nuk janë kryer pagesat e shërbimeve për 
pasurinë me sipërfaqe 1300m2, nuk është respektuar afati kohor I shpalljes afatit kohor prej 45 
ditor pasi date lëshimit të certifikatës është I njëjtë me datën e shkresës së dërgimit të 
dokumentacionit për afishim publik, në kundërshtim me nenin 31 ligjit nr. 111/2018 “Për 
Kadastrën”. (Më hollësisht trajtuar në pikën III.3, në faqet 58-84, të Raportit Përfundimtar të 
Auditimit). 
Rekomandim:Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK Kukëstë marrë masa, bazuar në shkeljet e 
konstatuara dhe në dispozitat ligjore përkatëse, të nxjerrë urdhër kufizimi për pasuritë e 
sipërcituara, regjistruar me referencat nr. 0048, datë 10.10.2021; nr. 0014, datë 30.01.2020; nr. 
012, datë 23.01.2020; nr. 100 datë 10.01.2021; nr. 63 datë 12.06.2020; nr. 62 datë 17.01.2020; 
nr. 259, datë 16.08.2021; nr. 1360 datë 16.09.2021; nr. 650 datë 23.05.2017; nr. 1 datë 
08.07.2020 deri në plotësimin me dokumentacionin ligjor, ose në të kundërt këto prona të 
kthehen me status të gjendjes fillestare. 
Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit në lidhje me regjistrimin e pasurive me 
nr. Pas.24/32-N11 ,Vol.35,Fq.235, Z.K. 2315; nr. Pas.24/32-N12 ,Vol.35,Fq.236, Z.K. 2315; nr. 
Pas.24/32-T ,Vol.35, Fq.237, Z.K. 2315, Kukës, u konstatua se: Në referencë janë të depozituar 
fleta aplikimit (3 flete) ku janë kryer pagesat për shërbimet për 2 pasuri (mungon pagesa për 
këtë shërbim për një pasuri) kur ndërkohe janë përpunuar 3 pasuri. Mungojnë të depozituara 
urdhrat e regjistruesit për ndarje –bashkim pasurie. Mungon shkresa nga ASHK kërkese për 
dërgim dokumentacioni nga Drejtoria e Drejtimit te Pronës Publike si dhe shkresa me lëndë 
dërgim dokumentacioni nga Drejtoria e Drejtimit te Pronës Publike. Në fletën model të krijuar 
nga zyra e ASHK Kukës mungojnë nënshkrimet përkatëse të specialistëve që kanë kryer 
veprimin si dhe data e kryerjes së veprimit. Veprime këto në kundërshtim me nenin 21 të ligjit 
nr. 111, datë 20.12.2018 “Për kadastrën”. (Më hollësisht trajtuar në pikën III.3, në faqet 58-84, 
të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
Rekomandimi:Drejtoria Vendore e ASHK Kukës,të marrë masa dhe të nxjerrë urdhër kufizimi, 
për pasuritë me nr. Pas.24/32-N11 ,Vol.35,Fq.235, Z.K. 2315; nr. Pas.24/32-N12 
,Vol.35,Fq.236, Z.K. 2315; nr. Pas.24/32-T ,Vol.35, Fq.237, Z.K. 2315, Kukësderi në plotësimin 
me dokumentacionin tekniko-ligjor dhe të fillojë procedurat 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 sipas kërkesave të ligjit nr. 111/2018 “Për 
Kadastrën”. 
Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit në lidhje me regjistrimin e pasurive me 
nr. Pas.39/74+2-6,Vol.10,Fq.112, Z.K. 2315; dhe nr. Pas.26/76+3-16,Vol.35,Fq.152, Z.K. 2315, 
Kukës, ka parregullsi ne plotesimin e references, si dhe nuk eshte kryer perllogaritja e tatimit te 
kalimiti te te drejtes si pasurise. Veprime këto në kundërshtim me nenin 21 të ligjit nr. 111, datë 
20.12.2018 “Për kadastrën” si dhe Udhëzimin e Përbashkët nr. 29 datë 30.07.2018(Më hollësisht 
trajtuar në pikën III.3, në faqet 58-84, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
Rekomandimi:Drejtoria Vendore e ASHK Kukës,të marrë masa dhe të nxjerrë urdhër kufizimi, 
për pasuritë nr. Pas.39/74+2-6,Vol.10,Fq.112, Z.K. 2315; dhe nr. Pas.26/76+3-
16,Vol.35,Fq.152, Z.K. 2315, Kukës, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko-ligjor. 
Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit në lidhje me regjistrimin e pasurive sipas 
lejes së ndërtimit me Referencë nr. 18077, datë 27.11.219 u konstatua se: Dokumentacioni i 
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dërguar në për regjistrim është jashtë afateve (Leje përdorimi nr. 01, datë 19.01.2015 dhe 
dërgimi i dokumentacionit datë 18.11.2019). Mospërputhje e të dhënave në vendimin nr. 222, 
datë 11.10.2010 dhe nr. 256, datë 10.04.2010. Dokumentacioni i plan-vendosjes nuk është 
nënshkruar nga titullari. 
Veprime këto në kundërshtim me: Neni 45 i ligjit nr. 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të 
paluajtshme” i ndryshuar , neni 51 i ligjit 111/2018 “Për Kadastrën”, neni 13 i ligjit nr. 8402, 
datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar dhe 
udhëzim 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”(Më hollësisht trajtuar në pikën III.3, në faqet 58-84, të Raportit Përfundimtar të 
Auditimit). 
Rekomandimi:Drejtoria Vendore e ASHK Kukës,të marrë masa dhe të nxjerrë urdhër kufizimi, 
për pasurinë e regjistruar me Referencën nr. 18077, datë 27.11.2019. 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. 
Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të regjistrimit të pasurive në 8 raste, 
regjistrimi i pasurive sipas lejeve të legalizimit të objekteve informale është kryer në 
kundërshtim me dispozitat dhe akteve nënligjore pasi:  
-Në 4 raste janë regjistruar objekte informalë sipas lejeve të legalizimit ku referuar Vendimin e 
KKT nr. 8, datë 08.02.2017, Rregulloren e Plani i Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Kukës, është 
zona, ku përdorimet “Tokë Bujqësore” dhe nuk lejohen ndërtime Konkretisht: 
Ref. 0001367, datë 27.07.2021, është regjistruar pasuria nr. 3/7/2, vol. 32, fq. 165, ZK. 3425 
Ref. 0000127, datë 27.07.2020, është regjistruar pasuria nr. 249/6, vol. 10, fq. 41, ZK. 1248  
Ref. 056, datë 04.10.2020, është regjistruar pasuria nr. 355/4, vol. 3, fq. 45, ZK 2759  
Ref. 0057, datë 07.10.2020, është regjistruar pasuria nr. 355/5, vol. 3, fq. 46, ZK 2759 
Veprim në kundërshtim me nenin 14, të ligjit nr. 9244, datë 17.06.2004 “Për mbrojtën e tokës 
bujqësore”, të ndryshuar dhe me nenin 11/1, pikat 4, 4/1, 4/2 të ligjit nr. 8752, datë 26.3.2001 
“Për krijimin dhe funksionet e strukturave për administrimin dhe mbrojtjen e tokës”, të 
ndryshuar. Për regjistrimin e titullit të pronësisë për sa i përket praktikes së mësipërme, është 
vepruar jo në përputhje dhe zbatim me nenin 53, pika 1 të ligjit 111/2018 “Për Kadastrën 
-Në 3 raste janë regjistruar objekte informalë sipas lejeve të legalizimit ku referuar 
dokumentacionit disponibël në dosje, si genplani, harta dixhitale e paraqitur, rezulton se objekti 
ndodhen në buzë të rrugësdhe në këtë rast procesi i legalizimit duhej të ishte kushtëzuar prej 
distancave nga rruga: 
Ref. 17616, datë 16.01.2019, është regjistruar pasuria nr. 15/72, vol. 33, fq. 222, ZK 2315- Ref. 
17171, datë 12.06.2018, është regjistruar pasuria nr. 46-165-ND, vol. 33, fq. 28, ZK 2315-Kukës  
Ref. 019, datë 06.11.2019, Ref. 21, datë 25.06.2020, Ref. 22, datë 25.06.2020, Ref. 23, datë 
25.06.2020 është regjistruar pasuria 1412/2, vol. 8, fq. 6, ZK 2535-Lusen, Kukës.  
Veprime në kundërshtim me: Ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe 
integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, neni 39 “Përjashtimi nga legalizimi”; VKM nr. 
280, datë 1.4.2015 “Për përcaktimin e kritereve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm 
për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje”, e 
ndryshuar me nr. 756, datë 26.10.2016, pika 2.gj, 4/8/1; nenin 53, pika 1 të ligjit 111/2018 “Për 
Kadastrën”, 
Në 1 raste është regjistruar objekt informalë sipas lejes së legalizimit ku referuar Vendimin e 
KKT nr. 8, datë 08.02.2017, Rregulloren e Plani i Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Kukës, është 
zona Sh.13.8, ku përdorimet “Shëndetësi” dhe nuk lejohen ndërtime banimi. Veprime në 
kundërshtim me VKM nr. 280, datë 01.04.2015, e ndryshuar, Kreu II, pika 2.c, si dhe nenin 53, 
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pika 1 të ligjit 111/2018 “Për Kadastrën”(Më hollësisht trajtuar në pikën III.3, në faqet 58-84, të 
Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
Rekomandimi:Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës, në bashkëpunim 
me Drejtorinë e Përgjithshme të ASHK Tiranë, të ushtrojë kontroll administrativ për lëshimin e 
lejeve të legalizimit në përputhje me nenin 76 “Kontrolli administrativ” të ligjit 20/2020, datë 
05.03.2020. Për pasuritë e regjistruar, sipas këtyre lejeve të legalizimit me nr. 3/7/2, vol. 32, fq. 
165, ZK. 3425; nr. 355/4, vol. 3, fq. 45, ZK 2759; nr. 355/5, vol. 3, fq. 46, ZK 2759;nr. 15/72, 
vol. 33, fq. 222, ZK 2315; nr. 46-165-ND, vol. 33, fq. 28, ZK 2315; nr. 1412/2, vol. 8, fq. 6, ZK 
2535; nr. 9-3-ND dhe 14/59, vol. 34, fq. 114, ZK 2315,të marrë masa të nxjerrë urdhër kufizimi, 
deri në plotësimin e dokumentacionit të kërkuar ligjor. 
Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të regjistrimit të bashkimit-ndarje të 
pasurive konkretisht: Për bashkimin e pasurive me nr. 33/74-N7 e regjistruar në Vol.19, Faqe 
151, me emërtimin “Njësi” me sip. 8.08 m2 dhe Pasurinë me nr. 33/74-N8 e regjistruar në vol. 
34, faqe 64 me emërtimin “Njësi” me sip. 24.25 m2. Në pasurinë nr. 33/74-N9 vol. 34, faqe 65 
ZK 2315 është vepruar në kundërshtim me ligjin nr. 111/2018 “Për kadastrën” neni 21 
“Bashkimet dhe ndarjet e dokumenteve mbi pronat kufitare me pronar të njëjtë” pika 2 dhe 4. Në 
praktikën dokumentare të referencës nr. 17941, datë 01.08.2019 nuk administrohet kërkesa e 
pronarit për bashkim, si dhe nuk administrohet dokumentacioni origjinal të pasurive që 
bashkohen (Më hollësisht trajtuar në pikën III.3, në faqet 58-84, të Raportit Përfundimtar të 
Auditimit). 
Rekomandimi:Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës,të marrë masa dhe 
të nxjerrë urdhër kufizimi, për pasurinë nr. 33/74-N9 vol. 34, faqe 65 ZK 2315 deri në 
plotësimin me dokumentacionin tekniko-ligjor. 
Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të regjistrimit të bashkimit-ndarje të 
pasurive konstatuan parregullsi e konkretisht: 
-Për ndarjen e pasurisë me nr. 50/297, vol. 31, faqe 186, ZK 2315 “Truall” me sip. 457.33 m2 
sipas Urdhër për ndarje pasurie me nr. 105, datë 01.10.2019 në pasuritë me nr. 50/336 e nr. 
50/337 është vepruar në kundërshtim me ligjin nr. 111/2018 “Për kadastrën” neni 21 “Bashkimet 
dhe ndarjet e dokumenteve mbi pronat kufitare me pronar të njëjtë” pika 2. Në praktikën 
dokumentare të referencës nr. 17999 datë 01.10.2019 nuk administrohet kërkesa me shkrim e 
pronarit për ndarjen e pasurisë.  
-Për ndarjen e pasurisë me nr. 33/109+1-1, vol. 19, faqe 238, ZK 2315 me sip. 81.6 m2 
“Apartament” sipas Urdhër për ndarje pasurie me nr. 193, datë 20.06.2018, në pasuritë me nr. 
nr. 33/109+1-2 e nr. 33/109+1-3 është vepruar në kundërshtim me ligjin nr. 33/2012 “Për 
regjistrimin e pasurive të paluajtshme” neni 34 “Bashkimet dhe ndarjet” pika 2,4 . Në praktikën 
dokumentare të referencës nr. 017220 datë 21.06.2018 nuk administrohet kërkesa me shkrim e 
pronarit për ndarjen e pasurisë. 
 Në regjistrimin e Pas. nr. 34/30+1-16,Vol.20,Fq.197, Z.K. 2315, Kukës, Ka parregullsi ne 
sipërfaqet e kartelave te reja përftuar nga procesi i ndarjes pasi sipërfaqe e kartelës mëmë është 
293.90 m2 ndërsa kartelat e hapura janë 152.21m2 dhe 141.78 m2 si dhe nuk janë marre 
parasysh sipërfaqet e përbashkëta si p.sh. (shkallet veranda, etj.) te cilat duhet te mos përfshihen 
ne sipërfaqen e certifikueshme . Veprime këto jo në vijueshmëri me nenin 21 të ligjit nr. 111, 
datë 20.12.2018 “Për kadastrën”(Më hollësisht trajtuar në pikën III.3, në faqet 58-84, të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 
Rekomandimi:Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës,të marrë masa dhe 
të nxjerrë urdhër kufizimi, për pasuritë nr. 50/336, nr. 50/337, nr. 33/109+1-2, nr. 33/109+1-3 si 
dhe nr. 34/30+1-16 në ZK 2315 deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko-ligjor. 
Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të regjistrimit të objekteve të kthyera me 
Komision Kthimit të Pronave dhe Privatizime nga Bashkia konstatuam: 
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Pasuria me nr. 11/55-N1 vol. 18, faqe 169, ZK 2315, Apartament me sip. 363.7 m2. 
-me Referencën 0487, datë 27.09.2001, Pasuria me nr. 11/55-ND vol. 18, faqe 169, ZK 2315, 
Ndërtesë me sip. 363.7 m2, në pronësi të A.Z ka regjistruar pronën sipas kontratës së privatizimit 
nr. 1243 Rregj., nr. 358 Kol., datë 17.10.2000 midis Degës së Agjencisë Kombëtare të 
Privatizimit dhe Ndërmarrja e Gjeologjisë Kukës si palë shitëse dhe A.Z si palë blerëse i cili 
është edhe pronar i truallit në ndërtese prej 363.7 m2 
Pasuria me nr. 11/55+3-1 vol. 15, faqe 69, ZK 2315, Apartament me sip. 55 m2. 
Kjo pasuri është regjistruar për herë të pare me -me Referencën 03090, datë 06.08.1999, 
Pasuria me nr. 11/55+3-1 vol. 15, faqe 69, ZK 2315, Apartament me sip. 55 m2 shtetasi Sh.T ka 
regjistruar, pronën në fjale sipas Kontratës datë 26.11.1997 lidhur me Bashkinë Kukës. Ka 
kaluar në pronësi të H.T me me Referencën 05999, datë 01.10.2004, dhe aktualisht në 
momentin e auditimit është në pronësi H.T sipas Referencën 015019, datë 29.01.2016, dhe me 
Referencën 015192, datë 26.04.2016, 
Nga A.Z me datë 19.06.2020 është paraqitur Vendimi i Gjykatë të Rrethit Kukës me nr. 237 
Vendimit dhe nr. 61 Aktit datë 24.06.2005 për konstatim e pavlefshmërisë së kontratës së shitjes 
datë 26.11.1997 të lidhur midis Bashkisë Kukës me cilësinë e shitësit edhe Sh.T në cilësinë e 
blerësit (pronari i parë). dhe me Referencën 18460, datë 23.06.2020, nga DV ASHK Kukës 
është vendosur “Kufizim” për pasurinë me nr. 11/55+3-1 vol. 15, faqe 69, ZK 2315, Apartament 
me sip. 55 m2 mbështetur në Vendimin e Gjykatës Rrethit Kukës.  
Paraqitja në DV ASHK Kukës e Vendimin e Gjykatë të Rrethit Kukës me nr. 237 Vendimit dhe 
nr. 61 Aktit datë 24.06.2005 në datë 19.06.2020 nga A.Z është veprim në kundërshtim me ligjin 
nr. 111/2018 “Për Kadastrën” konkretisht nenin 25 “Kërkesa për regjistrim dhe kamatëvonesa”.  
Nga DV ASHK Kukës nuk është përcaktuar pozicioni i pasurisë me nr. 11/55+3-1 vol. 15, faqe 
69, ZK 2315, Apartament me sip. 55 m2 me pronar H.T,në lidhje me pasurinë nr. 11/55-N1, vol. 
18, faqe 169, ZK 2315, Ndërtesë me sip. 363.7 m2, në pronësi të A.Z 
Veprime në kundërshtim me ligjin nr. 111/2018 “Për Kadastrën” konkretisht përcaktime në 
nenin 16 “Korrigjimi i gabimeve në të dhënat kadastrale”; në nenin 23 “Pasojat juridike të 
regjistrimit”; si dhe në nenin 37 “Nivelet e përmirësimit të regjistrit” (Më hollësisht trajtuar në 
pikën III.3, në faqet 58-84, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
Rekomandimi:Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës,të marrë masa për 
aplikimin e kamatëvonesave në paraqitjen e Vendimit të Gjykatës nr. 237 Vendimit dhe nr. 61 
Aktit, datë 24.06.2005, si dhe në raport me kufizimin e vendosur me Referencën 18460, datë 
23.06.2020, për pasurinë me nr. 11/55+3-1 vol. 15, faqe 69, ZK 2315, Apartament me sip. 55 m2 
të veprojë me Korrigjimin e të gabimeve në të dhënat kadastrale duke orientuar palët në konflikt 
për zgjidhje në rrugë gjyqësore. 
 
B. MASA PËR ELEMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË 
ADMINISTRIMIN E PRONËS PUBLIKE DHE PËR MENAXHIMIN ME 
EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET TË PRONËS PUBLIKE 
Gjetje nga auditimi: NgaDrejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës (ish- 
Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Kukës)për periudhën objekt auditimi, janë lëshuar 468 leje 
legalizimi për objektet informale të legalizuara. Nga 468 leje legalizimi të lëshuara, për parcela 
ndërtimore në total prej 3134.85 m2 lejet e legalizimit janë me shënimin “Kalimi i pronësisë për 
parcelën ndërtimore do miratohet me Vendim të Këshillit të Ministrave”, nisur nga çmimet e 
tokës truall për këto zona, sipas Vendimit të KM nr. 89, datë 03.02.2016 “Për miratimin e hartës 
së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë”, dhe për sipërfaqet e parcelave ndërtimore, 
rezulton një shumë që duhej paguar prej subjekteve informale prej 1,483,098 lekë veprime këto 
në kundërshtim me ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 me ndryshime, neni 17 ( pika 5 ), si dhe 



 

19 
 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
 

   DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETEVE DHE MJEDISIT 
                           RAPORT PËRFUNDIMTAR “MBI AUDITIMIN E PËRPUTHSHMËRISË” NË ASHK  KUKËS  

ligjin nr. 20/2020, datë 05.03.2020 (Më hollësisht trajtuar në pikën III.2, faqet 26-58, të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 
Rekomandimi:Drejtoria Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës, 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 parcelat ndërtimore 
prej 3134.85 m2 të pajisur me Leje legalizimi të objektit, për të mundësuar brenda afateve 
ligjore likuidimin të vleftës përkatëse prej 1,483,098 lekë të parcelave ndërtimore. 
Gjetje nga auditimi Nga auditimi i dokumentacionit të administruar sipas Lejes së Legalizimit 
nr. 58119, datë 18.03.2019 u konstatua se nga Drejtoria Vendore e ASHK Kukës është llogaritur 
vlera e Parcelës Ndërtimore për kalimin e pronësisë në datë 30.01.2019 me çmimin preferencial 
prej 2,000 lekë/m2 ose me 50 % të vlerës prej 5,280 lekë/m2 referuar VKM nr. 89, datë 
03.02.2016. Veprime në shkelje të legjislacionit të sipër përmendur pasi 3 fishi i ndërtimit është 
(44 x 3) 132 m2 dhe pjesa tjetër nqs tereni e nuk lejon ndarjen duhet të paguhet në përputhje me 
neni 17 të ligjit nr. 9482/2006 me ndryshime, nga ku është krijuar të ardhura të munguara 
prej 369,820 lekë+bono { 859,320 lekë detyrimi – 489,500 lekë të llogaritura e paguar} pasi 
detyrimi duhet të ishte 859,320 lekë{( 132 m2 x 2000 lekë )+(112.75 x 5,280)} (Më hollësisht 
trajtuar në pikën III.2, faqet 26-58, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
Rekomandimi:Drejtoria Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës, të marrë masa 
dhe të ndjekë të gjitha procedurat ligjore, për të mundësuar likuidimin të vleftësprej 369,820 
lekë+bono. 

         
I.3. Opinioni i auditimit 
 
Opinion mbi përputhshmërinë: (I pakualifikuar) 
Ne kemi audituar përputhshmërinë e veprimtarisë e Drejtorisë Vendore të Agjencisë Shtetërore 
të Kadastrës Kukës, me kriteret e vlerësimit përfshirë kuadrin ligjor, rregullat dhe rregulloret që 
lidhen me procedurat e legalizimit dhe regjistrimit të pasurive. 
Në opinionin tonë, bazuar në punën e kryer të auditimit ka rezultuar se aktiviteti i Drejtorisë 
Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës, është në përputhje me të gjitha aspektet 
materiale me Ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e 
ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar; ligjit 20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të 
pronësisë në republikën e Shqipërisë”; ligjin nr. 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të 
paluajtshme” si dhe ligjin nr. 111/2018 “Për Kadastrën”  
Baza për opinionin  
Ne kemi kryer auditimin e përputhshmërisë në mbështetje me ligjin nr.154/2014, miratuar në 
datën 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, në 
përputhje me (ISSAI 4100)1Standardet Ndërkombëtare të Auditimit, Manuali i Auditimit të 
Përputhshmërisë, miratuar me Vendimin e Kryetarit të KLSH-së nr. 66, datë 23.06.2020. Ne 
jemi të pavarur kundrejt subjektit të audituar, e theksuar kjo në ISSAI-n 10- Deklarata e 
Meksikës mbi Pavarësinë e SAI-t, si dhe ISSAI 30- Kodi Etik. Ne i kemi përmbushur 
përgjegjësitë tona etike, në përputhje me standardet e sipërpërmendura, përfshirë këtu edhe 
Kodin e Etikës së KLSH-së, miratuar me Vendimin nr. 27, datë 20.04.2008, të Kryetarit të 
KLSH-së. 
Në besojmë se evidencat e auditimit janë të mjaftueshme dhe krijojnë bazën e arsyeshme për 
dhënien e opinionit i pakualifikuar Dhënien e opinionit i pakualifikuar e mbështesim në 

                                                
1ISSAI 4100 - Objektivi i audituesve në një auditim përputhshmërie është të japë siguri të arsyeshme nëse informacioni i mbledhur sa i takon një 
çështjeje të veçantë është në përputhje, në të gjitha aspektet materiale, me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi, kur auditimi behet veçmas me 
auditimin e pasqyrave financiare. 
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konkluzionet e mëposhtme të arritura në përfundim të procesit të auditimit për marrjen e masave 
në zgjidhjen e çështjeve: 

Për zbatimin e procedurat ligjore të legalizimit  
- Në 4 raste, janë kryer legalizime të objekteve, pa respektuar distancat nga rrugët në 
kundërshtim me Ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e 
ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, neni 39 “Përjashtimi nga legalizimi” me VKM nr. 280, datë 
1.4.2015 “Për përcaktimin e kritereve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të 
kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje” kreu III. 
“Kriteret për legalizimin e ndërtimeve jashtë zonave informale të miratuara”, pika 4/b ,Ligjin 
Nr.8378, datë 22.07.1998 i ndryshuar “Kodi rrugor në Republikën e Shqipërisë”, neni 2 
“Përcaktime dhe klasifikime rrugësh” dhe neni 4, “Përcaktimi i qendrave të banuara” ,VKM nr. 
153, date 07.04.2000 “Për miratimin e rregullores së zbatimit të Kodit Rrugor në Republikën e 
Shqipërisë” neni 25, pika 2; ndërkohë që në dosje nuk ka korrespodencë shkresore me 
Autoritetin Rrugor Shqiptar për të përcaktuar nëse parcela ndërtimore bie në rrugë apo mbi 
projektin infrastrukturor, 
-Në 1 rast është kryer legalizim i objektit informal sipas lejes së legalizimit nr. 33925, datë 
27.11.2019, në territor të planifikuar për institucioneve publike, pasi sipas dokumentacionit 
disponibël në dosje, si genplani, harta dixhitale e paraqitur, rezulton se objekti i legalizuara prek 
projektin konkret të infrastrukturës rrugore si dhe ndodhet i përfshirë në Planin e Përgjithshëm 
Vendor i Bashkisë Kukës miratuar me Vendimin e KKT nr. 8, datë 08.02.2017, Rregulloren e 
Plani i Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Kukës, është zona Sh.13.8, ku përdorimet “Shëndetësi” 
dhe nuk lejohen ndërtime banimi. Në kundërshtim me VKM nr. 280, datë 01.04.2015, e 
ndryshuar, Kreu II, pika 2.c; si dhe nenin 18 të ligjit 20/2020, datë 05.03.2020. 
- Në 2 rasteështë marrë Vendimi për kualifikim të objekteve informale pasi objektet e 
legalizuara bien sipas Planit të Përgjithshëm Vendor në njësinë strukturore IN.7 
“Infrastrukturë rrugë lokale “F”dhe zona AR.9.4, ku përdorimet “Infrastrukturë 
Turistike” Në kundërshtim me VKM nr. 1040, datë 25.11.2020 në Kreun II, pika 15.gj dhe pika 
24.  
- Në 1 rasteështë marrë Vendimi për kualifikim të objekteve informale sipas Vendimit nr. 56, 
datë 30.03.2021në buzë kanali, pasi nga DVASHK Kukës nuk është përcaktuar statusi i 
kufitarit nga lindja “Përrua” apo Kanal kryesor ose ndihmës kjo në përputhje e zbatim me 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 leje”, kreu III, pika 18, gërma ë; si 
dhe të ligjit 24/2017, neni 46, pika ç. 
- Në 7 raste janë lëshuar leje legalizimi si dhe janë marrë Vendime Kualifikimi në kundërshtim 
me Planin e Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Kukës miratuar me Vendimin e KKT nr. 8, datë 
08.02.2017, konkretisht ku përdorimet lejohen “Tokë Bujqësore”; “Sistem Natyror” si dhe 
“Park Natyror Urban” dhe nuk lejohen ndërtime. Veprime në kundërshtim me nenin 14, të 
ligjit nr. 9244, datë 17.06.2004 “Për mbrojtën e tokës bujqësore”, të ndryshuar dhe me nenin 
11/1, pikat 4, 4/1, 4/2 të ligjit nr. 8752, datë 26.3.2001 “Për krijimin dhe funksionet e strukturave 
për administrimin dhe mbrojtjen e tokës”, të ndryshuar. 
- Në 1 rastështë llogaritur vlera e Parcelës Ndërtimore për kalimin e pronësisë me çmimin 
preferencial nga ku janë krijuar të ardhura të munguara prej 369,820 lekë+bono 
- Në 6 raste miratimi i kalimit të pronësisë për objekte të ndërtuara para vitit 1991, nuk është 
kryer në përputhje me përcaktimet ligjore, në kundërshtim me VKM 442, datë 18.07.2018 “Për e 
përcaktimin procedurave të kalimit të pronësisë të pasurive të paluajtshme, të ndërtuara deri në 
datë 10.08.1991 dhe të truallit funksional të tyre” pikat 7 dhe 8.  
-Nga 468 leje legalizimi të lëshuara, për parcela ndërtimore në total prej 3134.85 m2 lejet e 
legalizimit janë me shënimin “Kalimi i pronësisë për parcelën ndërtimore do miratohet me 
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Vendim të Këshillit të Ministrave” rezulton një shumë që duhej paguar prej subjekteve informale 
prej 1,483,098 lekë (të ardhura të munguara)veprime këto në kundërshtim me ligjin nr. 9482, 
datë 03.04.2006 me ndryshime, neni 17 ( pika 5 ), si dhe ligjin nr. 20/2020, datë 05.03.2020  
 Mbi zbatimin e procedurave të regjistrimit të pronës 
- Në lidhje me regjistrimin e AMTP u konstatua se në 10 raste është vepruar në kundërshtim me 
legjislacionin  
-Në 3 raste në regjistrimin e tokës bujqësore me AMTPnë dosje mungon certifikata origjinale që 
tregon gjendjen familjare deri me 01.08.1991, siç përcaktohet në UKM Nr. 994, datë 9.12.2015 
”Për Procedurën e Regjistrimit të Akteve të Marrjes së Tokës në Pronësi(AMTP)”; 
- Në 3 raste është kryer korigjim kartele dhe nuk është hapur kartele e re ose ne kartelen 
egzistuese te cilesohej kjo diference); nuk eshte kerkuar pagesa e ketij veprimi nga ana e 
punonjesve te ASHK, Si dhe plan vendosja e kerkuar ne shkallen 1:2500 nuk eshte e vulosur nga 
institucioni perkates ne kete rast DAMT. Veprime këto në kundërshtim me ligjin nr. 111/2018 
“Për kadastrën” neni 16 “Korrigjimi i gabimeve në të dhënat kadastrale” 
- Në 1 rast, Janë përfshirë në mënyrë të pa argumentuar ligjërisht në certifikaten e pronesise 
anetaret e familjes. Veprime këto në kundërshtim me pikat 4, 7 dhe 21, të VKM nr.1174, datë 
21.12.2020. 
- Në 1 rast Është kryer regjistrimi me plan rilevimi te korrigjuar pa konfirmuar nga komuna 
përkatëse. Veprim ne Kundërshtim me VKM nr.1174, datë 21.12.2020.  
-Në 1 rast, Nuk janë kryer pagesat e shërbimeve për pasurinë me sipërfaqe 1300m2, nuk është 
respektuar afati kohor I shpalljes afatit kohor prej 45 ditor pasi date lëshimit të certifikatës është 
I njëjtë me datën e shkresës së dërgimit të dokumentacionit për afishim publik, në kundërshtim 
me nenin 31 ligjit nr. 111/2018 “Për Kadastrën” 
- Në 2 raste ka parregullsi ne plotesimin e references, si dhe nuk eshte kryer perllogaritja e 
tatimit te kalimiti te te drejtes si pasurise. Veprime këto në kundërshtim me nenin 21 të ligjit nr. 
111, datë 20.12.2018 “Për kadastrën” si dhe Udhëzimin e Përbashkët nr. 29 datë 30.07.2018. 
Nga auditimi i dokumentacionit të regjistrimit të pasurive në 8 raste, regjistrimi i pasurive sipas 
lejeve të legalizimit të objekteve informale është kryer në kundërshtim me dispozitat dhe akteve 
nënligjore  
-Në 4 rastejanë regjistruar objekte informalë sipas lejeve të legalizimit ku referuar Vendimin e 
KKT nr. 8, datë 08.02.2017, Rregulloren e Plani i Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Kukës, është 
zona, ku përdorimet “Tokë Bujqësore” dhe nuk lejohen ndërtime. Veprim në kundërshtim 
me nenin 14, të ligjit nr. 9244, datë 17.06.2004 “Për mbrojtën e tokës bujqësore”, të ndryshuar 
dhe me nenin 11/1, pikat 4, 4/1, 4/2 të ligjit nr. 8752, datë 26.3.2001 “Për krijimin dhe 
funksionet e strukturave për administrimin dhe mbrojtjen e tokës”, të ndryshuar. Për regjistrimin 
e titullit të pronësisë për sa i përket praktikes së mësipërme, është vepruar jo në përputhje dhe 
zbatim me nenin 53, pika 1 të ligjit 111/2018 “Për Kadastrën 
-Në 3 rastejanë regjistruar objekte informalë sipas lejeve të legalizimit ku referuar 
dokumentacionit disponibël në dosje, si genplani, harta dixhitale e paraqitur, rezulton se objekti 
ndodhen në buzë të rrugësdhe në këtë rast procesi i legalizimit duhej të ishte kushtëzuar prej 
distancave nga rruga. Veprime në kundërshtim me: Ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për 
legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, neni 39 
“Përjashtimi nga legalizimi”; VKM nr. 280, datë 1.4.2015 “Për përcaktimin e kritereve, 
procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat 
anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje”, e ndryshuar me nr. 756, datë 26.10.2016, pika 
2.gj, 4/8/1; nenin 53, pika 1 të ligjit 111/2018 “Për Kadastrën”, 
- Në 1 rasteështë regjistruar objekt informalë sipas lejes së legalizimit ku referuar Vendimin e 
KKT nr. 8, datë 08.02.2017, Rregulloren e Plani i Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Kukës, është 
zona Sh.13.8, ku përdorimet “Shëndetësi” dhe nuk lejohen ndërtime banimi. Veprime në 
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kundërshtim me VKM nr. 280, datë 01.04.2015, e ndryshuar, Kreu II, pika 2.c, si dhe nenin 53, 
pika 1 të ligjit 111/2018 “Për Kadastrën” 
-Për veprime në ndarje-bashkim pasurie është vepruar në kundërshtim me ligjin nr. 111/2018 
“Për kadastrën” neni 21 “Bashkimet dhe ndarjet e dokumenteve mbi pronat kufitare me pronar 
të njëjtë” pika 2, nuk administrohet kërkesa me shkrim e pronarit për ndarjen e pasurisë.  
Përgjegjësitë e Drejtuesve të DVASHK Kukës: 
Strukturat drejtuese të DVASHK Kukës, janë përgjegjëse për miratimin e lejeve të legalizimit 
dhe regjistrimin e pasurive të paluajtshme në përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore të fushës, 
si dhe kryerjen e shërbimeve ndaj publikut brenda afateve ligjore, me qëllim rritjen e 
besueshmërisë dhe transparencës ndaj qytetarëve. Stafi drejtues është përgjegjës për drejtimin e 
institucionit, në përputhje me politikat, ligjet dhe rregulloret e aplikuara (kriteret e vlerësimit). 
Stafi drejtues është përgjegjës për përdorimin e burimeve financiare në përputhje me të gjitha 
ligjet dhe rregulloret në fuqi. 
Përgjegjësitë e Audituesve të KLSH mbi Auditimin e Përputhshmërisë: 
Objektivi i audituesit të jashtëm publik lidhet me garantimin e sigurisë së arsyeshme, nëse 
procedurat e dhënies së lejeve të legalizimit dhe regjistrimi i pasurive të paluajtshme, të 
miratuara nga DVASHK Kukës, nuk paraqesin anomali materiale, kështu si pasaktësi apo 
gabime që mund të kenë ekzistuar, nëse regjistrimi i pasurive dhe transaksionet mbi pasuritë, e 
regjistruara janë kryer, në përputhje me kriteret e përcaktuara dhe kërkesat ligjore. Siguria e 
arsyeshme është një nivel i lartë sigurie, por nuk garanton që auditimi i kryer në përputhje me 
standardet mundëson identifikimin e çdo gabimi apo anomalie që mund të ekzistojë. Përveç 
standardeve ISSAI, audituesi i KLSH, gjithashtu aplikon edhe gjykimin dhe skepticizmin e tij 
profesional në punën audituese. Auditimi identifikon çështjet më të rëndësishme lidhur me 
auditimin e aktivitetit të institucionit gjatë të periudhës objekt auditimi, duke i përshkruar në 
raportin e auditimit, me përjashtim të rasteve kur kuadri ligjor, nuk lejon vënien në dispozicion 
të tyre, për publikun ose në raste të rralla kur vetë ne vendosim që këto çështje nuk duhet të 
përfshihen në raport për shkak të pasojave negative që publikimi i tyre mund të sjellë në 
publikun e gjerë. 
 
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.1222/1 prot., datë 
22.11.2021, i ndryshuar me nr. 1222/2, datë 27.01.2022 nga data 01.12.2021 deri në datën 
25.02.2022, në Drejtorinë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës (DVASHK) Kukës, 
KLSH kreu auditimin e përputhshmërisë “Mbi procedurën e pranimit dhe administrimit të 
dokumentacionit për regjistrimin e pasurive të paluajtshme dhe auditimin e ligjshmërisë dhe 
përputhshmërisë në kryerjen e procedurave të legalizimit për periudhën e funksionimit”. 
 
Auditimi përputhshmërisë u krye nga Grupi i Auditimit me përbërje: 
1. A.M, Përgjegjës grupi 
2. F.Ç, Auditues 
3. J.N, Ekspert i jashtëm 
Nga grupi i auditimit u përgatit Projekt Raporti i Auditimit, një kopje e të cilit është dërguar në  
DVASHK Kukës me nr. 1222/4, datë 30.03.2022. Me ardhjen e observacioneve me nr. 1222/5, 
datë 09.05.2022, sipas kërkesës së subjektit në auditimnë datë 16.05.2022 u krye ballafaqimi në 
ambientet e KLSH-së. Në përfundim u hartua ky Raport përfundimtar auditmi.  
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1. Titulli - Mbi Auditimin e Përputhshmërisë për veprimtarinë e Drejtorisë Vendore të 
Agjencisë Shtetërore të Kadastrës (ish-Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t dhe Ish-ZVRPP) 
Kukës”. 
2. Marrësi – Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës,Kukës. 
3. Objektivat dhe qëllimi 
Objektivat: Mbi dhënien e një vlerësimi objektiv, profesional e të pavarur, mbi shkallën e 
ndjekjes nga subjekti i rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, politikave, kodeve, si dhe auditimin 
e përgjegjësisë financiare dhe procedurat e shqyrtimit dhe miratimit të kërkesave për pranimin  
Me ardhjen e observacioneve  administrimit të dokumentacionit për regjistrimin e pasurive të 
paluajtshme dhe shqyrtimi i procedurave të legalizimit. 
Qëllimi: Raportimi dhe evidentimi i gjetjeve, nxjerrja e konkluzioneve dhe rekomandimet e 
auditimit. 
4. Identifikimi i çështjes  
Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të KadastrësKukës është person juridik, publik 
jobuxhetor, në varësi të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës (ASHK) dhe ka për objekt të 
veprimtarisë administrimin e kadastrës së zonës/zonave të regjistrimit në kompetencë të tyre, si 
dhe janë përgjegjëse për zbatimin e procedurave të parashikuara nëlegjislacionin për çështjet e 
pronësisë. Drejtoria vendore administron: a) kadastrën (regjistrin e pasurive të paluajtshme); b) 
hartat kadastrale për zonën e regjistrimit të pasurive të paluajtshme; c) vendimet gjyqësore, aktet 
administrative, kontratat, aktet dhe dokumentet e tjera, të hartuara sipas ligjit, që kanë ndikim 
mbi regjimin juridik të pasurisë së paluajtshme apo të të drejtave reale mbi to, të cilat, sipas 
ligjit, duhet të regjistrohen në regjistrat e pasurive të paluajtshme; ç) plane rilevimi, indekse të 
regjistrimeve në regjistrat e pasurive të paluajtshme, si dhe regjistra të tjerë, të krijuar apo të 
administruar gjatë veprimtarisë së zyrave vendore të pasurive të paluajtshme; d) informacion 
filmik dhe elektronik; dh) dokumentacionin për procedurat administrative, të parashikuara në 
legjislacionin për çështjet e pronësisë. Drejtoria vendore, në përfundim të regjistrimit fillestar 
ose pas regjistrimit të çdo kalimi pronësie nga një pronar te një tjetër, lëshon certifikatën e 
pronësisë. Drejtoria vendore lëshon edhe akte të tjera kadastrale, sipas gjendjes ligjore të 
pasurisë apo shërbimit që ofron, sipas Ligjit nr. 111/2018 “Për kadastrën”. 
Projekt Raporti Auditimit i përgatitur, synon të identifikojë përmbushjen e rolit të DVASHK 
Kukës dhe përgjegjësive të tyre, që burojnë nga kuadri ligjor dhe dispozitat në fuqi, përsa i 
përket procedurës së legalizimit të ndërtimeve informale, kalimin në pronësi të trojeve, 
parcelave ndërtimore, regjistrimi në regjistrin e pasurive të paluajtshme e titujve të pronësisë dhe 
bashkëpunimi institucional midis institucioneve të përfshira në procesin e legalizimit. Në bazë të 
gjykimit dhe skepticizmit profesional, për qëllimet e auditimit, audituesit kanë bërë vlerësimin, 
analizimin dhe klasifikimin e gabimeve të zbuluara, si dhe janë vlerësuar evidencat e 
grumbulluara përsa i përket besueshmërisë, mjaftueshmërisë dhe përshtatshmërisë.  
Në lidhje me verifikimin e procedurave të mësipërme, nga Grupi i Auditimit u shqyrtuan 
dokumentacioni tekniko-ligjor i legalizimit të objekteve (vetëdeklarimet, kërkesa të subjekteve, 
procesverbalet e verifikimit në terren, skicat fushore, fotografitë e objekteve, genplan, 
planimetri, hartat fizike dhe dixhitale, ortofotot etj.), kartelat e pasurive të paluajtshme, sipas 
volumeve në zonat kadastrale përkatëse, referencat përkatëse të regjistrimit dhe dokumentacioni 
bashkëlidhur referencave përkatëse, kontrata, plan rilevime, si dhe korrespondencat shkresore 
me institucionet përkatëse, deklarata noteriale, urdhëra etj.  
Drejtimet kryesore të auditimit të miratuara në programin e auditimit janë si më poshtë: 
I. Mbi zbatimin e procedurave ligjore të legalizimit 
a) Krijimi i bazës së të dhënave për ndërtimet pa leje dhe përpunimi i tyre. Evidentimi dhe 
diferencimi në subjektet përfitues ose jo nga procesi i legalizimit.  
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b) Procedurat e miratimit dhe dhënies së lejes së legalizimit nga Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-
t, regjistrimi në ish-ZVRPP Kukës, (aktualisht DVASHK Kukës) sipas kategorive përkatëse, 
pagesa e taksës së ndikimit në infrastrukturë (për periudhën objekt auditimi). 
c) Auditim mbi besueshmërinë ligjore të shqyrtimit dhe zgjidhjes së ankesave dhe respektimi i 
afateve ligjor për kthim përgjigje. 
d) Auditimi mbi pranimin e dokumentacionit dhe regjistrimin e pasurive të paluajtshme të 
përfituar nga VKM nr. 442, datë 18.7.2018 “Për përcaktimin e procedurës së kalimit të pronësisë 
e të regjistrimit të pasurive të paluajtshme, të ndërtuara deri më 10.8.1991 dhe të truallit 
funksional të tyre”. Vendim Nr. 827, datë 30.9.2020 “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”. 
II. Mbi zbatimin e procedurave të regjistrimit të pronës 
a) Auditimi mbi procedurat e regjistrimit fillestar si dhe pranimin e dokumentacionit për 
regjistrimin e pasurive të paluajtshme të përfituara nga ligji nr. 7698, datë 15.04.1993 “Për 
kthimin dhe kompensimin e pronave ish-pronarëve”, ligji nr. 7699, datë 21.4.1993 “Për 
kompensimin në vlerë të ish-pronarëve të tokës bujqësore”, i ndryshuar, dhe ligji nr. 9235 datë 
29.7.2004 “Për kthimin dhe kompensimin e pronës” i ndryshuar, për periudhën e auditimit dhe 
transaksioneve të kryera me këto prona. 
b) Auditimi mbi pranimin e dokumentacionit dhe regjistrimit të tokës bujqësore të përfituar nga 
ligji nr. 7501, datë 19.07.1991 “Për tokën” i ndryshuar; ligji nr. 8053, datë 21.12.1995 “Për 
kalimin në pronësi pa shpërblim të tokës bujqësore”, ligji nr. 8312 datë, 26.3.1998 “Për tokat 
bujqësore të pandara”, ligji 20/2020, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të 
pronësisë në Republikën e Shqipërisë”, për periudhën e auditimit dhe transaksioneve të kryera 
me këto prona. 
c) Auditimi mbi pranimin e dokumentacionit dhe regjistrimin e pasurive të paluajtshme të 
përfituara nga privatizimi, për periudhën e auditimit dhe transaksioneve të kryera me këto prona. 
ç) Auditimi mbi pranimin e dokumentacionit dhe regjistrimin e objekteve me leje ndërtimi mbi 
troje publike dhe private, në zbatim të ligjit nr. 8405, datë 17.09.1998 “Për urbanistikën” i 
ndryshuar, ligjit nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit” dhe akteve nënligjore 
të dala në zbatim të tyre, për periudhën e auditimit dhe transaksioneve të kryera me këto prona. 
d) Auditimi mbi pranimin e dokumentacionit dhe regjistrimin e objekteve me leje legalizimi në 
zbatim të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006, “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e 
ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, ligji 20/2020, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proceseve 
kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”, VKM nr. 438, datë 28.06.2006 “Për 
përcaktimin e kritereve, të procedurave dhe dokumentacionit të zbatueshëm, për të kualifikuar 
objektet në ndërtim, që legalizohen ose jo”, i ndryshuar dhe VKM nr. 40, datë 11.01.2012, për 
periudhën e auditimit dhe transaksioneve të kryera me këto prona. 
dh) Auditimi mbi procedurën e ndjekur për regjistrimin e pasurive të paluajtshme të përfituara 
nga vendime gjyqësore të formës së prerë, ndjekja dhe ecuria e proceseve gjyqësore. 
e) Auditimi mbi regjistrimin e pasurive me mbivendosje me prona të regjistruara më parë, 
evidentimi i tyre, praktikat në proces dhe shërbimi ndaj kërkesave të qytetarëve. 
III. Probleme të ndryshme të dala gjatë auditimit dhe indicet e ankesat e administruara në 
KLSH. 
5. Përgjegjësitë e strukturave drejtuese të subjektit të audituar  
Strukturat drejtuese dhe punonjësit e subjektit DVASHK Kukës janë autoriteti që lëshon akte 
kadastrale për çdo pasuri që gjendet në juridiksionin territorial të drejtorisë dhe nxjerrin aktet në 
zbatim të legjislacionit për çështjet e pronësisë. Për problematikat e trajtuara lidhur me çështjet 
nën auditim, mbajnë përgjegjësi për veprimet apo mosveprimet në lidhje me zbatimin e 
procedurës së legalizimit dhe për kalimin në pronësi dhe regjistrimin e parcelave ndërtimore, në 

https://www.ashk.gov.al/vkm-nr-442-date-18-7-2018/
https://www.ashk.gov.al/vkm-nr-442-date-18-7-2018/
https://www.ashk.gov.al/vkm-nr-442-date-18-7-2018/
https://www.ashk.gov.al/vkm-nr-442-date-18-7-2018/
https://www.ashk.gov.al/vendim-nr-827-date-30-9-2020/
https://www.ashk.gov.al/vendim-nr-827-date-30-9-2020/
https://www.ashk.gov.al/vendim-nr-827-date-30-9-2020/
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shkelje të ligjit 20/2020, datë 05.03.2020“Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në 
Republikën e Shqipërisë” dhe ligjit nr. 111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën” dhe të akteve 
ligjore e nënligjore të tjera të dala në zbatim të tyre.  
6. 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. 
7. Kriteret e vlerësimit  
Në të gjitha fazat e auditimit, sipas programit të detajuar, në përshtatje me Standardet e 
Auditimit dhe në referencë me problematikat e trajtuara, janë marrë në konsideratë si kriter 
vlerësues, Ligji nr.154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit 
të Lartë të Shtetit”, i ndryshuar; Rregullore e Brendshme e Organizimit dhe Funksionimit 
Administrativ të KLSH-së, miratuar me Vendimin të Kryetarit të KLSH nr.85, datë 30.06.2015, 
e ndryshuar; Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të INTOSAI-t (ISSAI), “Udhëzuesit e 
INTOSAI-t”; Udhëzues të përgjithshëm dhe specifik për auditimin, si dhe në praktikat më të 
mira ndërkombëtare të fushës së auditimit publik; Ligj nr. 20/2020, datë 05.03.2020 “Për 
përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”; Ligji nr. 111/2018, 
datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”; Ligji nr. 7850, datë 29.07.1994 “Kodi Civil i Republikës së 
Shqipërisë”, i ndryshuar; Ligji nr. 9482, datë 03.04.2006, “Për legalizimin, urbanizimin dhe 
integrimin e ndërtimeve pa leje”, i ndryshuar; Ligj nr. 10186, datë 05.11.2019 “Për rregullimin e 
pronësisë mbi truallin shtetëror në zonat me përparësi turizmin”, i ndryshuar; Ligji nr. 7850, datë 
29.07.1994 “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar; Ligji nr. 10296, datë 
08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar; VKM nr. 488, datë 
22.07.2014 “Për përcaktimin e çmimit favorizues të shitjes së parcelës ndërtimore për ndërtimet pa 
leje me funksion banimi dhe të përzier, të subjekteve që përfitojnë falje të pagesës, si dhe të mënyrës 
e afateve të pagesës”; VKM nr. 289, datë 17.5.2006, “Për organizimin dhe funksionimin e 
Agjencisë së Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale 
(ALUIZNI)”; VKM nr. 437, datë 28.06.2006 “Për përcaktimin e procedurave për mbledhjen, 
përpunimin dhe administrimin e të dhënave për ndërtimet pa leje, për ngritjen e bazës së të 
dhënave”; VKM nr. 332, datë 12.3.2008, “Për përcaktimin e rregullave të përgjithshme për 
ruajtjen dhe administrimin e informacionit hartografik, të përftuar nga fotografimi ajror, dixhital, 
i territorit të Republikës së Shqipërisë”; VKM nr. 488, datë 22.07.2014 “Për përcaktimin e 
çmimit favorizues të shitjes së parcelës ndërtimore për ndërtimet pa leje me funksion banimi dhe 
të përzier, të subjekteve që përfitojnë falje të pagesës, si dhe të mënyrës e afateve të pagesës”; 
VKM nr. 589, datë 10.09.2014 “Për përcaktimin e procedurave të evidentimit faktik, në terren, 
të ndërtimeve pa leje/shtesave në ndërtime me leje, të organeve dhe dokumentacionit për 
propozimin dhe miratimin e zonave informale”; VKM nr. 860, datë 10.12.2014 “Për përcaktimin 
e mënyrës së mbledhjes dhe administrimit të të ardhurave për ndërtimet pa leje dhe vlerave të 
zbatueshme për legalizim”; VKM nr. 280, datë 01.04.2015 “Për përcaktimin e kritereve, 
procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat 
anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje”, i ndryshuar; VKM nr.1040, datë 25.11.2020 
“Për përcaktimin e rregullave të zbatimit të kritereve tëlegalizimit dhe miratimin e modelit të 
aktit të legalizimit,për ndërtimet pa leje”; VKM nr. 954, datë 25.11.2015 “Për përcaktimin e 
kritereve, të procedurave dhe të formularit të lejes së legalizimit”; VKM nr. 1095, datë 
28.12.2015 “Për përcaktimin e rregullave të bashkërendimit të punës, ndërmjet ALUIZNI-t dhe 
ZQRPP-së, dhe të procedurave apo kufizimeve që zbatohen për efekt të regjistrimit të pasurive 
të legalizuara”, i ndryshuar; Udhëzim i Përbashkët Nr. 4695, datë 31.5.2016 “Për procedurat e 
hollësishme të regjistrimit dhe lëshimit të certifikatës së pasurisë së paluajtshme të legalizuar”; 

https://www.ashk.gov.al/vkm-nr-289-date-17-5-2006-i-ndryshuar/
https://www.ashk.gov.al/vkm-nr-289-date-17-5-2006-i-ndryshuar/
https://www.ashk.gov.al/vkm-nr-289-date-17-5-2006-i-ndryshuar/
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-VKM nr. 465, datë 22.06.2016 “Për përcaktimin e procedurave dhe rregullave për kalimin e së 
drejtës së pronësisë mbi parcelën ndërtimore të objekteve informale”; Udhëzim Nr. 1451, datë 
22.9.2016 “Për përcaktimin e procedurave të hartimit të propozimit, për kalimin e së drejtës së 
pronësisë mbi parcelën ndërtimore dhe miratimin e masës dhe vlerës së kompensimit financiar”; 
VKM nr. 19, datë 11.1.2017 “Për përcaktimin e rregullave të legalizimit të objekteve me leje 
ndërtimi, në të cilat janë kryer shtesa anësore dhe/ose në lartësi ose ndryshime të funksionit të 
hapësirave dhe të objekteve shumëkatëshe pa leje, të destinuara për kalimin e së drejtës së 
pronësisë apo qiradhënien”. 
8. Standardet e auditimit  
Auditimi bazohet në Ligjin nr.154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e 
Kontrollit të Lartë të Shtetit”, Manualin e Auditimit të Përputhshmërisë, Rregulloren e 
Procedurave të Auditimit nr.107, datë 08.08.2017, e ndryshuar dhe Standardet Ndërkombëtare të 
Auditimit ISSAI. 
9. Metodat e auditimit  
Përarritjen e objektivave, audituesit janë bazuar tek kombinimi i testeve të ndryshme të auditimit 
dhe në procedurat analitike. Metodat e përdorura gjatë auditimit në arritjen e konkluzioneve 
janë: 
a. Metoda "Testim hap pas hapi": Përfaqëson veprime specifike që ndiqen brenda sistemit nga 

origjina deri në veprimin e fundit. Në këtë rast një numër i caktuar praktikash janë 
përzgjedhur për të parë se si njësia publike i është përmbajtur procedurave të caktuara.  

b. Metoda e ekzaminimit: Kjo është një procedurë e cila ka shërbyer për të shqyrtuar të dhëna 
që lidhen me kryerjen e auditimit. Në këtë mënyrë, ajo që është vëzhguar dhe identifikuar të 
mund të testohet më tej. Vlerësimi ka përfshirë procedura testimi, si dhe gjykimin 
profesional të audituesve në lidhje me përshtatshmërinë dhe efiçencën e veprimeve.  

c. Metoda e ekzaminimit kryq: Është përdorur kur është marrë informacioni për një ngjarje nga 
një burim i caktuar. Ky informacion është marrë dhe është krahasuar me një informacion të 
marrë për të njëjtat ngjarje, por me origjinë nga një burim tjetër. Kjo metodë është përdorur 
për të arritur nivelin e mjaftueshëm të besueshmërisë së përfundimeve. 

d. Metoda e inspektimit fizik: Me anë të kësaj metode audituesit kanë verifikuar gjendjen fizike 
të dokumenteve të ndryshme në lidhje me çështjet nën auditim.  

e. Metoda e intervistimit: Është konsideruar si një nga metodat më të mira dhe më të 
përshtatshme të përdorura gjatë procesit të auditimit për të gjetur informacion të 
menjëhershëm. Duke qenë se kjo metodë kufizohet nga besueshmëria e evidencës së 
mbledhur gjatë përdorimit të saj, kjo metodë është përdorur për kontrollin dhe verifikimin e 
informacionit gjatë përdorimit të ekzaminimit kryq, ose forma të tjera si p.sh. caktimi i 
takimeve, intervistat me punonjësit e tjerë të institucionit, ballafaqimi midis punonjësve që 
kanë patur përgjegjësi në procesin e punës etj. Është intervistuar stafi menaxherial dhe 
operacional gjatë fazës së njohjes së aktiviteteve dhe proceseve të njësisë së audituar. 
Intervistat kanë ofruar një mundësi për parashtrimin e pyetjeve për sqarim të informacionit 
shtesë në bazë të përgjigjeve të dhëna. Audituesit kanë qenë të paanshëm dhe janë munduar 
të jenë sa më efektiv duke iu shmangur anshmërisë së informacioneve duke bërë pyetje të 
hapura (që kërkojnë përgjigje dhe shpjegime disi të gjera). Evidencat e auditimit që përftohet 
nga takimi janë mbajtur saktë dhe në mënyrë korrekte.  

f. Metoda e testimit të detajuar: Audituesit kanë kryer ekzaminimin e dokumenteve të 
institucionit sipas objektivave të auditimit, dhe kanë marrë evidenca më të besueshme se sa 
intervistimi ose në mbështetje të informacioneve të mbledhura gjatë intervistimit.  

10. 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 
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ISSAI 1230 “Dokumentimi i Auditimit”. Nga audituesit u përgatit dokumentacioni i auditimit i 
mjaftueshëm për të mundësuar dhe kuptuar natyrën, kohën dhe shtrirjen e procedurave të 
auditimit të kryera në përputhje me standardet përkatëse dhe kërkesat e zbatueshme ligjore dhe 
rregullatore. Konkluzionet janë arritur duke u bazuar në rezultatet e procedurave të kryera dhe 
evidencat e marra të auditimit, si dhe në çështjet e rëndësishme që dolën gjatë auditimit. 
 
III-PËRSHKRIMI I AUDITIMIT 
 
III.1. Informacion i  përgjithshëm mbi subjektin 
 
Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës: 
Me hyrjen në fuqi ligjit nr. 111/2018, “Për Kadastrën”, miratuar në 07.02.2019 për periudhën 
objekt auditimi nga 01.01.2019 deri në 31.12.2021 ka funksionuar në zbatim të urdhrit të 
kryeministrit nr. 84, datë 02.05.2019 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë 
Shtetërore të Kadastrës”, si dhe Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 245, datë 24.04.2019 “Për 
miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave e shtesave mbi pagë të nëpunësve dhe 
punonjësve administrativë në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës”. 
Në Drejtorinë Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës referuar bazës së të dhënave 
të disponuar nga  viti 2019 deri në 31.12.2021, rezulton: 
ish Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Kukës 
Numri real i ndërtimeve pa leje të futura në proces legalizimi, në periudhën 2006-31.12.2021, 
është 5181 objekte. Në periudhën objekt auditimi, është kryer evidentimi faktik në terren për 
929 ndërtime pa leje, janë lëshuar 484 leje legalizimi nga të cilat për parcela ndërtimore në total 
prej 3134.85 m2  lejet e legalizimit janë me shënimin “Kalimi i pronësisë për parcelën 
ndërtimore do miratohet me Vendim të Këshillit të Ministrave”. 
ish-ZVRPP Kukës 
Ish-ZVRPP Kukës kryen 52 shërbime, prej të cilave  të auditueshme, për periudhën 3 vjeçare, 
janë: regjistrimi i kalimit të pronësisë me anë të ligjit, me vendim të gjykatës, apo një akti 
administrativ, regjistrimi i objekteve të legalizuara, regjistrim i lejes së ndërtimit, etj. shërbime 
të tjera më të vogla. Për periudhën 3 vjeçare objekt auditimi, ishin kryesisht:  gjatët vitit 2019 
janë kryer 10726 aplikime; në vitin 2020 janë kryer 11129 aplikime; në vitin 2021 janë kryer 
8916 aplikime;  
 
III.2. Zbatimi i procedurave ligjore në legalizimin e ndërtimeve informale. 
 
Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës  
Me hyrjen në fuqi ligjit nr. 111/2018, “Për Kadastrën”, miratuar në 07.02.2019 për periudhën 
objekt auditimi nga01.01.2019 deri në 31.12.2021 si pjesë e Drejtorisë Vendore të ASHK 
Kukës, “Sektori i Legalizimit dhe Planifikimit Urban” ka funksionuar në zbatim të urdhrit të 
kryeministrit nr. 84, datë 02.05.2019 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë 
Shtetërore të Kadastrës”, si dhe Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 245, datë 24.04.2019 “Për 
miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave e shtesave mbi pagë të nëpunësve dhe 
punonjësve administrativë në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës”  
 
-Krijimi i bazës së të dhënave për ndërtimet pa leje dhe përpunimi i tyre. Evidentimi dhe 
diferencimi në subjekte përfitues apo jo nga procesi i legalizimit.  
Sipas informacioneve të dhëna në Drejtorinë Vendorë të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës 
Kukës, (Sektori i legalizimit dhe planifikimit urban), konstatohet se nga viti 2005 deri në 
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31.12.2020 janë vetëdeklaruar gjithsej 5181objekte për legalizim, nga të cilat 4463 janë objekte 
informale të reja të vetëdeklaruara në periudhën nga viti 2006 deri në vitin 2021. 
 
   Në përmbledhje sipas viteve është si më poshtë: 

NR VETEDEKLARIME ALUIZNI- KUKËS 
1 Vetë deklarime 2006 1999 
2 Vetë deklarime 2006- 2013 181 
3 Vetë deklarime2014 645 
4 Vetë deklarime2015 979 
4 Vetë deklarime 2016 4 
5 Kërkesa për legalizimi 2017 32 
6 Kërkesa për legalizimi 2018 63 
7 Kërkesa për legalizimi 2019 70 
8 Kërkesa për legalizim 2020 101 
9 Kërkesa për legalizim 2021 389 

 TOTAL 4463 

10 

Kerkesa per kalimin te pronesise e te regjistrimit te 
pasurive te paluajtshme, te ndertuara deri me 
10.8.1991 dhe te truallit te tyre funksional 718 

  TOTAL 5181 
Burimi ALUIZNI Kukës 

Nga verifikimi rezulton se për vetdeklarimet nuk ka një database për të gjitha këto objekte 
informatë të ndërtuara në Drejtorinë Rajonale të ALUIZNI-t Qarku Kukës, në raste të pa 
përcaktuara subjektet kanë vetëdeklaruar disa herë të njëjtin objekt informal. Nuk ka një të 
dhënë të saktë mbi këto raste dhe nuk janë evidentuar në të dhënat e vetë deklarimeve. Në 
databasen e të dhënave me vetëdeklarime kolonat nuk janë të gjitha të plotësuara, ka mungesa të 
dhënash të paplotësuaranëkolonat përkatëse, psh. konkretisht,adresat me rrugët ku është ndërtuar 
objekti. 
Regjistri si manual dhe elektroniknuk është mbajtur në përputhje me manualin të miratuar me 
Urdhrin nr. 291, datë 01.09.2008 dhe nr. 846, datë 11.10.2012, pasi nuk janë hedhur të dhënat 
specifike të zonës ku i përket vija e verdhë ose jashtë vijës verdhë, planet rregulluese, datat e 
miratimit nga KRTSH, kufijtë ndarës, nomenklatura, zona kadastrale, sipërfaqja deklaruar, etj., 
veprime në kundërshtim me VKM nr. 437 datë 28.06.2006 “Për përcaktimin e procedurave për 
mbledhjen, përpunimin e administrimin e të dhënave për ndërtimet pa lejë për ngritjen e bazës të 
dhënave”, dhe Udhëziminnr. 767 datë 10.09.2014, si dhe Udhëzimi nr. 7 datë 08.11.2006 pika 
(e) në të përcaktohet që: 
 “Drejtoria e Përgjithshme e ALUIZNI-t krijon sistemin e saj të përpunimit dhe administrimit 
tëdhënave, që do të shërbejë për legalizimin e objektevepa lejë dhe për regjistrimin fillestar, si 
dhe për ecurinë e të gjitha etapave të procesit”. 
 
-Nga të dhënat e disponuar në subjektin nën auditim të vëna në dispozicion grupit të auditimit 
Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës (ish- Drejtoria Rajonale e 
ALUIZNI-t Qarku Kukës) administron nga 01.09.2006 deri në 31.12.2021 dosjet e 4463 
subjekteve me ndërtime informale të vetëdeklaruar në pritje për legalizim.  
Për periudhën nga 01.10.2006 deri në 31.12.2021 nga vetëdeklarimet janë plotësuar 
dokumentacioni dhe janë lëshuar gjithsej 2309 leje legalizime për objekte informale, ose nga 
dosjet e vetëdeklarimeve në administrim 48 %, e tyre janë në pritje të shqyrtimit për pajisje me 
leje legalizimi. 
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Nga të dhënat e administruara në Drejtorinë Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës 
(ish- Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Qarku Kukës) si dhe raportimeve periodike të bëra në 
ish/Drejtorinë e Përgjithshme të ALUIZNI-t Tiranë rezulton se: Për periudhën objekt auditimi 
01.10.2019-31.12.2021 janë kryer përditësime dhe matjet në teren gjithsejnë 916 objekte nga të 
cilat respektivisht: në 01.10.2019 deri në 31.12.2019 janë përditësuar 428 objekte; në periudhën 
Janar-Dhjetor të vitit 2020 janë përditësuar 244 objekte; në periudhën Janar-Dhjetor të vitit 2021 
janë përditësuar 244 objekte (shif tabelën si më poshtë). 
 
Numri i objekteve të përditësuara në terren dhe hartuar dokumentacionin (GenPlan, Planimetri) 
 

NR MUAJI 
Objekte informal Leje  

Legalizimi Matur Hartuar 
 JANAR 2019 26 21 36 
 SHKURT 51 40 0 

 MARS 55 36 7 

 PRILL 40 30 11 

 MAJ 38 38 0 
 QERSHOR 27 27 1 

 KORRIK 25 38 2 

 GUSHT 34 21 1 

 SHTATOR 33 25 3 
 TETOR 34 26 7 

 NËNTOR  36 30 2 

 DHJETOR 2019 29 25 1 

 TOTALI 2019 428 357 71 
 JANAR 2020 28 20 4 

 SHKURT 2020 36 23 0 

 MARS 2020 0 0 0 

 PRILL 2020 0 24 7 
 MAJ 2020 12 32 6 

 QERSHOR 2020 29 32 15 

 KORRIK 2020 20 8 5 

 GUSHT 2020 21 17 17 
 SHTATOR 2020 31 27 13 

 TETOR 2020 32 32 51 

 NËNTOR 2020 18 32 27 

 DHETOR 2020 17 25 19 

 TOTALI 2020 244 272 164 
 JANAR 18 24 21 

 SHKURT 24 26 21 

 MARS 30 25 21 
 PRILL 25 25 21 

 MAJ 14 22 20 
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 QERSHOR 22 24 19 
 KORRIK 23 23 21 

 GUSHT 11 24 21 

 SHTATOR 23 22 19 

 TETOR 25 30 24 
 NËNTOR  16 30 20 

 DHJETOR 2021 13 25 21 

 TOTALI 2021 244 300 249 

 TOTALI  916 929 484 
 

-Sipas pasqyrës për periudhën objekt auditimi, nga përditësimet dhe matjet në teren gjithsej në 
916 objekte nga Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës (ish- Drejtoria 
Rajonale e ALUIZNI-t Qarku Kukës) është plotësuar dokumentacioni i kërkuar si Gen Plan e 
Planimetri për 929 objekteinformale të vetë deklaruar nga të cilat: Në periudhën 01.10.2019 deri 
në 31.12.2021 janë kryer matjet në terren për 916 objekte; dhe është plotësuar dokumentacioni 
për 929 objekte. 
Nga konstatohet se: për periudhën objekt auditimi janë lëshuar leje afërsisht sa rreth 50 % e 
dosjeve të përgatitura me dokumentacionin e terrenit. 
- Për periudhën nga 01.10.2019 deri në 31.12.2021 nga vetëdeklarimet janë plotësuar 
dokumentacioni dhe janë lëshuar gjithsej 468 leje legalizime për objekte informale, ose nga 
dosjet e vetëdeklarimeve të pa shqyrtuara dhe në administrim, 80 %, e tyre janë në pritje të 
shqyrtimit për pajisje me leje legalizimi. 
- Nga 01.10.2019 deri në 31.12.2021 janë legalizuar gjithsej 468 objekte 
 

NR LEGALIZIME ALUIZNI-KUKES 
1 LEJE LEGALIZIMI 2006-2013 308 
2 LEJE LEGALIZIMI VITI 2013 41 
3 LEJE LEGALIZIMI VITI 2014 133 
4 LEJE LEGALIZIMI VITI 2015 270 
5 LEJE LEGALIZIMI VITI 2016 352 
6 LEJE LEGALIZIMI VITI 2017 339 
7 LEJE LEGALIZIMI VITI 2018 398 
8 LEJE LEGALIZIMI VITI 2019 71 
9 LEJE LEGALIZIMI VITI 2020 169 

10 LEJE LEGALIZIMI VITI 2021 228 
 TOTAL 2309 

 LEJE LEGALIZIMI 01.01.2019-31.12.2021 468 
 
Nga të dhënat dhe raportimet e Drejtorisë Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës 
(ish- Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Qarku Kukës) për periudhën objekt auditimi janë lëshuar 
gjithsej 468 leje legalizimi për objekte informale, ndërsa sipas të dhënave në tabelën e 
mësipërme konstatohet se periodikisht brenda periudhës objekt auditimikanë dalë nga arkiva e 
institucionit për tu punuar për të vazhduar procedurat deri në lëshimin e lejes së legalizimit,janë 
kryer matjet në terren për 916 objekte informale, nga këtome gjithë dosjet e matuara më parëpër 
929 objekte të matur e përditësuar në terren është plotësuar dokumentacioni i kërkuar Gen Plan e 
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Planimetri dhe janë kryer kualifikimet dhe vetëm për 468 objekte informale është kryer 
procedura e lëshimi të lejes së legalizimit.  
 
-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të procedurave të dhënies së lejeve të legalizimit 
nga Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës (ish- Drejtoria Rajonale e 
ALUIZNI-t Kukës), rezultoi; 
Situata: Për periudhën objekt auditimi ngaDV ASHK Kukës (ish- Drejtoria Rajonale e 
ALUIZNI-t Kukës) për periudhën objekt auditimi ka lëshuar gjithsej 468 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 929 dosje të objekteve informale, për 
një pjesë më të madhetë cilave është kryer edhe kualifikimi i objekteve informale për të 
vazhduar procedurat deri në lëshimin e lejes së legalizimit.  
Kriteri: ligji nr. 9482, datë 03.04.2006“Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e 
ndërtimeve pa leje”, me ndryshime, neni 17, ligji Nr. 9154, datë 06.11.2003, “Për Arkivat” si 
dhe VKM nr.589, datë 10.09.2014; VKM nr.280, datë 01.04.2015; VKM nr.1095, datë 
28.12.2015; Rregullores me nr.117, datë 14.07.2015 
Ndikimi/Efekti: Kjo ka sjell keqadministrimin e dokumentacionit dhe shkeljen e të gjitha 
afateve ligjore në marrjen e vendimeve të kualifikimit dhe miratimin e lejeve të legalizimit 
Rëndësia: e lartë 
Rekomandimi: Drejtoria Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës, të marrë masa që 
në vazhdimësi për objekte informalë të pajisur me leje legalizimi të evidentojë respektimin e 
afateve të matjeve në terren, kualifikimin e tyre deri në lëshimin e lejes së legalizimit, si dhe për 
objektet informalë për të cilat kanë përfunduar evidentimin faktik në terren të ndërtimeve pa 
leje, evidentimi i gjendjes juridike të truallit, si dhe hartimi i genplanit dhe planimetrive, por pa 
përfunduar procesi i legalizimit. Të operojë me vazhdimin e procedurave të legalizimit, duke i 
trajtuar në funksion të afatit kohor të qëndrimit në arkivë si dhe të bëhet dokumentimi i 
vazhdueshëm i lëvizjes së dosjeve që futen dhe nxirren nga arkiva për punë.  
  
- Në Drejtorinë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës (ish-Drejtorinë Rajonale të 
ALUIZNI-t Qarku Kukës), për periudhën objekt auditimi është raportuar sepër 5 objekte 
informale janë zbatuar procedurat e s’kualifikimit. Në dokumentacionin e paraqitur ngaDrejtoria 
Rajonale e ALUIZNI-t Qarku Kukës nuk ka raportuar pranë Drejtorisë së Përgjithshme të 
ALUIZNI-t Tiranë, sejanë në kushtet e përjashtimit objekte, të ndërtuaranë zona të mbrojtura, 
afër ujrave, në buzë të rrugës ose të ndërtuara pas afatit ligjor etj. Në pasqyrat e disponuara 
konstatohet se nuk është shënuarsaktë vendndodhja e objektit, të cilat duhej të shkualifikoheshin 
Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion u konstatua se ka vendime përjashtimi 
për këto objekte të “përjashtuara nga procesi i legalizimit” të futura në dosje.. 
Veprime dhe mos veprime, që biennëkundërshtim menenin 38 dhe 39të ligjit 9432, datë 
03.04.2006 ”Për legalizimin ,urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa lejë ”,të ndryshuar, me 
propozimin e ministrit te Zhvillimit Urban, Keshilli i Ministravesi dheVKM 280 , datë 
01.04.2015 (i ndryshuar me VKM 756, datë 26.10.2016 )kreu i IIpikaa,b,c , si dhe VKM nr. 
1095, datë 28.12.2015 pika 2.  
Për sa me sipër mbajnë përgjegjësipërfaqësuesve të subjektit të audituar Drejtoria Vendore e 
Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës (ish-Drejtorinë Rajonale të ALUIZNI-t Qarku Kukës). 
Sipas informacionit të marrë në rrugë elektronike dhe shkresore rezulton se: në Drejtorinë 
Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës (ish-Drejtorinë Rajonale të ALUIZNI-t 
Qarku Kukës), për periudhën objekt auditimi objekte informale të pajisur me leje legalizimi 
vetëm për ndërtesën si dhe në pritje të VKM “Për kalimin e pronësisë të parcelave ndërtimore” 
është si më poshtë.  
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Nr. Viti iauditimit Sipërfaqja e parcelave ndërtimore në m2 Vlera në lekë 

 01.01.2019 - 31.12.2019 2320.31 188035.59 
 01.01.2020 - 31.12.2020 108.7 7285.87 
 01.01.2021 – 31.12.2021 705.84 1287776.16 
 Totali 3134.85 1,483,097.62 

 
Sa më lart rezulton se nga viti 01.10.2019 deri në 31.12.2021 janë pa paguar sipërfaqe parcele 
prej 3134.85 m2 me një vlerë prej 1,483,098 lekë 
 
Gjetje nga auditimi:Nga auditimi i zbatimit të procedurave të dhënies së lejeve të legalizimit 
nga Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës (ish- Drejtoria Rajonale e 
ALUIZNI-t Kukës), rezultoi: 
Situata: NgaDrejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës (ish- Drejtoria 
Rajonale e ALUIZNI-t Kukës)për periudhën objekt auditimi, janë lëshuar 468 leje legalizimi për 
objektet informale tëlegalizuara. Nga 468 leje legalizimi të lëshuara,për parcela ndërtimore në 
total prej 3134.85 m2lejet e legalizimit janë me shënimin “Kalimi i pronësisë për parcelën 
ndërtimore do miratohet me Vendim të Këshillit të Ministrave”, nisur nga çmimet e tokës truall 
për këto zona, sipas Vendimit të KM nr. 89, datë 03.02.2016 “Për miratimin e hartës së vlerës së 
tokës në Republikën e Shqipërisë”, dhe për sipërfaqet e parcelave ndërtimore, rezulton një 
shumë që duhej paguar prej subjekteve informale prej 1,483,098 lekë.  
Kriteri: Ligji nr. 9482, datë 03.04.2006 me ndryshime, neni 17 ( pika 5 ), si dhe ligjin nr. 
20/2020, datë 05.03.2020  
Ndikimi/Efekti: Kjo ka sjell keqadministrimin e dokumentacionit dhe shkeljen e të gjitha 
afateve ligjore në marrjen e vendimeve të kualifikimit dhe miratimin e lejeve të legalizimit 
Rëndësia: e mesme 
Rekomandimi:Drejtoria Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës, 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 parcelat ndërtimore 
prej 3134.85 m2 të pajisur me Leje legalizimi të objektit, për të mundësuar brenda afateve 
ligjore likuidimin të vleftës përkatëse prej 1,483,098 lekë të parcelave ndërtimore. 
 
Nga auditimi i zbatimit të procedurës për kalimin e pronësisë së parcelës ndërtimore konstatohet 
se shkresat nisur për Drejtorinëe Përgjithshme ASHK Tiranëngadrejtoria Vendore e ASHK 
Kukës, në të gjitha rastet kanë shkelurafatet e dërgimittë tyre për objektet e legalizuara, me 
vonese nga 1 deri 14 muaj. 
Për vonesat e nisjes së dokumentacionit për daljen e VKM për kalimin e pronësisë së parcelës 
ndërtimore nga Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës (ish-Drejtorinë 
Rajonale të ALUIZNI-t Qarku Kukës), për Drejtorinë e Përgjithshme të Kadastrës Tiranë nga 
lejet e legalizimit të lëshuara në periudhën 01.10.2019 deri 31.12.2021 është vepruar në 
kundërshtim me të ligjit 9482, datë 03.04.2006 ”Për legalizimin ,urbanizimin dhe integrimin e 
ndërtimeve pa lejë ”,të ndryshuar me nenin 17 ( pika 5 ) ku përcaktohet: 
“Vlera e parcelës ndërtimore që i shitet proceduesit të ndërtimit pa lejëpaguhet menjëherë në 
momentin e njoftimit me shkrim nga ALUIZNI, duke përfituar reduktim të vlerës........”. 
nenin 28 “Dhënia e lejes së legalizimit”ku përcaktohet: 
Zyra përkatëse e ALUIZNI-t, me plotësimin e të gjithë dokumentacionit të përcaktuar në nenin 
27 të këtij ligji, brenda 30 ditëve nga përfundimi i procedurave administrative” pajis subjektin 
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me lejen e legalizimit, i njëjti rregullim, por me ndryshime specifike, të përcaktuara në këtë ligj, 
zbatohet edhe për "shtesat pa leje në ndërtime me leje". 
 
Procedurat e miratimit dhe dhënies së lejes së legalizimit nga Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-
t, regjistrimi në ish-ZVRPP, (aktualisht DVASHK Kukës) sipas kategorive përkatëse (bazuar 
ne risk), pagesa e taksës së ndikimit në infrastrukturë (për periudhën objekt auditimi). 
Në zbatim të pikës 1 të programit të auditimit “Nr. 1222/1, datë 22.11.2021 i ndryshuar u 
shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: 
Dosjet e vetëdeklarimeve të objekteve informale për tu pajisur me leje legalizimi 
Dosjet e lejeve të legalizimit për objektet informale të pajisur me leje legalizimi, etj.  
Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që: 
-Dosja nr.84, datë 19.09.2014;  
Sipas vetëdeklarimit 19.09.2014 poseduesi i objektit informal deklaron ka ndërtuar një godinë 
banimi me sipërfaqe bazës 129.4 m2, Lagjja nr. 5, Bashkia Kukës. 
Leja e Legalizimit me nr. 57842, datë 27.12.2018 Objekti “Godinë banimi 3 kat”. Parcela 
ndërtimore 388.6 m2, sipërfaqja e ndërtimit 129.54 m2, në favor të Rr.Th,lëshuar nga V.S. 
Vendimit nr. 1440, datë 18.08.2015 “Për kualifikimin për legalizim të objektit informal në 
posedim të Rr.Th”, nënshkruar ngaV.S.  
- Leja e Legalizimit me nr. 57842, datë 27.12.2018 Objekti “Godinë banimi 3 kat”. Parcela 
ndërtimore 388.6 m2, sipërfaqja e ndërtimit 129.54 m2, në favor të Rr.Th, nuk plotëson kërkesat 
ligjore të VKM nr. 954, datë 25.11.2015 “Për kriteret, procedurat dhe tipin e formularit të lejes 
së legalizimit” i ndryshuar me ku në pikat 2 përcakton:  
2. Drejtoria e varësisë së ALUIZNI-t miraton lejen e legalizimit brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga 
momenti i kualifikimit të ndërtimit informal (data e vendimit të kualifikimit). 
- Vendimit nr. 1440, datë 18.08.2015, ndërkohë që procesverbali i konstatimit mban datën 
27.03.2015, duke mos u respektuar afati pre 60 ditësh në kundërshtim me VKM Nr. 280, datë 
1.4.2015 “Për përcaktimin e kritereve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të 
kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje”, pika 8. Ku 
përcaktohet:  
- “Drejtoritë e ALUIZNI-t, bazuar në gjendjen faktike në terren, kryejnë procedurat kualifikuese 
për ndërtimin informal, brenda 60 ditëve nga data e evidentimit faktik në terren (data e 
“Procesverbalit të evidentimit në terren”). Për kryerjen e këtyre procedurave drejtoritë 
mbështeten në cilësitë e territorit, të paraqitura grafikisht. 
-Sipas dokumentacionit disponibël në dosje, si genplani, harta dixhitale e paraqitur, dhe pamjeve 
nga ASIG rezultonse objekti ka në përdorim një parcelë me mbi 500 m2, por nga Drejtoria e ish-
ALUIZNI sot DVASHK Kukës nuk ka veprime shkresore për t’ja afruar parcelën mbi 300 m2 
për ta blerë me vlerën e përcaktuar me VKM, Veprimet të kryera në mospërputhje dhe në 
kundërshtim me ligjin nr. 9482, datë 3.4.2006 ‘’Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e 
ndërtimeve pa leje’’, të ndryshuar, Neni 17 “Kalimi i së drejtës së pronësisë dhe mënyra e 
pagesës së parcelës ndërtimore” pika “c” Ku përcaktohet :  
c) Kur për shkak të përmasave ose plan vendosjes së parcelës ndërtimore, krijohen sipërfaqe të 
lira që nuk mund të shfrytëzohen më vete për ndërtim, ato i shiten poseduesit të ndërtimit pa leje 
sipas vlerës së pronës, të miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave. Kalimi i së drejtës së 
pronësisë për këto sipërfaqe kryhet vetëm nëse poseduesi i ndërtimit pa leje shpreh vullnetin 
nëpërmjet një kërkese me shkrim. 
-Sipas dokumentacionit disponibël në dosje, sigenplani, harta dixhitale e paraqitur, rezultonse 
objekti ndodhen në buzë të rrugës dhe në këtë rast procesi i legalizimit duhej të ishte 
kushtëzuar prej distancave nga rruga. Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me: 
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Ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa 
leje”, të ndryshuar, neni 39 “Përjashtimi nga legalizimi”, 
- VKM nr. 280, datë 1.4.2015 “Për përcaktimin e kritereve, procedurave e dokumentacionit të 
zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime 
me leje”, e ndryshuar me nr. 756, datë 26.10.2016, pika 4/8/1 ku përcaktohet: 
4.Ndërtimi informal i llojit “objekt”, i përfshirë në fushën e zbatimit të ligjit nr. 9482, datë 
3.4.2006, “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, dhe 
që është ngritur jashtë vijës kufizuese të zonës informale të miratuar, përjashtohet nga legalizimi 
kur: 
a) gjendet në kushtet përjashtuese të pikës 2, të këtij vendimi; 
b) shkel distancat ndaj rrugëve ekzistuese, sipas përcaktimeve të mëposhtme: 
i) 10 metra nga kufiri rrugor për rrugët e kategorisë C, brenda qendrave të banuara. Për rrugët 
e kategorive D dhe E, brenda qendrave të banuara, do të merret për bazë vetëm trupi i rrugës; 
8/1. Në vlerësimin e kritereve për rrugët ekzistuese, verifikimi i trupit të rrugës kryhet mbi bazën 
e dokumentacionit të gjendjes faktike dhe të klasifikimit të rrugës, të vënë në dispozicion nga 
Autoriteti Rrugor Shqiptar ose nga autoriteti vendor i zhvillimit të territorit. Nëse nuk 
disponohet dokumentacion, konstatimi i trupit të rrugës bëhet sipas evidentimit faktik në terren, 
të kryer nga vetë drejtoria e ALUIZNI-t. Në kuadër të këtij vendimi, “qendra të banuara” 
konsiderohen zonat e urbanizuara (zonat e ndërtushme), sipas vendimit nr. 5, datë 29.12.2014 të 
KKT-së. 
- “Proces verbal i konstatimit në terren i të dhënave të ndërtimit pa lejë/shtesës në ndërtimin 
me leje” mbajtur në datë 27.03.2015, nuk pasqyron kufitarët e parcelës ndërtimore të zënë me 
përshkrim por vetëm me emra, përsa më sipër, procesverbal i verifikimit në terren, nuk pasqyron 
të dhëna e kërkuara në pikën “Procedura për hartimin e materialeve grafike”,të manualit“Hartimi 
dhe paraqitjes së materialeve grafike (gen plan dhe planimetri) të objektit që legalizohet”, 
miratuar me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm nr 30, datë 15.01.2016 “Për mënyrën e hartimit 
dhe paraqitjes së dokumentacionit teknik (gen plan, planimetri). Kanë nënshkruarSh.M, Z.H, 
miratuar nga B.Z. 
 
-Dosja nr.1142, datë 28.01.2015;  
Sipas vetëdeklarimit 28.01.2015 poseduesi i objektit informal deklaron ka ndërtuar një godinë 
shërbimi 1 kat me sipërfaqe bazës 242.28 m2, Lagjja nr. 1, Bashkia Krumë. 
Leja e Legalizimit me nr. 39193, datë 24.05.2018 Objekti “Godinë shërbimi 1 kat”. Parcela 
ndërtimore 388 m2, sipërfaqja e ndërtimit 242.28 m2, në favor të M.R,lëshuar nga V.S. 
Vendimit nr. 1846, datë 26.01.2016 “Për kualifikimin për legalizim të objektit informal në 
posedim të M.R”, nënshkruar ngaV.S.  
- Leja e Legalizimit me nr. 39193, datë 24.05.2018 Objekti “Godinë shërbimi 1 kat”. Parcela 
ndërtimore 388 m2, sipërfaqja e ndërtimit 242.28 m2, në favor të M.R, nuk plotëson kërkesat 
ligjore të VKM nr. 954, datë 25.11.2015 “Për kriteret, procedurat dhe tipin e formularit të lejes 
së legalizimit” i ndryshuar me ku në pikat2 përcakton:  
2. Drejtoria e varësisë së ALUIZNI-t miraton lejen e legalizimit brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga 
momenti i kualifikimit të ndërtimit informal (data e vendimit të kualifikimit). 
-Sipas dokumentacionit disponibël në dosje, sigenplani, harta dixhitale e paraqitur, rezultonse 
objekti ndodhen në buzë të rrugës dhe në këtë rast procesi i legalizimit duhej të ishte 
kushtëzuar prej distancave nga rruga. Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me: 
Ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa 
leje”, të ndryshuar, neni 39 “Përjashtimi nga legalizimi”; 
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- VKM nr. 280, datë 1.4.2015 “Për përcaktimin e kritereve, procedurave e dokumentacionit të 
zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime 
me leje”, e ndryshuar me nr. 756, datë 26.10.2016, pika 4/8/1 ku përcaktohet: 
4.Ndërtimi informal i llojit “objekt”, i përfshirë në fushën e zbatimit të ligjit nr. 9482, datë 
3.4.2006, “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, dhe 
që është ngritur jashtë vijës kufizuese të zonës informale të miratuar, përjashtohet nga legalizimi 
kur: 
a) gjendet në kushtet përjashtuese të pikës 2, të këtij vendimi; 
b) shkel distancat ndaj rrugëve ekzistuese, sipas përcaktimeve të mëposhtme: 
i) 10 metra nga kufiri rrugor për rrugët e kategorisë C, brenda qendrave të banuara. Për rrugët 
e kategorive D dhe E, brenda qendrave të banuara, do të merret për bazë vetëm trupi i rrugës; 
8/1. Në vlerësimin e kritereve për rrugët ekzistuese, verifikimi i trupit të rrugës kryhet mbi bazën 
e dokumentacionit të gjendjes faktike dhe të klasifikimit të rrugës, të vënë në dispozicion nga 
Autoriteti Rrugor Shqiptar ose nga autoriteti vendor i zhvillimit të territorit. Nëse nuk 
disponohet dokumentacion, konstatimi i trupit të rrugës bëhet sipas evidentimit faktik në terren, 
të kryer nga vetë drejtoria e ALUIZNI-t. Në kuadër të këtij vendimi, “qendra të banuara” 
konsiderohen zonat e urbanizuara (zonat e ndërtushme), sipas vendimit nr. 5, datë 29.12.2014 të 
KKT-së. 
- “Proces verbal i konstatimit në terren i të dhënave të ndërtimit pa lejë/shtesës në ndërtimin 
me leje” mbajtur në datë 28.12.2015, nuk pasqyron kufitarët e parcelës ndërtimore të zënë me 
përshkrim por vetëm me emra, përsa më sipër, procesverbal i verifikimit në terren, nuk pasqyron 
të dhëna e kërkuara në pikën “Procedura për hartimin e materialeve grafike”,të manualit“Hartimi 
dhe paraqitjes së materialeve grafike (gen plan dhe planimetri) të objektit që legalizohet”, 
miratuar me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm nr 30, datë 15.01.2016 “Për mënyrën e hartimit 
dhe paraqitjes së dokumentacionit teknik (gen plan, planimetri). Kanë nënshkruarSh.M, B.M, 
miratuar nga B.Z. 
 
-Dosja nr.700, datë 14.01.2015;  
Sipas vetëdeklarimit 14.01.2015 poseduesi i objektit informal deklaron ka ndërtuar një godinë 
banimi 2 kat me sipërfaqe bazës 78.58 m2, Lagjja nr. 1, Bashkia Kukës. 
Leja e Legalizimit me nr. 90302, datë 21.05.2018 Objekti “Godinë Banimi 2 kat”. Parcela 
ndërtimore 235.74 m2, sipërfaqja e ndërtimit 169.84 m2, në favor të Z.S,lëshuar nga V.S. 
Vendimit nr. 1050, datë 19.02.2015 “Për kualifikimin për legalizim të objektit informal në 
posedim të Z.S”, nënshkruar ngaV.S.  
- Leja e Legalizimit me nr. 90302, datë 21.05.2018 Objekti “Godinë Banimi 2 kat”. Parcela 
ndërtimore 235.74 m2, sipërfaqja e ndërtimit 169.84 m2 ë favor të Z.S, nuk plotëson kërkesat 
ligjore të VKM nr. 954, datë 25.11.2015 “Për kriteret, procedurat dhe tipin e formularit të lejes 
së legalizimit” i ndryshuar me ku në pikat 2 përcakton:  
2. Drejtoria e varësisë së ALUIZNI-t miraton lejen e legalizimit brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga 
momenti i kualifikimit të ndërtimit informal (data e vendimit të kualifikimit). 
- “Proces verbal i konstatimit në terren i të dhënave të ndërtimit pa lejë/shtesës në ndërtimin 
me leje” mbajtur në datë 25.01.2015, nuk pasqyron kufitarët e parcelës ndërtimore të zënë me 
përshkrim por vetëm me emra, përsa më sipër, procesverbal i verifikimit në terren, nuk pasqyron 
të dhëna e kërkuara në pikën “Procedura për hartimin e materialeve grafike”,të manualit“Hartimi 
dhe paraqitjes së materialeve grafike (gen plan dhe planimetri) të objektit që legalizohet”, 
miratuar me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm nr 30, datë 15.01.2016 “Për mënyrën e hartimit 
dhe paraqitjes së dokumentacionit teknik (gen plan, planimetri). Kanë nënshkruarSh.M, M.L, 
miratuar nga B.Z. 
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-Dosja nr.99, datë 15.07.2013;  
Sipas vetëdeklarimit 15.07.2013 poseduesi i objektit informal deklaron ka ndërtuar një godinë 
banimi 2 kate me sipërfaqe bazës 92.96 m2, Lagjja nr. 1, Bashkia Kukës. 
Leja e Legalizimit me nr. 57757, datë 27.12.2018 Objekti “Godinë banimi 2 kat”. Parcela 
ndërtimore 278.87 m2, sipërfaqja e ndërtimit 92.96 m2, në favor të M.N 
Vendimit nr. 1357, datë 24.06.2015 “Për kualifikimin për legalizim të objektit informal në 
posedim të M.N”, nënshkruar nga V.S.  
- Leja e Legalizimit me nr. 57757, datë 27.12.2018 Objekti “Godinë banimi 2 kat”. Parcela 
ndërtimore 278.87 m2, sipërfaqja e ndërtimit 92.96 m2, në favor të M.N nuk plotëson kërkesat 
ligjore të VKM nr. 954, datë 25.11.2015 “Për kriteret, procedurat dhe tipin e formularit të lejes 
së legalizimit” i ndryshuar me ku në pikat 2 përcakton:  
2. Drejtoria e varësisë së ALUIZNI-t miraton lejen e legalizimit brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga 
momenti i kualifikimit të ndërtimit informal (data e vendimit të kualifikimit). 
- Vendimit nr. 1357, datë 24.06.2015, ndërkohë që procesverbali i konstatimit mban datën 
11.09.2014, duke mos u respektuar afati pre 60 ditësh në kundërshtim me VKM Nr. 280, datë 
1.4.2015 “Për përcaktimin e kritereve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të 
kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje”, pika 8. Ku 
përcaktohet:  
- “Drejtoritë e ALUIZNI-t, bazuar në gjendjen faktike në terren, kryejnë procedurat kualifikuese 
për ndërtimin informal, brenda 60 ditëve nga data e evidentimit faktik në terren (data e 
“Procesverbalit të evidentimit në terren”). Për kryerjen e këtyre procedurave drejtoritë 
mbështeten në cilësitë e territorit, të paraqitura grafikisht. 
- “Proces verbal i konstatimit në terren i të dhënave të ndërtimit pa lejë/shtesës në ndërtimin 
me leje” mbajtur në datë 11.09.2014, nuk pasqyron kufitarët e parcelës ndërtimore të zënë me 
përshkrim por vetëm me emra, përsa më sipër, procesverbal i verifikimit në terren, nuk pasqyron 
të dhëna e kërkuara në pikën “Procedura për hartimin e materialeve grafike”,të manualit“Hartimi 
dhe paraqitjes së materialeve grafike (gen plan dhe planimetri) të objektit që legalizohet”, 
miratuar me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm nr 30, datë 15.01.2016 “Për mënyrën e hartimit 
dhe paraqitjes së dokumentacionit teknik (gen plan, planimetri). Kanë nënshkruar Sh.M, Z.H, 
miratuar nga B.Z. 
 
-Dosja nr.245, datë 02.12.2014;  
Sipas vetëdeklarimit 02.12.2014 poseduesi i objektit informal deklaron ka ndërtuar një godinë 
banimi me sipërfaqe bazës 102.82 m2, Lagjja nr. 1, Bashkia Kukës. 
Leja e Legalizimit me nr. 57847, datë 30.01.2019 Objekti “Godinë banimi 2 kat, + Papafingo”. 
Parcela ndërtimore 308.6 m2, sipërfaqja e ndërtimit 102.82 m2, në favor të A.N,lëshuar nga V.S. 
Vendimit nr. 1400, datë 11.07.2015 “Për kualifikimin për legalizim të objektit informal në 
posedim të A.N”, nënshkruar nga V.S.  
- Leja e Legalizimit me nr. 57847, datë 30.01.2019 Objekti “Godinë banimi 2 kat, + Papafingo”. 
Parcela ndërtimore 308.6 m2, sipërfaqja e ndërtimit 102.82 m2, në favor të A.N, nuk plotëson 
kërkesat ligjore të VKM nr. 954, datë 25.11.2015 “Për kriteret, procedurat dhe tipin e formularit 
të lejes së legalizimit” i ndryshuar me ku në pikat2 përcakton:  
2. Drejtoria e varësisë së ALUIZNI-t miraton lejen e legalizimit brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga 
momenti i kualifikimit të ndërtimit informal (data e vendimit të kualifikimit). 
- Vendimit nr. 1400, datë 11.07.2015, ndërkohë që procesverbali i konstatimit mban datën 
24.02.2015, duke mos u respektuar afati pre 60 ditësh në kundërshtim me VKM Nr. 280, datë 
1.4.2015 “Për përcaktimin e kritereve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të 
kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje”, pika 8. Ku 
përcaktohet:  
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- “Drejtoritë e ALUIZNI-t, bazuar në gjendjen faktike në terren, kryejnë procedurat kualifikuese 
për ndërtimin informal, brenda 60 ditëve nga data e evidentimit faktik në terren (data e 
“Procesverbalit të evidentimit në terren”). Për kryerjen e këtyre procedurave drejtoritë 
mbështeten në cilësitë e territorit, të paraqitura grafikisht. 
- “Proces verbal i konstatimit në terren i të dhënave të ndërtimit pa lejë/shtesës në ndërtimin 
me leje” mbajtur në datë 24.02.2015, nuk pasqyron kufitarët e parcelës ndërtimore të zënë me 
përshkrim por vetëm me emra, përsa më sipër, procesverbal i verifikimit në terren, nuk pasqyron 
të dhëna e kërkuara në pikën “Procedura për hartimin e materialeve grafike”,të manualit“Hartimi 
dhe paraqitjes së materialeve grafike (gen plan dhe planimetri) të objektit që legalizohet”, 
miratuar me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm nr 30, datë 15.01.2016 “Për mënyrën e hartimit 
dhe paraqitjes së dokumentacionit teknik (gen plan, planimetri). Kanë nënshkruarSh.M, Z.H, 
miratuar nga B.Z. 
 
-Dosja nr. 195, datë 24.11.2006;  
Sipas vetëdeklarimit 24.11.2006 poseduesi i objektit informal deklaron ka ndërtuar një godinë 
banimi me sipërfaqe bazës 22.035 m2, Lagjja nr. 1, Bashkia Krumë. 
Leja e Legalizimit me nr. 57853, datë 30.01.2019 Objekti “Godinë Shërbimi 1 kat”. Parcela 
ndërtimore 38.29 m2, sipërfaqja e ndërtimit 22.35 m2, në favor të F.D,lëshuar nga V.S. 
Akt Kualifikimi nr. 400, datë 07.07.2011 “Për kualifikimin për legalizim të objektit informal 
në posedim të F.D”, nënshkruar ngaB.Z, D.D, T.E, R.G.  
- Leja e Legalizimit me nr. 57853, datë 30.01.2019 Objekti “Godinë Shërbimi 1 kat”. Parcela 
ndërtimore 38.29 m2, sipërfaqja e ndërtimit 22.35 m2, në favor të F.D, nuk plotëson kërkesat 
ligjore të VKM nr. 954, datë 25.11.2015 “Për kriteret, procedurat dhe tipin e formularit të lejes 
së legalizimit” i ndryshuar me ku në pikat2 përcakton:  
2. Drejtoria e varësisë së ALUIZNI-t miraton lejen e legalizimit brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga 
momenti i kualifikimit të ndërtimit informal (data e vendimit të kualifikimit). 
- Akt Kualifikimi nr. 400, datë 07.07.2011, ndërkohë që procesverbali i konstatimit mban datën 
01.12.2014, (duke mos u respektuar afati pre 60 ditësh). Objekti është kualifikuar pa u 
verifikuar në terren pasi në dosje administrohet vetëm dokumentacioni i cituar më sipër në 
kundërshtim me VKM Nr. 280, datë 1.4.2015 “Për përcaktimin e kritereve, procedurave e 
dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në 
lartësi, në ndërtime me leje”, pika 8. Ku përcaktohet:  
- “Drejtoritë e ALUIZNI-t, bazuar në gjendjen faktike në terren, kryejnë procedurat kualifikuese 
për ndërtimin informal, brenda 60 ditëve nga data e evidentimit faktik në terren (data e 
“Procesverbalit të evidentimit në terren”). Për kryerjen e këtyre procedurave drejtoritë 
mbështeten në cilësitë e territorit, të paraqitura grafikisht. 
-Sipas dokumentacionit disponibël në dosje, sigenplani, harta dixhitale e paraqitur, rezultonse 
objekti ndodhen në buzë të rrugësdhe në këtë rast procesi i legalizimit duhej të ishte kushtëzuar 
prej distancave nga rruga.  
Në dosje nuk administrohet dokumentacion për të vërtetuar distancën nga rruga si dhe 
klasifikimi i rrugës, pasi nga pamja grafike objekti bie mbi trupin e rrugës cka përbën kusht për 
shkualifikim.  
Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me: 
Ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa 
leje”, të ndryshuar, neni 39 “Përjashtimi nga legalizimi”, 
- VKM nr. 280, datë 1.4.2015 “Për përcaktimin e kritereve, procedurave e dokumentacionit të 
zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime 
me leje”, e ndryshuar me nr. 756, datë 26.10.2016, pika 4/8/1 ku përcaktohet: 
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4.Ndërtimi informal i llojit “objekt”, i përfshirë në fushën e zbatimit të ligjit nr. 9482, datë 
3.4.2006, “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, dhe 
që është ngritur jashtë vijës kufizuese të zonës informale të miratuar, përjashtohet nga legalizimi 
kur: 
a) gjendet në kushtet përjashtuese të pikës 2, të këtij vendimi; 
b) shkel distancat ndaj rrugëve ekzistuese, sipas përcaktimeve të mëposhtme: 
i) 10 metra nga kufiri rrugor për rrugët e kategorisë C, brenda qendrave të banuara. Për rrugët 
e kategorive D dhe E, brenda qendrave të banuara, do të merret për bazë vetëm trupi i rrugës; 
8/1. Në vlerësimin e kritereve për rrugët ekzistuese, verifikimi i trupit të rrugës kryhet mbi bazën 
e dokumentacionit të gjendjes faktike dhe të klasifikimit të rrugës, të vënë në dispozicion nga 
Autoriteti Rrugor Shqiptar ose nga autoriteti vendor i zhvillimit të territorit. Nëse nuk 
disponohet dokumentacion, konstatimi i trupit të rrugës bëhet sipas evidentimit faktik në terren, 
të kryer nga vetë drejtoria e ALUIZNI-t. Në kuadër të këtij vendimi, “qendra të banuara” 
konsiderohen zonat e urbanizuara (zonat e ndërtushme), sipas vendimit nr. 5, datë 29.12.2014 të 
KKT-së. 
- “Proces verbal i konstatimit në terren i të dhënave të ndërtimit pa lejë/shtesës në ndërtimin 
me leje” mbajtur në datë 01.12.2014, nuk pasqyron kufitarët e parcelës ndërtimore të zënë me 
përshkrim por vetëm me emra, përsa më sipër, procesverbal i verifikimit në terren, nuk pasqyron 
të dhëna e kërkuara në pikën “Procedura për hartimin e materialeve grafike”,të manualit“Hartimi 
dhe paraqitjes së materialeve grafike (gen plan dhe planimetri) të objektit që legalizohet”, 
miratuar me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm nr 30, datë 15.01.2016 “Për mënyrën e hartimit 
dhe paraqitjes së dokumentacionit teknik (gen plan, planimetri). Kanë nënshkruarSh.M, M.L, 
miratuar nga B.Z. 
 
-Dosja nr.386, datë 09.09.2019;  
Sipas vetëdeklarimit 09.09.2019 poseduesi i objektit informal deklaron ka ndërtuar një godinë 
shërbimi 2 kate + bodrum me sipërfaqe bazës 276.14 m2, Fshati Lusen, Njësia Administria 
Ujmisht. 
Leja e Legalizimit me nr. 62592, datë 25.10.2019 Objekti “Godinë shërbimi 2 kat + bodrum”. 
Parcela ndërtimore 500 m2, sipërfaqja e ndërtimit 276.14 m2, në favor të V.Sh,lëshuar nga V.S. 
Vendimit nr. 2509, datë 24.10.2019 “Për kualifikimin për legalizim të objektit informal në 
posedim të V.Sh”, nënshkruar ngaL.BZ.H, V.S.  
- Leja e Legalizimit me nr. 62592, datë 25.10.2019 Objekti “Godinë shërbimi 2 kat + bodrum”. 
Parcela ndërtimore 500 m2, sipërfaqja e ndërtimit 276.14 m2, në favor të V.Sh, ka miratuar 
sipërfaqen e parcelës ndërtimore prej 500 m2, në llojin e pasurisë “Truall” duke ndryshuar zërin 
kadastral, pasi në dosje ka kartelë pasurie për Pasurinë nr. 1412, vol.6, faqe 154 në ZK 2535 e 
llojit “Livadh” për 8938 m2 në favor të “Shtet”.  
Në Ndryshimi i zërit kadastral, regjimin e tokës, është në mungesë të dokumentacionit; 
kërkesa për miratimin në Këshillin e Qarkut, të Drejtorisë Rajonale të Bujqësisë dhe Ushqimit 
dhe Agjencisë Rajonale të Mjedisit. Pra, nuk ka asnjë dokumentacion nga këto organe, për t`i 
dhënë lejen, veprimit të kryer për legalizim në zonat “Territore të tjera”, veprime në 
kundërshtim me nenet 10, 11, 14, të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, 
urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, dhe VKM nr. 589, datë 10.9.2014, “Për 
përcaktimin e afateve, të mënyrës dhe kohës së ushtrimit nga ALUIZNI të përgjegjësive të 
zyrave të urbanistikës dhe të këshillave të qarqeve, gjatë procedurave të legalizimit të objekteve 
informale”, i ndryshuar.  
Sipas dokumentacionit disponibël në dosje, sigenplani, harta dixhitale e paraqitur, 
rezultonseobjekti i legalizuaraprek projektin konkret të infrastrukturës rrugore si dhe ndodhet i 
përfshirë në Planin e Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Kukës miratuar me Vendimin e KKT nr. 
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8, datë 08.02.2017, Rregulloren e Plani i Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Kukës, është zona 
N.12.4.579, ku përdorimet “Sistem Natyror” dhe nuk lejohen ndërtime. 
Për sa më sipër, është ndryshuar lloji i pasurisënga “Livadh” në “Truall”, veprim në kundërshtim 
menenin 17, pika 1/1, të ligjit nr. 9385, datë 04.05.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, të 
ndryshuar dhe me nenin 11/1, pikat 4, 4/1, 4/2 të ligjitnr. 8752, datë 26.3.2001 “Për krijimin dhe 
funksionet e strukturave për administrimin dhe mbrojtjen e tokës”, të ndryshuar 
-Sipas dokumentacionit disponibël në dosje, sigenplani, harta dixhitale e paraqitur, rezultonse 
objekti ndodhen në buzë të rrugës (projektin konkret të infrastrukturës rrugore) dhe në këtë rast 
procesi i legalizimit duhej të ishte kushtëzuar prej distancave nga rruga. Veprimet e mësipërme 
bien në kundërshtim me: 
Ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa 
leje”, të ndryshuar, neni 39 “Përjashtimi nga legalizimi”, 
- VKM nr. 280, datë 1.4.2015 “Për përcaktimin e kritereve, procedurave e dokumentacionit të 
zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime 
me leje”, e ndryshuar me nr. 756, datë 26.10.2016, pika 4/8/1 ku përcaktohet: 
4.Ndërtimi informal i llojit “objekt”, i përfshirë në fushën e zbatimit të ligjit nr. 9482, datë 
3.4.2006, “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, dhe 
që është ngritur jashtë vijës kufizuese të zonës informale të miratuar, përjashtohet nga legalizimi 
kur: 
a) gjendet në kushtet përjashtuese të pikës 2, të këtij vendimi; 
b) shkel distancat ndaj rrugëve ekzistuese, sipas përcaktimeve të mëposhtme: 
i) 10 metra nga kufiri rrugor për rrugët e kategorisë C, brenda qendrave të banuara. Për rrugët 
e kategorive D dhe E, brenda qendrave të banuara, do të merret për bazë vetëm trupi i rrugës; 
8/1. Në vlerësimin e kritereve për rrugët ekzistuese, verifikimi i trupit të rrugës kryhet mbi bazën 
e dokumentacionit të gjendjes faktike dhe të klasifikimit të rrugës, të vënë në dispozicion nga 
Autoriteti Rrugor Shqiptar ose nga autoriteti vendor i zhvillimit të territorit. Nëse nuk 
disponohet dokumentacion, konstatimi i trupit të rrugës bëhet sipas evidentimit faktik në terren, 
të kryer nga vetë drejtoria e ALUIZNI-t. Në kuadër të këtij vendimi, “qendra të banuara” 
konsiderohen zonat e urbanizuara (zonat e ndërtushme), sipas vendimit nr. 5, datë 29.12.2014 të 
KKT-së. 
Pika III.gj. ku përcaktohet:  
gj) Preket nga zbatimi i një projekti konkret të infrastrukturës rrugore ose të linjës energjetike të 
interkonjeksionit, të miratuar në mënyrë të posaçme nga Këshilli Kombëtar i Territorit; 
- “Proces verbal i konstatimit në terren i të dhënave të ndërtimit pa lejë/shtesës në ndërtimin 
me leje” mbajtur në datë 14.10.2019, nuk pasqyron kufitarët e parcelës ndërtimore të zënë me 
përshkrim por vetëm me emra, përsa më sipër, procesverbal i verifikimit në terren, nuk pasqyron 
të dhëna e kërkuara në pikën “Procedura për hartimin e materialeve grafike”,të manualit“Hartimi 
dhe paraqitjes së materialeve grafike (gen plan dhe planimetri) të objektit që legalizohet”, 
miratuar me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm nr 30, datë 15.01.2016 “Për mënyrën e hartimit 
dhe paraqitjes së dokumentacionit teknik (gen plan, planimetri). Kanë nënshkruarO.G dhe S.Sh, 
miratuar nga B.Z. 
 
-Dosja nr. 368, datë 08.05.2019;  
Sipas vetëdeklarimit 08.05.2019 poseduesi i objektit informal deklaron ka ndërtuar një godinë 
shërbimi me sipërfaqe bazës 85.34 m2, Lagjja nr. 3, Bashkia Kukës. 
Leja e Legalizimit me nr. 59621, datë 31.10.2019 Objekti “Godinë Shërbimi 1 kat”. Parcela 
ndërtimore 110.6 m2, sipërfaqja e ndërtimit 85.34 m2, në favor të F.S, lëshuar nga Z.H dhe V.S. 
Vendimi Kualifikimi nr. 2492, datë 26.07.2019 “Për kualifikimin për legalizim të objektit 
informal në posedim të F.S”, nënshkruar nga L.B Z.H dhe V.S.  
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- Leja e Legalizimit me nr. 59621, datë 31.10.2019 Objekti “Godinë Shërbimi 1 kat”. Parcela 
ndërtimore 38.29 m2, sipërfaqja e ndërtimit 22.35 m2, në favor të F.D, nuk plotëson kërkesat 
ligjore të VKM nr. 954, datë 25.11.2015 “Për kriteret, procedurat dhe tipin e formularit të lejes 
së legalizimit” i ndryshuar me ku në pikat2 përcakton:  
2. Drejtoria e varësisë së ALUIZNI-t miraton lejen e legalizimit brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga 
momenti i kualifikimit të ndërtimit informal (data e vendimit të kualifikimit). 
- “Proces verbal i konstatimit në terren i të dhënave të ndërtimit pa lejë/shtesës në ndërtimin 
me leje” mbajtur në datë 11.07.2019, nuk pasqyron kufitarët e parcelës ndërtimore të zënë me 
përshkrim por vetëm me emra, përsa më sipër, procesverbal i verifikimit në terren, nuk pasqyron 
të dhëna e kërkuara në pikën “Procedura për hartimin e materialeve grafike”,të manualit“Hartimi 
dhe paraqitjes së materialeve grafike (gen plan dhe planimetri) të objektit që legalizohet”, 
miratuar me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm nr 30, datë 15.01.2016 “Për mënyrën e hartimit 
dhe paraqitjes së dokumentacionit teknik (gen plan, planimetri). Kanë nënshkruar S.Sh dhe O.G, 
miratuar nga B.Z. 
 
-Dosja nr.1319, datë 12.09.2006;  
Sipas vetëdeklarimit 12.09.2006 poseduesi i objektit informal deklaron ka ndërtuar një godinë 
shërbimi 2 kate + bodrum me sipërfaqe bazës 132 m2, Lagjja nr. 5 Kukës. 
Leja e Legalizimit me nr. 33925, datë 27.11.2019 Objekti “Godinë banimi 2 kat”. Parcela 
ndërtimore 300 m2, sipërfaqja e ndërtimit 102.34 m2, në favor të B.C,lëshuar nga Z.H dhe V.S. 
Vendimit nr. 279, datë 25.08.2014 “Për kualifikimin për legalizim të objektit informal në 
posedim të B.C”, nënshkruar nga B.Z, T.E, dhe V.S.  
- Leja e Legalizimit me nr. 33925, datë 27.11.2019 Objekti “Godinë banimi 2 kat”. Parcela 
ndërtimore 300 m2, sipërfaqja e ndërtimit 102.34 m2, në favor të B.C,ka miratuar sipërfaqen e 
parcelës ndërtimore prej 300 m2, në llojin e pasurisë “Truall” duke ndryshuar zërin kadastral, 
pasi në dosje ka kartelë pasurie për Pasurinë nr. 14/2, vol.2, faqe 85 në ZK 2315 e llojit “Shesh” 
për 5038 m2 pronar “Shtet”.  
Në Ndryshimi i zërit kadastral, regjimin e tokës, është në mungesë të dokumentacionit; 
kërkesa për miratimin në Këshillin e Qarkut, të Drejtorisë Rajonale të Bujqësisë dhe Ushqimit 
dhe Agjencisë Rajonale të Mjedisit. Pra, nuk ka asnjë dokumentacion nga këto organe, për t`i 
dhënë lejen, veprimit të kryer për legalizim në zonat “Territore të tjera”, veprime në 
kundërshtim me nenet 10, 11, 14, të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, 
urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, dhe VKM nr. 589, datë 10.9.2014, “Për 
përcaktimin e afateve, të mënyrës dhe kohës së ushtrimit nga ALUIZNI të përgjegjësive të 
zyrave të urbanistikës dhe të këshillave të qarqeve, gjatë procedurave të legalizimit të objekteve 
informale”, i ndryshuar.  
Sipas dokumentacionit disponibël në dosje, sigenplani, harta dixhitale e paraqitur, 
rezultonseobjekti i legalizuaraprek projektin konkret të infrastrukturës rrugore si dhe ndodhet i 
përfshirë në Planin e Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Kukës miratuar me Vendimin e KKT nr. 
8, datë 08.02.2017, Rregulloren e Plani i Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Kukës, është zona 
Sh.13.8, ku përdorimet “Shëndetësi” dhe nuk lejohen ndërtime banimi. Në përputhje dhe 
zbatim me VKM nr. 280, datë 01.04.2015, e ndryshuar, Kreu II, pika 2.c ku përcaktohet: 
c) Është ngritur brenda “territorit të institucioneve publike”, sipas neneve 39 dhe 42, pika 2, të 
ligjit nr. 9482, datë 3.4.2006, “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa 
leje”, të ndryshuar, me përjashtim të rasteve kur është ndërtuar nga vetë këto institucione. Në 
kuptim të këtyre neneve, “territor i institucionit publik” është sipërfaqja e truallit funksional të 
ndërtesës publike apo që rezulton të jetë pjesë e inventarit për këtë ndërtesë, si: godinat e 
institucioneve shtetërore, të shkollave e kopshteve publike, spitaleve, qendrave shëndetësore, 
kampuseve studentore e të tjera të ngjashme; 
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Procesverbali i konstatimit në terren datë 30.03.2010 dhe Akt Kualifikimi nr. 599, datë 
23.09.2010, paraqesin situatën e objektit informalnë pritje për legalizim në vitin 2010, por edhe 
Vendimi Kualifikimit nr. 279, datë 25.08.2014 i cili nuk është i dokumentuar me procesverbal 
për gjendjen në terren, paraqet situatën e objektit informalnë pritje për legalizim në vitin 2014. 
Ndërkohë që leja e legalizimit është lëshuar nr. 33925, datë 27.11.2019, pa u dokumentuar 
situata ndërtimit të objektit informal në momentin e lëshimit të lejes së legalizimit c’ka përbën 
shkelje të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e 
ndërtimeve pa leje”. 
-Leja e Legalizimit me nr. 33925, datë 27.11.2019 Objekti “Godinë banimi 2 kat”. Parcela 
ndërtimore 300 m2, sipërfaqja e ndërtimit 102.34 m2, në favor të B.C, nuk plotëson kërkesat 
ligjore të VKM nr. 954, datë 25.11.2015 “Për kriteret, procedurat dhe tipin e formularit të lejes 
së legalizimit” i ndryshuar me ku në pikat 2 përcakton:  
2. Drejtoria e varësisë së ALUIZNI-t miraton lejen e legalizimit brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga 
momenti i kualifikimit të ndërtimit informal (data e vendimit të kualifikimit). 
- Akt Kualifikimi nr. 599, datë 23.09.2010, (Vendimi i Kualifikimit nr. 279, datë 
25.08.2014)ndërkohë që procesverbali i konstatimit mban datën 30.03.2010, (duke mos u 
respektuar afati pre 60 ditësh). Objekti është kualifikuar pa u verifikuar në terren pasi në dosje 
administrohet vetëm dokumentacioni i cituar më sipër në kundërshtim me VKM Nr. 280, datë 
1.4.2015 “Për përcaktimin e kritereve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të 
kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje”, pika 8. Ku 
përcaktohet:  
- “Drejtoritë e ALUIZNI-t, bazuar në gjendjen faktike në terren, kryejnë procedurat kualifikuese 
për ndërtimin informal, brenda 60 ditëve nga data e evidentimit faktik në terren (data e 
“Procesverbalit të evidentimit në terren”). Për kryerjen e këtyre procedurave drejtoritë 
mbështeten në cilësitë e territorit, të paraqitura grafikisht. 
- “Proces verbal i konstatimit në terren i të dhënave të ndërtimit pa lejë/shtesës në ndërtimin 
me leje” mbajtur në datë 30.03.2010, nuk pasqyron kufitarët e parcelës ndërtimore të zënë me 
përshkrim por vetëm me emra, përsa më sipër, procesverbal i verifikimit në terren, nuk pasqyron 
të dhëna e kërkuara në pikën “Procedura për hartimin e materialeve grafike”,të manualit“Hartimi 
dhe paraqitjes së materialeve grafike (gen plan dhe planimetri) të objektit që legalizohet”, 
miratuar me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm nr. 30, datë 15.01.2016 “Për mënyrën e hartimit 
dhe paraqitjes së dokumentacionit teknik (gen plan, planimetri). Kanë nënshkruarU.M, miratuar 
nga B.Z. 
 
-Dosja nr.84, datë 15.09.2015;  
Sipas vetëdeklarimit 15.09.2015 poseduesi i objektit informal deklaron ka ndërtuar një godinë 
 shërbimi 2 kate + papafingo me sipërfaqe bazës 118.37 m2, Fshati Myç Mamëz. Njësia  
administrative Kolsh, Bashkia Kukës. 
Leja e Legalizimit me nr. 62848, datë 25.08.2020 Objekti “Godinë Banimi 2 kat + papafingo”. 
Parcela ndërtimore 356.52 m2, sipërfaqja e ndërtimit 118.37 m2, në favor të R.S, lëshuar nga 
V.S. 
Vendimit nr. 2566, datë 16.07.2020 “Për kualifikimin për legalizim të objektit informal në 
posedim të R.S”, nënshkruar ngaL.B,A.G,V.S.  
Sipas dokumentacionit disponibël në dosje, sigenplani, harta dixhitale e paraqitur, 
rezultonseobjekti i legalizuaraprek projektin konkret të infrastrukturës rrugore si dhe ndodhet i 
përfshirë në Planin e Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Kukës miratuar me Vendimin e KKT nr. 
8, datë 08.02.2017, Rregulloren e Plani i Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Kukës, është zona 
B.3.337, ku përdorimet “Tokë Bujqësore” dhe nuk lejohen ndërtime. Neni 53 “Bujqësore 
kultivuar dhe vlera peisazhistike”. 



 

42 
 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
 

   DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETEVE DHE MJEDISIT 
                           RAPORT PËRFUNDIMTAR “MBI AUDITIMIN E PËRPUTHSHMËRISË” NË ASHK  KUKËS  

Veprim në kundërshtim menenin 14, të ligjit nr. 9244, datë 17.06.2004 “Për mbrojtjen e tokës 
bujqësore”, të ndryshuar dhe me nenin 11/1, pikat 4, 4/1, 4/2 të ligjitnr. 8752, datë 26.3.2001 
“Për krijimin dhe funksionet e strukturave për administrimin dhe mbrojtjen e tokës”, të 
ndryshuar  
- “Proces verbal i konstatimit në terren i të dhënave të ndërtimit pa lejë/shtesës në ndërtimin 
me leje” mbajtur në datë 06.07.2020, nuk pasqyron kufitarët e parcelës ndërtimore të zënë me 
përshkrim por vetëm me emra, përsa më sipër, procesverbal i verifikimit në terren, nuk pasqyron 
të dhëna e kërkuara në pikën “Procedura për hartimin e materialeve grafike”,të manualit“Hartimi 
dhe paraqitjes së materialeve grafike (gen plan dhe planimetri) të objektit që legalizohet”, 
miratuar me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm nr 30, datë 15.01.2016 “Për mënyrën e hartimit 
dhe paraqitjes së dokumentacionit teknik (gen plan, planimetri). Kanë nënshkruarO.G dhe A.H, 
miratuar nga B.Z. 
 
-Dosja nr.538, datë 24.12.2014;  
Sipas vetëdeklarimit datë, 24.12.2014 poseduesi i objektit informal deklaron ka ndërtuar një 
godinë banimi 1 kat me sipërfaqe bazës 83.2 m2, Fshati Borje, Njësia administrative Shishtavec, 
Bashkia Kukës. 
Leja e Legalizimit me nr. 62814, datë 19.06.2020 Objekti “Godinë Banimi 1 kat”. Parcela 
ndërtimore 257.93 m2, sipërfaqja e ndërtimit 83.2 m2, në favor të S.E, lëshuar nga V.S. 
Vendimit nr. 2532, datë 24.04.2020 “Për kualifikimin për legalizim të objektit informal në 
posedim të S.E”, nënshkruar nga L.B, A.G, V.S.  
-Leja e Legalizimit me nr. 62814, datë 19.06.2020 Objekti “Godinë Banimi 1 kat”. Parcela 
ndërtimore 257.93 m2, sipërfaqja e ndërtimit 83.2 m2, në favor të S.E, lëshuar nga V.S, nuk 
plotëson kërkesat ligjore të VKM nr. 954, datë 25.11.2015 “Për kriteret, procedurat dhe tipin e 
formularit të lejes së legalizimit” i ndryshuar me ku në pikat 2 përcakton:  
2. Drejtoria e varësisë së ALUIZNI-t miraton lejen e legalizimit brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga 
momenti i kualifikimit të ndërtimit informal (data e vendimit të kualifikimit). 
Sipas dokumentacionit disponibël në dosje, sigenplani, harta dixhitale e paraqitur, 
rezultonseobjekti i legalizuaraprek projektin konkret të infrastrukturës rrugore si dhe ndodhet i 
përfshirë në Planin e Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Kukës miratuar me Vendimin e KKT nr. 
8, datë 08.02.2017, Rregulloren e Plani i Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Kukës, është zona 
B.3.591, ku përdorimet “Tokë Bujqësore” dhe nuk lejohen ndërtime. Neni 53 “Bujqësore 
kultivuar dhe vlera peisazhistike” 
Veprim në kundërshtim menenin 14, të ligjit nr. 9244, datë 17.06.2004 “Për mbrojtën e tokës 
bujqësore”, të ndryshuar dhe me nenin 11/1, pikat 4, 4/1, 4/2 të ligjitnr. 8752, datë 26.3.2001 
“Për krijimin dhe funksionet e strukturave për administrimin dhe mbrojtjen e tokës”, të 
ndryshuar 
- “Proces verbal i konstatimit në terren i të dhënave të ndërtimit pa lejë/shtesës në ndërtimin 
me leje” mbajtur në datë 10.03.2020, nuk pasqyron kufitarët e parcelës ndërtimore të zënë me 
përshkrim por vetëm me emra, përsa më sipër, procesverbal i verifikimit në terren, nuk pasqyron 
të dhëna e kërkuara në pikën “Procedura për hartimin e materialeve grafike”,të manualit“Hartimi 
dhe paraqitjes së materialeve grafike (gen plan dhe planimetri) të objektit që legalizohet”, 
miratuar me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm nr 30, datë 15.01.2016 “Për mënyrën e hartimit 
dhe paraqitjes së dokumentacionit teknik (gen plan, planimetri). Kanë nënshkruarO.G dhe B.M, 
miratuar nga B.Z. 
 
-Dosja nr.85, datë 15.09.2015;  
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Sipas vetëdeklarimit datë, 15.09.2015 poseduesi i objektit informal deklaron ka ndërtuar një 
godinë banimi 2 kat + papafingo me sipërfaqe bazës 121.2 m2, Fshati Myç Mamëz, Njësia 
administrative Kolsh, Bashkia Kukës. 
Leja e Legalizimit me nr. 62849, datë 23.08.2020 Objekti “Godinë Banimi 2 kat + papafingo”. 
Parcela ndërtimore 362.79 m2, sipërfaqja e ndërtimit 121.2 m2, në favor të J.S, lëshuar nga V.S. 
Vendimit nr. 2567, datë 16.07.2020 “Për kualifikimin për legalizim të objektit informal në 
posedim të J.S”, nënshkruar nga L.B, A.G, V.S.  
Sipas dokumentacionit disponibël në dosje, sigenplani, harta digjitale e paraqitur, rezultonse 
objekti i legalizuar prek projektin konkret të infrastrukturës rrugore si dhe ndodhet i përfshirë në 
Planin e Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Kukës miratuar me Vendimin e KKT nr. 8, datë 
08.02.2017, Rregulloren e Plani i Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Kukës, është zona B.3.337, 
ku përdorimet “Tokë Bujqësore” dhe nuk lejohen ndërtime. Neni 53 “Bujqësore kultivuar 
dhe vlera peisazhistike” 
Veprim në kundërshtim menenin 14, të ligjit nr. 9244, datë 17.06.2004 “Për mbrojtën e tokës 
bujqësore”, të ndryshuar dhe me nenin 11/1, pikat 4, 4/1, 4/2 të ligjitnr. 8752, datë 26.3.2001 
“Për krijimin dhe funksionet e strukturave për administrimin dhe mbrojtjen e tokës”, të 
ndryshuar 
Në lejen e legalizimit(titull i pronësisë mbi tokën i vërtetuar me dokumentin), në dosje 
administrohet një certifikatë pronësie për pasurinë 301/2, vol 3, faqe 31, ZK 2759, me sipërfaqe 
1137m2 , lloji “ARË” në pronësi të S.S. 
DVASHK Kukës me nr. 1136, datë 01.09.2020 ka njoftuar subjektin për pagesën e faturës së 
parcelës ndërtimore sipas formularit të pagesës, paguar nga subjekti më datë 10.09.2020. 
Në certifikatën familjare, familjar në moshë madhore janë J.S dhe K.S. 
Në të dhënat e statusit juridik të pronësisë së tokës që prek parcela ndërtimore, për ZK 2739  
-nr. I pasurisë 302, vol 3, faqe 166, ZK 2759, me sipërfaqe 1000m2 , pronësia shtet; 
-nr. I pasurisë 310, vol 2, faqe 178, ZK 2759, me sipërfaqe 1000m2, pronësia shtet 
-nr. I pasurisë 355, vol 2, faqe 239, ZK 2759, me sipërfaqe 10269m2, pronësia Komuna Kolsh. 
Për sa më sipër objekti informal i deklaruar për legalizim bie mbi pasurinë 355 dhe për këtë 
duhet të ishte lajmëruar Njësia Administrative Kolsh, Bashkia Kukës në përputhje dhezbatim të 
ligjit 20/2020, Neni 22, “Parcela ndërtimore dhe kalimi i pronësisë”, pika 5 ku përcaktohet:  
5. Për parcelat ndërtimore të zëna me ndërtime pa leje, që shtrihen në pasuri të  
transferuara te njësitë e vetëqeverisjes vendore, sipas legjislacionit në fuqi për transferimin e  
pronave të paluajtshme publike të shtetit në njësitë e vetëqeverisjes vendore, zbatohen  
parashikimet e këtij neni, pa penguar regjistrimin e kalimit të pronësisë së parcelave. ASHK-ja 
njofton njësinë e vetëqeverisjes vendore për shuarjen e pronësisë/përdorimit. Njësia e  
vetëqeverisjes vendore ka të drejtë t’i kërkojë Këshillit të Ministrave zëvendësimin e pasurive  
të zëna me ndërtime pa leje me pasuri të tjera shtetërore, të lira. 
- “Proces verbal i konstatimit në terren i të dhënave të ndërtimit pa lejë/shtesës në ndërtimin 
me leje” mbajtur në datë 06.07.2020, nuk pasqyron kufitarët e parcelës ndërtimore të zënë me 
përshkrim por vetëm me emra, përsa më sipër, procesverbal i verifikimit në terren, nuk pasqyron 
të dhëna e kërkuara në pikën “Procedura për hartimin e materialeve grafike”,të manualit“Hartimi 
dhe paraqitjes së materialeve grafike (gen plan dhe planimetri) të objektit që legalizohet”, 
miratuar me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm nr 30, datë 15.01.2016 “Për mënyrën e hartimit 
dhe paraqitjes së dokumentacionit teknik (gen plan, planimetri). Kanë nënshkruarO.G dhe A.H, 
miratuar nga B.Z. 
 
-Dosja nr.192, datë 18.11.2014;  
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Sipas vetëdeklarimit datë, 18.11.2014 poseduesi i objektit informal deklaron ka ndërtuar një 
godinë banimi 1 kat me sipërfaqe bazës 143.04m2, Fshati Kodër Lume, Njësia administrative 
Shtiqën, Bashkia Kukës. 
Vendimit nr. 56, datë 30.03.2021 “Për legalizimin e ndërtimit pa leje” në posedim të Taulant 
Shaqir Mustafa”, me sipërfaqe të bazës së ndërtimit 143.04m2 dhe sipërfaqe të parcelës 
ndërtimore 430m2. Verifikoi kushtet L.B dhe nënshkruar nga V.S. 
Sipas dokumentacionit disponibël në dosje, sigenplani, harta digjitale e paraqitur, rezultonse 
objekti i legalizuar prek projektin konkret të infrastrukturës rrugore si dhe ndodhet i përfshirë në 
Planin e Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Kukës miratuar me Vendimin e KKT nr. 8, datë 
08.02.2017, Rregulloren e Plani i Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Kukës, është zona B.3.22, ku 
përdorimet “Tokë Bujqësore” dhe nuk lejohen ndërtime. Neni 53 “Bujqësore kultivuar dhe 
vlera peisazhistike”. 
Veprim në kundërshtim menenin 14, të ligjit nr. 9244, datë 17.06.2004 “Për mbrojtën e tokës 
bujqësore”, të ndryshuar dhe me nenin 11/1, pikat 4, 4/1, 4/2 të ligjitnr. 8752, datë 26.3.2001 
“Për krijimin dhe funksionet e strukturave për administrimin dhe mbrojtjen e tokës”, të 
ndryshuar. 
Sipas dokumentacionit të disponuar në dosje si: Skica fushore, objekti informal në lindje 
kufizohet me kanal kullues me një distancë prej 5.2 ml, e pa pasqyruar në Akt-evidentimin me 
nr. 28, datë 22.03.2021 “Për gjendjen ndërtimore në terren”, pasi kufitarin në lindje e ka cilësuar 
si përrua. 
Për sa më sipër në lidhje me kualifikimin për legalizim, nga DVASHK Kukës në mënyre 
shkresoreduhet të ishte përcaktuar statusi i kufitarit nga lindja “Përrua” apo Kanal kryesor ose 
ndihmës kjo në përputhje e zbatim me 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 leje”, kreu III, pika 18, gërma ë, ku përcaktohet: 
ë) është ngritur brenda brezit mbrojtës të sistemeve kryesore të ujitjes dhe kullimit, të 
mbrojtura sipas ligjit nr.24/2017, “Për administrimin e ujitjes dhe të kullimit”, si dhe akteve 
nënligjore në zbatim të tij; 
Si dhe Zbatim të ligjit 24/2017, neni 46, pika ç ku përcaktohet: 
ç) Ndërtimi ose ngritja e çdo ndërtese apo strukture, mbjellja e pemëve më afër se 8 metra nga 
bordura e kanalit kryesor (vija e takimit të sipërfaqes së tokës me skarpatën e kanalit  
kullues ose vija e takimit të skarpatës së jashtme të bankinës së kanalit ujitës me sipërfaqen e  
tokës), ose e një sistemi kryesor kullimi, apo më afër se 4 metra nga bordura e çfarëdo kanali  
ujitjeje ose kullimi; 
- “Akt-evidentimi për gjendjen ndërtimore në terren të ndërtimit pa leje, mbajtur në datë 
22.03.2021, nuk pasqyron kufitarët e parcelës ndërtimore të zënë me përshkrim por vetëm me 
emra, përsa më sipër, procesverbal i verifikimit në terren, nuk pasqyron të dhëna e kërkuara në 
pikën “Procedura për hartimin e materialeve grafike”,të manualit“Hartimi dhe paraqitjes së 
materialeve grafike (gen plan dhe planimetri) të objektit që legalizohet”, miratuar me Urdhrin e 
Drejtorit të Përgjithshëm nr 30, datë 15.01.2016 “Për mënyrën e hartimit dhe paraqitjes së 
dokumentacionit teknik (gen plan, planimetri). Kanë nënshkruar O.G dhe A.H, miratuar nga 
B.M. 
 
-Dosja nr.2, datë 18.08.2006;  
Sipas vetëdeklarimit datë, 18.08.2006 poseduesi i objektit informal deklaron ka ndërtuar një 
godinë banimi 2 kat + objekt ndihmës me sipërfaqe bazës 195.49 + 53.32m2, Fshati Kodër 
Lume, Njësia administrative Shtiqën, Bashkia Kukës. 



 

45 
 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
 

   DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETEVE DHE MJEDISIT 
                           RAPORT PËRFUNDIMTAR “MBI AUDITIMIN E PËRPUTHSHMËRISË” NË ASHK  KUKËS  

Vendimit nr. 113, datë 28.06.2021 “Për legalizimin e ndërtimit pa leje” në posedim të A.P”, 
me sipërfaqe të bazës së ndërtimit 195.49 + 53.32 m2 dhe sipërfaqe të parcelës ndërtimore 3261 
m2. Verifikoi kushtet M.L, A.G dhenënshkruar ngaV.S. 
Sipas dokumentacionit disponibël në dosje, sigenplani, harta digjitale e paraqitur, rezultonse 
objekti i legalizuar prek projektin konkret të infrastrukturës rrugore si dhe ndodhet i përfshirë në 
Planin e Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Kukës miratuar me Vendimin e KKT nr. 8, datë 
08.02.2017, Rregulloren e Plani i Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Kukës, është zona 
N.12.4.607, ku përdorimet “Tokë Bujqësore” dhe nuk lejohen ndërtime. Neni 53 
“Bujqësore kultivuar dhe vlera peisazhistike”. 
Veprim në kundërshtim menenin 14, të ligjit nr. 9244, datë 17.06.2004 “Për mbrojtën e tokës 
bujqësore”, të ndryshuar dhe me nenin 11/1, pikat 4, 4/1, 4/2 të ligjitnr. 8752, datë 26.3.2001 
“Për krijimin dhe funksionet e strukturave për administrimin dhe mbrojtjen e tokës”, të 
ndryshuar. 
Objekti ndihmës prej 53.32 m2 sipas dokumentacionit disponibël në dosje si dhe dokumenteve të 
planifikimit të territorit bie mbi njësinë strukturore IN.7 “Infrastrukturë rrugë lokale “F”. 
Nga Bashkia Kukës me shkresën 2751/1, datë 23.06.2021 është shprehur se nuk ka projekt të 
miratuar për zonën në fjalë, pasi DVASHK Kukës ka kërkuar informacion për njësinë 
strukturore N.12.4.607, ku aktualisht është objekti kryesor. 
Në përputhje dhe në zbatim të VKM nr. 1040, datë 25.11.2020 në Kreun II, pika 15.gj ku 
përcaktohet: 
15. Ndërtimi pa leje i llojit “objekt”, i ngritur brenda vijës kufizuese të zonës informale të 
miratuar ose të zonës urbane, i përfshirë në fushën e zbatimit të ligjit nr.20/2020, “Për 
përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë, nuk legalizohet 
nëse verifikohet një nga rastet e mëposhtme... 
gj) Preket nga zbatimi i një projekti konkret të infrastrukturës rrugore, ose të linjës 
energjetike të interkonjeksionit, të miratuar në mënyrë të posaçme nga Këshilli Kombëtar i 
Territorit 
dhe pika 24 ku përcaktohet: 
24. Për evidentimin e kufirit rrugor dhe trupit të rrugës, në raport me ndërtimin pa leje, 
drejtoritë vendore të ASHK-së duhet të mbështeten në: 
a) dokumentacionin hartografik të certifikatës së përdorimit të nxjerrë në zbatim të 
legjislacionit për planifikimin dhe zhvillimin e territorit, të cilin drejtoria vendore ia kërkon 
ARRSH-së ose autoriteteve të zhvillimit të territorit. Në mungesë të certifikatës së përdorimit, 
drejtoria vendore mbështetet në planvendosjen e shpronësimit, nëse ka të tillë;  
b) evidentimin në terren të rrugës, kur mungon dokumentacioni i përcaktuar në 
shkronjën “a”, të kësaj pike. Drejtoria vendore e ASHK-së harton procesverbalin e 
evidentimit të kufirit dhe trupit të rrugës në raport me ndërtimin pa leje, i cili miratohet nga 
drejtori i drejtorisë. 
Në përfundim të verifikimeve të mësipërme, nëse rezulton se trupi i rrugës nuk është 
shkelur, ndërkohë që në regjistrin e pasurive të paluajtshme pasuria figuron në mënyrë të 
gabuar si “rrugë”, drejtoria vendore e ASHK-së është e detyruar të kryejë korrigjimin ose 
përmirësimin e hartës kadastrale dhe kartelës së pasurisë, në bazë të dokumentacionit të 
administruar sipas shkronjave “a” ose “b”, të kësaj pike. 
DVASHK Kukës duhet të ishte drejtuar bashkisë për verifikimin e pozicionit të objektit ndihmës 
në lidhje me njësinë strukturore IN.7 të PPV. 
- “Proces-verbali i verifikimit në terren, mbajtur në datë 28.12.2018, nuk pasqyron kufitarët e 
parcelës ndërtimore të zënë me përshkrim por vetëm me emra, përsa më sipër, procesverbal i 
verifikimit në terren, nuk pasqyron të dhëna e kërkuara në pikën “Procedura për hartimin e 
materialeve grafike”,të manualit“Hartimi dhe paraqitjes së materialeve grafike (gen plan dhe 
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planimetri) të objektit që legalizohet”, miratuar me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm nr. 30, 
datë 15.01.2016 “Për mënyrën e hartimit dhe paraqitjes së dokumentacionit teknik (gen plan, 
planimetri). Kanë nënshkruar B.M dhe A.Gj, miratuar nga L.B. 
 
- Dosja nr.19130, datë 20.03.2005;  
Sipas vetëdeklarimit datë, 20.03.2005 poseduesi i objektit informal deklaron ka ndërtuar një 
godinë banimi 2 kate + bodrum me sipërfaqe bazës 131.2m2, Lagjja nr. 5, Bashkia Kukës. 
Leja e Legalizimit me nr. 981797, datë 24.15.2020 Objekti “Godinë Banimi 2 kat + bodrum”. 
Parcela ndërtimore 499.51 m2, sipërfaqja e ndërtimit 131.2 m2, në favor të F.C, lëshuar nga V.S. 
Vendimit nr. 113, datë 28.06.2021 “Për legalizimin e ndërtimit pa leje” në posedim të F.C”, 
me sipërfaqe të bazës së ndërtimit 131.2 m2 dhe sipërfaqe të parcelës ndërtimore 499.51 m2. 
Verifikoi kushtet B.Z, T.E dhe nënshkruar nga R.G. 
Sipas dokumentacionit disponibël në dosje, sigenplani, harta digjitale e paraqitur, rezultonse 
objekti i legalizuar ndodhet i përfshirë në Planin e Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Kukës 
miratuar me Vendimin e KKT nr. 8, datë 08.02.2017, Rregulloren e Plani i Përgjithshëm Vendor 
i Bashkisë Kukës, zona AR.9.4, ku përdorimet “Infrastrukturë Turistike” zonë e destinuar 
për realizimin e e zonave dhe shërbimeve për gjelbërim publik dhe korridoret e pajisura 
ekologjike.Neni 43 “Infrastrukturë Turistike”. 
Veprim në kundërshtim menenin 14, të ligjit nr. 9244, datë 17.06.2004 “Për mbrojtën e tokës 
bujqësore”, të ndryshuar dhe me nenin 11/1, pikat 4, 4/1, 4/2 të ligjitnr. 8752, datë 26.3.2001 
“Për krijimin dhe funksionet e strukturave për administrimin dhe mbrojtjen e tokës”, të 
ndryshuar. 
Objekti ndihmës prej 53.32 m2 sipas dokumentacionit disponibël në dosje si dhe dokumenteve të 
planifikimit të territorit bie mbi njësinë strukturore IN.7 “Infrastrukturë rrugë lokale “F”. 
Nga Bashkia Kukës me shkresën 2751/1, datë 23.06.2021 është shprehur se nuk ka projekt të 
miratuar për zonën në fjalë, pasi DVASHK Kukës ka kërkuar informacion për njësinë 
strukturore N.12.4.607, ku aktualisht është objekti kryesor. 
Në përputhje dhe në zbatim të VKM nr. 1040, datë 25.11.2020 në Kreun II, pika 15.gj ku 
përcaktohet: 
15. Ndërtimi pa leje i llojit “objekt”, i ngritur brenda vijës kufizuese të zonës informale të 
miratuar ose të zonës urbane, i përfshirë në fushën e zbatimit të ligjit nr.20/2020, “Për 
përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë, nuk legalizohet 
nëse verifikohet një nga rastet e mëposhtme... 
gj) Preket nga zbatimi i një projekti konkret të infrastrukturës rrugore, ose të linjës 
energjetike të interkonjeksionit, të miratuar në mënyrë të posaçme nga Këshilli Kombëtar i 
Territorit 
dhe pika 24 ku përcaktohet: 
24. Për evidentimin e kufirit rrugor dhe trupit të rrugës, në raport me ndërtimin pa leje, 
drejtoritë vendore të ASHK-së duhet të mbështeten në: 
a) dokumentacionin hartografik të certifikatës së përdorimit të nxjerrë në zbatim të 
legjislacionit për planifikimin dhe zhvillimin e territorit, të cilin drejtoria vendore ia kërkon 
ARRSH-së ose autoriteteve të zhvillimit të territorit. Në mungesë të certifikatës së përdorimit, 
drejtoria vendore mbështetet në planvendosjen e shpronësimit, nëse ka të tillë;  
b) evidentimin në terren të rrugës, kur mungon dokumentacioni i përcaktuar në 
shkronjën “a”, të kësaj pike. Drejtoria vendore e ASHK-së harton procesverbalin e 
evidentimit të kufirit dhe trupit të rrugës në raport me ndërtimin pa leje, i cili miratohet nga 
drejtori i drejtorisë. 
Në përfundim të verifikimeve të mësipërme, nëse rezulton se trupi i rrugës nuk është 
shkelur, ndërkohë që në regjistrin e pasurive të paluajtshme pasuria figuron në mënyrë të 
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gabuar si “rrugë”, drejtoria vendore e ASHK-së është e detyruar të kryejë korrigjimin ose 
përmirësimin e hartës kadastrale dhe kartelës së pasurisë, në bazë të dokumentacionit të 
administruar sipas shkronjave “a” ose “b”, të kësaj pike. 
DVASHK Kukës duhet të ishte drejtuar bashkisë për verifikimin e pozicionit të objektit ndihmës 
në lidhje me njësinë strukturore IN.7 të PPV. 
- “Proces-verbali i verifikimit në terren, mbajtur në datë 28.12.2018, nuk pasqyron kufitarët e 
parcelës ndërtimore të zënë me përshkrim por vetëm me emra, përsa më sipër, procesverbal i 
verifikimit në terren, nuk pasqyron të dhëna e kërkuara në pikën “Procedura për hartimin e 
materialeve grafike”,të manualit“Hartimi dhe paraqitjes së materialeve grafike (gen plan dhe 
planimetri) të objektit që legalizohet”, miratuar me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm nr. 30, 
datë 15.01.2016 “Për mënyrën e hartimit dhe paraqitjes së dokumentacionit teknik (gen plan, 
planimetri). Kanë nënshkruar B.M dhe A.Gj, miratuar nga L.B. 
 
-Dosja nr.219, datë 13.09.2006;  
Sipas vetëdeklarimit 13.09.2006 poseduesi i objektit informal deklaron ka ndërtuar një godinë 
banimi 1 kate me sipërfaqe bazës 44 m2, Lagjja nr. 5 Kukës. 
Leja e Legalizimit me nr. 58119, datë 18.03.2019 Objekti “Godinë banimi 1 kat”. Parcela 
ndërtimore 244.75 m2, sipërfaqja e ndërtimit 44 m2, në favor të I.C,lëshuar nga M.L dhe V.S. 
Vendimit nr. 289 datë 26.08.2014 “Për kualifikimin për legalizim të objektit informal në 
posedim të I.C”, nënshkruar ngaT.E, dhe R.G.  
- Leja e Legalizimit me nr. 58119, datë 18.03.2019 Objekti “Godinë banimi 1 kat”. Parcela 
ndërtimore 244.75 m2, sipërfaqja e ndërtimit 44 m2, në favor të I.C,ka miratuar sipërfaqen e 
parcelës ndërtimore prej 244.75 m2, në llojin e pasurisë “Truall” duke ndryshuar zërin kadastral, 
nga Pyll me pronar “Shtet”.  
Në Ndryshimi i zërit kadastral, regjimin e tokës, është në mungesë të dokumentacionit; kërkesa 
për miratimin në Këshillin e Qarkut, të Drejtorisë Rajonale të Bujqësisë dhe Ushqimit dhe 
Agjencisë Rajonale të Mjedisit. Pra, nuk ka asnjë dokumentacion nga këto organe, për t`i dhënë 
lejen, veprimit të kryer për legalizim në zonat “Territore të tjera”, veprime në kundërshtim me 
nenet 10, 11, 14, të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin 
e ndërtimeve pa leje”, dhe VKM nr. 589, datë 10.9.2014, “Për përcaktimin e afateve, të mënyrës 
dhe kohës së ushtrimit nga ALUIZNI të përgjegjësive të zyrave të urbanistikës dhe të këshillave 
të qarqeve, gjatë procedurave të legalizimit të objekteve informale”, i ndryshuar.  
Sipas dokumentacionit disponibël në dosje, sigenplani, harta dixhitale e paraqitur, 
rezultonseobjekti i legalizuaraprek projektin konkret të infrastrukturës rrugore si dhe ndodhet i 
përfshirë në Planin e Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Kukës miratuar me Vendimin e KKT nr. 
8, datë 08.02.2017, Rregulloren e Plani i Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Kukës, është zona 
AR.8.4.14, ku përdorimet “Park Natyror Urban” dhe nuk lejohen ndërtime. Në përputhje 
dhe zbatim me VKM nr. 280, datë 01.04.2015, e ndryshuar, Kreu II, pika 2.c ku përcaktohet: 
c) Është ngritur brenda “territorit të institucioneve publike”, sipas neneve 39 dhe 42, pika 2, të 
ligjit nr. 9482, datë 3.4.2006, “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa 
leje”, të ndryshuar, me përjashtim të rasteve kur është ndërtuar nga vetë këto institucione. Në 
kuptim të këtyre neneve, “territor i institucionit publik” është sipërfaqja e truallit funksional të 
ndërtesës publike apo që rezulton të jetë pjesë e inventarit për këtë ndërtesë, si: godinat e 
institucioneve shtetërore, të shkollave e kopshteve publike, spitaleve, qendrave shëndetësore, 
kampuseve studentore e të tjera të ngjashme; 
Procesverbali i konstatimit në terren datë 22.03.2010 dhe Akt Kualifikimi nr. 606 datë 
23.09.2010, paraqesin situatën e objektit informalnë pritje për legalizim në vitin 2010, por edhe 
Vendimi Kualifikimit nr. 289, datë 26.08.2014 i cili nuk është i dokumentuar me procesverbal 
për gjendjen në terren, paraqet situatën e objektit informalnë pritje për legalizim në vitin 2014. 
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Ndërkohë që leja e legalizimit është lëshuar nr. 58119, datë 18.03.2019, pa u dokumentuar 
situata ndërtimit të objektit informal në momentin e lëshimit të lejes së legalizimit c’ka përbën 
shkelje të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e 
ndërtimeve pa leje”. 
-Leja e Legalizimit me nr. 58119, datë 18.03.2019 Objekti “Godinë banimi 1 kat”. Parcela 
ndërtimore 244.75 m2, sipërfaqja e ndërtimit 44 m2, në favor të I.C, nuk plotëson kërkesat ligjore 
të VKM nr. 954, datë 25.11.2015 “Për kriteret, procedurat dhe tipin e formularit të lejes së 
legalizimit” i ndryshuar me ku në pikat2 përcakton:  
2. Drejtoria e varësisë së ALUIZNI-t miraton lejen e legalizimit brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga 
momenti i kualifikimit të ndërtimit informal (data e vendimit të kualifikimit). 
- Akt Kualifikimi nr. 606 datë 23.09.2010, (Vendimi i Kualifikimit nr. 289, datë 26.08.2014) 
ndërkohë që procesverbali i konstatimit mban datën 22.03.2010, (duke mos u respektuar afati 
prej 60 ditësh). Objekti është kualifikuar pa u verifikuar në terren pasi në dosje administrohet 
vetëm dokumentacioni i cituar më sipër në kundërshtim me VKM Nr. 280, datë 1.4.2015 “Për 
përcaktimin e kritereve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar 
ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje”, pika 8. Ku 
përcaktohet:  
- “Drejtoritë e ALUIZNI-t, bazuar në gjendjen faktike në terren, kryejnë procedurat kualifikuese 
për ndërtimin informal, brenda 60 ditëve nga data e evidentimit faktik në terren (data e 
“Procesverbalit të evidentimit në terren”). Për kryerjen e këtyre procedurave drejtoritë 
mbështeten në cilësitë e territorit, të paraqitura grafikisht. 
- Parcela Ndërtimore prej 244.75 m2 e dhenë në Leja e Legalizimit me nr. 58119, datë 
18.03.2019 Objekti “Godinë banimi 1 kat”. Parcela ndërtimore 244.75 m2, sipërfaqja e ndërtimit 
44 m2, në favor të I.C, është dhënë në kundërshtim meNeni 17 “Parcela ndërtimore dhe kalimi i 
pronësisë” pika a, c. Ku përcaktohet: 
a) Në rastin e ndërtimeve pa leje me funksion banimi, si rregull, sipërfaqja e parcelës, për të 
cilën miratohet kalimi i së drejtës së pronësisë, duhet të jetë deri në masën e trefishit të bazës së 
ndërtimit, por në çdo rast jo më e madhe se 500 (pesëqind) m². 
c) Kur për shkak të përmasave ose planvendosjes së parcelës ndërtimore, krijohen sipërfaqe të 
lira që nuk mund të shfrytëzohen më vete për ndërtim, ato i shiten poseduesit të ndërtimit pa leje 
sipas vlerës së pronës, të miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave. Kalimi i së drejtës së 
pronësisë për këto sipërfaqe kryhet vetëm nëse poseduesi i ndërtimit pa leje shpreh vullnetin 
nëpërmjet një kërkese me shkrim. 
Nga Drejtoria Vendore e ASHK Kukës është llogaritur vlera e Parcelës Ndërtimore për kalimin 
e pronësisë në datë 30.01.2019 me çmimin preferencial prej 2,000 lekë/m2 ose me 50 % të vlerës 
prej 5,280 lekë/m2 referuar VKM nr. 89, datë 03.02.2016 po jo më shumë se 2,000 lekë/m2 për 
zonat rurale gjithsej 489,500 lekë+bono, llogaritur nga M.L dhe miratuar nga V.S. Veprime në 
shkelje të legjislacionit të sipër përmendur pasi 3 fishi i ndërtimit është (44 x 3) 132 m2 dhe 
pjesa tjetër nqs tereni e nuk lejon ndarjen duhet të paguhet në përputhje me neni 17 të ligjit nr. 
9482/2006 me ndryshime, nga ku është krijuar një ardhur e munguar prej 369,820 
lekë+bono { 859,320 lekë detyrimi– 489,500 lekë të llogaritura e paguar} pasi detyrimi duhet të 
ishte 859,320 lekë{( 132 m2 x 2000 lekë )+(112.75 x5,280)} 
- “Proces-verbali i verifikimit në terren, mbajtur në datë 22.03.2010, nuk pasqyron kufitarët e 
parcelës ndërtimore të zënë me përshkrim por vetëm me emra, përsa më sipër, procesverbal i 
verifikimit në terren, nuk pasqyron të dhëna e kërkuara në pikën “Procedura për hartimin e 
materialeve grafike”,të manualit“Hartimi dhe paraqitjes së materialeve grafike (gen plan dhe 
planimetri) të objektit që legalizohet”, miratuar me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm nr. 30, 
datë 15.01.2016 “Për mënyrën e hartimit dhe paraqitjes së dokumentacionit teknik (gen plan, 
planimetri). Kanë nënshkruar U.M, miratuar nga B.Z. 
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Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditmit, nga subjekti i audituar 
është paraqitur observacioni me shkresë nr.1222/5, datë 09.05.2022 “Mbi Projektraportin e 
auditimit” nga z. V.S, O.G, A.G, A.H, B.M dhe D.Dku janë shprehur objeksionet si më poshtë: 
Pretendimi i subjektit: në lidhje me dosjen nr. 195, datë 24.11.2006; dosjen nr. 19/30, datë 
20.03.2005; si dhe dosjen nr. 219, datë 13.09.2006, ka një rikualifikim në vitin 2014 dhe gjetjet 
janë për periudhën kur legjislacioni ka pësuar ndryshime.  
Qëndrimi i Grupit të auditimit: në lidhje me observacionin nuk merret ne konsideratë pasi 
shkeljet e konstatuara i përkasin periudhës kur është bërë kualifikimi dhe nuk ka lidhje me 
ndryshimet e legjislacionit në kohë të më vonshme.Ndërsa merret në konsideratë pjesa e mos 
përgjegjësisë për efekt të ndryshimit të legjislacionit.  
Në lidhje me observacionet e V.S, O.G, A.G, A.H, B.M dhe D.D, për pjesën që nuk merret në 
konsideratë janë bërë komente dhe shpjegime ndërsa merret në konsideratë pjesa e mos 
përgjegjësisë për efekt të ndryshimit të legjislacionit. dhe konkretisht: 
-Në lidhje me pretendimin se në zbatim të nenit 17/1 të ligjit nr. 9482, datë 3.4.2006, “Për 
legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar jepet vetëm 3 fishi i 
ndërtimit informal po jo më shumë se 500 m2Në qëndrimet e Grupit të auditimittë KLSH 
argumentohet se:observacioni nuk merret në konsideratë pasi, aktualisht sipas dokumentacionit 
të paraqitur subjekti posedonte me shume se 500 m2 dhe nuk ka dokumentacion për të afruar 
pjesën prej mbi e deri 500 m2. 
- Në lidhje me pretendimin se ....“për objektet informalë të legalizuar janë respektuar distancat 
nga rrugët në përputhje me VKM nr. 280, datë 26.10.2016, Në qëndrimet e Grupit të 
auditimittë KLSH argumentohet se:Observacioni juaj nuk qëndron, për çdo rast në aktin e 
konstatimit është sqaruar shkelja e kryer duke cituar legjislacionin sipas praktikës së lejes së 
legalizimit, dhe referencat ligjore,Kodit Rrugor për distancat, përcaktimi i trupit të rrugës etj. 
-Në lidhje me pretendimin se….. “ndryshimi i zërit kadastral është në përputhje me ligjin 
9482/2006 i ndryshuar si dhe VKM 280, dhe nuk është e nevojshme dokumentacioni për 
ndryshimin e statusit ....” Në qëndrimet e Grupit të auditimittë KLSH argumentohet se: 
Observacioni juaj nuk qëndron, rast pas rasti të konstatuar me shkelje është cituar legjislacioni 
i pa zbatuar për ndryshimin e statusit si dhe Vendimi i KKT nr. 5, datë 29.12.2014 pika “9”,në 
rastet kur nuk ka zonë informale ose studim planifikim territori të miratuar. 
- Në lidhje me pretendimin se ....“për objektet informalë të legalizuar janë respektuar distancat 
nga kanalet dhe rrjeti ujor në përputhje me VKM 1040, datë 24.11.2020 dhe legjislacionin në 
fuqi”Për ujitjen e kullimin”, Në qëndrimet e Grupit të auditimittë KLSH argumentohet 
se:Observacioni juaj nuk qëndron, për çdo rast në Akt Konstatimin e mbajtur është sqaruar 
shkelja e kryer duke cituar legjislacionin sipas praktikës së lejes së legalizimit, referencat 
ligjore,etj. 
- Në lidhje me pretendimin se: Proces verbali i verifikimit në terren është model i miratuar 
përmes urdhrit të Drejtorit të Përgjithshëm të ALUIZNI-t dhe të dhënat janë me specifike në 
skicën në terren. Në qëndrimet e Grupit të auditimittë KLSH argumentojmë se:për rastin e 
konstatuar është sqaruar shkelja e kryer procesverbali i verifikimit në terren duhet në përputhje 
me Urdhri nr. 846 datë 11.10.2012 i shfuqizuar me Udhëzimin nr.30, datë 15.01.2016 “Për 
mënyrën e hartimit dhe paraqitjes së materialeve grafike (genplan dhe planimetri) të objektit që 
legalizohet” i cili është aktualisht në fuqi. Konstatimet në fjalë të audituesve janë bazuar mbi 
kërkesat e këtij udhëzimi. Për pasojë argumentet tuaja do të merren në konsideratë sipas 
trajtimit të çështjeve në këtë Raport Përfundimtar auditimi. 
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-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të procedurave të dhënies së lejeve të legalizimit 
nga Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës (ish- Drejtoria Rajonale e 
ALUIZNI-t Kukës), rezultoi: 
Situata: Për periudhën objekt auditimi, u konstatua se në 16 raste, dokumenti “Proces verbali 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 pasurie pa përshkrim, duke mos 
përcaktuar largësitë e bazës së objektit nga kufijtë e parcelës, ndërsa Skicat fushore pasqyrojnë 
përmasat e objektit informal. 
Kriteri: Manuali “Hartimi dhe paraqitja e materialeve grafike (genplan dhe planimetri) të 
objektit që legalizohet”, miratuar me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm nr.30, datë 15.01.2016 
“Për mënyrën e hartimit dhe paraqitjes së dokumentacionit teknik (gen plan, planimetri). 
Ndikimi/Efekti:Nuk pasqyrohen të dhënat e plota për 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. 
Shkaku: Neglizhencë gjatë hartimit të dokumentacionit, “Proces verbali i verifikimit në 
terren” i plotësuar me mangësi dhe jo i plotë. 
Rëndësia: E ulët. 
Rekomandimi:Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës të marrë masa për 
16 rastet e konstatuara e në vijim, për të plotësuar “Proces verbalin e verifikimit në terren të 
dhënave të ndërtimit pa lejë/shtesës në ndërtimin me leje”, me të dhënat e kërkuara edhe me 
largësitëe bazës së objektit nga kufijtëe 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. 
 
Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të procedurave të dhënies së lejeve të legalizimit 
nga Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës (ish- Drejtoria Rajonale e 
ALUIZNI-t Kukës), rezultoi: 
Situata: Për periudhën objekt auditimi nga ish Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Kukës, në 4 
raste, nuk është respektuar afati 60 ditor për marrjen e vendimit për kualifikimin ose 
shkualifikimin 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 8 raste nuk është respektuar afati 30 ditor për lëshimin e lejes së 
legalizimit nga data e kualifikimit. 
Kriteri: Pika 8 e VKM Nr.280, datë 01.04.2015 i ndryshuar; Pika 2 të VKM Nr. 954, datë 
25.11.2015; si dhe me nenin 21 të ligjit 20/2020, datë 05.03.2020. 
Ndikimi/Efekti:Nuk kryhet në afatet e përcaktuara ligjërisht shërbimi ndaj qytetarëve si dhe 
krijohen premisa për vonesa në lëshimin e leje të legalizimit. 
Shkaku: Neglizhencë si dhe mundësi për zgjedhje të zonave për të pajisur me leje legalizimi 
objekte informale. 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. 
Rëndësia:E mesme. 
Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës të marrë masa 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. 
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-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të procedurave të dhënies së lejeve të legalizimit 
nga Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës (ish- Drejtoria Rajonale e 
ALUIZNI-t Kukës), rezultoi; 
Situata: Në 16 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 4 raste, janë kryer legalizime të objekteve sipas Lejeve të Legalizimit me nr. 57842, datë 
27.12.2018; nr. 39193, datë 24.05.2018; nr. 57853, datë 30.01.2019; nr. 62592, datë 25.10.2019, 
pa respektuar distancat nga rrugët, në kundërshtim me Ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për 
legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, neni 39 
“Përjashtimi nga legalizimi” me VKM nr. 280, datë 1.4.2015 “Për përcaktimin e kritereve, 
procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat 
anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje” kreu III. “Kriteret për legalizimin e ndërtimeve 
jashtë zonave informale të miratuara”, pika 4/b ,LigjinNr.8378,datë22.07.1998 i ndryshuar 
“Kodi rrugor në Republikën e Shqipërisë”, neni 2 “Përcaktime dhe klasifikime rrugësh” dhe 
neni 4, “Përcaktimi i qendrave të banuara” ,VKM nr. 153, date 07.04.2000 “Për miratimin e 
rregullores së zbatimit të Kodit Rrugor në Republikën e Shqipërisë” neni 25, pika 2; ndërkohë 
që në dosje nuk ka korrespodencë shkresore me Autoritetin Rrugor Shqiptar për të përcaktuar 
nëse parcela ndërtimore bie në rrugë apo mbi projektin infrastrukturor, 
Në 1 rast është kryer legalizim i objektit informal sipas lejes së legalizimit nr. 33925, datë 
27.11.2019, në territor të institucioneve publike,pasi sipas dokumentacionit disponibël në 
dosje, sigenplani, harta dixhitale e paraqitur, rezultonseobjekti i legalizuaraprek projektin 
konkret të infrastrukturës rrugore si dhe ndodhet i përfshirë në Planin e Përgjithshëm Vendor i 
Bashkisë Kukës miratuar me Vendimin e KKT nr. 8, datë 08.02.2017, Rregulloren e Plani i 
Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Kukës, është zona Sh.13.8, ku përdorimet “Shëndetësi” dhe 
nuk lejohen ndërtime banimi. Në kundërshtim me VKM nr. 280, datë 01.04.2015, e 
ndryshuar, Kreu II, pika 2.c; si dhe nenin 18 të ligjit 20/2020, datë 05.03.2020. 
Në 2 raste është marrë Vendimi për kualifikim të objekteve informale sipas Vendimeve nr.113, 
datë 28.06.2021“Për legalizimin e ndërtimit pa leje” në posedim të A.P”, si dhe “Për legalizimin 
e ndërtimit pa leje” në posedim të F.C”, pasi objektet e legalizuara bien sipas Planit të 
Përgjithshëm Vendor në njësinë strukturore IN.7 “Infrastrukturë rrugë lokale “F”dhezona 
AR.9.4, ku përdorimet “Infrastrukturë Turistike”Në kundërshtim me VKM nr. 1040, datë 
25.11.2020 në Kreun II, pika 15.gj dhe pika 24.  
Në 1 raste është marrë Vendimi për kualifikim të objekteve informale sipas Vendimit nr. 56, 
datë 30.03.2021në buzë kanali, pasi nga DVASHK Kukës nuk është përcaktuar statusi i 
kufitarit nga lindja “Përrua” apo Kanal kryesor ose ndihmës kjo në përputhje e zbatim me 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 leje”, kreu III, pika 18, gërma ë; si 
dhe të ligjit 24/2017, neni 46, pika ç. 
Në 7 raste janë lëshuar leje legalizimi si dhe janë marrë Vendime Kualifikimi sipaslejeve të 
legalizimit me nr. 62592, datë 25.10.2019; nr. 62848, datë 25.08.2020; nr. 62814, datë 
19.06.2020; me nr. 62849, datë 23.08.2020; nr. 58119, datë 18.03.2019; si dhe Vendimeve të 
KualifikimitVendimit me nr. 113, datë 28.06.2021; dhe Vendimit nr. 56, datë 30.03.2021 në 
kundërshtim me Planin e Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Kukës miratuar me Vendimin e KKT 
nr. 8, datë 08.02.2017, konkretisht ku përdorimet lejohen “Tokë Bujqësore”; “Sistem 
Natyror” si dhe“Park Natyror Urban” dhe nuk lejohen ndërtime.Veprime në kundërshtim 
me nenin 14, të ligjit nr. 9244, datë 17.06.2004 “Për mbrojtën e tokës bujqësore”, të ndryshuar 
dhe me nenin 11/1, pikat 4, 4/1, 4/2 të ligjitnr. 8752, datë 26.3.2001 “Për krijimin dhe funksionet 
e strukturave për administrimin dhe mbrojtjen e tokës”, të ndryshuar. 
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Në 1 rast sipas Lejes së Legalizimit nr. 58119, datë 18.03.2019 Nga Drejtoria Vendore e ASHK 
Kukës është llogaritur vlera e Parcelës Ndërtimore për kalimin e pronësisë në datë 30.01.2019 
me çmimin preferencial prej 2,000 lekë/m2 ose me 50 % të vlerës prej 5,280 lekë/m2 referuar 
VKM nr. 89, datë 03.02.2016. Veprime në shkelje të legjislacionit të sipër përmendur pasi 3 
fishi i ndërtimit është (44 x 3) 132 m2 dhe pjesa tjetër nqs tereni e nuk lejon ndarjen duhet të 
paguhet në përputhje me neni 17 të ligjit nr. 9482/2006 me ndryshime, nga ku është krijuar të 
ardhura të munguara prej 369,820 lekë+bono { 859,320 lekë detyrimi– 489,500 lekë të 
llogaritura e paguar} pasi detyrimi duhet të ishte 859,320 lekë{( 132 m2 x 2000 lekë )+(112.75 
x5,280)}. 
Kriteri: Ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006, të ndryshuar, neni 39; VKM nr. 280, datë 
1.4.2015kreu III, pika 4/b, Kreu II, pika 2.c; LigjinNr.8378,datë22.07.1998 i ndryshuar, neni 2 
dhe neni 4; VKM nr. 153, date 07.04.2000 neni 25, pika 2; nenin 18 të ligjit 20/2020, datë 
05.03.2020; VKM nr. 1040, datë 25.11.2020 në Kreun II, pika 15.gj dhe pika 24, kreu III, pika 
18, gërma ë; ligji24/2017, neni 46, pika ç; nenin 14, të ligjit nr. 9244, datë 17.06.2004; me nenin 
11/1, pikat 4, 4/1, 4/2 të ligjitnr. 8752, datë 26.3.2001 të ndryshuar. 
Ndikimi/Efekti: 
Në 4 raste, janë kryer legalizime pa respektuar distancat nga rrugët,  
Në 1 rast është kryer legalizim në territor të institucioneve publike 
Në 2 raste është marrë Vendimi për kualifikim të objekteve informale pasi objektet e legalizuara 
bien sipas Planit të Përgjithshëm Vendor në njësinë strukturore IN.7 “Infrastrukturë rrugë lokale 
“F” dhezona AR.9.4, ku përdorimet “Infrastrukturë Turistike” 
Në 1 raste është marrë Vendimi për kualifikim të objekteve informale në buzë kanali 
Në 7 raste janë lëshuar leje legalizimi si dhe janë marrë Vendime Kualifikimi konkretisht ku 
përdorimet lejohen “Tokë Bujqësore”; “Sistem Natyror” si dhe“Park Natyror Urban” dhe nuk 
lejohen ndërtime. 
Në 1 rast është krijuar të ardhura të munguara prej 369,820 lekë+bono  
Shkaku: 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. 
Rëndësia: E mesme. 
Rekomandimi:Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës, në bashkëpunim 
me Drejtorinë e Përgjithshme të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Tiranë, në përputhje me 
nenin 76 “Kontrolli administrativ” të ushtrojë kontrollin administrativ dhe në bazë të nenin 18 të 
marrë masa për s’kualifikimin e objekteve informal të pajisura me leje legalizimi në 16 raste si 
me lart. Gjithashtu për pasuritë e regjistruar sipas lejeve legalizimi konstatuar të lëshuara me 
shkelje në 16 raste të marrë masa, të nxjerrë urdhër kufizimi deri në plotësimin e 
dokumentacionit të kërkuar ligjor. 
 
 Auditim mbi besueshmërinë ligjore të shqyrtimit dhe zgjidhjes së ankesave dhe respektimi i 
afateve ligjor për kthim përgjigje. 
Nga auditimi konstatohet se problematika e ankesave qëndrojnë: 
- Kërkesat e subjekteve aplikues për Përshpejtimin e procedurave të legalizimit. 
- Kërkesat e subjekteve aplikues, ne baze te ndryshimeve te ligjit 20/2020 “për përfundimin e 
proceseve kalimtare te pronësisë, ne Republikën e Shqipërisë”,për të tërhequr faturën e 
parcelës ndërtimore  
- Kërkesë për ndryshimin e sipërfaqes së parcelës ndërtimore 
- Përshpejtimi i procedurave ligjore të legalizimit të ndërtimeve informale që kane vet 
deklaruar. Pjesa më e madhe të kërkesave të paraqitura nga subjektet dhe të administruara pranë 
Drejtorisë Vendore te ASHK-se Kukës, kanë të bëjnë me përshpejtimin e procedurave ligjore të 
legalizimit të ndërtimit informal që subjektet kanë aplikuar.  
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Për periudhën objekt auditimi janë shqyrtuar gjithsej 7 ankesa si në tabelë: 
 

Nr. Emer Mbiemer Ankesa/Datë Problematika Perfunduar 

1 L.R 29.09.2021 

Kërkese për 
përshpejtimin e 
procedurave, 
vetedeklarimin me nr. 
17.05.2021 

Proces, për matje ne terren 
(kthyer përgjigje qytetarit) 

2 S.S 06.10.2021 
Kërkese për ndryshim 
sipërfaqe të parcelës ne 
Lejen e Legalizimit 

Ankesa përcjellë te Drejtoria e 
Ankimimeve ne Drejtori të 
Përgjithshme 

3 Z.M 11.10.2021 

Kërkese për 
përshpejtimin e 
procedurave te 
legalizimit 

Ankimuesi ka 2 deklarime (1 
legalizim, 1 oborr ne 
përdorim) ne proces verifikim 
kriteresh.  
Kthyer përgjigje qytetarit 

4 E.B ..10.2021 

Kërkese për 
përshpejtimin e 
procedurave e 
legalizimit 

Proces, për matje ne terren 
(kthyer përgjigje qytetarit) 

5 N.M 26.10.2020 
Kërkese për ndryshim te 
sipërfaqes ndërtimore te 
objektit te legalizuar 

Kthyer përgjigje që është 
jashtë afateve ligjore te 
ankimimit ne referim te kodit 
te procedurave dministrative. 
(leje legalizimi e vitit 2013) 

6 S.I 06.11.2020 Kërkese për përshpejtim 
të procedurave 

Kthyer përgjigje qytetarit qe 
aplikimin ta kryeje nëpërmjet 
portalit e-Albania 

7 L.Z 02.12.2019 
kerkese per rishikim te 
vendimit te perjashtimit 
nr. 1248 date 30.05.2015 

Kthyer pergjigje qytetarit qe 
do të rishikohet sipas 
ndryshimeve ligjore në fuqi. 

 
Nga dokumentacioni i administruar dhe të dhënat e paraqitura në Drejtorinë Vendore te ASHK-
se Kukës, në kërkesat e bëra nga qytetarët për legalizimin e objekteve informale apo institucione 
të ndryshme, konstatohet se, përgjithësisht kërkesat janë marrë në shqyrtim dhe i është dhënë 
përgjigja brenda afatit30 ditor dhe dokumentacioni i njehsuar me origjinalin është vënë në 
dispozicion brenda afatit ligjor 10 ditor.  
Theksojmë se përveç përgjigjeve të kthyera zyrtarisht brenda afateve ligjore është e 
domosdoshme bashkëpunimi dhe rakordimi ndërmjet sektorëve, për dhënien e zgjidhjeve ligjore 
të problemeve në zbatim të kërkesave të Ligjit Nr. 20/2020 “Për përfundimin e proceseve 
kalimtare te pronësisë ne Republikën e Shqipërisë”dhe akteve nën ligjore në zbatim të tij, Kodit 
të Procedurës Administrative, ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” dhe në zbatim të 
Ligjit Nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale” i ndryshuar dhe jo 
thjesht kthimi i përgjigjeve zyrtare brenda afateve por pa zgjidhur problemin në thelb dhe pa 
adresuar problematikat e ngritura nga ankesat e qytetarëve. 
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Auditimi mbi pranimin e dokumentacionit dhe regjistrimin e pasurive të paluajtshme të 
përfituar nga VKM nr. 442, date 18.7.2018 “Për përcaktimin e procedurës së kalimit të 
pronësisë e të regjistrimit të pasurive të paluajtshme, të ndërtuara deri më 10.8.1991 dhe të 
truallit funksional të tyre”. Vendim Nr. 827, datë 30.9.2020 “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”. 
Në zbatim të pikës 4.d të programit të auditimit nr. 1222/1, datë 21.11.2021 i ndryshuar u 
shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: 
Dosjet e vetëdeklarimeve mbi pranimin e dokumentacionit dhe regjistrimin e pasurive të 
paluajtshme të përfituar nga VKM nr. 442, date 18.7.2018. 
Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që: 
 
1. Kërkesa me nr. 1, datë 17.09.2018 nga S.Gjshoqëruar me “Kartën e Identitetit si dhe 
“Certifikatën e Gjendjes Civile Kukës” lëshuar më datë 03.07.2019. 
-Proces-verbali i Verifikimit në Terren hartuar më 15.03.2019 nga Ing. O.G dhe Ing. S.Sh, 
miratuar nga B.Z, në të cilin janë të përcaktuar: Sipërfaqja e parcelës ndërtimore, sipërfaqja e 
bazës së objektit, nr. i kateve. Për sa i përket pasurive kufitare, nuk janë të saktësuara nr. e 
pasurive dhe objektet. Veprime në kundërshtim me:  
VKM nr. 442, datë 18.07.2018 “Për e përcaktimin procedurave të kalimit të pronësisë të 
pasurive të paluajtshme, të ndërtuara deri në datë 10.08.1991 dhe të truallit funksional të tyre”, 
pika 7 ku përcaktohet: 
ALUIZNI evidenton në terren ndërtimin dhe truallin funksional, duke verifikuar, paraprakisht, 
bazën e të dhënave të ndërtimeve pa leje, nëse për të është paraqitur aplikim për legalizim. 
Gjatë evidentimit në terren verifikohet edhe posedimi efektiv i ndërtimit nga subjekti 
përfitues..........  
-Me nr. 694, datë 08.05.2019 Drejtoria e ALUIZNI-t Kukës deklaron se është bërë afishimi në 
ambientet e njësisë administrative ku gjendet pasuria, në ambientet e ALUIZNI-t Kukës dhe 
ZVRPP, por në dosjen e administruar nuk ka ka një përgjigje nga këto institucione. Veprime në 
kundërshtim me:  
VKM 442, datë 18.07.2018 “Për e përcaktimin procedurave të kalimit të pronësisë të pasurive të 
paluajtshme, të ndërtuara deri në datë 10.08.1991 dhe të truallit funksional të tyre” pika 8 ku 
përcaktohet: 
Të dhënat e kërkesës dhe të evidentimit në terren bëhen publike për 30 ditë, në ambientet e 
njësisë administrative ku gjendet pasuria, në ambientet e ALUIZNI-t, ZVRPP-së, si dhe në faqet 
përkatëse web.  
-Me nr. 686/1, datë 17.05.2019 drejtuar Agjencisë së Trajtimit të Pronave;e cila me nr. 5183/1, 
datë 23.07.2019 njofton se për pasurinë nr. 59/402, ZK 1819 nuk është trajtuar me kthim apo 
kompensim; 
-Nga të dhënat që disponon ZVRPP statusi juridik i pronësisë është P.P.V(pronar i pavërtetuar) 
-Me nr. 776/2 prot., datë 21.06.2019, Drejtoria e ALUIZNI-t Kukës ka bërë njoftimin për 
pagesën e Tarifës së Shërbimit. Në dosje administrohet dokumentacioni i pagesës së tarifës së 
shërbimit, datë 28.06.2019, si dhe Vendimi me nr. 13, datë 28.06.2019 “Për Kalimin e Pronësi të 
Objektit të Ngritur para datës 10.08.1991 dhe Truallit të Tij Funksional”, për S.Gj dhe L.Gj për 
objektin me adresë Lagje Gostil, Kukës, Bashkia Kukës. 
-Për sa më sipër ngarkohen me përgjegjësi specialistët e verifikimit në terren O.G, S.Sh dhe B.Z 
si dhe Drejtori V.S. 
 
2. Kerkesa me nr. 183, datë 20.12.2018 nga F.L dhe Sh.Lshoqëruar me “Kartën e Identitetit si 
dhe “Certifikatën e Gjendjes civile Kukës”, lëshuar më datë 11.12.2019.  

https://www.ashk.gov.al/vkm-nr-442-date-18-7-2018/
https://www.ashk.gov.al/vkm-nr-442-date-18-7-2018/
https://www.ashk.gov.al/vkm-nr-442-date-18-7-2018/
https://www.ashk.gov.al/vkm-nr-442-date-18-7-2018/
https://www.ashk.gov.al/vendim-nr-827-date-30-9-2020/
https://www.ashk.gov.al/vendim-nr-827-date-30-9-2020/
https://www.ashk.gov.al/vendim-nr-827-date-30-9-2020/
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-Proces-verbali i Verifikimit në terren hartuar më 07.03.2019 nga Ing. O.G dhe Ing. S.Sh, 
miratuar nga Ing. B.I, në të cilin janë të përcaktuar: Sipërfaqja e parcelës ndërtimore, sipërfaqja 
e bazës së objektit dhe nr. i kateve. Për sa i përket pasurive kufitare, nuk janë të saktësuara nr. e 
pasurive dhe objektet. Veprime në kundërshtim me: 
VKM 442, datë 18.07.2018 “Për e përcaktimin procedurave të kalimit të pronësisë të pasurive të 
paluajtshme, të ndërtuara deri në datë 10.08.1991 dhe të truallit funksional të tyre” pika 7 ku 
përcaktohet:  
ALUIZNI evidenton në terren ndërtimin dhe truallin funksional, duke verifikuar, paraprakisht, 
bazën e të dhënave të ndërtimeve pa leje, nëse për të është paraqitur aplikim për legalizim. 
Gjatë evidentimit në terren verifikohet edhe posedimi efektiv i ndërtimit nga subjekti 
përfitues..........  
edhe në kundërshtim me kërkesat e kërkuara në pikën “Procedura për hartimin e materialeve 
grafike”,të manualit“Hartimi dhe paraqitjes së materialeve grafike (gen plan dhe planimetri) të 
objektit që legalizohet”, miratuar me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm nr. 30, datë 15.01.2016. 
-Me nr. 471 prot., datë 28.03.2019 Drejtoria e ALUIZNI-t Kukës deklaron se është bërë afishimi 
në ambientet e njësisë administrative ku gjendet pasuria, në ambientet e ALUIZNI-t Kukës dhe 
ZVRPP, por në dosjen e administruar nuk ka ka një përgjigje nga këto institucione. Veprime në 
kundërshtim me:  
VKM 442, datë 18.07.2018 “Për e përcaktimin procedurave të kalimit të pronësisë të pasurive të 
paluajtshme, të ndërtuara deri në datë 10.08.1991 dhe të truallit funksional të tyre” pika 8 ku 
përcaktohet: 
Të dhënat e kërkesës dhe të evidentimit në terren bëhen publike për 30 ditë, në ambientet e 
njësisë administrative ku gjendet pasuria, në ambientet e ALUIZNI-t, ZVRPP-së, si dhe në faqet 
përkatëse web.  
-Me nr. 499/1, datë 16.04.2019 drejtuar Agjencisë së Trajtimit të Pronave;e cila me nr. 3352/1, 
datë 11.04.2019 njofton se për pasurinë nr. 10/16 dhe 10/58, ZK 2282 nuk është trajtuar me 
kthim apo kompensim; 
Me nr. 570/1, datë 19.04.2019drejtuar ZVRPP, e cila me nr. 1507/1 prot., datë 16.04.2019 
njofton se për ZK 2282 ka përfunduar regjistrimi fillestar dhe ka hyrë në sistem, sipas ligjit nr. 
33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”. Nga të dhënat që disponon ZVRPP statusi 
juridik i pronësisë është P.P.V(pronar i pavërtetuar) 
-Me nr. 850 prot., datë 13.08.2019, Drejtoria e ALUIZNI-t Kukës ka bërë njoftimin për pagesën 
e Tarifës së Shërbimit. Në dosje administrohet dokumentacioni i pagesës së tarifës së shërbimit 
me nr. reference P1908201575OP14, datë 20.08.2019, si dhe Vendimi me nr. 17, datë 
20.08.2019 “Për Kalimin e Pronësi të Objektit të Ngritur para datës 10.08.1991 dhe Truallit të tij 
Funksional”, për F.L për objektin me adresë Qyteti Krumë, Bashkia Has. 
-Për sa më sipër ngarkohen me përgjegjësi specialistët e verifikimit në terren O.G, S.Sh dhe B.I 
si dhe Drejtori V.S. 
 
3. Kërkesa me nr. 134, datë 13.11.2018 nga Z.D shoqëruar me “Kartën e Identitetit” si dhe 
“Certifikatën e gjendjes civile Krumë” lëshuar më datë 20.12.2019. 
-Proces-verbali i Verifikimit në Terren hartuar më datë 01.04.2019 nga Ing. S.Sh dhe Ing. O.G 
miratuar nga Ing. B.Z në të cilin janë të përcaktuar: Sipërfaqja e parcelës ndërtimore, sipërfaqja 
e bazës së objektit dhe nr. i kateve. Për sa i përket pasurive kufitare, nuk janë të saktësuara nr. e 
pasurive dhe objektet. Veprime në kundërshtim me: 
VKM 442, datë 18.07.2018 “Për e përcaktimin procedurave të kalimit të pronësisë të pasurive të 
paluajtshme, të ndërtuara deri në datë 10.08.1991 dhe të truallit funksional të tyre” pika 7 ku 
përcaktohet:  
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ALUIZNI evidenton në terren ndërtimin dhe truallin funksional, duke verifikuar, paraprakisht, 
bazën e të dhënave të ndërtimeve pa leje, nëse për të është paraqitur aplikim për legalizim. 
Gjatë evidentimit në terren verifikohet edhe posedimi efektiv i ndërtimit nga subjekti 
përfitues..........  
edhe në kundërshtim me kërkesat e kërkuara në pikën “Procedura për hartimin e materialeve 
grafike”,të manualit“Hartimi dhe paraqitjes së materialeve grafike (gen plan dhe planimetri) të 
objektit që legalizohet”, miratuar me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm nr. 30, datë 15.01.2016. 
-Me nr. 471 prot., datë 28.03.2019 Drejtoria e ALUIZNI-t Kukës deklaron se është bërë afishimi 
në ambientet e njësisë administrative ku gjendet pasuria, në ambientet e ALUIZNI-t Kukës dhe 
ZVRPP, por në dosjen e administruar nuk ka ka një përgjigje nga këto institucione. Veprime në 
kundërshtim me:  
VKM 442, datë 18.07.2018 “Për e përcaktimin procedurave të kalimit të pronësisë të pasurive të 
paluajtshme, të ndërtuara deri në datë 10.08.1991 dhe të truallit funksional të tyre” pika 8 ku 
përcaktohet: 
Të dhënat e kërkesës dhe të evidentimit në terren bëhen publike për 30 ditë, në ambientet e 
njësisë administrative ku gjendet pasuria, në ambientet e ALUIZNI-t, ZVRPP-së, si dhe në faqet 
përkatëse web.  
-Me nr. 1544/1, datë 25.07.2019 drejtuar Agjencisë së Trajtimit të Pronave;e cila me nr. 8540, 
datë 23.07.2019 njofton se për pasurinë nr. 10/16 dhe 10/58, ZK 2282 nuk është trajtuar me 
kthim apo kompensim; 
Me nr. 570/1, datë 19.04.2019drejtuar ZVRPP, e cila me nr. 1507/1 prot., datë 16.04.2019 
njofton se për ZK 2282 ka përfunduar regjistrimi fillestar dhe ka hyrë në sistem, sipas ligjit nr. 
33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”. Nga të dhënat që disponon ZVRPP statusi 
juridik i pronësisë është P.P.V(pronar i pavërtetuar) 
-Me nr. 850 prot., datë 13.08.2019, Drejtoria e ALUIZNI-t Kukës ka bërë njoftimin për pagesën 
e Tarifës së Shërbimit. Në dosje administrohet dokumentacioni i pagesës së tarifës së shërbimit 
me nr. reference P1908201575OP14, datë 20.08.2019, si dhe Vendimi me nr. 17, datë 
20.08.2019 “Për Kalimin e Pronësi të Objektit të Ngritur para datës 10.08.1991 dhe Truallit të tij 
Funksional”, për Z.D për objektin me adresë Qyteti Krumë, Bashkia Has. 
-Për sa më sipër ngarkohen me përgjegjësi specialistët e verifikimit në terren O.G, S.Sh dhe B.Z 
si dhe Drejtori V.S. 
 
4. Kërkesa me nr. 197, datë 04.02.2019 nga R.P shoqëruar me “Kartën e Identitetit” si dhe 
“Certifikatën e Gjendjes Civile “Krumë” lëshuar më datë 02.07.2019. 
- Proces verbali i Verifikim të Terrenit hartuar më 19.03.2019 nga Ing. O.G dhe Ing. S.Sh, 
miratuar nga Ing. B.Znë të cilin janë të përcaktuar: Sipërfaqja e parcelës ndërtimore, sipërfaqja e 
bazës së objektit dhe nr. i kateve. Për sa i përket pasurive kufitare, nuk janë të saktësuara nr. e 
pasurive dhe objektet. Veprime në kundërshtim me: 
VKM 442, datë 18.07.2018 “Për e përcaktimin procedurave të kalimit të pronësisë të pasurive të 
paluajtshme, të ndërtuara deri në datë 10.08.1991 dhe të truallit funksional të tyre” pika 7 ku 
përcaktohet:  
ALUIZNI evidenton në terren ndërtimin dhe truallin funksional, duke verifikuar, paraprakisht, 
bazën e të dhënave të ndërtimeve pa leje, nëse për të është paraqitur aplikim për legalizim. 
Gjatë evidentimit në terren verifikohet edhe posedimi efektiv i ndërtimit nga subjekti 
përfitues..........  
edhe në kundërshtim me kërkesat e kërkuara në pikën “Procedura për hartimin e materialeve 
grafike”,të manualit“Hartimi dhe paraqitjes së materialeve grafike (gen plan dhe planimetri) të 
objektit që legalizohet”, miratuar me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm nr. 30, datë 15.01.2016. 
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-Me nr. 425 prot., datë 19.03.2019 Drejtoria e ALUIZNI-t Kukës deklaron se është bërë afishimi 
në ambientet e njësisë administrative ku gjendet pasuria, në ambientet e ALUIZNI-t Kukës dhe 
ZVRPP, por në dosjen e administruar nuk ka ka një përgjigje nga këto institucione. Veprime në 
kundërshtim me:  
VKM 442, datë 18.07.2018 “Për e përcaktimin procedurave të kalimit të pronësisë të pasurive të 
paluajtshme, të ndërtuara deri në datë 10.08.1991 dhe të truallit funksional të tyre” pika 8 ku 
përcaktohet: 
Të dhënat e kërkesës dhe të evidentimit në terren bëhen publike për 30 ditë, në ambientet e 
njësisë administrative ku gjendet pasuria, në ambientet e ALUIZNI-t, ZVRPP-së, si dhe në faqet 
përkatëse web.  
Me nr. 453/1, datë 15.04.2019 drejtuar Agjencisë së Trajtimit të Pronave;e cila me nr. 3253, datë 
09.04.2019 njofton se për pasurinë nr. 2/197 dhe 2/113, ZK 2282 nuk është trajtuar me kthim 
apo kompensim; 
Me nr. 452/1, datë 26.03.2019drejtuar ZVRPP, e cila me nr. 1301 prot., datë 27.03.2019 njofton 
se për ZK 2282 ka përfunduar regjistrimi fillestar dhe ka hyrë në sistem, sipas ligjit nr. 33/2012 
“Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”. Nga të dhënat që disponon ZVRPP statusi juridik i 
pronësisë është P.P.V(pronar i pavërtetuar) 
-Me nr. 733 prot., datë 02.05.2019, Drejtoria e ALUIZNI-t Kukës ka bërë njoftimin për pagesën 
e Tarifës së Shërbimit. Në dosje administrohet dokumentacioni i pagesës së tarifës së shërbimit 
konkretisht KIB: 32566206, datë 09.05.2019, si dhe Vendimi me nr. 10, datë 20.05.2019 “Për 
Kalimin e Pronësi të Objektit të Ngritur para datës 10.08.1991 dhe Truallit të tij Funksional”, 
për R.P të objektit me adresë Qyteti Krumë, Bashkia Has. 
-Për sa më sipër ngarkohen me përgjegjësi specialistët e verifikimit në terren O.G, S.Sh dhe B.Z 
si dhe Drejtori V.S. 
 
5. Kërkesa me nr. 87, datë 11.10.2018 nga E.Ll shoqëruar me “Kartën e Identitetit” si dhe 
“Certifikatën e Gjendjes Civile “Krumë” lëshuar më datë 02.07.2019. 
- Proces verbali i Verifikim të Terrenit hartuar më 05.03.2019 nga Ing. O.G dhe Ing. S.Sh, 
miratuar nga Ing. B.Znë të cilin janë të përcaktuar: Sipërfaqja e parcelës ndërtimore, sipërfaqja e 
bazës së objektit dhe nr. i kateve. Për sa i përket pasurive kufitare, nuk janë të saktësuara nr. e 
pasurive dhe objektet. Veprime në kundërshtim me: 
VKM 442, datë 18.07.2018 “Për e përcaktimin procedurave të kalimit të pronësisë të pasurive të 
paluajtshme, të ndërtuara deri në datë 10.08.1991 dhe të truallit funksional të tyre” pika 7 ku 
përcaktohet:  
ALUIZNI evidenton në terren ndërtimin dhe truallin funksional, duke verifikuar, paraprakisht, 
bazën e të dhënave të ndërtimeve pa leje, nëse për të është paraqitur aplikim për legalizim. 
Gjatë evidentimit në terren verifikohet edhe posedimi efektiv i ndërtimit nga subjekti 
përfitues..........  
edhe në kundërshtim me kërkesat e kërkuara në pikën “Procedura për hartimin e materialeve 
grafike”,të manualit“Hartimi dhe paraqitjes së materialeve grafike (gen plan dhe planimetri) të 
objektit që legalizohet”, miratuar me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm nr. 30, datë 15.01.2016. 
-Me nr. 340 prot., datë 05.03.2019 Drejtoria e ALUIZNI-t Kukës deklaron se është bërë afishimi 
në ambientet e njësisë administrative ku gjendet pasuria, në ambientet e ALUIZNI-t Kukës dhe 
ZVRPP, por në dosjen e administruar nuk ka ka një përgjigje nga këto institucione. Veprime në 
kundërshtim me:  
VKM 442, datë 18.07.2018 “Për e përcaktimin procedurave të kalimit të pronësisë të pasurive të 
paluajtshme, të ndërtuara deri në datë 10.08.1991 dhe të truallit funksional të tyre” pika 8 ku 
përcaktohet: 



 

58 
 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
 

   DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETEVE DHE MJEDISIT 
                           RAPORT PËRFUNDIMTAR “MBI AUDITIMIN E PËRPUTHSHMËRISË” NË ASHK  KUKËS  

Të dhënat e kërkesës dhe të evidentimit në terren bëhen publike për 30 ditë, në ambientet e 
njësisë administrative ku gjendet pasuria, në ambientet e ALUIZNI-t, ZVRPP-së, si dhe në faqet 
përkatëse web.  
Me nr. 476/1, datë 28.03.2019 drejtuar Agjencisë së Trajtimit të Pronave;e cila me nr. 3314/1, 
datë 11.04.2019 njofton se për pasurinë nr. 2/197 dhe 2/113, ZK 2282 nuk është trajtuar me 
kthim apo kompensim; 
Me nr. 475/1, datë 28.03.2019drejtuar ZVRPP, e cila me nr. 1311 prot., datë 29.03.2019 njofton 
se për ZK 2282 ka përfunduar regjistrimi fillestar dhe ka hyrë në sistem, sipas ligjit nr. 33/2012 
“Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”. Nga të dhënat që disponon ZVRPP statusi juridik i 
pronësisë është P.P.V(pronar i pavërtetuar) 
-Me nr. 739 prot., datë 03.05.2019, Drejtoria e ALUIZNI-t Kukës ka bërë njoftimin për pagesën 
e Tarifës së Shërbimit. Në dosje administrohet dokumentacioni i pagesës së tarifës së shërbimit 
si dhe Vendimi me nr. 7, datë 09.05.2019 “Për Kalimin e Pronësi të Objektit të Ngritur para 
datës 10.08.1991 dhe Truallit të tij Funksional”, për E.Ll të objektit me adresë Qyteti Krumë, 
Bashkia Has. 
-Për sa më sipër ngarkohen me përgjegjësi specialistët e verifikimit në terren O.G, S.Sh dhe B.Z 
si dhe Drejtori V.S. 
 
6. Kërkesa me nr. 208, datë 26.02.2019 nga Sh.H shoqëruar me “Kartën e Identitetit” si dhe 
“Certifikatën e Gjendjes Civile “Krumë” lëshuar më datë 11.12.2019. 
- Proces verbali i Verifikim të Terrenit hartuar më 19.03.2019 nga Ing. O.G dhe Ing. S.Sh, 
miratuar nga Ing. B.Inë të cilin janë të përcaktuar: Sipërfaqja e parcelës ndërtimore, sipërfaqja e 
bazës së objektit dhe nr. i kateve. Për sa i përket pasurive kufitare, nuk janë të saktësuara nr. e 
pasurive dhe objektet. Veprime në kundërshtim me: 
VKM 442, datë 18.07.2018 “Për e përcaktimin procedurave të kalimit të pronësisë të pasurive të 
paluajtshme, të ndërtuara deri në datë 10.08.1991 dhe të truallit funksional të tyre” pika 7 ku 
përcaktohet:  
ALUIZNI evidenton në terren ndërtimin dhe truallin funksional, duke verifikuar, paraprakisht, 
bazën e të dhënave të ndërtimeve pa leje, nëse për të është paraqitur aplikim për legalizim. 
Gjatë evidentimit në terren verifikohet edhe posedimi efektiv i ndërtimit nga subjekti 
përfitues..........  
edhe në kundërshtim me kërkesat e kërkuara në pikën “Procedura për hartimin e materialeve 
grafike”,të manualit“Hartimi dhe paraqitjes së materialeve grafike (gen plan dhe planimetri) të 
objektit që legalizohet”, miratuar me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm nr. 30, datë 15.01.2016. 
-Me nr. 472 prot., datë 28.03.2019 Drejtoria e ALUIZNI-t Kukës deklaron se është bërë afishimi 
në ambientet e njësisë administrative ku gjendet pasuria, në ambientet e ALUIZNI-t Kukës dhe 
ZVRPP, por në dosjen e administruar nuk ka ka një përgjigje nga këto institucione. Veprime në 
kundërshtim me:  
VKM 442, datë 18.07.2018 “Për e përcaktimin procedurave të kalimit të pronësisë të pasurive të 
paluajtshme, të ndërtuara deri në datë 10.08.1991 dhe të truallit funksional të tyre” pika 8 ku 
përcaktohet: 
Të dhënat e kërkesës dhe të evidentimit në terren bëhen publike për 30 ditë, në ambientet e 
njësisë administrative ku gjendet pasuria, në ambientet e ALUIZNI-t, ZVRPP-së, si dhe në faqet 
përkatëse web.  
Me nr. 501, datë 29.03.2019 drejtuar Agjencisë së Trajtimit të Pronave;e cila me nr. 3351/1, datë 
01.04.2019 njofton se për pasurinë nr. 450, ZK 3452 nuk është trajtuar me kthim apo 
kompensim; 
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Me nr. 500, datë 29.03.2019drejtuar ZVRPP, e cila me nr. 1301 prot., datë 27.03.2019 njofton se 
për ZK 3425 nuk ka përfunduar regjistrimi fillestar dhe nuk ka hyrë në sistem, sipas ligjit nr. 
33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”.  
-Me nr. 733 prot., datë 02.05.2019, Drejtoria e ALUIZNI-t Kukës ka bërë njoftimin për pagesën 
e Tarifës së Shërbimit. Në dosje administrohet dokumentacioni i pagesës së tarifës së shërbimit 
konkretisht KIB: 32566206, datë 09.05.2019, si dhe Vendimi me nr. 08, datë 09.05.2019 “Për 
Kalimin e Pronësi të Objektit të Ngritur para datës 10.08.1991 dhe Truallit të tij Funksional”, 
për Shaban Avdi Hoxha të objektit me adresë Shtiqen, Bashkia Kukës. 
-Për sa më sipër ngarkohen me përgjegjësi specialistët e verifikimit në terren O.G, S.Sh dhe B.I 
si dhe Drejtori V.S. 
 
Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditmit, nga subjekti i audituar 
është paraqitur observacioni me shkresë nr.1222/5, datë 09.05.2022 “Mbi Projektraportin e 
auditimit” nga z. V.S, O.G, A.G, A.H, B.M dhe D.D ku janë shprehur objeksionet si më poshtë: 
- Në lidhje me pretendimin se: Proces verbali i verifikimit në terren është model i miratuar 
përmes urdhrit të Drejtorit të Përgjithshëm të ALUIZNI-t dhe të dhënat janë me specifike në 
skicën në terren. Në qëndrimet e Grupit të auditimittë KLSH argumentojmë se:për rastin e 
konstatuar është sqaruar shkelja e kryer procesverbali i verifikimit në terren duhet në përputhje 
me Urdhri nr. 846 datë 11.10.2012 i shfuqizuar me Udhëzimin nr.30, datë 15.01.2016 “Për 
mënyrën e hartimit dhe paraqitjes së materialeve grafike (genplan dhe planimetri) të objektit që 
legalizohet” i cili është aktualisht në fuqi. Konstatimet në fjalë të audituesve janë bazuar mbi 
kërkesat e këtij udhëzimi. Për pasojë argumentet tuaja do të merren në konsideratë sipas 
trajtimit të ceshtjeve në këtë projektraport auditimi.  
-Në lidhje me pretendimin sepas mbarimit të afatit 30 ditor të shpalljes nuk ka paraqitur asnjë 
ankesë është marrë i mirëqenë fakti se nuk ka ankesa e vazhdohet proceduara.Në qëndrimet e 
Grupit të auditimittë KLSH argumentohet se:observacioni nuk merret në konsideratë pasi, në 
dosjen e administruar nuk ka një përgjigje nga këto institucione. Veprime në kundërshtim me: 
VKM 442, datë 18.07.2018 “Për e përcaktimin procedurave të kalimit të pronësisë të pasurive të 
paluajtshme, të ndërtuara deri në datë 10.08.1991 dhe të truallit funksional të tyre” pika 8. 
 
-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të procedurave të dhënies së lejeve të legalizimit 
nga Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës (ish- Drejtoria Rajonale e 
ALUIZNI-t Kukës), rezultoi: 
Situata: 
1. Kërkesa me nr. 1, datë 17.09.2018 nga S.Gj. Proces-verbali i Verifikimit në Terren hartuar më 
15.03.2019 për sa i përket pasurive kufitare, nuk janë të saktësuara nr. e pasurive dhe objektet. 
Në dosjen e administruar nukka një përgjigje nga këto institucione. 2. Kerkesa me nr. 183, datë 
20.12.2018 nga F.L dhe Sh.L Proces-verbali i Verifikimit në Terren hartuar më 07.03.2019 për 
sa i përket pasurive kufitare, nuk janë të saktësuara nr. e pasurive dhe objektet. Në dosjen e 
administruar nukka një përgjigje nga këto institucione.  
3. Kërkesa me nr. 134, datë 13.11.2018 nga Z.D Proces-verbali i Verifikimit në Terren hartuar 
më 01.04.2019 për sa i përket pasurive kufitare, nuk janë të saktësuara nr. e pasurive dhe 
objektet. Në dosjen e administruar nukka një përgjigje nga këto institucione. 4. Kërkesa me nr. 
197, datë 04.02.2019 nga R.PProces-verbali i Verifikimit në Terren hartuar më 19.03.2019 për 
sa i përket pasurive kufitare, nuk janë të saktësuara nr. e pasurive dhe objektet. Në dosjen e 
administruar nukka një përgjigje nga këto institucione. 5. Kërkesa me nr. 87, datë 11.10.2018 
nga E.Ll Proces-verbali i Verifikimit në Terren hartuar më 05.03.2019 për sa i përket pasurive 
kufitare, nuk janë të saktësuara nr. e pasurive dhe objektet. Në dosjen e administruar nukka një 
përgjigje nga këto institucione.  
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6. Kërkesa me nr. 208, datë 26.02.2019 nga Sh.H Proces-verbali i Verifikimit në Terren hartuar 
më 19.03.2019 për sa i përket pasurive kufitare, nuk janë të saktësuara nr. e pasurive dhe 
objektet. Në dosjen e administruar nukka një përgjigje nga këto institucione.  
Kriteri:VKM 442, datë 18.07.2018 “Për e përcaktimin procedurave të kalimit të pronësisë të 
pasurive të paluajtshme, të ndërtuara deri në datë 10.08.1991 dhe të truallit funksional të tyre” 
pikat 7 dhe 8  
Ndikimi/Efekti:Nga mos zbatimi i legjislacionit në fuqi nuk ka transparencë në publik si dhe 
krijohet mundësia për regjistrimin e pronave jo në emër të pronarit të vërtetë. 
Shkaku: Anashkalimi i procedurave ligjore si në plotësimin e dokumentacionit të nevojshëm si 
dhe zbatimin e afateve ligjore. 
Rëndësia: e mesme 
Rekomandimi:Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës, të marrë masa që 
të rivlerësojë procedurat e kalimit të pronësisë dhe në referencë të akteve ligjore e nënligjore, të 
vlerësojë procedurat për shfuqizimin e Vendimeve me nr. 13, datë 28.06.2019; nr. 17, datë 
20.08.2019; nr. 19, datë 20.08.2019; nr. 10, datë 20.05.2019; nr. 07, datë 09.05.2019; nr. 08, 
datë 09.05.2019, ndërsa për pasurinë e regjistruar, të nxjerrë urdhër kufizimi deri në plotësimin e 
dokumentacionit ligjor. Gjithashtu të ngrihet një grup pune për të verifikuar saktësisht në terren 
gjendjen e objekteve ndërtesë, të kaluar në pronësi, si dhe të kufizohen veprimet mbi pasurinë 
deri në arritjen e konkluzionit përfundimtar. 
 
III.3. Mbi zbatimin e procedurave të Regjistrimit të Pronës 
 
Auditimi mbi pranimin e dokumentacionit dhe regjistrimit të tokës bujqësore të përfituar nga 
ligji nr. 7501, datë 19.07.1991 “Për tokën” i ndryshuar; ligji nr. 8053, datë 21.12.1995 “Për 
kalimin në pronësi pa shpërblim të tokës bujqësore”, ligji nr. 8312 datë, 26.3.1998 “Për tokat 
bujqësore të pandara”, ligji 20/2020, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare 
të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”, për periudhën e auditimit dhe transaksioneve të 
kryera me këto prona. 
Në zbatim të pikës 2 të programit të auditimit “Nr. 1222/1, datë 22.11.2021 i ndryshuar u 
shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: 
Referencat me të cilat është kryer regjistrimi i AMTP-ve, Lejeve te Ndërtimit, Lejeve të 
legalizimit, Ndarje Pasurie, Vendimeve gjyqësore etj.  
 
 
 
- Referencë nr. 0048, datë 10.10.2021 
Me kërkesë nr. 2011, datë 10.12.2019, Mazllëm Qemal Pelivani ka kërkuar: I4- Lëshimin e 
kopjes së fragmentit të hartës kadastrale, I5- Lëshim kopje kartele të pasurisë, L1- Lëshim 
certifikatë pronësie, R2- Regjistrimin e kalimit të pronësisë me anë të ligjit, me vendim të 
gjykatës, apo të një akti administrativ për pasurinë nr. 1165, volum 7, faqe 184,truall me 
sipërfaqe 602 m2. Nga dokumentacioni që administrohet në dosje konstatohet se: 
-Me shkresën me nr. prot., 790, datë 02.12.2019 Këshilli i Qarkut Kukës dërgon 
dokumentacionin për regjistrim DVASHK-së Kukës: 
 -AMTP origjinale të miratuar; 
 -Plan vendosjen e miratuar të pronës; 
 -Në dosje mungon certifikata origjinale që tregon gjendjen familjare deri me 01.08.1991, siç 
përcaktohet në UKM Nr. 994, datë 9.12.2015 ”Për Procedurën e Regjistrimit të Akteve të 
Marrjes së Tokës në Pronësi(AMTP)”, 
Për veprimet dhe mos veprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi I.D dhe S.O. 
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- Referencë nr. 259, datë 16.08.2021 
Me kërkesë nr. 888, datë 10.03.2021, Elez Brati ka kërkuar: I4- Lëshimin e kopjes së fragmentit 
të hartës kadastrale, I5- Lëshim kopje kartele të pasurisë, L1- Lëshim certifikatë pronësie, R2- 
Regjistrimin e kalimit të pronësisë me anë të ligjit, me vendim të gjykatës, apo të një akti 
administrativ për pasurinë nr. 12/20, volum 7, faqe 98,truall me sipërfaqe 300 m2. Në dosje 
administrohet dokumentacioni si më poshtë: 
-Certifikata familjare me nr. 000942201, datë 16.03.2021 lëshuar nga zyra e gjendjes civile, 
Bashkia Kukës; 
-Plan-rilevimi; 
-Kartela e pasurisë së paluajtshme për ZK 1178, nr. pasurie 1210, vol 7, faqe 98 me sipërfaqe 
300m2;  
-AMTP-ja me nr. 3531, datë 18.11.1992 për sipërfaqen 294m2. 
Nga dokumentacioni i administruar së bashku me referencën konstatohet se: 
-Nuk dokumentohet diferenca prej 6m2 ndërmjet AMTP-së dhe regjistrimit kartelës së pasurisë 
së paluajtshme në kundërshtim me piken 2, neni 12 dhe pika 4, neni 13, seksioni 3 të ligjit 
20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në republikën e Shqipërisë”, ku 
përcaktohet: 
2. Toka që kalohet në pronësi, pa shpërblim, duhet të përmbushë, njëkohësisht, këto  
kushte: 
a) t’i përkasë një prej zërave të tokës bujqësore;  
b) të mos jetë pronë private e të tretëve; 
c) të mos jetë objekt i formave të kompensimit fizik, sipas legjislacionit në fuqi për  
trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave;  
ç) të mos jetë zënë nga ndërtime pa leje të të tretëve apo të vetë subjektit kërkues; 
d) të mos jetë objekt i investimeve strategjike, sipas legjislacionit në fuqi për investimet  
strategjike në Republikën e Shqipërisë; 
Nëse ndalimet e listuara në këtë pikë janë të pranishme për një pjesë të sipërfaqes së  
tokës, kalimi i pronësisë, pa shpërblim, zbatohet vetëm për pjesën e mbetur. 
4. Nëse vendndodhja e sipërfaqes së poseduar efektivisht është e ndryshme nga ajo e  
përcaktuar në aktin e marrjes së tokës në përdorim, por brenda territorit të ish-kooperativës  
dhe/ose ish-ndërmarrjes bujqësore, kalimi i pronësisë, pa shpërblim, dhe regjistrimi kryhen  
sipas vendndodhjes së sipërfaqes së poseduar. Në çdo rast sipërfaqja e poseduar duhet të  
përmbushë kushtet e parashikuara në pikën 2, të nenit 12, të këtij ligji. 
Për veprimet dhe mos veprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi E.N dhe S.O. 
 
- Referencë nr. 0014, datë 30.01.2020 
Me kërkesë nr. 332, datë 14.01.2020, Z. B. ka kërkuar: I4- Lëshimin e kopjes së fragmentit të 
hartës kadastrale, I5- Lëshim kopje kartele të pasurisë, L1- Lëshim certifikatë pronësie, R2- 
Regjistrimin e kalimit të pronësisë me anë të ligjit, me vendim të gjykatës, apo të një akti 
administrativ për pasurinë nr. 1165, volum 7, faqe 184,truall me sipërfaqe 602 m2. Nga 
dokumentacioni që administrohet në dosje konstatohet se: 
-Me shkresën me nr. prot., 898, datë 31.12.2019 Këshilli i Qarkut Kukës dërgon dokumentin për 
regjistrim DVASHK-së Kukës 
-AMTP origjinale të miratuar 
-Planvendosjen e miratuar të pronës 
-Në dosje mungon certifikataqë tregon gjendjen familjare deri me 01.08.1991, siç përcaktohet në 
UKM Nr. 994, datë 9.12.2015 ”Për Procedurën e Regjistrimit të Akteve të Marrjes së Tokës në 
Pronësi(AMTP)” 
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Për veprimet dhe mos veprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi I.D dhe S.O. 
 
- Referencë nr. 012, datë 23.01.2020 
Me kërkesë nr. 2212, datë 13.08.2020, I. S. M. ka kërkuar: I4- Lëshimin e kopjes së fragmentit 
të hartës kadastrale, I5- Lëshim kopje kartele të pasurisë, L1- Lëshim certifikatë pronësie, R2- 
Regjistrimin e kalimit të pronësisë me anë të ligjit, me vendim të gjykatës, apo të një akti 
administrativ për pasurinë nr. 172/172, volum 7, faqe 184,truall me sipërfaqe 602 m2. Nga 
dokumentacioni që administrohet në dosje konstatohet se: 
-Me shkresën me nr. prot., 899, datë 31.12.2019 Këshilli i Qarkut Kukës dërgon dokumentin për 
regjistrim DVASHK-së Kukës 
 -AMTP origjinale të miratuar 
 -Planvendosjen e miratuar të pronës 
 -Në dosje mungon certifikataqë tregon gjendjen familjare deri me 01.08.1991, siç përcaktohet 
në UKM Nr. 994, datë 9.12.2015 ”Për Procedurën e Regjistrimit të Akteve të Marrjes së Tokës 
në Pronësi(AMTP)” 
Për veprimet dhe mos veprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi E.N dhe S.O. 
 
Referencë nr. 1360, datë 16.09.2021 
nr. Pas.3533/1,Vol.32,Fq.163, Z.K. 3425, SHtiqen, (inventarët e dosjes i ka kryer specialisti I.D) 
specialistet E.N, S.O kane kryer regjistrimin e AMTP ne emër te M.M me nr. Akti 
11973,dt.07.03.1994.  
Konstatime: 
Lidhur me trajtimin e referencës 1360 rezulton se është proceduar me parregullsi: 
- Në referencë janë të depozitura fleta INVENTARIT,fleta aplikimit-av 0, shkrese dore nga 
aplikuesi, deklarate noteriale shkresa me lëndë kthim pergjigje nga keshilli I qarkut 
kukes,shkrese lenda kthim pergjigje,certifikatë familjare,plan rilevimi,kopje AMTP,kartela 
pasurisë dhe harta e pasurisë (model i krijuar nga zyra e ASHK Kukës). 
Me regjistrimin e AMPTP jane kryer keto shkelje: 
Jane perfshire ne certifikaten e pronesise jo ne perputhje me VKM nr.1174,dt21.12.2020 
anetaret e familjes se G.M. 
Veprime këto jo në vijueshmëri me piken 7, të VKM nr.1174,dt.21.12.2020 ku percaktohet: 
7. Regjistrimi i aktit të marrjes së tokës në pronësi në regjistrat e pasurive të paluajtshme do të kryhet në 
favor të: a) titullarit të AMTP-së dhe anëtarëve të familjes, sipas gjendjes familjare të datës 1.8.1991 dhe 
asaj aktuale (momentit të regjistrimit), për ish-kooperativat bujqësore; b) titullarit të AMTP-së dhe 
anëtarëve të familjes, sipas gjendjes familjare të datës 1.8.1991 
me pikën 4 të VKM nr.1174,dt.21.12.2020 ku percaktohet: 
4. Në përmbushje të qëllimeve të ligjit nr.20/2020, “Për përfundimin e proceseve kalimtare të 
pronësisë”, të gjitha institucionet kanë detyrimin të dorëzojnë arkivat dhe dokumentacionin përkatës për 
reformën agrare para vitit 1946, për dhënien në përdorim dhe pronësi të tokës bujqësore, përfshi hartat 
dhe regjistrat e kadastrës së tokës bujqësore, për verifikimin e titujve të tokës bujqësore dhe çdo 
dokument që ka lidhje me to. Nëse ky detyrim nuk është përmbushur ende, dorëzimi i dokumentacionit 
pranë ASHK-së duhet të kryhet brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga hyrja në fuqi e këtij vendimi. 
dhe pikën Pika 21 të VKM nr.1174,dt.21.12.2020 ku percaktohet: 
21. Do të konsiderohen të rregullta, për efekt regjistrimi, edhe AMTP-të që janë fotokopje e origjinalit, 
me kushtin që, nga dokumentacioni i ndarjes së tokës bujqësore që ASHK-ja administron sipas pikës 4, të 
këtij vendimi, ose që subjekti paraqet si provë gjatë shqyrtimit administrativ, rezulton se subjektit i është 
dhënë tokë në pronësi. 21.1 Kur paraqitet për regjistrim fotokopje e AMTP-së e panjësuar me origjinalin 
dhe kur nga verifikimi i kryer rezulton se në arkivën e ASHK-së nuk gjendet AMTP-ja origjinale dhe as 
kopja e njësuar me origjinalin nga DAMT/organet e pushtetit vendor, atëherë përfituesi plotëson një 
formular vetëdeklarimi nëpërmjet të cilit deklaron se nuk e disponon dokumentin origjinal të pronësisë. 
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21.2 Drejtoria vendore e ASHK-së, pas hetimit administrativ dhe verifikimit të dokumentacionit të 
ndarjes së tokës dhe kritereve të regjistrimit, nëse nuk gjendet kopja origjinale e AMTP-së, por provohet 
që subjekti ka marrë tokë në pronësi, lëshon dublikatë të AMTP-së dhe regjistron pronësinë në bazë të 
saj, duke pajisur subjektin me një kopje të dublikatës dhe me certifikatën e pronësisë. 
Për veprimet dhe mos veprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësidrejtori V.S, si dhe 
specialistet përkatës E.N, S.O që ka kryer veprimin. 
 
Referencë nr. 650, datë 23.05.2017 
Nr. Pas.32/4,Vol.10,Fq.228, Z.K. 2762, Nange, (inventarët e dosjes i ka kryer specialisti Z.H, 
S.O kane kryer regjistrimin e AMTP ne emër te N.G me nr. Akti 10159,dt.28.06.2008. (shtese 
AMTP). 
Konstatime: 
Lidhur me trajtimin e referencës 650 rezulton se është proceduar me parregullsi: 
- Në referencë janë të depozitura fleta INVENTARIT,fleta aplikimit-av 0 ,shkrese dore nga 
aplikuesi plus plan rilevimi te ndryshuar,shkresa kerkese,shkrese me lëndë kthim pergjigje nga 
Zvrpp Kukes,dokumentacioni shoqerues nga keshilli i Qarkut Kukes ,shkrese lenda kthim 
pergjigje,certifikatë familjare,plan rilevimi,kopje AMTP, 
Mungojne kartela pasurisë. 
Me regjistrimin e AMTP jane kryer keto shkelje  
Eshte kryer rregjistrimi me plan rilevimi te korigjuar pa konfirmuar nga komuna perkatese 
veprim jo ne perputhje me VKM nr.1174, datë 21.12.2020. Për veprimet dhe mos veprimet e 
mësipërme ngarkohet me përgjegjësi drejtori K.G, si dhe specialistet përkatës Z.H, S.O që ka 
kryer veprimin. 
 
Referencë nr. 1, datë 08.07.2020 
Nr. Pas.8/3,Vol.1,Fq.1, Z.K. 1011, Aliaj, specialistet E.N, S.O kanë kryer regjistrimin e AMTP 
ne emer te A.L me nr. Akti 4662,dt.28.10.2019.  
Konstatime: 
Lidhur me trajtimin e referencës 1 rezulton se është proceduar me parregullsi: 
- Në referencë janë të depozitura fleta INVENTARIT,fleta aplikimit-av 0 ,shkresa me lëndë 
kthim pergjigjekopje e dokumentacionit derguar nga DAMT,shkrese lenda kthim 
pergjigje,certifikatë familjare,plan rilevimi,,kartela pasurisë dhe harta e pasurisë (model i krijuar 
nga zyra e ASHK Kukës). 
Me regjistrimin e AMPTP jane kryer keto shkelje: 
-Nuk jane kryer pagesat e sherbimeveper pasurine me siperfaqe 1300m2  
-Nuk eshte respektuar afiti kohor I shpalljes afatit kohor prej 45 ditor pasi date leshimit te 
certifikates eshte I njejte me daten e shkreses se dergimit te dokumentacionit per afishim publik 
Jo ne vijueshmëri me Neni 31 LIGJ Nr. 111/2018 (PËR KADASTRËN) 
Konsultimi publik 1. Pas hartimit të hartës paraprake kadastrale, si dhe përgatitjes së kartelave të 
pasurive të paluajtshme, në bazë të dokumentacionit të pronësisë të administruar nga drejtoria vendore 
shpallet publikisht zona që është objekt regjistrimi. 2. Njoftimi publik bëhet në vende të dukshme për të 
interesuarit e asaj zone kadastrale. 3. Njoftimi duhet të përmbajë kopjen e hartës dhe emrat e pronarëve 
të pronave që janë identifikuar deri në atë çast nga drejtoria vendore. Njoftimi duhet të caktojë mënyrën 
dhe vendin ku do të paraqiten pretendimet e të interesuarve. 4. Njoftimi mbetet i afishuar për 45 ditë. 
Brenda kësaj periudhe lejohet të paraqiten ankesa dhe pretendime nga të interesuarit. 5. Pas kalimit të 
afatit 45-ditor, drejtoria vendore nuk pranon më ankesa 
Për veprimet dhe mos veprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësidrejtori V.S, si dhe 
specialistet përkatës E.N, S.O që ka kryer veprimin. 
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Referencë nr. 100 datë 10.01.2021 
Nr. Pas.6/9,Vol.2,Fq.246, Z.K. 2759, Myc-Mamez, (inventarët e dosjes i ka kryer specialisti I.D) 
specialistet S.O kane kryer regjistrimin e AMTP ne emer te Z.O me nr. Akti 9472,dt.16.09.2019.  
Konstatime: 
Lidhur me trajtimin e referencës 100 rezulton se është proceduar me parregullsi: 
- Në referencë janë të depozitura fleta INVENTARIT,fleta aplikimit-av 0 ,shkresa me lëndë 
kthim pergjigje nga DAMT keshilli I qarkut kukes,plan rilevimi,shkrese lenda kthim 
pergjigje,certifikatë familjare,plan rilevimi,kopje AMTP,kartela pasurisë dhe harta e pasurisë 
(model i krijuar nga zyra e ASHK Kukës). 
Me regjistrimin e AMPTP jane kryer keto shkelje  
Eshte kryer korigjim kartele me urdher korigjimi Nr.5,dt.10.01.2020 (eshte zbritur sip nga 
2233m2 ne 1734 m2 dhe nuk eshte hapur kartele e re ose ne kartelen egzistuese te cilesohej kjo 
diference) 
Nuk eshte kerkuar pagesa e ketij veprimi nga ana e punonjesve te ASHK 
Si dhe plan vendosja e kerkuar ne shkallen 1:2500 nuk eshte e vulosur nga institucioni perkates 
ne kete rast DAMT. 
Veprime këto jo në vijueshmëri me ligjin nr. 111/2018 ”Per kadastrën” neni 16 “Korrigjimi i 
gabimeve në të dhënat kadastrale” ku përcaktohet: 
1. Gabimet që vijnë nga veprimtaria e drejtorisë vendore korrigjohen pas konstatimit që bën 
drejtori vendor ose Drejtori i Përgjithshëm kryesisht, struktura përgjegjëse për ankimet ose me 
kërkesë të personave të interesuar. 
2. Drejtoria kadastrale është e detyruar të korrigjojë gabimet në pasqyrimin e të dhënave në 
kartelë dhe në hartën kadastrale, në raport me dokumentacionin e pronësisë apo me gjendjen 
faktike të pasurisë. 
3. Korrigjimi i gabimit është shërbim që nuk tarifohet. 
4. Kur gabimi konstatohet në hartat kadastrale, drejtori i zyrës mund të urdhërojë riverifikimin 
në terren. 8 
5. Refuzimi për të korrigjuar gabimet e saj e bën përgjegjëse drejtorinë vendore, sipas 
parashikimeve të këtij ligji. 
6. Agjencia nuk mban përgjegjësi për gabimet e akteve noteriale të lidhura ndërmjet subjekteve 
private. 
Për veprimet dhe mos veprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi drejtori V.S, si dhe 
specialistet përkatës S.O që ka kryer veprimin. 
 
Referencë nr. 63, datë 12.06.2020 
Nr. Pas.402/3,Vol.3,Fq.38, Z.K. 1653, Fusharë specialistet E.NS.O kane kryer regjistrimin e 
AMTP ne emer te E.V me nr. Akti 4560,dt.09.08.2019.  
Konstatime: 
Lidhur me trajtimin e referencës 63 rezulton se është proceduar me parregullsi: 
- Në referencë janë të depozitura fleta INVENTARIT,fleta aplikimit-av 0 ,shkresa me lëndë 
kthim pergjigje nga DAMT keshilli I qarkut kukes,plan rilevimi,shkrese lenda kthim 
pergjigje,certifikatë familjare,plan rilevimi,kopje AMTP,kartela pasurisë dhe harta e pasurisë 
(model i krijuar nga zyra e ASHK Kukës). 
Me regjistrimin e AMPTP jane kryer keto shkelje  
Eshte kryer ndarje pasurie e pasurise 402 mungon urdheri ndarjes si dhe mungojne kartelat e reja  
Krijuar nga ndarja pasurise. 
Nuk eshte kerkuar pagesa e ketij veprimi nga ana e punonjesve te ASHK  
Plan vendosja e kerkuar ne shkallen 1:2500 nuk eshte e vulosur nga institucioni perkates ne kete 
rast DAMT. 
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Veprime këto jo në vijueshmëri me ligjin nr. 111/2018 ”Per kadastrën” neni 16 “Korrigjimi i 
gabimeve në të dhënat kadastrale” ku përcaktohet: 
1. Gabimet që vijnë nga veprimtaria e drejtorisë vendore korrigjohen pas konstatimit që bën 
drejtori vendor ose Drejtori i Përgjithshëm kryesisht, struktura përgjegjëse për ankimet ose me 
kërkesë të personave të interesuar. 
2. Drejtoria kadastrale është e detyruar të korrigjojë gabimet në pasqyrimin e të dhënave në 
kartelë dhe në hartën kadastrale, në raport me dokumentacionin e pronësisë apo me gjendjen 
faktike të pasurisë. 
3. Korrigjimi i gabimit është shërbim që nuk tarifohet. 
4. Kur gabimi konstatohet në hartat kadastrale, drejtori i zyrës mund të urdhërojë riverifikimin 
në terren. 8 
5. Refuzimi për të korrigjuar gabimet e saj e bën përgjegjëse drejtorinë vendore, sipas 
parashikimeve të këtij ligji. 
6. Agjencia nuk mban përgjegjësi për gabimet e akteve noteriale të lidhura ndërmjet subjekteve 
private. 
Për veprimet dhe mos veprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi drejtori V.S, si dhe 
specialistet përkatës E.NS.O që ka kryer veprimin. 
 
Referencë nr. 62 datë 17.01.2020 
Nr. Pas.402/2,Vol.3,Fq.37, Z.K. 1653, Fusharë specialistet E.N, S.O kanë kryer regjistrimin e 
AMTP ne emër te A.V me nr. Akti 4551,dt.07.08.2019.  
Konstatime: 
Lidhur me trajtimin e referencës 62 rezulton se është proceduar me parregullsi: 
- Në referencë janë të depozitura fleta INVENTARIT,fleta aplikimit-av 0 ,shkresa me lëndë 
kthim pergjigje nga DAMT keshilli I qarkut kukes,plan rilevimi,shkrese lenda kthim 
pergjigje,certifikatë familjare,plan rilevimi,kopje AMTP,kartela pasurisë dhe harta e pasurisë 
(model i krijuar nga zyra e ASHK Kukës). 
Me regjistrimin e AMPTP jane kryer keto shkelje  
Eshte kryer ndarje pasurie e pasurise 402 mungon urdheri ndarjes si dhe mungojne kartelat e reja  
Krijuar nga ndarja pasurise. 
Nuk eshte kerkuar pagesa e ketij veprimi nga ana e punonjesve te ASHK  
Plan vendosja e kerkuar ne shkallen 1:2500 nuk eshte e vulosur nga institucioni perkates ne kete 
rast DAMT. 
Veprime këto jo në vijueshmëri me ligjin nr. 111/2018 ”Per kadastrën” neni 16 “Korrigjimi i 
gabimeve në të dhënat kadastrale” ku përcaktohet: 
1. Gabimet që vijnë nga veprimtaria e drejtorisë vendore korrigjohen pas konstatimit që bën 
drejtori vendor ose Drejtori i Përgjithshëm kryesisht, struktura përgjegjëse për ankimet ose me 
kërkesë të personave të interesuar. 
2. Drejtoria kadastrale është e detyruar të korrigjojë gabimet në pasqyrimin e të dhënave në 
kartelë dhe në hartën kadastrale, në raport me dokumentacionin e pronësisë apo me gjendjen 
faktike të pasurisë. 
3. Korrigjimi i gabimit është shërbim që nuk tarifohet. 
4. Kur gabimi konstatohet në hartat kadastrale, drejtori i zyrës mund të urdhërojë riverifikimin 
në terren. 8 
5. Refuzimi për të korrigjuar gabimet e saj e bën përgjegjëse drejtorinë vendore, sipas 
parashikimeve të këtij ligji. 
6. Agjencia nuk mban përgjegjësi për gabimet e akteve noteriale të lidhura ndërmjet subjekteve 
private. 
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Për veprimet dhe mos veprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi drejtori V.S, si dhe 
specialistet përkatës E.N, S.O që ka kryer veprimin. 
 
-Titulli i gjetjes: Nga auditimi i zbatimit të procedurave të regjistrimit të tokave bujqësore dhe 
transaksioneve e veprimevetë kryera mbi këto pasuri, rezultoi; 
Situata: në 10 raste është vepruar në kundërshtim me legjislacionin në regjistrimin e AMTP-ve: 
-Në 3 raste konkretisht në Referencat nr. 0048, datë 10.10.2021; nr. 0014, datë 30.01.2020; 
nr. 012, datë 23.01.2020, në dosje mungon certifikata origjinale që tregon gjendjen familjare 
deri me 01.08.1991; 
-Në 3 raste konkretisht në Referencat nr. 100, datë 10.01.2021; nr. 63 datë 12.06.2020; nr. 62 
datë 17.01.2020 është kryer korigjim kartele me urdher korigjimi Nr.5, datë 10.01.2020 
(ështëzbritur sip nga 2233m2 në 1734 m2 dhe nuk është hapur kartele e re ose ne kartelen 
egzistuese te cilesohej kjo diference), nuk eshte kerkuar pagesa e ketij veprimi nga ana e 
punonjesve te ASHK, Si dhe plan vendosja e kerkuar ne shkallen 1:2500 nuk eshte e vulosur nga 
institucioni perkates ne kete rast DAMT. Ështëkryer ndarje pasurie e pasurise 402 mungon 
urdheri ndarjes si dhe mungojne kartelat e reja krijuar nga ndarja pasurise. Nuk është kerkuar 
pagesa e ketij veprimi nga ana e punonjesve te ASHK si dhe Plan vendosja e kerkuar ne shkallen 
1:2500 nuk eshte e vulosur nga institucioni perkates ne kete rast DAMT.  
Në 1 rastReferencë nr. 259, datë 16.08.2021 nuk dokumentohet diferenca prej 6 m2 ndërmjet 
AMTP-së dhe regjistrimit kartelës së pasurisë së paluajtshme. 
Në 1 rast nëReferencën nr. 1360, datë 16.09.2021, Janë përfshirë në mënyrë të pa 
dokumentuarnë certifikaten e pronesise anetaret e familjes se G.M.  
Në 1 rast nëReferencën nr. 650, datë 23.05.2017 Është kryer regjistrimi me plan rilevimi te 
korrigjuar pa konfirmuar nga komuna përkatëse.  
Në 1 rast nëReferencën nr. 1, datë 08.07.2020, Nuk janë kryer pagesat e shërbimevepër 
pasurinë me sipërfaqe 1300m2, nuk është respektuar afati kohor I shpalljes afatit kohor prej 45 
ditor pasi date lëshimit të certifikatës është I njëjtë me datën e shkresës së dërgimit të 
dokumentacionit për afishim publik. 
Kriteri:Nenet13, 31 ligjit nr. 111/2018 “Për Kadastrën”; Pika 2, neni 12 dhe pika 4, neni 13, 
seksioni 3 të ligjit 20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në republikën e 
Shqipërisë”; 
Ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa 
leje”, të ndryshuar 
ligjin nr. 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”  
ligjin nr. 111/2018 “Për Kadastrën”  
 pikat 4, 7 dhe 21, të VKM nr.1174, datë 21.12.2020; UKM Nr. 994, datë 9.12.2015 ”Për 
Procedurën e Regjistrimit të Akteve të Marrjes së Tokës në Pronësi(AMTP)”; 
Ndikimi/Efekti:Mos regjistrimi i drejtë dhe korrekt me legjislacionin në fuqi i AMTP-ve duke 
sjellëregjistrimin e tokës pa certifikatë origjinale, përfshirjen e personave që nuk ju takon 
pasuria e regjistruar, korrigjimet e pronës me planimetri të pa konfirmuar nga institucionet 
përgjegjës, pa kryer afatin ligjor të reklamimit. 
Shkaku: Mos respektimi i përcaktimeve ligjore lidhur meprocedurën e ndjekur në regjistrimin e 
AMTP-ve. 
Rëndësia: E lartë.  
Rekomandim: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK Kukës të marrë masa, bazuar në shkeljet e 
konstatuara dhe në dispozitat ligjore përkatëse, të nxjerrë urdhër kufizimi për pasuritë e 
sipërcituara, regjistruar me referencatnr. 0048, datë 10.10.2021; nr. 0014, datë 30.01.2020; nr. 
012, datë 23.01.2020; nr. 100 datë 10.01.2021; nr. 63 datë 12.06.2020; nr. 62 datë 17.01.2020; 
nr. 259, datë 16.08.2021; nr. 1360datë 16.09.2021; nr. 650datë 23.05.2017; nr. 1datë 08.07.2020 
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deri në plotësimin me dokumentacionin ligjor, ose në të kundërt këto prona të kthehen me status 
të gjendjes fillestare. 
 
Auditimi mbi pranimin e dokumentacionit dhe regjistrimin e pasurive të paluajtshme të 
përfituara nga privatizimi, për periudhën e auditimit dhe transaksioneve të kryera me këto 
prona: 
Në zbatim të pikës 2.c. të programit të auditimit “Nr. 1222/1, datë 22.11.2021 i ndryshuar u 
shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: 
Referencat me të cilat është kryer regjistrimi i pasurive: 
 
Referencë nr. 19648, datë 18.10.2021 
nr. Pas.24/32-N11 ,Vol.35,Fq.235, Z.K. 2315, nr. Pas.24/32-N12 ,Vol.35,Fq.236, Z.K. 2315, nr. 
Pas.24/32-T ,Vol.35,Fq.237, Z.K. 2315,Kukës, (inventarët e dosjes i ka kryer specialisti I.D) 
specialistja Sh.C ka kryer regjistrimin e Kontrates se Shitjes nr.rep 6689, nr 
kol.2658,dt.08.10.2021.  
Konstatime: 
Lidhur me trajtimin e referencës 19648 rezulton se është proceduar me parregullsi: 
- Në referencë janë të depozituar fleta aplikimit (3 flete) ku janë kryer pagesat përshërbimetpër 2 
pasuri (mungon pagesa për këtë shërbim për një pasuri) kur ndërkohejanëpërpunuar 3 pasuri  
- Mungon shkresa nga ASHK kërkese për dërgim dokumentacioni nga Drejtoria e Drejtimit te 
Pronës Publike shkresa me lëndë dërgim dokumentacioni nga Drejtoria e Drejtimit te Pronës 
Publike mungon, Kontrata e Shitjes nr.rep 6689,nr kol.2658,dt.08.10.2021. autorizim kryerje 
pagesës ,mandati pagesës, Proces-Verbal dorëzimi, Akt-Ekspertimi qëndrueshmërie si dhe 
kartela pasurisë dhe shkrese e PrefekturësKukësi dhe genplanet përkatëse, kopje e VKKP, 
vendim gjyqësorpër njohje te se drejtës parablerje ,vendim gjyqësorpërçeljedëshmi 
trashëgimore, prokure e posaçmepërfaqësimi si dhe kartelat e pasurive përkatëse si dhe harta e 
pasurisë (model i krijuar nga zyra e ASHK Kukës). 
Me regjistrimin e Kontratës se Shitjes nr. rep. 6689,nr kol.2658,dt.08.10.2021. janë prekur 3 
kartela pasurie ku janë kryer veprimet ndarje pasurie - Mungojnë të depozituara urdhrat e 
regjistruesit për ndarje –bashkim pasurie si dhe pagesat e shërbimeve përkatëse.  
- Në fletën model të krijuar nga zyra e ASHK Kukës mungojnë nënshkrimet përkatëse të 
specialistëve që kanë kryer veprimin si dhe data e kryerjes së veprimit. 
Veprime këto jo në vijueshmëri me nenin 21 të ligjit nr. 111, datë 20.12.2018 “Për kadastrën”. 
Për veprimet dhe mos veprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi drejtori V.S, si dhe Sh.C 
specialisti përkatës që ka kryer veprimin. 
 
Titulli i Gjetjes: Regjistrimi i pasurive të paluajtshme të përfituara nga privatizimi, për 
periudhën e auditimit  
Situata:Nga auditimi i dokumentacionit në lidhje me regjistrimin e pasurive me nr. Pas.24/32-
N11 ,Vol.35,Fq.235, Z.K. 2315; nr. Pas.24/32-N12 ,Vol.35,Fq.236, Z.K. 2315; nr. Pas.24/32-T 
,Vol.35, Fq.237, Z.K. 2315, Kukës, u konstatua se: Në referencë janë të depozituar fleta 
aplikimit (3 flete) ku janë kryer pagesat për shërbimet për 2 pasuri (mungon pagesa për këtë 
shërbim për një pasuri) kur ndërkohe janë përpunuar 3 pasuri. Mungojnë të depozituara urdhrat e 
regjistruesit për ndarje –bashkim pasurie. Mungon shkresa nga ASHKkërkese për dërgim 
dokumentacioni nga Drejtoria e Drejtimit te Pronës Publike si dhe shkresa me lëndë dërgim 
dokumentacioni nga Drejtoria e Drejtimit te Pronës Publike. Në fletën model të krijuar nga zyra 
e ASHK Kukës mungojnë nënshkrimet përkatëse të specialistëve që kanë kryer veprimin si dhe 
data e kryerjes së veprimit. 
Kriteri: Ligji nr. 111, datë 20.12.2018 “Për kadastrën”. 
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Ndikimi/Efekti: Një peformancë e ulët lidhur me regjistrimin e pronave të përfituara nga 
privatizimi dhe marrëdhënie jo korrekte me Drejtorinë e Drejtimit te Pronës Publike. 
Shkaku: Mos zbatimi rigoroz i legjislacionit të fushës si dhe anashkalimi i institucioneve 
përgjegjëse për pronën publike. 
Rëndësia: I mesëm. 
Rekomandim: Drejtoria Vendore e ASHK Kukës,të marrë masa dhe të nxjerrë urdhër kufizimi, 
për pasuritë me nr. Pas.24/32-N11 ,Vol.35,Fq.235, Z.K. 2315; nr. Pas.24/32-N12 
,Vol.35,Fq.236, Z.K. 2315; nr. Pas.24/32-T ,Vol.35, Fq.237, Z.K. 2315, Kukësderi në plotësimin 
me dokumentacionin tekniko-ligjor dhe të fillojë procedurat 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 sipas kërkesave të ligjit nr. 111/2018 “Për 
Kadastrën”. 
 
Sipas kontratave të shitblerjes të objekteve shtetërore nga (Ministria e Ekonomisë, Ministria e 
Financave, Bashkia dhe ish Njësitë Vendore, etj.), dhe regjistrimi i pasurive publike të 
transferuara dhe administrimi i tyre. 
Në zbatim të pikës 2.c.1 të programit të auditimit “Nr. 1222/1, datë 22.11.2021 i ndryshuar u 
shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: 
Referencat me të cilat është kryer regjistrimi i pasurive: 
 
Referencë nr. 19627, datë 19.02.2021 
nr. Pas.39/74+2-6,Vol.10,Fq.112, Z.K. 2315, Kukës, (inventarët e dosjes i ka kryer specialisti 
I.D) specialistja Sh.C ka kryer regjistrimin e kontrates se dhurimit rep.2813,kol.958 
.dt.15.10.2021.  
Konstatime: 
Lidhur me trajtimin e referencës 19627 rezulton se është proceduar me parregullsi: 
- Në referencë janë të depozitura fleta aplikimit kontratës se dhurimit rep.2813,kol.958 
.dt.15.10.2021. kopje karta ID,kopje certifikatës se pronës si dhe kartela pasurisë dhe harta e 
pasurisë (model i krijuar nga zyra e ASHK Kukës). 
- Ka parregullsi ne plotesimin e references  
Veprime këto jo në vijueshmëri me nenin 21 të ligjit nr. 111, datë 20.12.2018 “Për kadastren”. 
Për veprimet dhe mos veprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësidrejtori V.S, si dhe 
specialisti përkatës Sh.C që ka kryer veprimin. 
 
Referencë nr. 19788, datë 10.12.2021 
nr. Pas.26/76+3-16,Vol.35,Fq.152, Z.K. 2315, Kukës, (inventarët e dosjes i ka kryer specialisti 
I.D) specialistja Sh.C, S.O ka kryer regjistrimin e deklarates noteriale heqje dore nga pronesia 
rep.3321,kol.1153 .dt.10.12.2021.  
Konstatime: 
Lidhur me trajtimin e referencës 19788 rezulton se është proceduar me parregullsi: 
- Në referencë janë të depozitura fleta aplikimit ,deklarata noteriale për heqje dore nga pronësia 
rep.3321,kol.1153 .dt.10.12.2021. kopje certifikatave te pronës si dhe kartelat e pasurisë dhe 
harta e pasurisë (model i krijuar nga zyra e ASHK Kukës).Prokura e posacme,kopje karta ID, 
- Ka parregullsi ne plotesimin e references si dhe nuk eshte kryer perllogaritja e tatimit te 
kalimiti te te drejtes si pasurise  
Veprime këto jo në vijueshmëriudhëzimi i përbashkët nr. 29 dt.30.07.2018. 
Për veprimet dhe mos veprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësidrejtori V.S, si dhe 
specialisti përkatës Sh.CS.Oqë ka kryer veprimin. 
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Titulli i Gjetjes: Regjistrimi i pasurive të paluajtshme të përfituara nga privatizimi, për 
periudhën e auditimit.  
Situata:Nga auditimi i dokumentacionit në lidhje me regjistrimin e pasurive me nr. Pas.24/32-
N11 ,Vol.35,Fq.235, Z.K. 2315; nr. Pas.24/32-N12 ,Vol.35,Fq.236, Z.K. 2315; nr. Pas.24/32-T 
,Vol.35, Fq.237, Z.K. 2315, Kukës, u konstatua se: Në referencë janë të depozituar fleta 
aplikimit (3 flete) ku janë kryer pagesat për shërbimet për 2 pasuri (mungon pagesa për këtë 
shërbim për një pasuri) kur ndërkohe janë përpunuar 3 pasuri. Mungojnë të depozituara urdhrat e 
regjistruesit për ndarje –bashkim pasurie. Mungon shkresa nga ASHKkërkese për dërgim 
dokumentacioni nga Drejtoria e Drejtimit te Pronës Publike si dhe shkresa me lëndë dërgim 
dokumentacioni nga Drejtoria e Drejtimit te Pronës Publike. Në fletën model të krijuar nga zyra 
e ASHK Kukës mungojnë nënshkrimet përkatëse të specialistëve që kanë kryer veprimin si dhe 
data e kryerjes së veprimit. 
Kriteri: Ligji nr. 111, datë 20.12.2018 “Për kadastrën”, Udhëzimin e Përbashkët i Ministrit të 
Financave dhe Ekonomisëme Ministrin e Drejtësisë “Për tatimin e kalimit të së drejtës së 
pronësisë së pasurisë së paluajtshme” nr. 29 datë 30.07.2018. 
Ndikimi/Efekti: Një mos zbatim legjislacionidhe në aplikimin e tatimit shkakton një parregullsi 
në regjistrimin e pronave si dhe shoqërimin e referencës me dokumentacionin e kërkuar 
Shkaku:Nga mos zbatimi i legjislacionit në regjistrimin e pronës në dokumentacionin e 
referencës si dhe mos aplikimi i tatimit. 
Rëndësia: I mesëm.  
Rekomandim:Drejtoria Vendore e ASHK Kukës,të marrë masa dhe të nxjerrë urdhër kufizimi, 
për pasuritë nr. Pas.39/74+2-6,Vol.10,Fq.112, Z.K. 2315; dhe nr. Pas.26/76+3-
16,Vol.35,Fq.152, Z.K. 2315, Kukës, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko-ligjor 
 
Auditimi mbi pranimin e dokumentacionit dhe regjistrimin e objekteve me leje ndërtimi mbi 
troje publike dhe private, në zbatim të ligjit nr. 8405, datë 17.09.1998 “Për urbanistikën” i 
ndryshuar, ligjit nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit” dhe akteve 
nënligjore të dala në zbatim të tyre, për periudhën e auditimit dhe transaksioneve të kryera me 
këto prona. 
LEJE NDERTIMI  
- Referencë nr. 18077, datë 27.11.2019 
Në dosjen e administruar nga DVASHK Kukës u konstatua:  
-Vendimin nr. 15, datë 19.03.2010, Këshilli Bashkiak ka vendosur të miratoj sipërfaqe sheshi 
31.04m2 dhe sipërfaqe ndërtimi 21.06m2.  
-Fotokopje evendimit nr. 256, datë 10.04.2010 ka miratuar Lejen e ndërtimit për sipërfaqen e 
ndërtimit të miratuar nga Këshilli Bashkiak; 
-Vendimi nr. 222, datë 11.02.2010 i K.RR.T për objektin “Shtesë pallati nr.1 sh.3, lagjja 5, 
Kukës me sipërfaqe sheshi 32.24m2 dhe sipërfaqe ndërtimi 23.76m2 
-Planimetria e sheshit nuk ka miratimin e Kryetarit të K.RR.T; 
-Proces-verbali i kolaudimit nuk ka të dhëna në të gjithë seksionet për të arritur në konkluzionin 
e ndërtimit; 
Për sa më sipër u konstatuan parregullsi: 
-Dokumentacioni i dërguar në për regjistrim është jashtë afateve(Leje përdorimi nr. 01, datë 
19.01.2015 dhe dërgimi i dokumentacionit datë 18.11.2019) 
-Mospërputhje e të dhënave në vendimin nr. 222, datë 11.10.2010 dhe nr. 256, datë 10.04.2010. 
-Dokumentacioni i plan-vendosjes nuk është nënshkruar nga titullari. 
Veprime këto në mospërputhje me: 
Neni 45 i ligjit nr. 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” i ndryshuar , neni 51 i 
ligjit 111/2018 “Për Kadastrën”, neni 13 i ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe 
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disiplinimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar dhe udhëzim 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” ku përcaktohet:  
Neni 45 
Regjistrimi i kalimit të pronësisë me anë të ligjit, me vendim të gjykatës apo të një akti 
administrativ 
1. Në rastet kur shteti, personi juridik/fizik ka fituar të drejtën e pronësisë mbi një pasuri të  
paluajtshme, me anë të ligjit, vendimit gjyqësor të formës së prerë për fitimin apo kalimin e së 
drejtës së pronësisë apo të aktit të një organi administrativ, regjistruesi, mbështetur në këto akte 
të paraqitura nga personi i interesuar, bën regjistrimin, duke shënuar pronar shtetin, personin 
juridik/fizik, të cilit i ka kaluar e drejta e pronësisë. 
2. Regjistrimi i fitimit të pronësisë mbi një pasuri të paluajtshme, sipas këtij neni, bëhet nga 
Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, pas plotësimit të kushteve të regjistrimit, të 
përcaktuara në shkronjën “h” dhe në paragrafin fundit të nenit 193 të Kodit Civil. 
3. Nëse nuk plotësohen kushtet e sipërpërmendura, regjistruesi propozon refuzimin e kërkesës 
për regjistrim dhe dosja e plotë e praktikës, së bashku me projekt-urdhrin e refuzimit, i kalojnë 
për kompetencë Kryeregjistruesit. 
4. Kryeregjistruesi, brenda 30 ditëve, me urdhër të arsyetuar, duhet të vendosë miratimin ose jo 
të propozimit. Kundër urdhrit të Kryeregjistruesit për refuzimin e regjistrimit, ose kur ai nuk 
është marrë brenda afatit të përcaktuar, mund të bëhet ankim në gjykatë. 
5. Elementet e vendimit, që verifikohen nga Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, dhe  
procedura e nxjerrjes së urdhrit përcaktohen me udhëzim të Këshillit të Ministrave. 
 
51. Regjistrimi përfundimtar i ndërtimeve të reja 
1. Pas përfundimit të ndërtimeve, certifikata e përdorimit të objektit, që lëshohet sipas  
ligjit nga bashkia ose autoriteti që ka lëshuar lejen e ndërtimit, i dërgohet zyrtarisht drejtorisë  
kadastrale, sipas së njëjtës procedurë me të cilën u depozitua leja e ndërtimit.  
2. Drejtoria vendore, me marrjen e certifikatës së përdorimit, regjistron në regjistrin e  
pronësisë ndërtimin e përfunduar dhe më pas çel kartelat kadastrale për çdo pronar, me të  
cilët ndërtuesi ka lidhur kontratën e shitjes, sipas kërkesave të këtij ligji. 
3. Kontrata e shitjes duhet të ketë të njëjtat referenca si kontratat paraprake. Në rast  
ndryshimesh, drejtoria vendore e kadastrës ndërpret regjistrimin dhe kërkon të dhëna shtesë.  
Kur edhe pas kësaj kërkese kontrata e shitjes ndryshon nga aktet e ndërmjetme, drejtoria  
kërkon deklaratë noteriale të lëshuar nga personat që nuk janë më përfitues. Çdo kontratë  
shitjeje, që ka blerës persona të ndryshëm nga ato që ishin përfitues në aktet e ndërmjetme të  
porosisë apo sipërmarrjes, duhet të përfshijë edhe personin e larguar si palë e interesuar në  
kontratën e re të shitjes. 
4. Në kartelën e pasurisë të çdo njësie individuale bëhet dhe shënimi për kuotën e  
pjesëmarrjes në bashkëpronësinë e detyrueshme 
 
Dhënia e lejes se përdorimit behet nga autoriteti përkatës I planifikimit dhe kontrollit te 
zhvillimit te territorit brenda 30 ditëve pas depozitimit te procesverbalit te kolaudimit. 
Autoriteti përkatës i planifikimit dhe kontrollit te zhvillimit te territorit i dërgon zyrtarisht 
zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme në juridiksionin e së cilës ndodhet objekti 
konfirmimin zyrtar të përfundimit të punimeve të ndërtimit të objektit në përputhje me ligjin, 
projektin dhe kushtet urbanistike të miratuara për sheshin e ndërtimit. Këtij dokumenti i 
bashkëngjiten kopjet e akteve vijuese: 
- leja e zhvillimit; 
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- leja e ndërtimit; 
- procesverbali i kolaudimit të objektit; 
- leja e përdorimit; 
- plani i vendosjes së objektit; 
- dokumente të tjera që përcaktojnë dhe individualizojnë objektin e ndërtuar. 
Me paraqitjen e këtij dokumentacioni, zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, në 
përputhje me dispozitat ligjore, kryen veprimet përkatëse të regjistrimit të objektit dhe lëshon 
certifikatën e pronësisë të të interesuarit. 
Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme bën regjistrimin e objektit, në bazë të kërkesës 
së njësisë së qeverisjes vendore, sipas paragrafëve të shtatë, të tetë, të nëntë dhe të dhjetë të 
nenit 12 të këtij ligji, për pronarët e truallit dhe subjektet, me të cilat investitori ka pasur 
aktmarrëveshje ose kontratë sipërmarrjeje. 
Njësia e qeverisjes vendore është e detyruar që të depozitojë në ZRPP lejen e shfrytëzimit jo 
më vonë se 60 ditë nga fillimi i procedurës, sipas paragrafëve të shtatë, të tetë, të nëntë dhe të 
dhjetë të nenit 12 të këtij ligji. 
 
 
5. Kur akti, që njeh ose përmban fitimin e së drejtës së pronësisë, është akt administrativ, 
punonjësit e ZRPP-së, që përpunojnë kërkesat individuale për regjistrim, procedojnë duke 
verifikuar, sipas shtojcës 3 të këtij udhëzimi: 
a) elementet e formës, në përputhje me përcaktimet e pjesës VI të Kodit të Procedurave 
Administrative, dhe të ligjeve apo akteve nënligjore përkatëse, që rregullojnë regjimin e tyre; 
b) ekzistencën e regjistrimeve të mundshme ekzistuese të pronësisë mbi pasurinë e paluajtshme, 
që është objekt i kërkesës për regjistrim, në favor të personave të tjerë, fizikë ose juridikë, përveç 
palëve të përcaktuara në aktin administrativ, të cilat nuk kanë qenë palë në procesin 
administrativ; 
c) nëse në aktin administrativ të dhënat për pronën, pasuri e paluajtshme, janë të plota dhe 
lejojnë regjistrimin e saj. 
Për veprimet dhe mos veprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi drejtori V.S, si dhe 
specialisti përkatës S.O që ka kryer veprimin. 
 
-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të procedurave të regjistrimit të pasurive sipas 
lejeve të ndërtimit dhe ligjeve urbanistike, rezultoi; 
Situata: me regjistrimin e pasurive sipas lejes së ndërtimit me Referencë nr. 18077, datë 
27.11.219 u konstatua se: Dokumentacioni i dërguar në për regjistrim është jashtë afateve (Leje 
përdorimi nr. 01, datë 19.01.2015 dhe dërgimi i dokumentacionit datë 18.11.2019). 
Mospërputhje e të dhënave në vendimin nr. 222, datë 11.10.2010 dhe nr. 256, datë 10.04.2010. 
Dokumentacioni i plan-vendosjes nuk është nënshkruar nga titullari. 
Kriteri: Neni 45 i ligjit nr. 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” i ndryshuar , 
neni 51 i ligjit 111/2018 “Për Kadastrën”, neni 13 i ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për 
kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar dhe udhëzim 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”. 
Ndikimi/Efekti:Regjistrimi i objektit me mos përputhje të dhënash, ndërmjet dokumenteve 
tekniko ligjore, lidhur me sipërfaqen e ndërtimit të miratuar për tu zhvilluar.  
Shkaku: gjatë procesit të regjistrimit nuk janë verifikuar elmentet e formës dhe përmbajtjes së 
dokumentacionit, që ka shërbyer për regjistrimin e pasurisë.  
Rëndësia: E mesme. 
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Rekomandimi:Drejtoria Vendore e ASHK Kukës,të marrë masa dhe të nxjerrë urdhër kufizimi, 
për pasurinë e regjistruar me Referencën nr. 18077, datë 27.11.2019. 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. 
 
Auditimi mbi pranimin e dokumentacionit dhe regjistrimin e objekteve me leje legalizimi në 
zbatim të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006, “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e 
ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, ligji 20/2020, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e 
proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”, VKM nr. 438, datë 28.06.2006 
“Për përcaktimin e kritereve, të procedurave dhe dokumentacionit të zbatueshëm, për të 
kualifikuar objektet në ndërtim, që legalizohen ose jo”, i ndryshuar dhe VKM nr. 40, datë 
11.01.2012, për periudhën e auditimit dhe transaksioneve të kryera me këto prona. 
Në zbatim të pikës 2.d. të programit të auditimit “Nr. 1222/1, datë 22.11.2021 i ndryshuar u 
shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: 
Referencat me të cilat është kryer regjistrimi i pasurive 
Kartelat e pasurive së bashku me hartat treguese të pasurive 
Dosjet e vetëdeklarimeve të objekteve informale për tu pajisur me leje legalizimi 
Dosjet e lejeve të legalizimit për objektet informale të pajisur me leje legalizimi, etj.  
 
Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që: 
 
1- Me Ref. 0001367, datë 27.07.2021, është regjistruar pasuria nr. 3/7/2, vol. 32, fq. 165, zk. 
3425-Kukës, me sip. 248.8 m2 ndërtesë dhe sipërfaqe parcele ndërtimore 248.8 m2, objekt 
banimi 2 Kate + 1 kat objekt ndihmës, në pronësi të A.P, me adresë fshati Kodër Lumë, Njësia 
administrative Shtiqën, Bashkia Kukës. 
Referuar dokumentacionit të ndodhur në dosje, rezulton se regjistrimi është kryer me parregullsi: 
- Aplikimi nr. 3100, datë 17.09.2021, dhe nr.2515, datë 27.07.2021 nga shtetase A.P, për R2- 
Regjistrimi i kalimit të pronësisë, I4- Lëshim kopje të fragmentit hartës treguese, I5- Lëshim 
kopje kartele të pasurisë, L1- Lëshim certifikate pronësie.  
- Me aplikimin nr. 2515, datë 27.07.2021 AV- 0, është përcjellë dokumentacioni për regjistrimin 
e lejes së legalizimit. 
- Sipas dokumentacionit disponibël në dosje, sigenplani, harta digjitale e paraqitur, rezultonse 
objekti i legalizuar prek projektin konkret të infrastrukturës rrugore si dhe ndodhet i përfshirë në 
Planin e Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Kukës miratuar me Vendimin e KKT nr. 8, datë 
08.02.2017, Rregulloren e Plani i Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Kukës, është zona 
N.12.4.607, ku përdorimet “Tokë Bujqësore” dhe nuk lejohen ndërtime. Neni 53 
“Bujqësore kultivuar dhe vlera peisazhistike” 
Veprim në kundërshtim menenin 14, të ligjit nr. 9244, datë 17.06.2004 “Për mbrojtën e tokës 
bujqësore”, të ndryshuar dhe me nenin 11/1, pikat 4, 4/1, 4/2 të ligjitnr. 8752, datë 26.3.2001 
“Për krijimin dhe funksionet e strukturave për administrimin dhe mbrojtjen e tokës”, të 
ndryshuar. 
Objekti ndihmës prej 53.32 m2 sipas dokumentacionit disponibël në dosje si dhe dokumenteve të 
planifikimit të territorit bie mbi njësinë strukturore IN.7 “Infrastrukturë rrugë lokale “F”. 
Nga Bashkia Kukës me shkresën 2751/1, datë 23.06.2021 është shprehur se nuk ka projekt të 
miratuar për zonën në fjalë, pasi DVASHK Kukës ka kërkuar informacion për njësinë 
strukturore N.12.4.607, ku aktualisht është objekti kryesor. 
Në përputhje dhe në zbatim të VKM nr. 1040, datë 25.11.2020 në Kreun II, pika 15.gj ku 
përcaktohet: 
15. Ndërtimi pa leje i llojit “objekt”, i ngritur brenda vijës kufizuese të zonës informale të 
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miratuar ose të zonës urbane, i përfshirë në fushën e zbatimit të ligjit nr.20/2020, “Për 
përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë, nuk legalizohet 
nëse verifikohet një nga rastet e mëposhtme... 
gj) Preket nga zbatimi i një projekti konkret të infrastrukturës rrugore, ose të linjës 
energjetike të interkonjeksionit, të miratuar në mënyrë të posaçme nga Këshilli Kombëtar i 
Territorit 
dhe pika 24 ku përcaktohet: 
24. Për evidentimin e kufirit rrugor dhe trupit të rrugës, në raport me ndërtimin pa leje, 
drejtoritë vendore të ASHK-së duhet të mbështeten në: 
a) dokumentacionin hartografik të certifikatës së përdorimit të nxjerrë në zbatim të 
legjislacionit për planifikimin dhe zhvillimin e territorit, të cilin drejtoria vendore ia kërkon 
ARRSH-së ose autoriteteve të zhvillimit të territorit. Në mungesë të certifikatës së përdorimit, 
drejtoria vendore mbështetet në planvendosjen e shpronësimit, nëse ka të tillë;  
b) evidentimin në terren të rrugës, kur mungon dokumentacioni i përcaktuar në 
shkronjën “a”, të kësaj pike. Drejtoria vendore e ASHK-së harton procesverbalin e 
evidentimit të kufirit dhe trupit të rrugës në raport me ndërtimin pa leje, i cili miratohet nga 
drejtori i drejtorisë. 
Në përfundim të verifikimeve të mësipërme, nëse rezulton se trupi i rrugës nuk është 
shkelur, ndërkohë që në regjistrin e pasurive të paluajtshme pasuria figuron në mënyrë të 
gabuar si “rrugë”, drejtoria vendore e ASHK-së është e detyruar të kryejë korrigjimin ose 
përmirësimin e hartës kadastrale dhe kartelës së pasurisë, në bazë të dokumentacionit të 
administruar sipas shkronjave “a” ose “b”, të kësaj pike. 
DVASHK Kukës duhet të ishte drejtuar bashkisë për verifikimin e pozicionit të objektit ndihmës 
në lidhje me njësinë strukturore IN.7 të PPV. 
- Vendimit nr. 113, datë 28.06.2021 “Për legalizimin e ndërtimit pa leje” në posedim të A.P”, 
me sipërfaqe të bazës së ndërtimit 195.49 + 53.32 m2 dhe sipërfaqe të parcelës ndërtimore 3261 
m2. 
Ndërtimi informal është ndërtuar mbi Pasurinë nr. 1458/5, Volumi 32, Faqe 165 në ZK 3425, 
Lloji i pasurisë “Ndërtesë” në emër të Azem Petku. 
Për regjistrimin e titullit të pronësisë për sa i përket praktikes së mësipërme, është vepruar jo në 
përputhje dhe zbatim me nenin 53, pika 1të ligjit 111/2018 “Për Kadastrën”, ku përcaktohet 
1. Regjistrimi i pasurive të legalizuara bëhet në përputhje me përmbajtjen e dokumentacionit të 
legalizimit 
Punuar praktika nga Sh.C, S.O, miratuar nga V.S me detyrë Drejtor i DVASHK Kukës.  

2- Me Ref. 0000127, datë 27.07.2020, është regjistruar pasuria nr. 249/6, vol. 10, fq. 41, zk. 
1248-Borje, Kukësme sip. 257.93 m2 ndërtesë dhe sipërfaqe parcele ndërtimore 257.93 m2, 
objekt banimi 1 Kat, në pronësi të S.E. 
Referuar dokumentacionit të ndodhur në dosje, rezulton se regjistrimi është kryer: 
- Aplikimi nr. 2066, datë 27.07.2020, nga shtetasi S. E., për R11- Regjistrimi përfundimtar L1- 
Lëshim çertifikatë pronësie, I4-Lëshim kopje të fragmentit të hartës,I 5-Lëshim kopje kartele të 
pasurisë,  
- Me aplikimin nr. 1729, datë 25.06.2020 AV- 0, është përcjellë dokumentacioni për regjistrimin 
e lejes së legalizimit. 
Sipas dokumentacionit disponibël në dosje, sigenplani, harta dixhitale e paraqitur, 
rezultonseobjekti i legalizuaraprek projektin konkret të infrastrukturës rrugore si dhe ndodhet i 
përfshirë në Planin e Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Kukës miratuar me Vendimin e KKT nr. 
8, datë 08.02.2017, Rregulloren e Plani i Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Kukës, është zona 
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B.3.591, ku përdorimet “Tokë Bujqësore” dhe nuk lejohen ndërtime. Neni 53 “Bujqësore 
kultivuar dhe vlera peisazhistike” 
Veprim në kundërshtim menenin 14, të ligjit nr. 9244, datë 17.06.2004 “Për mbrojtën e tokës 
bujqësore”, të ndryshuar dhe me nenin 11/1, pikat 4, 4/1, 4/2 të ligjitnr. 8752, datë 26.3.2001 
“Për krijimin dhe funksionet e strukturave për administrimin dhe mbrojtjen e tokës”, të 
ndryshuar 
Për regjistrimin e titullit të pronësisë për sa i përket praktikes së mësipërme, është vepruar jo në 
përputhje dhe zbatim me nenin 53, pika 1të ligjit 111/2018 “Për Kadastrën”, ku përcaktohet 
1. Regjistrimi i pasurive të legalizuara bëhet në përputhje me përmbajtjen e dokumentacionit të 
legalizimit 
Punuar praktika nga E.N, S.O, miratuar nga V.S me detyrë Drejtor i DVASHK Kukës. 
 
3- Me Ref. 056, datë 04.10.2020, është regjistruar pasuria nr. 355/4, vol. 3, fq. 45, ZK 2759-
Myç Mamëz, Kukës me sipërfaqe 121.2 m2 ndërtesë dhe sipërfaqe parcele ndërtimore 362.79 
m2, objekt banimi 2 Kate + papafingo, në pronësi të J.S. 
Referuar dokumentacionit të ndodhur në dosje, rezulton se regjistrimi është kryer: 
- Aplikimi nr. 2481, datë 14.09.2020, nga shtetasi J.S, për R11- Regjistrimi përfundimtar L1- 
Lëshim çertifikatë pronësie, I4-Lëshim kopje të fragmentit të hartës,I 5-Lëshim kopje kartele të 
pasurisë,  
- Me aplikimin nr. 2346, datë 28.08.2020 AV- 0, është përcjellë dokumentacioni për regjistrimin 
e lejes së legalizimit. 
Sipas dokumentacionit disponibël në dosje, sigenplani, harta digjitale e paraqitur, rezultonse 
objekti i legalizuar prek projektin konkret të infrastrukturës rrugore si dhe ndodhet i përfshirë në 
Planin e Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Kukës miratuar me Vendimin e KKT nr. 8, datë 
08.02.2017, Rregulloren e Plani i Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Kukës, është zona B.3.337, 
ku përdorimet “Tokë Bujqësore” dhe nuk lejohen ndërtime. Neni 53 “Bujqësore kultivuar 
dhe vlera peisazhistike” 
Veprim në kundërshtim menenin 14, të ligjit nr. 9244, datë 17.06.2004 “Për mbrojtën e tokës 
bujqësore”, të ndryshuar dhe me nenin 11/1, pikat 4, 4/1, 4/2 të ligjitnr. 8752, datë 26.3.2001 
“Për krijimin dhe funksionet e strukturave për administrimin dhe mbrojtjen e tokës”, të 
ndryshuar 
Në lejen e legalizimit(titull i pronësisë mbi tokën i vërtetuar me dokumentin), në dosje 
administrohet një certifikatë pronësie për pasurinë 301/2, vol 3, faqe 31, ZK 2759, me sipërfaqe 
1137m2 , lloji “ARË” në pronësi të S.S. 
DVASHK Kukës me nr. 1136, datë 01.09.2020 ka njoftuar subjektin për pagesën e faturës së 
parcelës ndërtimore sipas formularit të pagesës, paguar nga subjekti më datë 10.09.2020. 
Në certifikatën familjare, familjar në moshë madhore janë J.S dhe K.S. 
Në të dhënat e statusit juridik të pronësisë së tokës që prek parcela ndërtimore, për ZK 2739  
-nr. I pasurisë 302, vol 3, faqe 166, ZK 2759, me sipërfaqe 1000m2 , pronësia shtet; 
-nr. I pasurisë 310, vol 2, faqe 178, ZK 2759, me sipërfaqe 1000m2, pronësia shtet 
-nr. I pasurisë 355, vol 2, faqe 239, ZK 2759, me sipërfaqe 10269m2, pronësia Komuna Kolsh. 
Për sa më sipër objekti informal i deklaruar për legalizim bie mbi pasurinë 355 dhe për këtë 
duhet të ishte lajmëruar Njësia Administrative Kolsh, Bashkia Kukës në përputhje dhezbatim të 
ligjit 20/2020, Neni 22, “Parcela ndërtimore dhe kalimi i pronësisë”, pika 5 ku përcaktohet:  
5. Për parcelat ndërtimore të zëna me ndërtime pa leje, që shtrihen në pasuri të  
transferuara te njësitë e vetëqeverisjes vendore, sipas legjislacionit në fuqi për transferimin e  
pronave të paluajtshme publike të shtetit në njësitë e vetëqeverisjes vendore, zbatohen  
parashikimet e këtij neni, pa penguar regjistrimin e kalimit të pronësisë së parcelave. ASHK-ja 
njofton njësinë e vetëqeverisjes vendore për shuarjen e pronësisë/përdorimit. Njësia e  
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vetëqeverisjes vendore ka të drejtë t’i kërkojë Këshillit të Ministrave zëvendësimin e pasurive  
të zëna me ndërtime pa leje me pasuri të tjera shtetërore, të lira. 
Për regjistrimin e titullit të pronësisë për sa i përket praktikes së mësipërme, është vepruar jo në 
përputhje dhe zbatim me nenin 53, pika 1të ligjit 111/2018 “Për Kadastrën”, ku përcaktohet 
1. Regjistrimi i pasurive të legalizuara bëhet në përputhje me përmbajtjen e dokumentacionit të 
legalizimit 
Punuar praktika nga S.T, S.O, miratuar nga V.S me detyrë Drejtor i DVASHK Kukës. Në lidhje 
me regjistrimin e kryer në ZVRPP praktika është punuar nga E.N me detyrë specialist, S.O 
miratuar nga V.S me detyrë Drejtor DVASHK Kukës. 
 
4- Me Ref. 0057, datë 07.10.2020, është regjistruar pasuria nr. 355/5, vol. 3, fq. 46, ZK 2759-
Myç Mamëz, Kukës me sipërfaqe 118.37 m2 ndërtesë dhe sipërfaqe parcele ndërtimore 356.52 
m2, objekt banimi 2 Kate + papafingo, në pronësi të R.S. 
Referuar dokumentacionit të ndodhur në dosje, rezulton se regjistrimi është kryer: 
- Aplikimi nr. 2480, datë 14.09.2020, nga shtetasi R.S, për R11- Regjistrimi përfundimtar, L1- 
Lëshim certifikatë pronësie, I4-Lëshim kopje të fragmentit të hartës, I5-Lëshim kopje kartele të 
pasurisë,  
- Me aplikimin nr. 2347, datë 28.08.2020 AV- 0, është përcjellë dokumentacioni për regjistrimin 
e lejes së legalizimit. 
Sipas dokumentacionit disponibël në dosje, sigenplani, harta dixhitale e paraqitur, 
rezultonseobjekti i legalizuaraprek projektin konkret të infrastrukturës rrugore si dhe ndodhet i 
përfshirë në Planin e Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Kukës miratuar me Vendimin e KKT nr. 
8, datë 08.02.2017, Rregulloren e Plani i Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Kukës, është zona 
B.3.337, ku përdorimet “Tokë Bujqësore” dhe nuk lejohen ndërtime. Neni 53 “Bujqësore 
kultivuar dhe vlera peisazhistike”. 
Veprim në kundërshtim menenin 14, të ligjit nr. 9244, datë 17.06.2004 “Për mbrojtën e tokës 
bujqësore”, të ndryshuar dhe me nenin 11/1, pikat 4, 4/1, 4/2 të ligjitnr. 8752, datë 26.3.2001 
“Për krijimin dhe funksionet e strukturave për administrimin dhe mbrojtjen e tokës”, të 
ndryshuar. 
Punuar praktika nga S.T, S.O, miratuar nga V.S me detyrë Drejtor i DVASHK Kukës. Në lidhje 
me regjistrimin e kryer në ZVRPP praktika është punuar nga Sh.C me detyrë specialist, S.O 
miratuar nga V.S me detyrë Drejtor DVASHK Kukës. 
Për regjistrimin e titullit të pronësisë për sa i përket praktikes së mësipërme, është vepruar jo në 
përputhje dhe zbatim me nenin 53, pika 1të ligjit 111/2018 “Për Kadastrën”, ku përcaktohet: 
1. Regjistrimi i pasurive të legalizuara bëhet në përputhje me përmbajtjen e dokumentacionit të 
legalizimit 
Punuar praktika nga S.T, S.O, miratuar nga V.S me detyrë Drejtor i DVASHK Kukës. Në lidhje 
me regjistrimin e kryer në ZVRPP praktika është punuar nga Sh.C me detyrë specialist, S.O 
miratuar nga V.S me detyrë Drejtor DVASHK Kukës.  
 
5- Me Ref. 17616, datë 16.01.2019, është regjistruar pasuria nr. 15/72, vol. 33, fq. 222, ZK 
2315-Kukës me sipërfaqe 129.54 m2 ndërtesë dhe sipërfaqe parcele ndërtimore 388.6 m2, objekt 
banimi 3 Kate, në pronësi të Rr.Th. 
Referuar dokumentacionit të ndodhur në dosje, rezulton se regjistrimi është kryer: 
- Aplikimi nr. 47, datë 14.01.2019, nga shtetasi Rr.Th, për R8- Regjistrimi i objekteve të 
legalizuara, L1- Lëshim certifikatë pronësie, I4-Lëshim kopje të fragmentit të hartës, I5-Lëshim 
kopje kartele të pasurisë,  
- Me aplikimin nr. 3, datë 04.01.2019 AV- 0, është përcjellë dokumentacioni për regjistrimin e 
lejes së legalizimit. 
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-Sipas dokumentacionit disponibël në dosje, sigenplani, harta dixhitale e paraqitur, rezultonse 
objekti ndodhen në buzë të rrugës dhe në këtë rast procesi i legalizimit duhej të ishte 
kushtëzuar prej distancave nga rruga. Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me: 
Ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa 
leje”, të ndryshuar, neni 39 “Përjashtimi nga legalizimi”. 
- VKM nr. 280, datë 1.4.2015 “Për përcaktimin e kritereve, procedurave e dokumentacionit të 
zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime 
me leje”, e ndryshuar me nr. 756, datë 26.10.2016, pika 4/8/1 ku përcaktohet: 
4.Ndërtimi informal i llojit “objekt”, i përfshirë në fushën e zbatimit të ligjit nr. 9482, datë 
3.4.2006, “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, dhe 
që është ngritur jashtë vijës kufizuese të zonës informale të miratuar, përjashtohet nga legalizimi 
kur: 
a) gjendet në kushtet përjashtuese të pikës 2, të këtij vendimi; 
b) shkel distancat ndaj rrugëve ekzistuese, sipas përcaktimeve të mëposhtme: 
i) 10 metra nga kufiri rrugor për rrugët e kategorisë C, brenda qendrave të banuara. Për rrugët 
e kategorive D dhe E, brenda qendrave të banuara, do të merret për bazë vetëm trupi i rrugës; 
8/1. Në vlerësimin e kritereve për rrugët ekzistuese, verifikimi i trupit të rrugës kryhet mbi bazën 
e dokumentacionit të gjendjes faktike dhe të klasifikimit të rrugës, të vënë në dispozicion nga 
Autoriteti Rrugor Shqiptar ose nga autoriteti vendor i zhvillimit të territorit. Nëse nuk 
disponohet dokumentacion, konstatimi i trupit të rrugës bëhet sipas evidentimit faktik në terren, 
të kryer nga vetë drejtoria e ALUIZNI-t. Në kuadër të këtij vendimi, “qendra të banuara” 
konsiderohen zonat e urbanizuara (zonat e ndërtushme), sipas vendimit nr. 5, datë 29.12.2014 të 
KKT-së. 
Për regjistrimin e titullit të pronësisë për sa i përket praktikes së mësipërme, është vepruar jo në 
përputhje dhe zbatim me nenin 53, pika 1të ligjit 111/2018 “Për Kadastrën”, ku përcaktohet 
1. Regjistrimi i pasurive të legalizuara bëhet në përputhje me përmbajtjen e dokumentacionit të 
legalizimit 
Punuar praktika nga Z.H, S.O, miratuar nga V.S me detyrë Drejtor i DVASHK Kukës. Në lidhje 
me regjistrimin e kryer në ZVRPP praktika është punuar nga S.O, miratuar nga V.S me detyrë 
Drejtor DVASHK Kukës. 
 
6-Me Ref. 17171, datë 12.06.2018, është regjistruar pasuria nr. 46-165-ND, vol. 33, fq. 28, ZK 
2315-Kukës me sipërfaqe 78.58 m2 ndërtesë dhe sipërfaqe parcele ndërtimore 235.74 m2, objekt 
banimi 2 Kate, në pronësi të Z.S. 
Referuar dokumentacionit të ndodhur në dosje, rezulton se regjistrimi është kryer: 
- Aplikimi nr. 1001, datë 08.06.2018, nga shtetasi Z.S, për R8- Regjistrimi i objekteve të 
legalizuara, L1- Lëshim certifikatë pronësie, I4-Lëshim kopje të fragmentit të hartës, I5-Lëshim 
kopje kartele të pasurisë,  
- Me aplikimin nr. 919, datë 28.05.2018 AV- 0, është përcjellë dokumentacioni për regjistrimin 
e lejes së legalizimit.  
-Sipas dokumentacionit disponibël në dosje, sigenplani, harta dixhitale e paraqitur, rezultonse 
objekti ndodhen nëbuzë të rrugëssipas Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Kukës miratuar 
me Vendimin e KKT nr. 8, datë08.02.2017dhe në këtë rast procesi i legalizimit duhej të ishte 
kushtëzuar prej distancave nga rruga. Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me: 
Ligjin nr. 9482, datë 03.04.200“Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa 
leje”, të ndryshuar, neni 39 “Përjashtimi nga legalizimi”. 
- VKM nr. 280, datë 1.4.2015 “Për përcaktimin e kritereve, procedurave e dokumentacionit të 
zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime 
me leje”, e ndryshuar me nr. 756, datë 26.10.2016, pika 2. gj. ku përcaktohet: 
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gj) Preket nga zbatimi i një projekti konkret të infrastrukturës rrugore ose të linjës energjetike të 
interkonjeksionit, të miratuar në mënyrë të posaçme nga Këshilli Kombëtar i Territorit; 
Për regjistrimin e titullit të pronësisë për sa i përket praktikes së mësipërme, është vepruar jo në 
përputhje dhe zbatim me nenin 53, pika 1të ligjit 111/2018 “Për Kadastrën”, ku përcaktohet 
1. Regjistrimi i pasurive të legalizuara bëhet në përputhje me përmbajtjen e dokumentacionit të 
legalizimit 
Punuar praktika nga S.T, S.O, miratuar nga V.S me detyrë Drejtor i DVASHK Kukës. 
 
7-Me Ref. 18125, datë 07.01.2020, është regjistruar pasuria nr. 9-3-ND dhe 14/59, vol. 34, fq. 
114, ZK 2315-Kukës me sip. 102.34 m2 ndërtesë dhe sipërfaqe parcele ndërtimore 300 m2, 
objekt banimi 1 Kat + bodrum, në pronësi të B.C. 
Referuar dokumentacionit të ndodhur në dosje, rezulton se regjistrimi është kryer: 
- Aplikimi nr. 2084, datë 19.12.2019, nga shtetasi B.C, për R8- Regjistrimi i objekteve të 
legalizuara, L1- Lëshim certifikatë pronësie, I4-Lëshim kopje të fragmentit të hartës, I5-Lëshim 
kopje kartele të pasurisë. 
- Me aplikimin nr. 1939, datë 02.12.2019 AV- 0, është përcjellë dokumentacioni për regjistrimin 
e lejes së legalizimit. 
- Parcela ndërtimore 300 m2, sipërfaqja e ndërtimit 102.34 m2, në favor të B.C,ka miratuar 
sipërfaqen e parcelës ndërtimore prej 300 m2, në llojin e pasurisë “Truall” duke ndryshuar zërin 
kadastral, pasi në dosje ka kartelë pasurie për Pasurinë nr. 14/2, vol.2, faqe 85 në ZK 2315 e 
llojit “Shesh” për 5038 m2 pronar “Shtet”.  
Në Ndryshimi i zërit kadastral, regjimin e tokës, është në mungesë të dokumentacionit; 
kërkesa për miratimin në Këshillin e Qarkut, të Drejtorisë Rajonale të Bujqësisë dhe Ushqimit 
dhe Agjencisë Rajonale të Mjedisit. Pra, nuk ka asnjë dokumentacion nga këto organe, për t`i 
dhënë lejen, veprimit të kryer për legalizim në zonat “Territore të tjera”, veprime në 
kundërshtim me nenet 10, 11, 14, të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, 
urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, dhe VKM nr. 589, datë 10.9.2014, “Për 
përcaktimin e afateve, të mënyrës dhe kohës së ushtrimit nga ALUIZNI të përgjegjësive të 
zyrave të urbanistikës dhe të këshillave të qarqeve, gjatë procedurave të legalizimit të objekteve 
informale”, i ndryshuar.  
Sipas dokumentacionit disponibël në dosje, sigenplani, harta dixhitale e paraqitur, 
rezultonseobjekti i legalizuaraprek projektin konkret të infrastrukturës rrugore si dhe ndodhet i 
përfshirë në Planin e Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Kukës miratuar me Vendimin e KKT nr. 
8, datë 08.02.2017, Rregulloren e Plani i Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Kukës, është zona 
Sh.13.8, ku përdorimet “Shëndetësi” dhe nuk lejohen ndërtime banimi. Në përputhje dhe 
zbatim me VKM nr. 280, datë 01.04.2015, e ndryshuar, Kreu II, pika 2.c ku përcaktohet: 
c) Është ngritur brenda “territorit të institucioneve publike”, sipas neneve 39 dhe 42, pika 2, të 
ligjit nr. 9482, datë 3.4.2006, “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa 
leje”, të ndryshuar, me përjashtim të rasteve kur është ndërtuar nga vetë këto institucione. Në 
kuptim të këtyre neneve, “territor i institucionit publik” është sipërfaqja e truallit funksional të 
ndërtesës publike apo që rezulton të jetë pjesë e inventarit për këtë ndërtesë, si: godinat e 
institucioneve shtetërore, të shkollave e kopshteve publike, spitaleve, qendrave shëndetësore, 
kampuseve studentore e të tjera të ngjashme; 
Për regjistrimin e titullit të pronësisë për sa i përket praktikes së mësipërme, është vepruar jo në 
përputhje dhe zbatim me nenin 53, pika 1të ligjit 111/2018 “Për Kadastrën”, ku përcaktohet 
1. Regjistrimi i pasurive të legalizuara bëhet në përputhje me përmbajtjen e dokumentacionit të 
legalizimit 
Punuar praktika nga E.N, S.O, miratuar nga V.S me detyrë Drejtor i DVASHK Kukës.  
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8-Me Ref. 019, datë 06.11.2019, Ref. 21, datë 25.06.2020, Ref. 22, datë 25.06.2020, Ref. 23, 
datë 25.06.2020 është regjistruar pasuria 1412/2, vol. 8, fq. 6, ZK 2535-Lusen, Kukës me 
sipërfaqe 276.14 m2 ndërtesë dhe sipërfaqe parcele ndërtimore 500 m2, objekt banimi 2 Kate + 
bodrum, në pronësi të V.Sh. 
Referuar dokumentacionit të ndodhur në dosje, rezulton se regjistrimi është kryer: 
- Aplikimi nr. 1745, datë 06.11.2019, nga shtetasi V.Sh, për R8- Regjistrimi i objekteve të 
legalizuara, L1- Lëshim certifikatë pronësie, I4-Lëshim kopje të fragmentit të hartës, I5-Lëshim 
kopje kartele të pasurisë. 
- Me aplikimin nr. 1655, datë 29.10.2019 AV- 0, është përcjellë dokumentacioni për regjistrimin 
e lejes së legalizimit. 
Parcela ndërtimore 500 m2, sipërfaqja e ndërtimit 276.14 m2, në favor të V.Sh, ka miratuar 
sipërfaqen e parcelës ndërtimore prej 500 m2, në llojin e pasurisë “Truall” duke ndryshuar zërin 
kadastral, pasi në dosje ka kartelë pasurie për Pasurinë nr. 1412, vol.6, faqe 154 në ZK 2535 e 
llojit “Livadh” për 8938 m2 në favor të “Shtet”.  
Në Ndryshimi i zërit kadastral, regjimin e tokës, është në mungesë të dokumentacionit; 
kërkesa për miratimin në Këshillin e Qarkut, të Drejtorisë Rajonale të Bujqësisë dhe Ushqimit 
dhe Agjencisë Rajonale të Mjedisit. Pra, nuk ka asnjë dokumentacion nga këto organe, për t`i 
dhënë lejen, veprimit të kryer për legalizim në zonat “Territore të tjera”, veprime në 
kundërshtim me nenet 10, 11, 14, të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, 
urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, dhe VKM nr. 589, datë 10.9.2014, “Për 
përcaktimin e afateve, të mënyrës dhe kohës së ushtrimit nga ALUIZNI të përgjegjësive të 
zyrave të urbanistikës dhe të këshillave të qarqeve, gjatë procedurave të legalizimit të objekteve 
informale”, i ndryshuar.  
Sipas dokumentacionit disponibël në dosje, sigenplani, harta dixhitale e paraqitur, 
rezultonseobjekti i legalizuaraprek projektin konkret të infrastrukturës rrugore si dhe ndodhet i 
përfshirë në Planin e Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Kukës miratuar me Vendimin e KKT nr. 
8, datë 08.02.2017, Rregulloren e Plani i Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Kukës, është zona 
N.12.4.579, ku përdorimet “Sistem Natyror” dhe nuk lejohen ndërtime. 
Për sa më sipër, është ndryshuar lloji i pasurisënga “Livadh” në “Truall”, veprim në kundërshtim 
menenin 17, pika 1/1, të ligjit nr. 9385, datë 04.05.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, të 
ndryshuar dhe me nenin 11/1, pikat 4, 4/1, 4/2 të ligjitnr. 8752, datë 26.3.2001 “Për krijimin dhe 
funksionet e strukturave për administrimin dhe mbrojtjen e tokës”, të ndryshuar 
-Sipas dokumentacionit disponibël në dosje, si genplani, harta digjitale e paraqitur, rezultonse 
objekti ndodhen në buzë të rrugës (projektin konkret të infrastrukturës rrugore) dhe në këtë rast 
procesi i legalizimit duhej të ishte kushtëzuar prej distancave nga rruga. Veprimet e mësipërme 
bien në kundërshtim me: 
Ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa 
leje”, të ndryshuar, neni 39 “Përjashtimi nga legalizimi”. 
- VKM nr. 280, datë 1.4.2015 “Për përcaktimin e kritereve, procedurave e dokumentacionit të 
zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime 
me leje”, e ndryshuar me nr. 756, datë 26.10.2016, pika 4/8/1 ku përcaktohet: 
4.Ndërtimi informal i llojit “objekt”, i përfshirë në fushën e zbatimit të ligjit nr. 9482, datë 
3.4.2006, “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, dhe 
që është ngritur jashtë vijës kufizuese të zonës informale të miratuar, përjashtohet nga legalizimi 
kur: 
a) gjendet në kushtet përjashtuese të pikës 2, të këtij vendimi; 
b) shkel distancat ndaj rrugëve ekzistuese, sipas përcaktimeve të mëposhtme: 
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i) 10 metra nga kufiri rrugor për rrugët e kategorisë C, brenda qendrave të banuara. Për rrugët 
e kategorive D dhe E, brenda qendrave të banuara, do të merret për bazë vetëm trupi i rrugës; 
8/1. Në vlerësimin e kritereve për rrugët ekzistuese, verifikimi i trupit të rrugës kryhet mbi bazën 
e dokumentacionit të gjendjes faktike dhe të klasifikimit të rrugës, të vënë në dispozicion nga 
Autoriteti Rrugor Shqiptar ose nga autoriteti vendor i zhvillimit të territorit. Nëse nuk 
disponohet dokumentacion, konstatimi i trupit të rrugës bëhet sipas evidentimit faktik në terren, 
të kryer nga vetë drejtoria e ALUIZNI-t. Në kuadër të këtij vendimi, “qendra të banuara” 
konsiderohen zonat e urbanizuara (zonat e ndërtushme), sipas vendimit nr. 5, datë 29.12.2014 të 
KKT-së. 
Pika III.gj. ku përcaktohet:  
gj) Preket nga zbatimi i një projekti konkret të infrastrukturës rrugore ose të linjës energjetike të 
interkonjeksionit, të miratuar në mënyrë të posaçme nga Këshilli Kombëtar i Territorit; 
Në REF. 21 me shkresën me nr. 2852, datë 25.06.2020 nga DVASHK ka dal një Urdhër për 
fshirje kufizimi me nr. 109, datë 25.06.2020.  
Për regjistrimin e titullit të pronësisë për sa i përket praktikes së mësipërme, është vepruar jo në 
përputhje dhe zbatim me nenin 53, pika 1të ligjit 111/2018 “Për Kadastrën”, ku përcaktohet: 
1. Regjistrimi i pasurive të legalizuara bëhet në përputhje me përmbajtjen e dokumentacionit të 
legalizimit 
Dhe pika 3 e nenit 53 të ligjit 111/2018 “Për Kadastrën”, ku përcaktohet:  
3. Në çdo rast, deri kur përfituesi i ndërtimit të legalizuar të ketë shlyer detyrimin financiar për 
parcelën ndërtimore, mbi pasurinë e legalizuar regjistrohet hipoteka ligjore. 
Punuar praktika nga E.N, S.O, miratuar nga V.S me detyrë Drejtor i DVASHK Kukës. Në lidhje 
me regjistrimin e kryer në ZVRPP praktika është punuar nga E.N me detyrë specialist, S.O 
miratuar nga V.S me detyrë Drejtor DVASHK Kukës. 
 
Titulli i Gjetjes: Auditimi i zbatimit të procedurave të regjistrimit të lejeve të legalizimit nga 
Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës. 
Situata: 
-Në 4 raste janë regjistruar objekte informalë sipas lejeve të legalizimit ku referuar Vendimin e 
KKT nr. 8, datë 08.02.2017, Rregulloren e Plani i Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Kukës, është 
zona, ku përdorimet “Tokë Bujqësore” dhe nuk lejohen ndërtime Konkretisht: 
Ref. 0001367, datë 27.07.2021, është regjistruar pasuria nr. 3/7/2, vol. 32, fq. 165, ZK. 3425 
Ref. 0000127, datë 27.07.2020, është regjistruar pasuria nr. 249/6, vol. 10, fq. 41, ZK. 1248  
Ref. 056, datë 04.10.2020, është regjistruar pasuria nr. 355/4, vol. 3, fq. 45, ZK 2759  
Ref. 0057, datë 07.10.2020, është regjistruar pasuria nr. 355/5, vol. 3, fq. 46, ZK 2759 
-Në 3 raste janë regjistruar objekte informalë sipas lejeve të legalizimit ku referuar 
dokumentacionit disponibël në dosje, sigenplani, harta dixhitale e paraqitur, rezultonse objekti 
ndodhen në buzë të rrugës dhe në këtë rast procesi i legalizimit duhej të ishte kushtëzuar prej 
distancave nga rruga: 
Ref. 17616, datë 16.01.2019, është regjistruar pasuria nr. 15/72, vol. 33, fq. 222, ZK 2315- Ref. 
17171, datë 12.06.2018, është regjistruar pasuria nr. 46-165-ND, vol. 33, fq. 28, ZK 2315-Kukës  
Ref. 019, datë 06.11.2019, Ref. 21, datë 25.06.2020, Ref. 22, datë 25.06.2020, Ref. 23, datë 
25.06.2020 është regjistruar pasuria 1412/2, vol. 8, fq. 6, ZK 2535-Lusen, Kukës.  
Në 1 raste është regjistruar objekt informalë sipas lejes së legalizimit ku referuar Vendimin e 
KKT nr. 8, datë 08.02.2017, Rregulloren e Plani i Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Kukës, është 
zona Sh.13.8, ku përdorimet “Shëndetësi” dhe nuk lejohen ndërtime banimi.  
Kriteri: Neni 14, të ligjit nr. 9244, datë 17.06.2004 “Për mbrojtën e tokës bujqësore”, të 
ndryshuar; nenin 11/1, pikat 4, 4/1, 4/2 të ligjitnr. 8752, datë 26.3.2001 “Për krijimin dhe 
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funksionet e strukturave për administrimin dhe mbrojtjen e tokës”, të ndryshuar; nenin 53, pika 
1të ligjit 111/2018 “Për Kadastrën; ligjit 20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të 
pronësisë në republikën e Shqipërisë”; 
Ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa 
leje”, të ndryshuar 
ligjin nr. 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”  
ligjin nr. 111/2018 “Për Kadastrën” , neni 39 “Përjashtimi nga legalizimi”; VKM nr. 280, datë 
1.4.2015 “Për përcaktimin e kritereve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të 
kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje”, e 
ndryshuar me nr. 756, datë 26.10.2016, pika 2.gj, 4/8/1; nenin 53, pika 1të ligjit 111/2018 “Për 
Kadastrën”. 
Ndikimi/Efekti:Në 8 raste, legalizimi është kryer në kundërshtim me legjislacionin në fuqi për 
Legalizimin si dhe është kryer regjistrimi i pasurive të përfituara nga Leja e Legalizimit në 
kundërshtim me kuadrin ligjor në fuqi. 
Shkaku: 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 
dhe regjistrimi i tyre. 
Rëndësia: E lartë. 
Rekomandimi:Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës, në bashkëpunim 
me Drejtorinë e Përgjithshme të ASHK Tiranë, të ushtrojë kontroll administrativ për lëshimin e 
lejeve të legalizimit në përputhje me nenin 76 “Kontrolli administrativ” të ligjit 20/2020, datë 
05.03.2020. Për pasuritë e regjistruar, sipas këtyre lejeve të legalizimit me nr. 3/7/2, vol. 32, fq. 
165, ZK. 3425; nr. 355/4, vol. 3, fq. 45, ZK 2759; nr. 355/5, vol. 3, fq. 46, ZK 2759;nr. 15/72, 
vol. 33, fq. 222, ZK 2315; nr. 46-165-ND, vol. 33, fq. 28, ZK 2315; nr. 1412/2, vol. 8, fq. 6, ZK 
2535; nr. 9-3-ND dhe 14/59, vol. 34, fq. 114, ZK 2315,të marrë masa të nxjerrë urdhër kufizimi, 
deri në plotësimin e dokumentacionit të kërkuar ligjor. 
 
Auditimi mbi procedurën e ndjekur për regjistrimin e pasurive të paluajtshme të përfituara 
nga vendime gjyqësore të formës së prerë, ndjeka dhe ecuria e proceseve gjyqësore. 
-Me referencë 17941, datë 01.08.2019 subjekti B.E ka paraqitur kërkesa (Aplikimi ) Nr. 1047 
datë 19.07.2019 me të cilën qytetari ka kërkuar shërbimin I4 (lëshim kopje të fragmentit të 
hartës kadastrale); I5 (lëshim kopje të kartelës së pasurisë); L1 (lëshim kopje kartele pasurie); 
R2 (regjistrim i kalimit të pronësisë me anë të ligjit, me vendim gjykate, po të një akti 
administrativ). 
Pasuria me nr. 33/74-N9 vol. 34, faqe 65, ZK 2315 “Njësi” me sip. 32.33 m2 me pronar B.E 
është përfituar nga bashkimi i pasurive nr. 33/74-N7 vol. 19, faqe 151, ZK 2315 “Njësi” me sip. 
8.08 m2 dhe nr. 33/74-N8 vol. 34, faqe 64, ZK 2315 “Njësi” me sip. 24.25 m2. 
Me vendimin e Gjykatës Nr. 87 regjistri, Nr. 100(513) Vendimi, datë 03.05.2019. Vendim mori 
formën e prerë me datë 29.06.2019. 
Objekti : Njohje pronar me parashkrim fitues për pasurinë nr. 33/74, ZK 2315. 
Vendosi: Detyrimin e të paditurve, K.T dhe trashëgimtarëve ligjor të të ndjerit F. L. të njohin 
pronar të vetëm paditësin B.E për pasurinë nr. 33/74, ZK 2315, Kukës e llojit Njësi Shërbimi 
nëpërmjet parashkrimit fitues, me titull pronësie sipas kontratës së shitjes nr. 520 rep/nr. 513 
kol., datë 27.03.1995. 
Detyrimin e palës së paditur, ZVRPP Kukës, të bëjë regjistrimin e pasurisë nr. 33/74, ZK 2315 
në emër të paditësit B.E. 
Bashkëlidhur me kopjen e vendimit në fotokopje është;kontarta e shitblerjesnr. 520 rep/nr. 513 
kol., datë 27.03.1995, si dhe Vërtetimi i Pronësisë nr. 27, datë03.04.1995. Në origjinal Plan 
Rilevimi hartuar në datë 29.02.2016 për pasurinë nr. 33/74 – Nd për “Truall” me sip 32.35 m2. 
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Urdhër nr. 61, datë 01.08.2019, për bashkimin e pasurive me nr. 33/74-N7 e regjistruar në 
Vol.19, Faqe 151, me emërtimin “Njësi” me sip. 8.08 m2 dhe Pasurinë me nr. 33/74-N8 e 
regjistruar në vol. 34, faqe 64 me emërtimin “Njësi” me sip. 24.25 m2. Në pasurinë nr. 33/74-N9 
vol. 34, faqe 65. 
Për bashkimin e pasuriveme nr. 33/74-N7 e regjistruar në Vol.19, Faqe 151, me emërtimin 
“Njësi” me sip. 8.08 m2 dhe Pasurinë me nr. 33/74-N8 e regjistruar në vol. 34, faqe 64 me 
emërtimin “Njësi” me sip. 24.25 m2. Në pasurinë nr. 33/74-N9 vol. 34, faqe 65 është vepruar në 
kundërshtim me ligjin nr. 111/2018 “Për kadastrën” neni 21 “Bashkimet dhe ndarjet e 
dokumenteve mbi pronat kufitare me pronar të njëjtë” pika 2 dhe 4 ku përcaktohet: 
1.Nëse pasuritë e paluajtshme në kufij të ngjitur me njëra-tjetrën (qoftë në plan apo në lartësi), 
janë pronë e të njëjtit pronar, si dhe i nënshtrohen në çdo rast të drejtave dhe detyrimeve të 
njëjta, me kërkesë të pronarit, drejtoria vendore regjistron bashkimin e tyre, duke mbyllur 
kartelat që u takojnë këtyre pasurive të paluajtshme dhe duke hapur një kartelë të vetme. 
4. Në të gjitha rastet e përcaktuara në pikat e mësipërme të këtij neni, pronarët dorëzojnë pranë 
drejtorisë vendore certifikatën origjinale të pasurisë që do të bashkohet ose do të ndahet, si dhe 
pajisen me certifikata të reja pronësie për pasuritë e krijuara. 
Në praktikën dokumentare të referencës nr. 17941, datë 01.08.2019 nuk administrohet kërkesa e 
pronarit për bashkim, si dhe nuk administrohet dokumentacioni origjinal të pasurive që 
bashkohet. Për veprimet e mos veprimet mban përgjegjësi E.N dhe Drejtori V.S. 
 
-Me referencë 017735, datë 04.03.2019 subjekti A.S ka paraqitur kërkesa (Aplikimi ) Nr. 350 
datë 04.03.2019 me të cilën qytetari ka kërkuar shërbimin I4 (lëshim kopje të fragmentit të 
hartës kadastrale); I5 (lëshim kopje të kartelës së pasurisë); L1 (lëshim kopje kartele pasurie); 
KP5 (regjistrim i akti trashëgimisë). 
Pasuria me nr. 50/317vol. 33, faqe 181, ZK 2315 “Njësi” me sip. 170.1 m2 me pronar Xh.S është 
regjistruar meReferencën nr. 17550, datë 13.12.2018 si pjesë e pasurive të kthyera sipas 
Vendimit nr.5 datë 15.12.1994 të Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit Pronave ish-
pronarëve.  
Në referencën nr. 017735, administrohet dokumentacioni:  
-Dëshmi e trashëgimisë ligjore me nr. 139 rep., nr. 39 kol në Kukës datë 14.01.2014.  
Objekti: Lëshimi i Dëshmisë e trashëgimore për të ndjerin Xh.S i datë lindjes 20.01.1931, lindur 
në Gosil Kukës, vdekur në datë 28.05.2012, duke përcaktuar trashëgimtarët ligjorë dhe pjesët 
takuese të tyre. 
-Harta treguese e pasurisë me nr. 50/317vol. 33, faqe 181, ZK 2315 “Njësi” me sip. 170.1 m2 me 
pronar Xh.S. 
-kartela e pasurisë nr. 50/317vol. 33, faqe 181, ZK 2315 “Njësi” me sip. 170.1 m2 me 6 pronarë, 
sipas dëshmisë trashëgimisë me nr. 139 rep., nr. 39 kol në Kukës datë 14.01.2014. 
Për sa më sipër dokumentacioni i administruar në referencën 017735 është i gjithi fotokopje dhe 
i pa njehsuar me origjinalin. 
 
Regjistrimi i pasurisë nr. 50/317vol. 33, faqe 181, ZK 2315 “Njësi” me sip. 170.1 m2 me 6 
pronarë është në kundërshtim me ligjin nr. 111/2018, neni 17 “Certifikatat” ku përcaktohet: 
4. Certifikata e pronësisë shoqërohet gjithnjë me kopje të kartelës kadastrale dhe hartës 
përkatëse kadastrale. Pas çdo ndryshimi të pronësisë mbi pasurinë, bashkimi apo ndarjeje të 
saj, lëshohet certifikatë, kartelë dhe hartë e re, sipas gjendjes së përditësuar.  
5. Certifikata e pronësinë, bashkëpronësisë lëshohet mbi bazën e një dokumenti ligjor origjinal 
që përcakton krijimin e këtyre të drejtave. Një certifikatë e lëshuar në kundërshtim me këtë 
parashikim konsiderohet absolutisht e pavlefshme. 
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Në praktikën dokumentare të referencës 017735, datë 04.03.2019 nuk administrohet 
dokumentacioni origjinal. Për veprimet e mos veprimet mban përgjegjësi I.D dhe Drejtori K.G. 
 
 
-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të procedurave të regjistrimit të pasurive sipas 
kërkesave për bashkim-ndarje pasurie, rezultoi: 
Situata:Për bashkimin e pasuriveme nr. 33/74-N7 e regjistruar në Vol.19, Faqe 151, me 
emërtimin “Njësi” me sip. 8.08 m2 dhe Pasurinë me nr. 33/74-N8 e regjistruar në vol. 34, faqe 
64 me emërtimin “Njësi” me sip. 24.25 m2. Në pasurinë nr. 33/74-N9 vol. 34, faqe 65 ZK 
2315Kriteri: ligjin nr. 111/2018 “Për kadastrën” neni 21 “Bashkimet dhe ndarjet e dokumenteve 
mbi pronat kufitare me pronar të njëjtë” pika 2 dhe 4.  
Ndikimi/Efekti:Regjistrimi i objektit me mos potësim të dokumenteve tekniko ligjore. 
Shkaku: gjatë procesit të regjistrimit nuk janë verifikuar elmentet e formës dhe përmbajtjes së 
dokumentacionit, që ka shërbyer për regjistrimin e pasurisë.  
Rëndësia: E mesme. 
Rekomandimi:Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës,të marrë masa dhe 
të nxjerrë urdhër kufizimi, për pasurinë nr. 33/74-N9 vol. 34, faqe 65 ZK 2315 deri në 
plotësimin me dokumentacionin tekniko-ligjor. 
 
Auditimi mbi regjistrimin e pasurive me mbivendosje me prona të regjistruara më parë, 
evidentimi i tyre nga ZVRPP, praktikat në proces dhe shërbimi i ZVRPP ndaj kërkesave të 
qytetarëve. 
-Me referencë 17999 datë 01.10.2019 subjekti S. S. ka paraqitur kërkesa (Aplikimi ) Nr. 1336 
datë 18.09.2019 me të cilën qytetari ka kërkuar shërbimin I4 (lëshim kopje të fragmentit të 
hartës kadastrale); I5 (lëshim kopje të kartelës së pasurisë); L2 (lëshim vërtetim pronësie); R6 
(kërkesë për regjistrim e bashkim, ndarje apo pjesëtim të pasurisë së paluajtshme). 
Pasuria me nr. 50/297 e ndodhur në ZK 2315 e regjistruar në regjistrin Hipotekor nr. 22, 
hipoteka nr. 48, datë 09.04.2017. me sip. 457.33 m2 “Truall” pa ndërtese. 
Në referencën r. 017999, administrohet dokumentacioni:  
Para ndarjes së pasurisë: 
-Vërtetim i Dokumentit Hipotekor Pasuria me nr. 50/297 e ndodhur në ZK 2315 e regjistruar në 
regjistrin Hipotekor nr. 22, hipoteka nr. 48, datë 09.04.2017. me sip. 457.33 m2 “Truall” pa 
ndërtese. 
-Kartela e Pasurisë së paluajtshme për pasurinë me nr. 50/297 vol. 31, faqe 186, ZK 2315 
“Truall” me sip. 457.33 m2 me pronar S.S. 
- Harta treguese e Regjistrimit datë 19.04.2017. 
-Plan rilevimi porositur nga pronar S.S. për pasurinë me nr. 50/297 vol. 31, faqe 186, ZK 2315 
“Truall” me sip. 457.33 m2 
-Urdhër për ndarje pasurie me nr. 105, datë 01.10.2019 
Pas ndarjes së pasurisë: 
-Vërtetim i Dokumentit Hipotekor Pasuria me nr. 50/336 e ndodhur në ZK 2315 e regjistruar në 
regjistrin Hipotekor nr. 22, hipoteka nr. 100, datë 01.10.2019 me sip. 230.33 m2 “Truall” pa 
ndërtese. 
-Vërtetim i Dokumentit Hipotekor Pasuria me nr. 50/337 e ndodhur në ZK 2315 e regjistruar në 
regjistrin Hipotekor nr. 22, hipoteka nr. 101, datë 01.10.2019 me sip. 257 m2 “Truall” pa 
ndërtese. 
-Kartela e Pasurisë së paluajtshme për pasurinë me nr. 50/336 vol. 34, faqe 76, ZK 2315 
“Truall” me sip. 230.33 m2 me pronar S.S. 
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-Kartela e Pasurisë së paluajtshme për pasurinë me nr. 50/337 vol. 34, faqe 77, ZK 2315 
“Truall” me sip. 227 m2 me pronar S.S. 
Për ndarjen e pasurisë me nr. 50/297 në pasuritë me nr. nr. 50/336 e nr. 50/337 sipas Urdhër për 
ndarje pasurie me nr. 105, datë 01.10.2019me Plan rilevimi porositur nga pronar S.S. për 
pasurinë me nr. 50/297 vol. 31, faqe 186, ZK 2315 “Truall” me sip. 457.33 m2 është vepruar në 
kundërshtim me ligjin nr. 111/2018 “Për kadastrën” neni 21 “Bashkimet dhe ndarjet e 
dokumenteve mbi pronat kufitare me pronar të njëjtë” pika 2 ku përcaktohet: 
Me kërkesën me shkrim të pronarit të vetëm apo të të gjithë bashkëpronarëve për ndarjen e një 
pasurie të paluajtshme në dy a më shumë pjesë të kësaj pasurie, drejtoria vendore bën 
regjistrimin e ndarjes, duke mbyllur kartelën për pasurinë e paluajtshme që ndahet, hap kartela 
të reja dhe përditëson hartat kadastrale për pasuritë e paluajtshme të reja, që dalin nga ndarja 
dhe regjistron në kartelat e reja të gjithë informacionin që kishte kartela e mbyllur.” 
Në praktikën dokumentare të referencës nr. 17999 datë 01.10.2019 nuk administrohet kërkesa 
me shkrim e pronarit për ndarjen e pasurisë. Për veprimet e mos veprimet mban përgjegjësi E.N 
dhe Drejtori V.S 
 
-Me referencë 017220 datë 21.06.2018 subjekti H.E ka paraqitur kërkesa (Aplikimi ) Nr. 1045 
datë 18.06.2018 me të cilën qytetari ka kërkuar shërbimin I4 (lëshim kopje të fragmentit të 
hartës kadastrale); I5 (lëshim kopje të kartelës së pasurisë); L2 (lëshim vërtetim pronësie); R6 
(kërkesë për regjistrim e bashkim, ndarje apo pjesëtim të pasurisë së paluajtshme). 
Pasuria me nr. 33/109+1-1 e ndodhur në ZK 2315 e regjistruar në regjistrin Hipotekor nr. 20, 
hipoteka nr. 76, datë 19.06.2006. me sip. 81.6 m2 “Apartament”. 
Në referencën r017220, administrohet dokumentacioni:  
Para ndarjes së pasurisë: 
-Vërtetim i Dokumentit Hipotekor Pasuria me nr. 33/109+1-1 e ndodhur në ZK 2315 e 
regjistruar në regjistrin Hipotekor nr. 20, hipoteka nr. 76, datë 19.06.2006. me sip. 81.6 m2 
“Apartament”. 
-Kartela e Pasurisë së paluajtshme për pasurinë me nr. 33/109+1-1, vol. 19, faqe 238, ZK 2315 
me sip. 81.6 m2 “Apartament” me pronar H.E. 
- Harta treguese e Regjistrimit datë 03.05.2018. 
-Plan rilevimi porositur nga pronar H.E. për pasurinë me nr. 33/109+1-1, vol. 19, faqe 238, ZK 
2315 me sip. 81.6 m2 “Apartament” 
-Urdhër për ndarje pasurie me nr. 193, datë 20.06.2018 
Pas ndarjes së pasurisë: 
-Kartela e Pasurisë së paluajtshme për pasurinë me nr. 33/109+1-2 vol. 33, faqe 48, ZK 2315 
“Apartament” me sip. 60 m2 me pronar H.E. 
-Kartela e Pasurisë së paluajtshme për pasurinë me nr. 33/109+1-3 vol. 33, faqe 49, ZK 2315 
“Apartament” me sip. 21.6 m2 me pronar H.E. 
Për ndarjen e pasurisë me nr. 33/109+1-1 në pasuritë me nr. nr. 33/109+1-2 e nr. 33/109+1-3 
sipas Urdhër për ndarje pasurie me nr. 193, datë 20.06.2018me Plan rilevimi porositur nga 
pronar H.E. për pasurinë me nr. 33/109+1-1, vol. 19, faqe 238, ZK 2315 me sip. 81.6 m2 
“Apartament” është vepruar në kundërshtim me ligjin nr. 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të 
paluajtshme” neni 34 “Bashkimet dhe ndarjet” pika 2,4 ku përcaktohet: 
2. Me kërkesën me shkrim të pronarit të vetëm apo të të gjithë bashkëpronarëve për ndarjen e 
një pasurie të paluajtshme në dy a më shumë pjesë të kësaj pasurie, regjistruesi bën regjistrimin 
e ndarjes, duke mbyllur kartelën për pasurinë e paluajtshme që ndahet, hap kartela të reja dhe 
përditëson hartat kadastrale për pasuritë e paluajtshme të reja, që dalin nga ndarja dhe 
regjistron në kartelat e reja të gjithë informacionin që kishte kartela e mbyllur. 
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4. Në të gjitha rastet e përcaktuara në pikat e mësipërme të këtij neni, pronarët dorëzojnë në 
Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme certifikatën origjinale të pasurisë që do të 
bashkohet ose do të ndahet, si dhe pajisen me certifikata të reja pronësie për pasuritë e krijuara. 
Në praktikën dokumentare të referencës nr. 017220 datë 21.06.2018 nuk administrohet kërkesa 
me shkrim e pronarit për ndarjen e pasurisë. Për veprimet e mos veprimet mban përgjegjësi Z.H 
dhe Drejtori K.G 
 
Referencë nr. 19735, datë 13.12.2021 
nr. Pas.34/30+1-16,Vol.20,Fq.197, Z.K. 2315, Kukës, (inventarët e dosjes i ka kryer specialisti 
I.D) specialistja Sh.C ka kryer regjistrimin ndarje pasurie me urdher ndarje nr.360,dt.10.12.2021  
Konstatime: 
Lidhur me trajtimin e referencës 19735 rezulton se është proceduar me parregullsi: 
- Në referencë janë të depozituara fleta aplikimit urdhër ndarje nr.360,dt.10.12.2021 planimetritë 
e ndarjes si dhe kartelat e pasurisë përftuar nga procesi I ndarjes. 
- Ka parregullsi ne sipërfaqet e kartelave te reja përftuar nga procesi I ndarjespasi sipërfaqe e 
kartelës mëmë është 293.90 m2 ndërsa kartelat e hapura janë 152.21m2 dhe 141.78 m2 si dhe 
nuk janë marre parasysh sipërfaqet e përbashkëta si p.sh. (shkallet veranda, etj.) te cilat duhet te 
mos përfshihen ne sipërfaqen e certifikueshme .  
Veprime këto jo në vijueshmëri me nenin 21 të ligjit nr. 111, datë 20.12.2018 “Për kadastrën”. 
Për veprimet dhe mos veprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësidrejtori V.S, si dhe 
specialisti përkatës Sh.Sh që ka kryer veprimin. 
 
-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të procedurave të regjistrimit të pasurive sipas 
kërkesave për bashkim-ndarje pasurie, rezultoi: 
Situata: 
- Për ndarjen e pasurisë me nr. 50/297, vol. 31, faqe 186, ZK 2315 “Truall” me sip. 457.33 m2 
sipas Urdhër për ndarje pasurie me nr. 105, datë 01.10.2019 në pasuritë me nr. 50/336 e nr. 
50/337. 
- Për ndarjen e pasurisë me nr. 33/109+1-1, vol. 19, faqe 238, ZK 2315 me sip. 81.6 m2 
“Apartament” sipas Urdhër për ndarje pasurie me nr. 193, datë 20.06.2018, në pasuritë me nr. 
nr. 33/109+1-2 e nr. 33/109+1-3. 
Në praktikën dokumentare të referencës nuk administrohet kërkesa me shkrim e pronarit për 
ndarjen e pasurisë. 
- Në regjistrimin ePas. nr. 34/30+1-16,Vol.20,Fq.197, Z.K. 2315, Kukës, përfituar nga ndarja ka 
parregullsi në kartela. 
Kriteri: ligjit 20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në republikën e 
Shqipërisë”; 
Ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa 
leje”, të ndryshuar 
ligjin nr. 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”  
ligjin nr. 111/2018 “Për Kadastrën” neni 34 “Bashkimet dhe ndarjet” pika 2,4; nenin 21 të ligjit 
nr. 111, datë 20.12.2018 “Për kadastrën”. 
Ndikimi/Efekti:Regjistrimi i objektit me mos potësim të dokumenteve tekniko ligjore. 
Shkaku: gjatë procesit të regjistrimit nuk janë verifikuar elmentet e formës dhe përmbajtjes së 
dokumentacionit, që ka shërbyer për regjistrimin e pasurisë.  
Rëndësia: E mesme. 
Rekomandimi:Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës,të marrë masa dhe 
të nxjerrë urdhër kufizimi, për pasuritë nr. 50/336,nr. 50/337, nr. 33/109+1-2, nr. 33/109+1-3 si 
dhe nr. 34/30+1-16 në ZK 2315 deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko-ligjor. 
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Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditmit, nga subjekti i audituar 
është paraqitur observacioni me shkresë nr.1222/5, datë 09.05.2022 “Mbi Projektraportin e 
auditimit” nga z. V.S, S.O, E.N, Sh.Sh dhe S.T janë shprehur objeksionet si më poshtë: 
-Në lidhje me pretendimin se…. Për mos plotësim dokumentacioni origjinal në regjistrimin e 
AMTP i jemi drejtuar shkresërisht subjektit për të administruar dokumentacioni Në qëndrimet e 
Grupit të auditimittë KLSH argumentohet se:....Observacioni juaj nuk qëndron, Pasi shkelja e 
konstatuar qëndron se nuk administrohet dokumentacion origjinal i kërkuar ligjërisht. 
-Në lidhje me pretendimin se…. Saktësimi i kufijve do të konsiderohet si normë gabimi në matje 
Në qëndrimet e Grupit të auditimittë KLSH argumentohet se:....Observacioni juaj nuk qëndron, 
Nuk dokumentohet diferenca prej 6 m2 ndërmjet AMTP-së dhe regjistrimit kartelës së pasurisë 
së paluajtshme në kundërshtim me piken 2, neni 12 dhe pika 4, neni 13, seksioni 3 të ligjit 
20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në republikën e Shqipërisë”. 
-Në lidhje me pretendimin se…. Regjistrimi i pasurisë me referencë 0650 është në përputhje me 
legjislacionin në fuqi, Në qëndrimet e Grupit të auditimittë KLSH argumentohet 
se:....Observacioni juaj nuk qëndron, Pasi shkelja e konstatuar është regjistrimi me plan rilevimi 
te korrigjuar pa konfirmuar nga komuna përkatëse veprim jo ne përputhje me VKM nr.1174, 
datë 21.12.2020. 
-Në lidhje me pretendimin se…. Regjistrimi i pasurisë me referencë 0001 është në përputhje me 
legjislacionin në fuqi dhe mbas shpallje 45 ditore nuk ka pasur vëretjje, Në qëndrimet e Grupit 
të auditimittë KLSH argumentohet se:....Observacioni juaj nuk qëndron, Pasi shkelja e 
konstatuar është se nuk janë kryer pagesat e shërbimeve për pasurinë me sipërfaqe 1300m2 si 
dhe nuk është respektuar afati kohor I shpalljes afatit kohor prej 45 ditor pasi date lëshimit te 
certifikatës është I njëjte me datën e shkresës se dërgimit te dokumentacionit për afishim publik. 
-Në lidhje me pretendimin se…. Regjistrimi i pasurisë me referencë 100 është kërkuar nga 
Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës konfirmimi i hartës në shkallë 1:2500 për këtë 
pronë, Në qëndrimet e Grupit të auditimittë KLSH argumentohet se:....Observacioni juaj nuk 
qëndron, Pasi shkelja e konstatuar konsiston se është kryer korigjim kartele me urdher korigjimi 
Nr.5,dt.10.01.2020 (eshte zbritur sip nga 2233m2 ne 1734 m2 dhe nuk eshte hapur kartele e re 
ose ne kartelen egzistuese te cilesohej kjo diference), Nuk eshte kerkuar pagesa e ketij veprimi 
nga ana e punonjesve te ASHK. Si dhe plan vendosja e kerkuar ne shkallen 1:2500 nuk eshte e 
vulosur nga institucioni perkates ne kete rast DAMT. 
-Në lidhje me pretendimin se…. Regjistrimi i pasurisë me referencave 062 dhe 063 Drejtoria e 
Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës ka dërguar plan vendosjen në shkallën e kërkuar nga ana 
Jonë e konfirmuar në mënyrë institucionale. Në qëndrimet e Grupit të auditimittë KLSH 
argumentohet se:....Observacioni juaj nuk qëndron, Pasi shkelja e konstatuar konsiston se nuk 
është kërkuar pagesa e këtij veprimi nga ana e punonjësve te ASHK dhe Plan vendosja e 
kërkuar ne shkallen 1:2500 nuk është e vulosur nga institucioni përkatës ne këtë rast DAMT. 
-Në lidhje me pretendimin se…. Në ndarje e pasurisë është vepruar brenda afateve ligjore Në 
qëndrimet e Grupit të auditimittë KLSH argumentohet se:....Observacioni juaj nuk qëndron, 
Pasi shkelja e konstatuar qëndron në mos pajisje me urdhër për ndarje-bashkim pasurie dhe 
mos administrimin e dokumentacionit për pagesën e shërbimit e jo për zbatimin e afateve të 
aplikimit. 
-Në lidhje me pretendimin se…. Në regjistrimin e kontratës së dhurimit është vepruar brenda 
afateve ligjore Në qëndrimet e Grupit të auditimittë KLSH argumentohet se:....Observacioni 
juaj nuk qëndron, Pasi shkelja e konstatuar qëndron në nuk është kryer përllogaritja e tatimit te 
kalimit të të drejtës si pasurisë. 
-Në lidhje me pretendimin se…. Plan Vendosja e Studimit urbanistik pjesor , planimetria e 
sheshit të ndërtimit dhe plan vendosja që gjenden në referencën Nr.18077 janë të nënshkruara 
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nga Kryetari i KRRT H.H. Në qëndrimet e Grupit të auditimittë KLSH argumentohet 
se:...observacioni nuk qëndron pasi Dokumentacioni i dërguar për regjistrim është jashtë 
afateve (Leje përdorimi nr. 01, datë 19.01.2015 dhe dërgimi i dokumentacionit datë 18.11.2019) 
Mospërputhje e të dhënave në vendimin nr. 222, datë 11.10.2010 dhe nr. 256, datë 10.04.2010. 
Dokumentacioni i plan-vendosjes nuk është nënshkruar nga titullari. 
-Në lidhje me pretendimin se…. Në zbatim të VKM 1040 nuk merret në konsideratë Plani i 
Përgjithshëm vendor ....” Në qëndrimet e Grupit të auditimittë KLSH argumentohet 
se:....Observacioni juaj nuk qëndron, pasi referenca dhe aplikimi është para datës së daljes së 
VKM nr. 1040datë 25.11.2020 “Për përcaktimin e rregullave të zbatimit të kritereve të 
legalizimit dhe miratimin e modelit të aktit të legalizimit, për ndërtimet pa leje”. 
-Në lidhje me pretendimin se…. regjistrimet e lejeve të legalizimit është bërë në përputhje me 
dokumentacionin e paraqitur megjithëse janë lëshuar për objekte informale të ndërtuar buzë 
apo mbi trupin e rrugës ....” Në qëndrimet e Audituesve Shtetërorë të KLSH argumentohet 
se:....Observacioni juaj nuk qëndron, për rastin e konstatuar është sqaruar shkelja e kryer pasi 
objekti është pa distancë nga trupi rrugës etj. 
-Në lidhje me pretendimin se…trualli funksional në kuptim të ligjit 9482/2006 është sipërfaqe e 
truallit funksional të ndërtesës dhe kjo e konfirmuar zyrtarisht. Në qëndrimet e Grupit të 
auditimittë KLSH argumentohet se:....Observacioni juaj nuk qëndron, pasi në Planin e 
Përgjithshëm vendor është përcaktuar sipërfaqja e truallit funksional. 
-Në lidhje me pretendimin se…. Në ndarje e pasurisë aplikimi i qytetarit dhe pagesa e 
shërbimit është konsideruar si kërkesë me shkrim Në qëndrimet e Grupit të auditimittë KLSH 
argumentohet se:....Observacioni juaj nuk qëndron, Pasi shkelja e konstatuar qëndron në mos 
pajisje me urdhër për ndarje-bashkim pasurie dhe mos administrimin e dokumentacionit si 
kërkesë me shkrim e përcaktuar ligjërisht. 
 
II.3. Probleme të ndryshme të dala gjatë auditimit dhe indicet e ankesat e administruara në 
KLSH. 
 
Në zbatim të pikës III të programit të auditimit “Nr. 1222/1, datë 22.11.2022 i ndryshuar u 
shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: 
Ankesat se bashku me dokumentacionin shoqërues 
Referencat me të cilat është kryer regjistrimi i pasurive 
Kartelat e pasurive së bashku me hartat treguese të pasurive 
Dosjet e vetëdeklarimeve të objekteve informale për tu pajisur me leje legalizimi 
Dosjet e lejeve të legalizimit për objektet informale të pajisur me leje legalizimi, etj.  
Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që: 
 
1. Me ankesën nr. 246 prot, datë 11.02.2021, shtetasi A.Z, ka bërë prezent shqetësimin tijpasi 
nga nëpunësit e ASHK Kukës kanë lëshuar dy certifikata pronësie për të njëjtën pronë. Për 
veprimet e DV ASHK Kukës nuk ka pasur dijeni për të bërë ankimim, deri në Korrik 2020 kur ka 
kallëzuar penalisht për prishjen e rrethimit me mure të znj. H.T që ka zënë hyrjen për në objekt. 
Nga verifikimi i dokumentacionit të ndodhur në DV ASHK Kukës rezulton se: 
 
Pasuria me nr. 11/55+3-1 vol. 15, faqe 69, ZK 2315, Apartament me sip. 55 m2. 
-me Referencën 03090, datë 06.08.1999, Pasuria me nr. 11/55+3-1 vol. 15, faqe 69, ZK 2315, 
Apartament me sip. 55 m2 shtetasi Sh.T ka regjistruar, pronën në fjale sipas Kontratës datë 
26.11.1997 lidhur me Bashkinë Kukës përfaqësuar nga D.R. Së bashku me kontratën e 
shitblerjes në referencën nr. 03090, datë 06.08.1999 administrohet edhe dokumentacioni; 
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treguesit kryesore për apartamentin (formulari nr. 2); kontratë për privatizimin e banesës 
(formulari nr. 3); si dhe plani i vendosjes së apartamentit. 
-me Referencën 05999, datë 01.10.2004, Pasuria me nr. 11/55+3-1 vol. 15, faqe 69, ZK 2315, 
Apartament me sip. 55 m2 është regjistruar në emër të H.T sipas kontratës së shitblerjes datë 
26.08.1998 midis shitësit Sh.T dhe blerësitH.T, për të cilën ky i fundit është pajisur me 
certifikatë pronësie lëshuar më 01.10.2004. 
-me Referencën 015002, datë 01.10.2004, Pasuria me nr. 11/55+3-1 vol. 15, faqe 69, ZK 2315, 
Apartament me sip. 55 m2, kalon në bashkëpronësi të familjarëve Tota, gjithsej 6 bashkëpronarë 
të pajisur me certifikatë pronësie lëshuar 19.01.2016. 
-me Referencën 015019, datë 29.01.2016, Pasuria me nr. 11/55+3-1 vol. 15, faqe 69, ZK 2315, 
Apartament me sip. 55 m2, kalon në pronësi të H.T pajisur me certifikatë pronësie lëshuar 
29.01.2016. 
-me Referencën 015192, datë 26.04.2016, Pasuria me nr. 11/55+3-1 vol. 15, faqe 69, ZK 2315, 
Apartament me sip. 55 m2, në pronësi të H.T ka barrë hipotekore nga “Fondi Besa” sipas 
kushteve të kontratës me nr. 615 Rep., nr. 239 Kol., datë 22.04.2016 
-me Referencën 18460, datë 23.06.2020, Pasuria me nr. 11/55+3-1 vol. 15, faqe 69, ZK 2315, 
Apartament me sip. 55 m2, në pronësi të H.T ka “Kufizim” mbështetur në kërkesën e z. A.Z i cili 
me datë 19.06.2020 ka paraqitur Vendimin e Gjykatë të Rrethit Kukës me nr. 237 Vendimit dhe 
nr. 61 Aktit datë 24.06.2005 për konstatim e pavlefshmërisë së kontratës së shitjes datë 
26.11.1997 të lidhur midis Bashkisë Kukës me cilësinë e shitësit edhe Sh.T në cilësinë e blerësit. 
 
Pasuria me nr. 11/55-N1 vol. 18, faqe 169, ZK 2315, Apartament me sip. 363.7 m2. 
-me Referencën 0487, datë 27.09.2001, Pasuria me nr. 11/55-ND vol. 18, faqe 169, ZK 2315, 
Ndërtesë me sip. 363.7 m2, në pronësi të A.Z ka regjistruar pronën sipas kontratës së privatizimit 
nr. 1243 Rregj., nr. 358 Kol., datë 17.10.2000 midis Degës së Agjencisë Kombëtare të 
Privatizimit dhe Ndërmarrja e Gjeologjisë Kukës si palë shitëse dhe A.Z si palë blerëse i cili 
është edhe pronar i truallit në ndërtese prej 363.7 m2   
Së bashku me kontratën e shitblerjes nr. 1243 Rregj., nr. 358 Kol., datë 17.10.2000, 
administrohet edhe dokumentacioni si: Formular i azhurnimit fushor të njësisë, ku kati përdhe 
dhe kati i parë i pasurisë nr. 11/55 paraqiten: 
 

Nr Nr.Njësisë Emri Pronaritaktual Emri i pronareve 
paraardhës 

shenime 

1 11/55-N1 A.Z Kati Përdhe Përfituar nga AKP 
2 11/55+1-1 S.B Kati parë Përfituar nga Bashkia Kukës 
3 11/55+2-2 Q.C Kati parë Përfituar nga Bashkia Kukës 
4 11/55+2-3 F.M Kati parë Përfituar nga Bashkia Kukës 
5 11/55+3-1 Sh.T Kati parë Përfituar nga Bashkia Kukës 
6 11/55+3-4 A.A Kati parë Përfituar nga Bashkia Kukës 
7 11/55+3-5 L.K Kati parë Përfituar nga Bashkia Kukës 
 
-me Referencën 0489, datë 27.09.2001, Pasuria me nr. 11/55-N1 vol. 18, faqe 169, ZK 2315, 
Ndërtesë me sip. 363.7 m2, në pronësi të A.Z kalon në bashkëpronësi të familjarëve Z, gjithsej 6 
bashkëpronarë të pajisur me certifikatë pronësie lëshuar 08.07.2002. 
 
Konkluzion: Sipas ankimuesit për të njëjtën pasuri janë lëshuar dy certifikata pronësie 
konkretisht Certifikata e pronësisë lëshuar më datë 08.07.2002 lëshuar për H.T dhe certifikata e 
pronësisë datë 16.01.2016 lëshuar për A.Z.  
 
Pasuria me nr. 11/55+3-1 vol. 15, faqe 69, ZK 2315, Apartament me sip. 55 m2. 
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Kjo pasuri është regjistruar për herë të pare me -me Referencën 03090, datë 06.08.1999, 
Pasuria me nr. 11/55+3-1 vol. 15, faqe 69, ZK 2315, Apartament me sip. 55 m2 shtetasi Sh.T ka 
regjistruar, pronën në fjale sipas Kontratës datë 26.11.1997 lidhur me Bashkinë Kukës 
përfaqësuar ngaD.R. Së bashku me kontratën e shitblerjes në referencën nr. 03090, datë 
06.08.1999 administrohet edhe dokumentacioni; treguesit kryesore për apartamentin (formulari 
nr. 2); kontratë për privatizimin e banesës (formulari nr. 3); si dhe plani i vendosjes së 
apartamentit. Ka kaluar në pronësi të H.T me me Referencën 05999, datë 01.10.2004, dhe 
aktualisht në momentin e auditimit është në pronësi H.T sipasReferencën 015019, datë 
29.01.2016, dhe me Referencën 015192, datë 26.04.2016, Pasuria ka barrë hipotekore nga 
“Fondi Besa” sipas kushteve të kontratës me nr. 615 Rep., nr. 239 Kol., datë 22.04.2016 
 
Nga A.Z me datë 19.06.2020 është paraqitur Vendimi i Gjykatë të Rrethit Kukës me nr. 237 
Vendimit dhe nr. 61 Aktit datë 24.06.2005 për konstatim e pavlefshmërisë së kontratës së shitjes 
datë 26.11.1997 të lidhur midis Bashkisë Kukës me cilësinë e shitësit edhe Sh.T në cilësinë e 
blerësit (pronari i parë). dhe me Referencën 18460, datë 23.06.2020, nga DV ASHK Kukës 
është vendosur “Kufizim” për pasurinë me nr. 11/55+3-1 vol. 15, faqe 69, ZK 2315, Apartament 
me sip. 55 m2 mbështetur në Vendimin e Gjykatës Rrethit Kukës.  
Paraqitja në DV ASHK Kukës e Vendimin e Gjykatë të Rrethit Kukës me nr. 237 Vendimit dhe 
nr. 61 Aktit datë 24.06.2005 në datë 19.06.2020 nga A.Z është veprim në kundërshtim me ligjin 
nr. 111/2018 “Për Kadastrën” konkretisht nenin 25 “Kërkesa për regjistrim dhe kamatëvonesa”, 
ku përcaktohet:  
1. Çdo person, mbajtës i titullit të pronësisë apo i një të drejte reale, të detyrueshme për  
regjistrim, sipas dispozitave të Kodit Civil, apo të ligjit të veçantë, duhet të paraqesë kërkesë  
për regjistrimin e titullit, brenda 30 ditëve nga data e hyrjes në fuqi të tij. 
2. Nëse kërkesa për regjistrim paraqitet tej afatit 30-ditor, kërkuesi, përveç tarifës së  
regjistrimit, për çdo ditë vonesë, duhet të paguajë edhe kamatëvonesë, tё barabartë me 10 % e  
tarifës së regjistrimit, por jo më shumë se 300 000 lekë.... 
Nga DV ASHK Kukës nuk është vepruar me saksionin e përcaktuar më sipër dhe përgjegjësi 
mban specialisti S.O si dhe Drejtori V.S. 
 
Nga DV ASHK Kukës nuk është përcaktuar pozicioni i pasurisë me nr. 11/55+3-1 vol. 15, faqe 
69, ZK 2315, Apartament me sip. 55 m2 me pronar H.T, në lidhje me pasurinë nr. 11/55-N1, vol. 
18, faqe 169, ZK 2315, Ndërtesë me sip. 363.7 m2, në pronësi të A.Z 
Veprime në kundërshtim me ligjin nr. 111/2018 “Për Kadastrën” konkretisht përcaktime në 
nenin 16 “Korrigjimi i gabimeve në të dhënat kadastrale”; në nenin 23 “Pasojat juridike të 
regjistrimit”; si dhe në nenin 37 “Nivelet e përmirësimit të regjistrit” megjithëse në mungesë të 
dokumentacionit të administruar nga kjo Drejtori. 
 
 
2. Me ankesën nr. 186 prot, datë 10.02.2022, shtetasi Xh.S, ka bërë prezent shqetësimin e tij 
për të verifikuar procedurat e regjistrimin të pasurisë me nr. 50/71 në ZK 2315 Kukës, nga DV 
ASHK Kukës (lëshuar certifikatë për A.S).Pasi sipas tij kjo parcelë de facto nuk është pronë e 
A.S, kjo mbështetur edhe në Vendimin e Gjykatës dhe Komisionit të Kthimit të Pronave.  
Nga verifikimi i dokumentacionit të ndodhur në DV ASHK Kukës rezulton se: 
Në pretendimin e ankimuesit është referuar pasurisë nr. 50/71 e cilafiguron e regjistruar vetëm 
në Hartën Treguese të Regjistrimit dhe nuk ka kartelë pasurie, pasi ZK2315 Kukës nuk ka hyrë 
akoma plotësisht në Sistemin e Regjistrimit.  
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Nga shqyrtimi i dokumentacionit të administruar në DV ASHK Kukës, pretendimi i ankimuesit 
konsiston në pasurinë nr. 50/317, vol. 33, faqe 181,ZK 2315, “Truall” me sipërfaqe 170.1 m2 
pasuri e regjistruar me datë 12.12.2018 në pronësi te Xh.S. 
Pasuria nr. 50/317, vol. 33, faqe 181,ZK 2315, është regjistruar me Referncën nr. 17550, datë 
13.12.2018 dheështë pjesë e pasurive të kthyera sipas Vendimit nr.5 datë 15.12.1994 të 
Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit Pronave ish-pronarëve dhe regjistrimi ka filluar sipas 
referencës nr. 09063 datë 25.03.2010 nga përfituesit sipas aktit noterial nr.12 Rep, nr.10 Kol 
datë 10.08.1994 “Mbi pjesëtimin vullnetar të pasurisë së paluajtshme” nga noterit B.Gj sipas 
plan rilevimit dhe librit të ngastrave.  
 
- me Referencën nr. 17735, datë 04.03.2019 pasuria nr. 50/317, vol. 33, faqe 181,ZK 2315, 
“Truall” me sipërfaqe 170.1 m2kalon në bashkëpronësi të familjarëve Xh.S, gjithsej 6 
bashkëpronarë të pajisur me certifikatë pronësie lëshuar 12.03.2019, përfaqësuar nga A.S. 
Nga DV ASHK Kukës (ish- ZVRPP Kukës) nuk ka të administruar asnjë ankesë më shkrim nga 
qytetarët Xh.S dhe R. S. në bazë të një akti noterial për pezullim të veprimeve të regjistrimit në 
bazë të nenit 40 të ligjit 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”. 
Nga z. .Xh.S për mënyrën dhe rregullshmërinë e regjistrimin pasurisë nr. 50/317, vol. 33, faqe 
181,ZK 2315, “Truall” me sipërfaqe 170.1 m2nefavor te z. A.S ështëberekallëzimpenal me nr. 
764, datë 31.12.2018 përveprën “Shpërdorim detyre “ për punonjësit DV ASHK Kukës ( ish –
ZVRPP Kukës ).  
Çështje e pushuar nga Prokurori sipas Vendimit Datë 31.12.2018 “ Për mos fillim të procedimit 
penal të kallëzimitnr. 764/2018” . 
Me objekt kundërshtimi i vendimit të datës 31.12.2018 është zhvilluar gjyq dhe pas përfundimit 
nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës, me vendimin nr. 101(232 ) datë 22.02.2019 është 
vendosur “Shfuqizimin e Vendimi date 31.12.2018 te Prokurorisë se Rrethit GjyqësorKukëspër 
mos fillimin e procedimit penal nr. 764 te vitit 2018” dhe Urdhërohet Prokuroria e Rrethit 
Gjyqësor Kukës te beje regjistrimin e procedimit penal për kallëzimin nr. 764 /2018 bere nga 
shtetasi Xh.S. 
Vendimin nr. 101(232 ) datë 22.02.2019 Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës është ankimuarnga 
DV ASHK Kukës në Gjykatën e Apelit Shkodër ku është vendosur Lenia ne fuqi te Vendimit nr. 
101 (232) datë 22.02.219 te Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës.  
Në momentin e auditimit nuk ka dokumentacion apo njoftim shkresor pranë DV ASH Kukës për 
vijim apo jo të hetimeve nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Kukës.  
Nga shqyrtimi i dokumentacionit të administruar në DV ASHK Kukës në ZK 2315 
Kukës,konstatojmë se aktualisht shtetasit A.S, Xh.S dhe R.S kanënë pronësi të regjistruar:  
1. Adilmexhit Xh.S: 
- Pasuria nr. 50/317, vol. 33, faqe 181,ZK 2315, “Truall” me sipërfaqe 170.1 m2kalon në 
bashkëpronësi të familjarëve Xh.S, gjithsej 6 bashkëpronarë. 
- Pasuria nr.28/116 volum 22 faqe 218, ZK 2315 “Truall” me sipërfaqe 288.6 m2 pa sipërfaqe 
ndërtimore, (në bashkëpronësi në pjesën prej 1/6 përfituar nga trashëgimia ligjore e 
Xh.S).(referenca nr.13517). 
- Pasuria nr.28/117 volum 22 faqe 219, ZK 2315 “Truall” me sipërfaqe 230 m2 dhe 120 m2 

ndërtesë. 
- Pasuria nr.49/130 volum 27, faqe 212 ZK 2315“Truall” me sipërfaqe 1491.6 m2, (në 
bashkëpronësi në pjesën prej 1/6 përfituar nga trashëgimia ligjore e Xh.S). 
- Pasuria nr.28/62 volum 32, faqe 152, “Truall” me sipërfaqe 163.52 m2 dhe 138.11 m2 ndërtesë 
(në bashkëpronësi në pjesën prej 1/4 përfituar nga Leja e legalizimit nr.56318 dt.03.10.2017). 
2. Xh.S: 
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- Pasuria nr.50/282, volum 29, faqe 78, “Truall” me sipërfaqe totale900.86 m2, Kjo pasuri është 
përfituar nga shtetasi nëpërmjet kontratës së këmbimit me shtetasin, Rr.S sipas referencës nr. 
14055date 10.11.2014. 
- Pasuria nr.50/285, volum 29, faqe 81, “Truall” me sipërfaqe 1595.14 m2. 
- Pasuria nr.50/40, volum 19,faqe 181, “Truall” me sipërfaqe 2576.5 m2. 
3. R.S në bashkëpronësi: 
- Pasuria nr.49/127, volum 27, faqe 30, “Truall” me sipërfaqe 230.98 m2 (në bashkëpronësi në 
pjesën prej 1/6 përfituar nga trashëgimia ligjore e A.S).(referenca nr.10031). 
- Pasuria nr.49/129 volum 27, faqe 32, “Truall” me sipërfaqe 163.23 m2 (në bashkëpronësi në 
pjesën prej 1/6 përfituar nga trashëgimia ligjore e A.S). 
- Pasuria nr.50/66 volum 23, faqe 115 “Truall” me sipërfaqe 560 m2 (në bashkëpronësi në pjesën 
prej 1/6 përfituar nga trashëgimia ligjore e A.S). 
 
Konkluzion: Sipas ankimuesit kemi falsifikim të dokumentacionit: Certifikata e pronësisë me nr. 
50/317, vol. 33, faqe 181,ZK 2315, “Truall” me sipërfaqe 170.1 m2 lëshuar më datë 12.12.2018 
në pronësi te Xh.S. me Referencën nr. 17735, datë 04.03.2019 kalon në bashkëpronësi të 
familjarëve Xh.S, gjithsej 6 bashkëpronarë të pajisur me certifikatë pronësie lëshuar 
12.03.2019, përfaqësuar nga A.S. 
 
Nga shqyrtimi i dokumentacionit të administruar në DV ASHK Kukës, pretendimi i ankimuesit 
konsiston në pasurinë nr. 50/317, vol. 33, faqe 181,ZK 2315, “Truall” me sipërfaqe 170.1 m2 
pasuri e regjistruar me datë 12.12.2018 në pronësi te Xh.S. 
Pasuria nr. 50/317, vol. 33, faqe 181,ZK 2315, është regjistruar me Referencën nr. 17550, datë 
13.12.2018 dheështë pjesë e pasurive të kthyera sipas Vendimit nr.5 datë 15.12.1994 të 
Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit Pronave ish-pronarëve dhe regjistrimi ka filluar sipas 
referencës nr. 09063 datë 25.03.2010 nga përfituesit sipas aktit noterial nr.12 Rep, nr.10 Kol 
datë 10.08.1994 “Mbi pjesëtimin vullnetar të pasurisë së paluajtshme” nga noterit B.Gj sipas 
plan rilevimit dhe librit të ngastrave.  
 
- me Referencën nr. 17735, datë 04.03.2019 pasuria nr. 50/317, vol. 33, faqe 181,ZK 2315, 
“Truall” me sipërfaqe 170.1 m2kalon në bashkëpronësi të familjarëve Xh.S, gjithsej 6 
bashkëpronarë të pajisur me certifikatë pronësie lëshuar 12.03.2019, përfaqësuar nga A.S. 
Nga z. .Xh.S për mënyrën dhe rregullshmërinë e regjistrimin pasurisë nr. 50/317, vol. 33, faqe 
181,ZK 2315, “Truall” me sipërfaqe 170.1 m2nefavor te z. A.S ështëberekallëzimpenal me nr. 
764, datë 31.12.2018 përveprën “Shpërdorim detyre “ për punonjësit DV ASHK Kukës ( ish –
ZVRPP Kukës ).  
Vendimin nr. 101(232 ) datë 22.02.2019 Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës është ankimuarnga 
DV ASHK Kukës në Gjykatën e Apelit Shkodër ku është vendosur Lenia ne fuqi te Vendimit nr. 
101 (232) datë 22.02.219 te Gjykatës së RrethitGjyqësor Kukës, ku Urdhërohet Prokuroria e 
Rrethit Gjyqësor Kukës te beje regjistrimin e procedimit penal për kallëzimin nr. 764 /2018 bere 
nga shtetasi Xh.S. 
 Në momentin e auditimit nuk ka dokumentacion apo njoftim shkresor pranë DV ASH Kukës 
për vijim apo jo të hetimeve nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Kukës.  
 
3. Me ankesën nr. 538 prot, datë 11.05.2021, shtetasi A.I, ka bërë prezent shqetësimin e tij pasi 
pronat e familjes kanë ngelur peng te shtetasi A.H, dhe për 3 vjet që shkelen 4Vendime 
Urdhërore të Gjykatave nga ana e Prokurorisë Kukës duke mbajt pronat e familjes. 
Kërkon nga Prokurore E.H ekzekutimin e 4Vendime Urdhërore të Gjykatave.  
Nga verifikimi i dokumentacionit të ndodhur në DV ASHK Kukës rezulton se: 
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Nga ZVRPP Kukës me nr. 4969, datë 30.11.2017 “Kthim përgjigje”është informuar z. A.I së në 
përgjigje të kërkesës nr.extra , datë 13.11.2017, pas verifikimeve të bëra rezulton se nuk ka 
pasuri të paluajtshme të regjistruarnë ZVRPP Kukës në emrat S.H dhe J.Y. 
Nga verifikimet e bëra rezulton se pasuria sipas skicës së bashkëlidhur shkresës tuaj bie 
pjesërisht në pasurinë Liqen pra nën kuotën prej 300, për të cilën ZVRPP Kukës nuk ka 
informacion, si dhe pjesërisht në zonën e regjistrimit që i përket ZVRPP Shkodër. 
Nga ZVRPP Kukës me nr. 6002/1, datë 14.12.2017 “Kthim përgjigje”është informuar z. A.I së 
në përgjigje të kërkesës datë 08.12.2017, pas verifikimeve të bëra rezulton se nuk ka pasuri të 
paluajtshme të regjistruarnë ZVRPP Kukës në emrat e kërkuar. 
Nga Ministria e Drejtësisë me nr. 79/4, datë 18.01.2018 drejtuar ZVRPP Kukës është përcjellë 
“Për kompetencë dhe veprim” ankesa e shtetasit A.I, i cili me aplikimin nr. 3036, datë 
11.12.2017 ka kërkuar kopjen e dokumenteve arkivorëtë llojit notë me transkriptim nr. 26, datë 
13.07.1935, sipas AQSh, fondi 178, viti 1937; si dhe notë transkriptimi nr. 71, datë 13.07.1935, 
që flet për pronat e ish-pronarit J.Y, fshati Vas-Pas, Krumë viti 1935. 
Bazuar në nenet 68 dhe 71 të ligjit 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të pa luajtshme”, pas 
verifikimeve të informohet ankuesi nëse në regjistrat hipotekorëqë administron ZVRPP Kukës 
gjenden pasuri në emër të J.Y. 
Nga ZVRPP Kukës me nr. 217/1, datë 22.01.2018 “Kthim përgjigje” ....Sipas aplikimit nr. 3036, 
datë 11.12.2017qytetari A.I ka kërkuar informacion për pasurinë sipas skicave bashkëlidhur, 
informacionin që e ka marrë sipas nr. 6002/1, datë 14.12.2017. 
 
Konkluzion: Sipas ankimuesit kemi mos ekzekutimin e 4 Vendime Urdhërore të Gjykatave nga 
Prokurore E.H, si dhe mos informacion për pasuritë e z. J.Y nga ZVRPP Kukës. 
 
Në përgjigje nga ZVRPP Kukës nr. 217/1, datë 22.01.2018 “Kthim përgjigje” ....Sipas aplikimit 
nr. 3036, datë 11.12.2017 qytetari A.I ka kërkuar informacion për pasurinë sipas skicave 
bashkëlidhur, informacionin që e ka marrë sipas nr. 6002/1, datë 14.12.2017. “Pas verifikimeve 
të bëra rezulton se nuk ka pasuri të paluajtshme të regjistruarnë ZVRPP Kukës në emrat e 
kërkuar”.  
Nga verifikimet e bëra rezulton se pasuria sipas skicës së bashkëlidhur shkresës tuaj bie 
pjesërisht në pasurinë Liqen pra nën kuotën prej 300, për të cilën ZVRPP Kukës nuk ka 
informacion, si dhe pjesërisht në zonën e regjistrimit që i përket ZVRPP Shkodër. 
 
Për mos ekzekutimin e 4 Vendime Urdhërore të Gjykatave nga Prokurore E.H, nuk është në 
tagrin dhe kompetencat e Institucionit të KLSH për të kërkuar informacion në lidhje me hetimin 
e kryer nga Prokuroria. 
-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të regjistrimit të objekteve të kthyera me 
Komision Kthimit të Pronave dhe Privatizime nga Bashkia, rezultoi: 
Situata:Pasuria me nr. 11/55-N1 vol. 18, faqe 169, ZK 2315, Apartament me sip. 363.7 m2. 
-me Referencën 0487, datë 27.09.2001, Pasuria me nr. 11/55-ND vol. 18, faqe 169, ZK 2315, 
Ndërtesë me sip. 363.7 m2, në pronësi të A.Z ka regjistruar pronën sipas kontratës së privatizimit 
nr. 1243 Rregj., nr. 358 Kol., datë 17.10.2000 midis Degës së Agjencisë Kombëtare të 
Privatizimit dhe Ndërmarrja e Gjeologjisë Kukës si palë shitëse dhe A.Z si palë blerëse i cili 
është edhe pronar i truallit në ndërtese prej 363.7 m2 
Pasuria me nr. 11/55+3-1 vol. 15, faqe 69, ZK 2315, Apartament me sip. 55 m2. 
Kjo pasuri është regjistruar për herë të pare me -me Referencën 03090, datë 06.08.1999, 
Pasuria me nr. 11/55+3-1 vol. 15, faqe 69, ZK 2315, Apartament me sip. 55 m2 shtetasi Sh.T ka 
regjistruar, pronën në fjale sipas Kontratës datë 26.11.1997 lidhur me Bashkinë Kukës. Ka 
kaluar në pronësi të H.T me me Referencën 05999, datë 01.10.2004, dhe aktualisht në 
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momentin e auditimit është në pronësi H.T sipasReferencën 015019, datë 29.01.2016, dhe me 
Referencën 015192, datë 26.04.2016. 
Nga A.Z me datë 19.06.2020 është paraqitur Vendimi i Gjykatë të Rrethit Kukës me nr. 237 
Vendimit dhe nr. 61 Aktit datë 24.06.2005 për konstatim e pavlefshmërisë së kontratës së shitjes 
datë 26.11.1997 të lidhur midis Bashkisë Kukës me cilësinë e shitësit edhe Sh.T në cilësinë e 
blerësit (pronari i parë). dhe me Referencën 18460, datë 23.06.2020, nga DV ASHK Kukës 
është vendosur “Kufizim” për pasurinë me nr. 11/55+3-1 vol. 15, faqe 69, ZK 2315, Apartament 
me sip. 55 m2 mbështetur në Vendimin e Gjykatës Rrethit Kukës.  
Paraqitja në DV ASHK Kukës e Vendimin e Gjykatë të Rrethit Kukës me nr. 237 Vendimit dhe 
nr. 61 Aktit datë 24.06.2005 në datë 19.06.2020 nga A.Z është veprim në kundërshtim me ligjin 
nr. 111/2018 “Për Kadastrën” konkretisht nenin 25 “Kërkesa për regjistrim dhe kamatëvonesa”.  
Nga DV ASHK Kukës nuk është përcaktuar pozicioni i pasurisë me nr. 11/55+3-1 vol. 15, faqe 
69, ZK 2315, Apartament me sip. 55 m2 me pronar H.T,në lidhje me pasurinë nr. 11/55-N1, vol. 
18, faqe 169, ZK 2315, Ndërtesë me sip. 363.7 m2, në pronësi të A.Z. 
Kriteri: ligjit 20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në republikën e 
Shqipërisë”; 
Ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa 
leje”, të ndryshuar; 
Ligjin nr. 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” ; 
Ligjin nr. 111/2018 “Për Kadastrën” ; konkretisht nenin 25 “Kërkesa për regjistrim dhe 
kamatëvonesa”; nenin 16 “Korrigjimi i gabimeve në të dhënat kadastrale”; në nenin 23 “Pasojat 
juridike të regjistrimit”; si dhe në nenin 37 “Nivelet e përmirësimit të regjistrit”.  
Ndikimi/Efekti:Regjistrimi i objektit në konflikt me palët për mos informacion të dokumentuar. 
Shkaku: gjatë procesit të regjistrimit nuk janë verifikuar elementet e formës dhe përmbajtjes së 
dokumentacionit, që ka shërbyer për regjistrimin e pasurisë.  
Rëndësia: E mesme 
Rekomandimi:Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës,të marrë masa për 
aplikimin e kamatëvonesave në paraqitjen e Vendimit të Gjykatës nr. 237 Vendimit dhe nr. 61 
Aktit, datë 24.06.2005, si dhe në raport me kufizimin e vendosur me Referencën 18460, datë 
23.06.2020, për pasurinë me nr. 11/55+3-1 vol. 15, faqe 69, ZK 2315, Apartament me sip. 55 m2 
të veprojë me Korrigjimin e të gabimeve në të dhënat kadastrale duke orientuar palët në konflikt 
për zgjidhje në rrugë gjyqësore. 
 
IV. GJETJET DHE REKOMANDIMET 
 

A. MASA ORGANIZATIVE 

1- Gjetje nga auditimi: Nga Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës (ish- 
Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Kukës)për periudhën objekt auditimi, janë lëshuar 468 leje 
legalizimi për objektet informale të legalizuara. Nga 468 leje legalizimi të lëshuara, për parcela 
ndërtimore në total prej 3134.85 m2 lejet e legalizimit janë me shënimin “Kalimi i pronësisë për 
parcelën ndërtimore do miratohet me Vendim të Këshillit të Ministrave”, nisur nga çmimet e 
tokës truall për këto zona, sipas Vendimit të KM nr. 89, datë 03.02.2016 “Për miratimin e hartës 
së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë”, dhe për sipërfaqet e parcelave ndërtimore, 
rezulton një shumë që duhej paguar prej subjekteve informale prej 1,483,098 lekë veprime këto 
në kundërshtim me ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 me ndryshime, neni 17 ( pika 5 ), si dhe 
ligjin nr. 20/2020, datë 05.03.2020. (Më hollësisht trajtuar në pikën III.2, faqet 26-58, të 
Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
1.1. Rekomandimi:Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës, në 
bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të ASHK të marrë masa dhe të ndjekë të gjitha 
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procedurat për kalimin e pronësisë së parcelës ndërtimore deri në daljen e VKM-ve, për parcelat 
ndërtimore prej 3134.85 m2 të pajisur me Leje legalizimi të objektit, për të mundësuar brenda 
afateve ligjore likuidimin të vleftës përkatëse prej 1,483,098 lekë të parcelave ndërtimore. 

Deri 30.9.2022 
 
2. Gjetje nga auditimi: Nga Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës (ish- 
Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Kukës) për periudhën objekt auditimi ka lëshuar gjithsej 468 
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 929 dosje të 
objekteve informale, për një pjesë të të cilave është kryer edhe kualifikimi i objekteve informale 
për të vazhduar procedurat deri në lëshimin e lejes së legalizimit. Gjithashtu theksojmë se për 
këto subjekte janë kryer matjet, gen planet, planimetritë dhe nuk kanë marrë vendime duke 
shkelur të gjitha afatet ligjore dhe deri tani nuk janë legalizuar duke e zgjatur këtë afat me vite, 
veprime në kundërshtim me ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe 
integrimin e ndërtimeve pa leje” i ndryshuar, ligjin nr. 20/2020, datë 05.03.2020;ligjin Nr. 9154, 
date 06.11.2003, “Për Arkivat” si dhe VKM nr.589, datë 10.09.2014, pika 10 i ndryshuar me 
VKM nr.634, datë 7.9.2016 si dhe VKM nr.280, datë 01.04.2015 i ndryshuar, kreu i IV, pika (8) 
, si dhe VKM nr.1095, datë 28.12.2015 pika 2, si dhe me nenin 15 pika 4 e Rregullores me 
nr.117, datë 14.07.2015. (Më hollësisht trajtuar në pikën III.2, faqet 26-58, të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 
2.1- Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës, të marrë 
masa që në vazhdimësi për objekte informalë të pajisur me leje legalizimi të evidentojë 
respektimin e afateve të matjeve në terren, kualifikimin e tyre deri në lëshimin e lejes së 
legalizimit, si dhe për objektet informalë për të cilat kanë përfunduar evidentimin faktik në 
terren të ndërtimeve pa leje, evidentimi i gjendjes juridike të truallit, si dhe hartimi i genplanit 
dhe planimetrive, por pa përfunduar procesi i legalizimit. Të operojë me vazhdimin e 
procedurave të legalizimit, duke i trajtuar në funksion të afatit kohor të qëndrimit në arkivë si 
dhe të bëhet dokumentimi i vazhdueshëm i lëvizjes së dosjeve që futen dhe nxirren nga arkiva 
për punë.   

Në vijimësi 
 
3. Gjetje nga auditimi: Në 16 raste “Proces verbali 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 pasurie pa përshkrim. Skicat fushore pasqyrojnë përmasat e objektit informal, 
por nuk kanë të pasqyruara: ndërtimin në raport me kufizimet dhe situatën ndërtimore rreth tij; 
largësitë nga objekti te kufiri i pronës; largësitë nga pikat ekstreme të pronës dhe objekteve. 
Veprime në kundërshtim me manualin “Hartimi dhe paraqitja e materialeve grafike (genplan dhe 
planimetri) të objektit që legalizohet”, miratuar me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm nr.30, 
datë 15.01.2016 “Për mënyrën e hartimit dhe paraqitjes së dokumentacionit teknik (gen plan, 
planimetri). (Më hollësisht trajtuar në pikën III.2, faqet 26-58, të Raportit Përfundimtar të 
Auditimit). 
3.1. Rekomandimi:Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës të marrë masa 
për 16 rastet e konstatuara e në vijim, për të plotësuar “Proces verbalin e verifikimit në terren të 
dhënave të ndërtimit pa lejë/shtesës në ndërtimin me leje”, me të dhënat e kërkuara edhe me 
largësitë e bazës së objektit nga kufijtë e parcelës ndërtimin në raport me kufizimet dhe situatën 
ndërtimore rreth tij. Në rastin e mos plotësimit, të bashkëpunojë me Drejtorinë e Përgjithshme të 
Agjencisë të Kadastrës Shtetërore për objektet informale të pajisura me leje legalizimi për të 
filluar procedurat për shfuqizimin e lejeve të legalizimit. 

Deri 30.06.2022 
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4. Gjetje nga auditimi: Nga ish Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Kukës, në 4 raste, nuk është 
respektuar afati 60 ditor për marrjen e vendimit për kualifikimin ose shkualifikimin 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 8 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 si dhe me nenin 21 të ligjit 
20/2020, datë 05.03.2020. (Më hollësisht trajtuar në pikën III.2, faqet 26-58, të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 
4.1. Rekomandimi:Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës të marrë masa 
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 
 
5- Gjetje nga auditimi: Në 16 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 4 raste, janë kryer legalizime të objekteve sipas Lejeve të Legalizimit me nr. 57842, datë 
27.12.2018; nr. 39193, datë 24.05.2018; nr. 57853, datë 30.01.2019; nr. 62592, datë 25.10.2019, 
pa respektuar distancat nga rrugët, në kundërshtim me Ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për 
legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, neni 39 
“Përjashtimi nga legalizimi” me VKM nr. 280, datë 1.4.2015 “Për përcaktimin e kritereve, 
procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat 
anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje” kreu III. “Kriteret për legalizimin e ndërtimeve 
jashtë zonave informale të miratuara”, pika 4/b ,Ligjin Nr.8378, datë 22.07.1998 i ndryshuar 
“Kodi rrugor në Republikën e Shqipërisë”, neni 2 “Përcaktime dhe klasifikime rrugësh” dhe 
neni 4, “Përcaktimi i qendrave të banuara” ,VKM nr. 153, date 07.04.2000 “Për miratimin e 
rregullores së zbatimit të Kodit Rrugor në Republikën e Shqipërisë” neni 25, pika 2; ndërkohë 
që në dosje nuk ka korrespodencë shkresore me Autoritetin Rrugor Shqiptar për të përcaktuar 
nëse parcela ndërtimore bie në rrugë apo mbi projektin infrastrukturor, 
Në 1 rast është kryer legalizim i objektit informal sipas lejes së legalizimit nr. 33925, datë 
27.11.2019, në territor të institucioneve publike, pasi sipas dokumentacionit disponibël në 
dosje, si genplani, harta dixhitale e paraqitur, rezulton se objekti i legalizuara prek projektin 
konkret të infrastrukturës rrugore si dhe ndodhet i përfshirë në Planin e Përgjithshëm Vendor i 
Bashkisë Kukës miratuar me Vendimin e KKT nr. 8, datë 08.02.2017, Rregulloren e Plani i 
Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Kukës, është zona Sh.13.8, ku përdorimet “Shëndetësi” dhe 
nuk lejohen ndërtime banimi. Në kundërshtim me VKM nr. 280, datë 01.04.2015, e 
ndryshuar, Kreu II, pika 2.c; si dhe nenin 18 të ligjit 20/2020, datë 05.03.2020. 
Në 2 raste është marrë Vendimi për kualifikim të objekteve informale sipas Vendimeve nr. 113, 
datë 28.06.2021“Për legalizimin e ndërtimit pa leje” në posedim të A.P”, si dhe “Për legalizimin 
e ndërtimit pa leje” në posedim të F.C”, pasi objektet e legalizuara bien sipas Planit të 
Përgjithshëm Vendor në njësinë strukturore IN.7 “Infrastrukturë rrugë lokale “F”dhe zona 
AR.9.4, ku përdorimet “Infrastrukturë Turistike” Në kundërshtim me VKM nr. 1040, datë 
25.11.2020 në Kreun II, pika 15.gj dhe pika 24.  
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Në 1 raste është marrë Vendimi për kualifikim të objekteve informale sipas Vendimit nr. 56, 
datë 30.03.2021në buzë kanali, pasi nga DVASHK Kukës nuk është përcaktuar statusi i 
kufitarit nga lindja “Përrua” apo Kanal kryesor ose ndihmës kjo në përputhje e zbatim me 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 leje”, kreu III, pika 18, gërma ë; si 
dhe të ligjit 24/2017, neni 46, pika ç. 
Në 7 raste janë lëshuar leje legalizimi si dhe janë marrë Vendime Kualifikimi sipaslejeve të 
legalizimit me nr. 62592, datë 25.10.2019; nr. 62848, datë 25.08.2020; nr. 62814, datë 
19.06.2020; me nr. 62849, datë 23.08.2020; nr. 58119, datë 18.03.2019; si dhe Vendimeve të 
Kualifikimit Vendimit me nr. 113, datë 28.06.2021; dhe Vendimit nr. 56, datë 30.03.2021 në 
kundërshtim me Planin e Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Kukës miratuar me Vendimin e KKT 
nr. 8, datë 08.02.2017, konkretisht ku përdorimet lejohen “Tokë Bujqësore”; “Sistem 
Natyror” si dhe “Park Natyror Urban” dhe nuk lejohen ndërtime. Veprime në kundërshtim 
me nenin 14, të ligjit nr. 9244, datë 17.06.2004 “Për mbrojtën e tokës bujqësore”, të ndryshuar 
dhe me nenin 11/1, pikat 4, 4/1, 4/2 të ligjit nr. 8752, datë 26.3.2001 “Për krijimin dhe 
funksionet e strukturave për administrimin dhe mbrojtjen e tokës”, të ndryshuar. 
Në 1 rast sipas Lejes së Legalizimit nr. 58119, datë 18.03.2019 Nga Drejtoria Vendore e ASHK 
Kukës është llogaritur vlera e Parcelës Ndërtimore për kalimin e pronësisë në datë 30.01.2019 
me çmimin preferencial prej 2,000 lekë/m2 ose me 50 % të vlerës prej 5,280 lekë/m2 referuar 
VKM nr. 89, datë 03.02.2016. Veprime në shkelje të legjislacionit të sipër përmendur pasi 3 fish 
i ndërtimit është (44 x 3) 132 m2 dhe pjesa tjetër nqs tereni e nuk lejon ndarjen duhet të paguhet 
në përputhje me neni 17 të ligjit nr. 9482/2006 me ndryshime, nga ku janë krijuar të ardhura 
të munguara prej 369,820 lekë+bono { 859,320 lekë detyrimi – 489,500 lekë të llogaritura e 
paguar} pasi detyrimi duhet të ishte 859,320 lekë{( 132 m2 x 2000 lekë )+(112.75 x 5,280)}. 
(Më hollësisht trajtuar në pikën III.2, faqet 26-58, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
5.1 Rekomandimi:Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës, në 
bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Tiranë, në 
përputhje me nenin 76 “Kontrolli administrativ” të ligjit 20/2020, datë 05.03.2020 të ushtrojë 
kontrollin administrativ dhe në bazë të nenin 18 të marrë masa për s’kualifikimin e objekteve 
informal të pajisura me leje legalizimi në 16 raste si me lart. Gjithashtu për pasuritë e 
regjistruara sipas lejeve legalizimi konstatuar të lëshuara me shkelje në 16 raste të marrë masa, 
të nxjerrë urdhër kufizimi deri në plotësimin e dokumentacionit të kërkuar ligjor. 

Menjëherë 
 
6-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit konstatohet se në 6 raste miratimi i 
kalimit të pronësisë për objekte të ndërtuara para vitit 1991, nuk është kryer në përputhje me 
përcaktimet ligjore, konkretisht:  
1. Kërkesa me nr. 1, datë 17.09.2018 nga S.Gj. Proces-verbali i Verifikimit në Terren hartuar më 
15.03.2019 për sa i përket pasurive kufitare, nuk janë të saktësuara nr. e pasurive dhe objektet. 
Në dosjen e administruar nuk ka një përgjigje nga këto institucione. Veprime në kundërshtim 
me: VKM 442, datë 18.07.2018 “Për e përcaktimin procedurave të kalimit të pronësisë të 
pasurive të paluajtshme, të ndërtuara deri në datë 10.08.1991 dhe të truallit funksional të tyre” 
pikat 7 dhe 8.  
2. Kerkesa me nr. 183, datë 20.12.2018 nga F.L dhe Sh.L Proces-verbali i Verifikimit në Terren 
hartuar më 07.03.2019 për sa i përket pasurive kufitare, nuk janë të saktësuara nr. e pasurive dhe 
objektet. Në dosjen e administruar nuk ka një përgjigje nga këto institucione. Veprime në 
kundërshtim me: VKM 442, datë 18.07.2018 “Për e përcaktimin procedurave të kalimit të 
pronësisë të pasurive të paluajtshme, të ndërtuara deri në datë 10.08.1991 dhe të truallit 
funksional të tyre” pikat 7 dhe 8.  
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3. Kërkesa me nr. 134, datë 13.11.2018 nga Z.D Proces-verbali i Verifikimit në Terren hartuar 
më 01.04.2019 për sa i përket pasurive kufitare, nuk janë të saktësuara nr. e pasurive dhe 
objektet. Në dosjen e administruar nuk ka një përgjigje nga këto institucione. Veprime në 
kundërshtim me: VKM 442, datë 18.07.2018 “Për e përcaktimin procedurave të kalimit të 
pronësisë të pasurive të paluajtshme, të ndërtuara deri në datë 10.08.1991 dhe të truallit 
funksional të tyre” pikat 7 dhe 8.  
4. Kërkesa me nr. 197, datë 04.02.2019 nga R.PProces-verbali i Verifikimit në Terren hartuar 
më 19.03.2019 për sa i përket pasurive kufitare, nuk janë të saktësuara nr. e pasurive dhe 
objektet. Në dosjen e administruar nuk ka një përgjigje nga këto institucione. Veprime në 
kundërshtim me: VKM 442, datë 18.07.2018 “Për e përcaktimin procedurave të kalimit të 
pronësisë të pasurive të paluajtshme, të ndërtuara deri në datë 10.08.1991 dhe të truallit 
funksional të tyre” pikat 7 dhe 8.  
5. Kërkesa me nr. 87, datë 11.10.2018 nga E.Ll Proces-verbali i Verifikimit në Terren hartuar 
më 05.03.2019 për sa i përket pasurive kufitare, nuk janë të saktësuara nr. e pasurive dhe 
objektet. Në dosjen e administruar nuk ka një përgjigje nga këto institucione. Veprime në 
kundërshtim me: VKM 442, datë 18.07.2018 “Për e përcaktimin procedurave të kalimit të 
pronësisë të pasurive të paluajtshme, të ndërtuara deri në datë 10.08.1991 dhe të truallit 
funksional të tyre” pikat 7 dhe 8.  
6. Kërkesa me nr. 208, datë 26.02.2019 nga Sh.H Proces-verbali i Verifikimit në Terren hartuar 
më 19.03.2019 për sa i përket pasurive kufitare, nuk janë të saktësuara nr. e pasurive dhe 
objektet. Në dosjen e administruar nuk ka një përgjigje nga këto institucione. Veprime në 
kundërshtim me: VKM 442, datë 18.07.2018 “Për e përcaktimin procedurave të kalimit të 
pronësisë të pasurive të paluajtshme, të ndërtuara deri në datë 10.08.1991 dhe të truallit 
funksional të tyre” pikat 7 dhe 8. (Më hollësisht trajtuar në pikën III.2, faqet 26-58, të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 
6.1.Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës, të marrë 
masa që të rivlerësojë procedurat e kalimit të pronësisë dhe në referencë të akteve ligjore e 
nënligjore, të vlerësojë procedurat për shfuqizimin e Vendimeve me nr. 13, datë 28.06.2019; nr. 
17, datë 20.08.2019; nr. 19, datë 20.08.2019; nr. 10, datë 20.05.2019; nr. 07, datë 09.05.2019; 
nr. 08, datë 09.05.2019, ndërsa për pasurinë e regjistruar, të nxjerrë urdhër kufizimi deri në 
plotësimin e dokumentacionit ligjor. Gjithashtu të ngrihet një grup pune për të verifikuar 
saktësisht në terren gjendjen e objekteve ndërtesë, të kaluar në pronësi, si dhe të kufizohen 
veprimet mbi pasurinë deri në arritjen e konkluzionit përfundimtar. 

Menjëherë dhe në vijimësi 
 
7- Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit në lidhje me regjistrimin e AMTP u 
konstatua se në 10 raste është vepruar në kundërshtim me legjislacionin si:  
-Në 3 raste konkretisht në Referencat nr. 0048, datë 10.10.2021; nr. 0014, datë 30.01.2020; 
nr. 012, datë 23.01.2020, në dosje mungon certifikata origjinale që tregon gjendjen familjare 
deri me 01.08.1991, siç përcaktohet në UKM Nr. 994, datë 9.12.2015 ”Për Procedurën e 
Regjistrimit të Akteve të Marrjes së Tokës në Pronësi(AMTP)”; 
-Në 3 raste konkretisht në Referencat nr. 100 datë 10.01.2021; nr. 63 datë 12.06.2020; nr. 62 
datë 17.01.2020 ështëkryer korigjim kartele me urdher korigjimi Nr.5,dt.10.01.2020 (është 
zbritur sip nga 2233m2 në 1734 m2 dhe nuk është hapur kartele e re ose ne kartelen egzistuese te 
cilesohej kjo diference), nuk eshte kerkuar pagesa e ketij veprimi nga ana e punonjesve te 
ASHK, Si dhe plan vendosja e kerkuar ne shkallen 1:2500 nuk eshte e vulosur nga institucioni 
perkates ne kete rast DAMT. Është kryer ndarje pasurie e pasurise 402 mungon urdheri ndarjes 
si dhe mungojne kartelat e reja krijuar nga ndarja pasurise. Nuk është kerkuar pagesa e ketij 
veprimi nga ana e punonjesve te ASHK si dhe Plan vendosja e kerkuar ne shkallen 1:2500 nuk 
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eshte e vulosur nga institucioni perkates ne kete rast DAMT. Veprime këto në kundërshtim me 
ligjin nr. 111/2018 “Për kadastrën” neni 16 “Korrigjimi i gabimeve në të dhënat kadastrale”  
Në 1 rast Referencë nr. 259, datë 16.08.2021, nuk dokumentohet diferenca prej 6 m2 ndërmjet 
AMTP-së dhe regjistrimit kartelës së pasurisë së paluajtshme në kundërshtim me piken 2, neni 
12 dhe pika 4, neni 13, seksioni 3 të ligjit 20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të 
pronësisë në republikën e Shqipërisë”. 
Në 1 rast në Referencën nr. 1360 datë 16.09.2021, janë përfshirë në mënyrë të pa argumentuar 
ligjërisht në certifikaten e pronesise anetaret e familjes se G.M. Veprime këto në kundërshtim 
me pikat 4, 7 dhe 21, të VKM nr.1174, datë 21.12.2020. 
Në 1 rast në Referencën nr. 650 datë 23.05.2017, është kryer regjistrimi me plan rilevimi te 
korrigjuar pa konfirmuar nga komuna përkatëse. Veprim ne Kundërshtim me VKM nr.1174, 
datë 21.12.2020.  
Në 1 rast në Referencën nr. 1 datë 08.07.2020, nuk janë kryer pagesat e shërbimeve për 
pasurinë me sipërfaqe 1300m2, nuk është respektuar afati kohor I shpalljes afatit kohor prej 45 
ditor pasi date lëshimit të certifikatës është I njëjtë me datën e shkresës së dërgimit të 
dokumentacionit për afishim publik, në kundërshtim me nenin 31 ligjit nr. 111/2018 “Për 
Kadastrën”. (Më hollësisht trajtuar në pikën III.3, faqet 58-84, të Raportit Përfundimtar të 
Auditimit). 
7.1.Rekomandim:Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK Kukëstë marrë masa, bazuar në shkeljet 
e konstatuara dhe në dispozitat ligjore përkatëse, të nxjerrë urdhër kufizimi për pasuritë e 
sipërcituara, regjistruar me referencat nr. 0048, datë 10.10.2021; nr. 0014, datë 30.01.2020; nr. 
012, datë 23.01.2020; nr. 100 datë 10.01.2021; nr. 63 datë 12.06.2020; nr. 62 datë 17.01.2020; 
nr. 259, datë 16.08.2021; nr. 1360 datë 16.09.2021; nr. 650 datë 23.05.2017; nr. 1 datë 
08.07.2020 deri në plotësimin me dokumentacionin ligjor, ose në të kundërt këto prona të 
kthehen me status të gjendjes fillestare. 

Deri 30.06.2022 
 
8- Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit në lidhje me regjistrimin e pasurive me 
nr. Pas.24/32-N11 ,Vol.35,Fq.235, Z.K. 2315; nr. Pas.24/32-N12 ,Vol.35,Fq.236, Z.K. 2315; nr. 
Pas.24/32-T ,Vol.35, Fq.237, Z.K. 2315, Kukës, u konstatua se: Në referencë janë të depozituar 
fleta aplikimit (3 flete) ku janë kryer pagesat për shërbimet për 2 pasuri (mungon pagesa për 
këtë shërbim për një pasuri) kur ndërkohe janë përpunuar 3 pasuri. Mungojnë të depozituara 
urdhrat e regjistruesit për ndarje –bashkim pasurie. Mungon shkresa nga ASHK kërkese për 
dërgim dokumentacioni nga Drejtoria e Drejtimit te Pronës Publike si dhe shkresa me lëndë 
dërgim dokumentacioni nga Drejtoria e Drejtimit te Pronës Publike. Në fletën model të krijuar 
nga zyra e ASHK Kukës mungojnë nënshkrimet përkatëse të specialistëve që kanë kryer 
veprimin si dhe data e kryerjes së veprimit. Veprime këto në kundërshtim me nenin 21 të ligjit 
nr. 111, datë 20.12.2018 “Për kadastrën”. (Më hollësisht trajtuar në pikën III.3, faqet 58-84, të 
Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
8.1. Rekomandimi:Drejtoria Vendore e ASHK Kukës,të marrë masa dhe të nxjerrë urdhër 
kufizimi, për pasuritë me nr. Pas.24/32-N11 ,Vol.35,Fq.235, Z.K. 2315; nr. Pas.24/32-N12 
,Vol.35,Fq.236, Z.K. 2315; nr. Pas.24/32-T ,Vol.35, Fq.237, Z.K. 2315, Kukës deri në 
plotësimin me dokumentacionin tekniko-ligjor dhe të fillojë procedurat 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 sipas kërkesave të ligjit nr. 111/2018 “Për 
Kadastrën”. 

Deri 30.06.2022 
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9- Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit në lidhje me regjistrimin e pasurive me 
nr. Pas.39/74+2-6,Vol.10,Fq.112, Z.K. 2315; dhe nr. Pas.26/76+3-16,Vol.35,Fq.152, Z.K. 2315, 
Kukës, ka parregullsi ne plotesimin e references, si dhe nuk eshte kryer perllogaritja e tatimit te 
kalimiti te te drejtes si pasurise. Veprime këto në kundërshtim me nenin 21 të ligjit nr. 111, datë 
20.12.2018 “Për kadastrën” si dhe Udhëzimin e Përbashkët nr. 29 datë 30.07.2018. (Më 
hollësisht trajtuar në pikën III.3, faqet 58-84, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
9.1. Rekomandimi:Drejtoria Vendore e ASHK Kukës,të marrë masa dhe të nxjerrë urdhër 
kufizimi, për pasuritë nr. Pas.39/74+2-6,Vol.10,Fq.112, Z.K. 2315; dhe nr. Pas.26/76+3-
16,Vol.35,Fq.152, Z.K. 2315, Kukës, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko-ligjor. 

Deri 30.06.2022 
 
10- Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit në lidhje me regjistrimin e pasurive 
sipas lejes së ndërtimit me Referencë nr. 18077, datë 27.11.219 u konstatua se: Dokumentacioni 
i dërguar në për regjistrim është jashtë afateve (Leje përdorimi nr. 01, datë 19.01.2015 dhe 
dërgimi i dokumentacionit datë 18.11.2019). Mospërputhje e të dhënave në vendimin nr. 222, 
datë 11.10.2010 dhe nr. 256, datë 10.04.2010. Dokumentacioni i plan-vendosjes nuk është 
nënshkruar nga titullari. 
Veprime këto në kundërshtim me: Neni 45 i ligjit nr. 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të 
paluajtshme” i ndryshuar , neni 51 i ligjit 111/2018 “Për Kadastrën”, neni 13 i ligjit nr. 8402, 
datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar dhe 
udhëzim 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”. 
(Më hollësisht trajtuar në pikën III.3, faqet 58-84, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
10.1. Rekomandimi:Drejtoria Vendore e ASHK Kukës,të marrë masa dhe të nxjerrë urdhër 
kufizimi, për pasurinë e regjistruar me Referencën nr. 18077, datë 27.11.2019. 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. 

Deri 30.06.2022 
 
11- Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të regjistrimit të pasurive në 8 raste, 
regjistrimi i pasurive sipas lejeve të legalizimit të objekteve informale është kryer në 
kundërshtim me dispozitat dhe akteve nënligjore pasi:  
-Në 4 raste janë regjistruar objekte informalë sipas lejeve të legalizimit ku referuar Vendimin e 
KKT nr. 8, datë 08.02.2017, Rregulloren e Plani i Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Kukës, është 
zona, ku përdorimet “Tokë Bujqësore” dhe nuk lejohen ndërtime Konkretisht: 
Ref. 0001367, datë 27.07.2021, është regjistruar pasuria nr. 3/7/2, vol. 32, fq. 165, ZK. 3425 
Ref. 0000127, datë 27.07.2020, është regjistruar pasuria nr. 249/6, vol. 10, fq. 41, ZK. 1248  
Ref. 056, datë 04.10.2020, është regjistruar pasuria nr. 355/4, vol. 3, fq. 45, ZK 2759  
Ref. 0057, datë 07.10.2020, është regjistruar pasuria nr. 355/5, vol. 3, fq. 46, ZK 2759 
Veprim në kundërshtim me nenin 14, të ligjit nr. 9244, datë 17.06.2004 “Për mbrojtën e tokës 
bujqësore”, të ndryshuar dhe me nenin 11/1, pikat 4, 4/1, 4/2 të ligjit nr. 8752, datë 26.3.2001 
“Për krijimin dhe funksionet e strukturave për administrimin dhe mbrojtjen e tokës”, të 
ndryshuar. Për regjistrimin e titullit të pronësisë për sa i përket praktikes së mësipërme, është 
vepruar jo në përputhje dhe zbatim me nenin 53, pika 1 të ligjit 111/2018 “Për Kadastrën 
-Në 3 raste janë regjistruar objekte informalë sipas lejeve të legalizimit ku referuar 
dokumentacionit disponibël në dosje, si genplani, harta dixhitale e paraqitur, rezulton se objekti 
ndodhen në buzë të rrugës dhe në këtë rast procesi i legalizimit duhej të ishte kushtëzuar prej 
distancave nga rruga: 



 

99 
 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
 

   DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETEVE DHE MJEDISIT 
                           RAPORT PËRFUNDIMTAR “MBI AUDITIMIN E PËRPUTHSHMËRISË” NË ASHK  KUKËS  

Ref. 17616, datë 16.01.2019, është regjistruar pasuria nr. 15/72, vol. 33, fq. 222, ZK 2315- Ref. 
17171, datë 12.06.2018, është regjistruar pasuria nr. 46-165-ND, vol. 33, fq. 28, ZK 2315-Kukës  
Ref. 019, datë 06.11.2019, Ref. 21, datë 25.06.2020, Ref. 22, datë 25.06.2020, Ref. 23, datë 
25.06.2020 është regjistruar pasuria 1412/2, vol. 8, fq. 6, ZK 2535-Lusen, Kukës.  
Veprime në kundërshtim me: Ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe 
integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, neni 39 “Përjashtimi nga legalizimi”; VKM nr. 
280, datë 1.4.2015 “Për përcaktimin e kritereve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm 
për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje”, e 
ndryshuar me nr. 756, datë 26.10.2016, pika 2.gj, 4/8/1; nenin 53, pika 1 të ligjit 111/2018 “Për 
Kadastrën”. 
Në 1 rast është regjistruar objekt informalë sipas lejes së legalizimit ku referuar Vendimin e 
KKT nr. 8, datë 08.02.2017, Rregulloren e Plani i Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Kukës, është 
zona Sh.13.8, ku përdorimet “Shëndetësi” dhe nuk lejohen ndërtime banimi. Veprime në 
kundërshtim me VKM nr. 280, datë 01.04.2015, e ndryshuar, Kreu II, pika 2.c, si dhe nenin 53, 
pika 1 të ligjit 111/2018 “Për Kadastrën”. (Më hollësisht trajtuar në pikën III.3, faqet 58-84, të 
Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
11.1. Rekomandimi:Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës, në 
bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të ASHK Tiranë, të ushtrojë kontroll administrativ 
për lëshimin e lejeve të legalizimit në përputhje me nenin 76 “Kontrolli administrativ” të ligjit 
20/2020, datë 05.03.2020. Për pasuritë e regjistruar, sipas këtyre lejeve të legalizimit me nr. 
3/7/2, vol. 32, fq. 165, ZK. 3425; nr. 355/4, vol. 3, fq. 45, ZK 2759; nr. 355/5, vol. 3, fq. 46, ZK 
2759;nr. 15/72, vol. 33, fq. 222, ZK 2315; nr. 46-165-ND, vol. 33, fq. 28, ZK 2315; nr. 1412/2, 
vol. 8, fq. 6, ZK 2535; nr. 9-3-ND dhe 14/59, vol. 34, fq. 114, ZK 2315,të marrë masa të nxjerrë 
urdhër kufizimi, deri në plotësimin e dokumentacionit të kërkuar ligjor. 

Deri 30.06.2022 
 
12- Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të regjistrimit të bashkimit-ndarje të 
pasurive konkretisht: Për bashkimin e pasurive me nr. 33/74-N7 e regjistruar në Vol.19, Faqe 
151, me emërtimin “Njësi” me sip. 8.08 m2 dhe Pasurinë me nr. 33/74-N8 e regjistruar në vol. 
34, faqe 64 me emërtimin “Njësi” me sip. 24.25 m2. Në pasurinë nr. 33/74-N9 vol. 34, faqe 65 
ZK 2315 është vepruar në kundërshtim me ligjin nr. 111/2018 “Për kadastrën” neni 21 
“Bashkimet dhe ndarjet e dokumenteve mbi pronat kufitare me pronar të njëjtë” pika 2 dhe 4. Në 
praktikën dokumentare të referencës nr. 17941, datë 01.08.2019 nuk administrohet kërkesa e 
pronarit për bashkim, si dhe nuk administrohet dokumentacioni origjinal të pasurive që 
bashkohen. (Më hollësisht trajtuar në pikën III.3, faqet 58-84, të Raportit Përfundimtar të 
Auditimit). 
12.1. Rekomandimi:Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës,të marrë 
masa dhe të nxjerrë urdhër kufizimi, për pasurinë nr. 33/74-N9 vol. 34, faqe 65 ZK 2315 deri në 
plotësimin me dokumentacionin tekniko-ligjor. 

Deri 30.06.2022 
 
13- Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të regjistrimit të bashkimit-ndarje të 
pasurive u konstatuan parregullsi, konkretisht: 
-Për ndarjen e pasurisë me nr. 50/297, vol. 31, faqe 186, ZK 2315 “Truall” me sip. 457.33 m2 
sipas Urdhër për ndarje pasurie me nr. 105, datë 01.10.2019 në pasuritë me nr. 50/336 e nr. 
50/337 është vepruar në kundërshtim me ligjin nr. 111/2018 “Për kadastrën” neni 21 “Bashkimet 
dhe ndarjet e dokumenteve mbi pronat kufitare me pronar të njëjtë” pika 2. Në praktikën 
dokumentare të referencës nr. 17999 datë 01.10.2019 nuk administrohet kërkesa me shkrim e 
pronarit për ndarjen e pasurisë.  
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-Për ndarjen e pasurisë me nr. 33/109+1-1, vol. 19, faqe 238, ZK 2315 me sip. 81.6 m2 
“Apartament” sipas Urdhër për ndarje pasurie me nr. 193, datë 20.06.2018, në pasuritë me nr. 
nr. 33/109+1-2 e nr. 33/109+1-3 është vepruar në kundërshtim me ligjin nr. 33/2012 “Për 
regjistrimin e pasurive të paluajtshme” neni 34 “Bashkimet dhe ndarjet” pika 2,4 . Në praktikën 
dokumentare të referencës nr. 017220 datë 21.06.2018 nuk administrohet kërkesa me shkrim e 
pronarit për ndarjen e pasurisë. 
 Në regjistrimin e Pas. nr. 34/30+1-16,Vol.20,Fq.197, Z.K. 2315, Kukës, Ka parregullsi ne 
sipërfaqet e kartelave te reja përftuar nga procesi i ndarjes pasi sipërfaqe e kartelës mëmë është 
293.90 m2 ndërsa kartelat e hapura janë 152.21m2 dhe 141.78 m2 si dhe nuk janë marre 
parasysh sipërfaqet e përbashkëta si p.sh. (shkallet veranda, etj.) te cilat duhet te mos përfshihen 
ne sipërfaqen e certifikueshme . Veprime këto jo në vijueshmëri me nenin 21 të ligjit nr. 111, 
datë 20.12.2018 “Për kadastrën”. (Më hollësisht trajtuar në pikën III.3, faqet 58-84, të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 
13.1. Rekomandimi:Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës,të marrë 
masa dhe të nxjerrë urdhër kufizimi, për pasuritë nr. 50/336, nr. 50/337, nr. 33/109+1-2, nr. 
33/109+1-3 si dhe nr. 34/30+1-16 në ZK 2315 deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko-
ligjor. 

Deri 30.06.2022 
 
14- Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të regjistrimit të objekteve të kthyera 
me Komision të Kthimit të Pronave dhe Privatizime nga Bashkia konstatuam: 
Pasuria me nr. 11/55-N1 vol. 18, faqe 169, ZK 2315, Apartament me sip. 363.7 m2. 
-me Referencën 0487, datë 27.09.2001, Pasuria me nr. 11/55-ND vol. 18, faqe 169, ZK 2315, 
Ndërtesë me sip. 363.7 m2, në pronësi të A.Z ka regjistruar pronën sipas kontratës së privatizimit 
nr. 1243 Rregj., nr. 358 Kol., datë 17.10.2000 midis Degës së Agjencisë Kombëtare të 
Privatizimit dhe Ndërmarrja e Gjeologjisë Kukës si palë shitëse dhe A.Z si palë blerëse i cili 
është edhe pronar i truallit në ndërtese prej 363.7 m2. 
Pasuria me nr. 11/55+3-1 vol. 15, faqe 69, ZK 2315, Apartament me sip. 55 m2. 
Kjo pasuri është regjistruar për herë të pare me -me Referencën 03090, datë 06.08.1999, 
Pasuria me nr. 11/55+3-1 vol. 15, faqe 69, ZK 2315, Apartament me sip. 55 m2 shtetasi Sh.T ka 
regjistruar, pronën në fjale sipas Kontratës datë 26.11.1997 lidhur me Bashkinë Kukës. Ka 
kaluar në pronësi të H.T me me Referencën 05999, datë 01.10.2004, dhe aktualisht në 
momentin e auditimit është në pronësi H.T sipas Referencën 015019, datë 29.01.2016, dhe me 
Referencën 015192, datë 26.04.2016. 
Nga A.Z me datë 19.06.2020 është paraqitur Vendimi i Gjykatë të Rrethit Kukës me nr. 237 
Vendimit dhe nr. 61 Aktit datë 24.06.2005 për konstatim e pavlefshmërisë së kontratës së shitjes 
datë 26.11.1997 të lidhur midis Bashkisë Kukës me cilësinë e shitësit edhe Sh.T në cilësinë e 
blerësit (pronari i parë). dhe me Referencën 18460, datë 23.06.2020, nga DV ASHK Kukës 
është vendosur “Kufizim” për pasurinë me nr. 11/55+3-1 vol. 15, faqe 69, ZK 2315, Apartament 
me sip. 55 m2 mbështetur në Vendimin e Gjykatës Rrethit Kukës.  
Paraqitja në DV ASHK Kukës e Vendimin e Gjykatë të Rrethit Kukës me nr. 237 Vendimit dhe 
nr. 61 Aktit datë 24.06.2005 në datë 19.06.2020 nga A.Z është veprim në kundërshtim me ligjin 
nr. 111/2018 “Për Kadastrën” konkretisht nenin 25 “Kërkesa për regjistrim dhe kamatëvonesa”.  
Nga DV ASHK Kukës nuk është përcaktuar pozicioni i pasurisë me nr. 11/55+3-1 vol. 15, faqe 
69, ZK 2315, Apartament me sip. 55 m2 me pronar H.T,në lidhje me pasurinë nr. 11/55-N1, vol. 
18, faqe 169, ZK 2315, Ndërtesë me sip. 363.7 m2, në pronësi të A.Z 
Veprime në kundërshtim me ligjin nr. 111/2018 “Për Kadastrën” konkretisht përcaktime në 
nenin 16 “Korrigjimi i gabimeve në të dhënat kadastrale”; në nenin 23 “Pasojat juridike të 
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regjistrimit”; si dhe në nenin 37 “Nivelet e përmirësimit të regjistrit” (Më hollësisht trajtuar në 
pikën III.3, faqet 58-84, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
14.1. Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës,të marrë 
masa për aplikimin e kamatëvonesave në paraqitjen e Vendimit të Gjykatës nr. 237 Vendimit 
dhe nr. 61 Aktit, datë 24.06.2005, si dhe në raport me kufizimin e vendosur me Referencën 
18460, datë 23.06.2020, për pasurinë me nr. 11/55+3-1 vol. 15, faqe 69, ZK 2315, Apartament 
me sip. 55 m2 të veprojë me Korrigjimin e të gabimeve në të dhënat kadastrale duke orientuar 
palët në konflikt për zgjidhje në rrugë gjyqësore. 

Deri 30.06.2022 
 
B. MASA PËR ELEMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË 
ADMINISTRIMIN E PRONËS PUBLIKE DHE PËR MENAXHIMIN ME 
EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET TË PRONËS PUBLIKE 
 
1- Gjetje nga auditimi: Nga Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës (ish- 
Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Kukës)për periudhën objekt auditimi, janë lëshuar 468 leje 
legalizimi për objektet informale të legalizuara. Nga 468 leje legalizimi të lëshuara, për parcela 
ndërtimore në total prej 3134.85 m2 lejet e legalizimit janë me shënimin “Kalimi i pronësisë për 
parcelën ndërtimore do miratohet me Vendim të Këshillit të Ministrave”, nisur nga çmimet e 
tokës truall për këto zona, sipas Vendimit të KM nr. 89, datë 03.02.2016 “Për miratimin e hartës 
së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë”, dhe për sipërfaqet e parcelave ndërtimore, 
rezulton një shumë që duhej paguar prej subjekteve informale prej 1,483,098 lekë veprime këto 
në kundërshtim me ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 me ndryshime, neni 17 ( pika 5 ), si dhe 
ligjin nr. 20/2020, datë 05.03.2020. (Më hollësisht trajtuar në pikën III.2, faqet 26-58, të 
Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
1.1- Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës, në 
bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të ASHK-së, të marrë masa dhe të ndjekë të gjitha 
procedurat për kalimin e pronësisë së parcelës ndërtimore deri në daljen e VKM-ve, për parcelat 
ndërtimore prej 3134.85 m2 të pajisur me Leje legalizimi të objektit, për të mundësuar brenda 
afateve ligjore likuidimin të vleftës përkatëse prej 1,483,098 lekë të parcelave ndërtimore. 

        Deri 30.9.2022 
 
2- Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të administruar sipas Lejes së 
Legalizimit nr. 58119, datë 18.03.2019 u konstatua se nga Drejtoria Vendore e ASHK Kukës 
është llogaritur vlera e Parcelës Ndërtimore për kalimin e pronësisë në datë 30.01.2019 me 
çmimin preferencial prej 2,000 lekë/m2 ose me 50 % të vlerës prej 5,280 lekë/m2 referuar VKM 
nr. 89, datë 03.02.2016. Veprime në shkelje të legjislacionit të sipër përmendur pasi 3 fish i 
ndërtimit është (44 x 3) 132 m2 dhe pjesa tjetër nqs tereni e nuk lejon ndarjen duhet të paguhet 
në përputhje me neni 17 të ligjit nr. 9482/2006 me ndryshime, nga ku është krijuar të ardhura 
të munguara prej 369,820 lekë+bono { 859,320 lekë detyrimi – 489,500 lekë të llogaritura e 
paguar} pasi detyrimi duhet të ishte 859,320 lekë{( 132 m2 x 2000 lekë )+(112.75 x 5,280)}. 
(Më hollësisht trajtuar në pikën III.2, faqet 26-58, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
2.1- Rekomandimi:Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kukës, të marrë 
masa dhe të ndjekë të gjitha procedurat ligjore, për të mundësuar likuidimin të vleftës prej 
369,820 lekë+bono. 

        Deri 30.9.2022 
 
 V. LISTA E DOKUMENTEVE TË AUDITIMIT 
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Pjesë përbërëse e Projekraportit të Auditimit është dhe dokumentacioni i mbajtur si më poshtë:  
a. Akt Konstatime: 
Akt Konstatimi Nr. 1 datë 25.02.2022 “Mbi procedurat e legalizimeve” 
Akt Konstatimi Nr. 2 datë 25.02.2022 “Mbi objektet Legalizuar me VKM 442” 
Akt Konstatimi Nr. 3 datë 25.02.2022 “Mbi shqyrtimin e Ankesave” 
Akt Konstatimi Nr. 4 datë 25.02.2022 “Mbi regjistrimin e lejeve të legalizimeve” 
Akt Konstatimi Nr. 5 datë 25.02.2022 “Mbi regjistrimin e pasurive” 
Akt Konstatimi Nr. 6 datë 30.06.2020 “Mbi regjistrimin e pasurive dhe AMTP” 

 
Shënim: Të gjithë punonjësit që atakohen në këtë Projektraport auditimi duhet t’u bëhet prezent 
mangësitë dhe problemet për të cilat mbajnë përgjegjësi, mundësisht t’u jepen fotokopje të 
dokumentacionit që ka lidhje me ta, në mënyrë që të njihen dhe të bëjnë komentet dhe 
shpjegimet përkatëse, nëse kanë. 
 
GRUPI I AUDITIMIT 
A.M Përgjegjës grupi 
F.Ç Auditues 
J.N Ekspert i Jashtëm 
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