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transaksioneve të kryera me këto prona. 
II.6. 

 
 
 
 
 
 
 

II.6.1 
 

 

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 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 40, 
datë 11.01.2012, për periudhën e auditimit dhe transaksioneve të kryera 
me këto prona. 
Auditimi mbi pranimin e dokumentacionit dhe regjistrimin e pasurive 
te paluajtshme të përfituar nga VKM nr.442 datë 18.07.2018 “Për 
përcaktimin e procedurës së kalimit të pronësisë dhe të regjistrimit të 
pasurive të pasurive të paluajtshme, të ndërtuara deri më 10.08.1991 
dhe të truallit të tyre funksional” , ndryshuar me VKM nr.827/2020. 
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I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 
Mbështetur në Ligjin 154/2014 datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e KLSH”, 
në zbatim të Programit të Auditimit nr. 536/1, datë 14.05.2021, i ndryshuar me nr. 536/2, datë 
18.05.2021, miratuar nga Kryetari i KLSH, nga data 15.05.2021 deri me datë 10.08.2021, në 
subjektinDrejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat, (ish Drejtoria Rajonale e 
ALUIZNI-t Berat si dhe ish-ZVRPP Berat), për periudhën nga 01.01.2018 deri 31.12.2020 për 
ish Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Berat dhe për periudhën 01.10.2018 deri 31.12.2020 për ish-
ZVRPP Berat, u krye auditimi “Mbi auditimin e ligjshmërisë në kryerjen e procedurave të 
legalizimit të objekteve informale si dhe auditimin e procedurave të pranimit, administrimit, 
shqyrtimit dhe miratimin e dokumentacionit për regjistrimin fillestar të pasurive të pa luajtshme 
dhe evidentimin e ligjshmërisë së mbivendosjeve”. 
Auditimi për vlerësimin e aktivitetit të institucionit u krye me zgjedhje, lidhur me procedurat e 
shqyrtimit dhe miratimit të kërkesave për legalizim, procedurat e pranimit dhe administrimit të 
dokumentacionit për regjistrimin fillestar të pasurive të paluajtshme dhe evidentimin dhe 
trajtimin ligjor të mbivendosjeve, performancën e punës në përmbushje të rritjes së transparencës 
së zyrës lidhur me shërbimin ndaj publikut, në lidhje zbatimin e ligjshmërisë dhe  
rregullshmërisë apo objektivave të përcaktuara me plan strategjik zhvillimi afat shkurtër, apo afat 
mesëm, të shkruar,për periudhën objekt i këtij auditimi, në përputhje me:  
-ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006“Për legalizimin urbanizimin  dhe integrimin e ndërtimeve pa 
leje”, i ndryshuar me ligjet:nr. 9786, datë 19.07.2007, nr. 9895, datë 09.06.2008, ligjin nr. 10099, 
datë 19.03.2009, ligjin nr. 10169, datë 22.10.2009 ligjin nr. 10219, datë 04.02.2010, ligjin nr. 
141/2013, datë 02.05.2013, ligjin nr. 50/2014, datë. 15.05.2014, ligjin 62/2015, datë 11.06.2015 
“Për disa ndryshime nëligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe 
integrimin e ndërtimeve pa leje”, ligjin nr. 20/2020 datrë 05.03.2020 “Për përfundimin e 
proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë” dhe akteve ligjore apo nënligjore 
në zbatim të tyre. 
- ligjin nr. 7843, datë 13.7.1994 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, i ndryshuar, 
shfuqizuar me ligjin nr. 33/2012“Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, ligji nr. 111/2018, 
datё 7.2.2019 “Për kadastrën dhe akteve ligjore apo nënligjore në zbatim të tyre. 
Në përfundim të auditimit në terren, janë mbajtur dhe protokolluar në subjekt 18 aktkonstatime dhe 
4 aktverifikime dhe pas kryerjes së takimit përmbyllës, u paraqitën observacionet nga DVASHK 
Berat për aktet e mbajtura. Pas vlerësimit të tyre u përgatit Projektraporti i auditimit i cili u dërgua 
në subjekt. Pas konfirmimit me shkresën nr. 244/1, datë 13.10.2021 (protokolluar në KLSH me nr. 
536/6 prot, datë 14.10.2021) mbi njohjen me Projektraportin, bashkëlidhur observacionet, të cilat 
pasi u shqyrtuan, u përgatit ky Raport Përfundimtar Auditimi ku, në mënyrë të përmbledhur, 
rezulton si më poshtë. 

I.1. Përshkrim i shkurtër i Projektit të Auditimit. 
Nga auditimi në  Drejtorinë Vendore të ASHK Berat, rezultoi se: 
- mbas vlerësimit të evidencave që treguan për shkallën e mospërputhjeve materiale;  
-mbas përcaktimit të përmbajtjes së gjetjeve mbështetur tek koncepti i materialitetit, nëse një 
devijim nga zbatimi dispozitave ligjore është “material”, përbën një gjykim profesional dhe 
përfshin konsiderata të kontekstit si dhe aspekte të sasisë dhe cilësisë të transaksioneve.  
- auditimit të natyrës së mospërputhjeve ligjore, normative, rregullore ose procedura të 
brendshme.  
- arsyet që kanë çuar në mospërputhje – neglizhencë apo akte të mashtrimit.  
- efekti dhe pasojat e mundshme që mund të ketë mospërputhja.  
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Arrijmë në konkluzionin që: 
Nga auditimi i aktivitetit të institucionit, për periudhën 4 vjeçare, për vitet 2017, 2018, 2019 dhe 
2020, deviacionet e evidentuara janë mbi nivelin e materialitetiti llogaritur nga audituesit e 
Kontrollit të Lartë të Shtetit bazuar në Manualin e Auditimit të Përputhshmërisë të KLSH-së, si 
më poshtë: 
- Është evidentuar fenomeni i neglizhencës së dërgimit të listës sëparcelave ndërtimore, për të 
bërë kalimin e pronësisë me VKM,duke krijuar vonesa në likuidimin e një shume, që duhej 
paguar prej subjekteve informale. Gjithashtu evodentohet mungesa e një regjistriku të 
pasqyrohen të dhëna të sakta lidhur me ecurinë procesit tëkalimit të pronësisë së parcelave 
ndërtimore që nga momenti i miratimit të lejes së legalizimit deri në përfundimin e miratimit me 
VKM përkatëse. 
- Është miratuar  legalizimi i objekteve informale, duke mos zbatuar kriterin e miratimit të 
parcelës ndërtimore sa 3 fishi i bazës së objektit, për rrjedhojëështë përfituar më tepër nga 
poseduesit e e lejeve të legalizimit përkatëse; 
 - Janë legalizuar objekte, duke mos zbatuar kriteret  përkatëse duke legalizuar në zonë 
arkeologjike dhe pa respektuar distancat nga rrugët, kanalet, etj.  
 - Nga Ish-ZVRPP Berat (sot DVASHK Berat) nuk administrohet një data base për praktikat me 
mbivendosje ndër vite, kryesisht para vitit 2017, ku të trajtohen procedurat e ndjekura dhe ecuria 
e tyre; 
- Gjatë zbatimit të procedurave të legalizimit të objekteve, nuk ka një administrim të korrekt të 
dokumentacionit, pasi për 1868 dosje të përfshira në proces legalizim, nuk administrohet 
dokumentacioni përkatës lidhur me ecurinë e procedurave; 
- Administrimi i dokumentacionit nuk plotëson kërkesat dhe standardet e përcaktuara, pasi 
lëvizjet e shpeshta të punonjësve dhe largimet nga puna, nuk shoqërohen me dorëzimin e   
dokumentacionit përkatës dhe nuk mbahet procesverbali i dorëzimit, ku të pasqyrohen të gjithë 
dokumentet që ka dorëzuar personi që largohet nga vendi i punës. 
 - Nga Ish-ZVRPP Berat (sot DVASHK Berat) nuk administrohet një data base për praktikat me 
mbivendosje ndër vite, kryesisht para vitit 2017, ku të trajtohen procedurat e ndjekura dhe ecuria 
e tyre; 
- Ruajtja dhe siguria e dokumentacionit nuk është sipas rregullave dhe normave ligjore të 
përcaktuara, pasi ambientet e arkivës  janë të papërshtatshme, mungojnë hapësirat e nevojshme 
dhe sistemi i dokumentacionit në rafte, por rezulton që numër i madh referencash vendosen në 
dySh, duke mos plotësuar standardet minimale, të ruajtjes dhe administrimit të dokumentacionit 
që arkivohet. 
I.2. Përshkrim i gjetjeve kryesore dhe rekomandimeve. 
 

Nr. Përmbledhje e gjetjes 

R
ef

er
en

ca
 

në
 R

ap
or

t 

R
ën

dë
si

a 

Rekomandimi 

1 

Nga auditimi i zbatimit të procedurave të dhënies së Lejeve 
të legalizimit nga Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore 
të Kadastrës Berat (ish-Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-
Berat), rezultoi: Për periudhën objekt auditimi, u konstatua 
se në 16 raste janë miratuar Lejet e legalizimit të objekteve 
informale, duke miratuar kalimin e pronësisë së parcelës 
ndërtimore për sipërfaqen totale prej 5848 m2, duke 
miratuar më tepër sipërfaqen prej 2268 m2.. Veprime në 
kundërshtim meligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 me 
ndryshime, neni 17 ( pika 1),ligjin nr. 20/2020 “Për 

23-55 E lartë 

Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK 
Berattë marrë masa, që pas miratimit 
me VKM të parcelave ndërtimore, për 
çdo rast, sipërfaqja e parcelës 
ndërtimore e përfituar më tepër, të 
likuidohet me çmimin e tregut nga 
personat përfitues, në të kundërt kjo 
sipërfaqe të kthehet në gjendjen 
juridike të mëparshme(sipas  lejeve të 
legalizimit pasqyruar tek gjetja).  
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përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në 
Republikën e Shqipërisë”, neni 22, pika 3, që kanë sjellë
përfitim të padrejtë nga poseduesit e lejeve të legalizimit 
përkatëse, për sipërfaqen totale prej 2268 m2[5848(sip. e 
miratuar)-3580(sip. takuese)], nga mos respektimi i 
përcaktimeve ligjore, lidhur me zbatimin e kriterit për 
miratimin e sipërfaqes së parcelës ndërtimore, sa 3 fish i 
sipërfaqes së bazës së objektit të legalizuar 

 

2 

Nga Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të 
Kadastrës Berat (ish- Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t 
Berat)për periudhën objekt auditimi, janë lëshuar 1566 
leje legalizimi për objektet informale të  legalizuara, nga 
të cilat, 396 leje legalizimi janë lëshuar vetëm për 
objektin me shënimin në lejen e legalizimit “Kalimi i 
pronësisë për parcelën ndërtimore do miratohet me 
Vendim të Këshillit të Ministrave”. Konstatohet zvarritje 
e pajustifikuar ekëtij  procesi, mos kordinim dhe marrje 
informacioni me institucionet e tjera, dhe deri në 
përfundim të auditimit nuk kanë dalë akoma VKM-të, për 
mbarimin plotësisht të këtij procesi, duke mos respektuar 
afatet ligjore deri ne 3 vjet, nuk janë dërguar shkresa të 
dyta dhe të interpretohen sanksionet ligjore sipas ligjit nr. 
67/2014 neni 13 pika 2 dhe  në kundërshtim me nenin17 
dhe  28 të ligjit 9482, datë 03.04.2006 i ndryshuar. 
Referuar çmimit të tokës truall për këto zona, sipas 
Vendimit të KM nr. 89, datë 03.02.2016 “Për miratimin e 
hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë”, për 
sipërfaqet e parcelave ndërtimore totale prej 62,982.5 m2 
rezulton nje shumë që duhej paguar prej subjekteve 
informale prej 62,982,500 lekë(e njëjta vlerë edhe bono 
privatizimi), veprime  në kundërshtim me ligjin nr. 9482, 
datë 03.04.2006 me ndryshime, neni 17 ( pika 5 ) 

 
23-55 

 
E Mesme 

Drejtoria Vendore të Agjencisë 
Shtetërore të Kadastrës Berat, në 
bashkëpunim me Drejtorinë e 
Përgjithshme të ASHK të marrë masa 
dhe të ndjekë të gjitha procedurat për 
kalimin e pronësisë së parcelës 
ndërtimore deri në daljen e VKM-ve, 
për 396 dosje të objekteve informale të 
pajisur me leje legalizimi të objektit, 
për të mundësuar brenda afateve 
ligjore likuidimin të vlerës përkatëse të 
parcelave ndërtimore. 
 

3 

Nga auditimi i zbatimit të procedurave të dhënies së 
lejeve të legalizimit nga Drejtoria Vendore e Agjencisë 
Shtetërore të Kadastrës Berat (ish- Drejtoria Rajonale e 
ALUIZNI-t Berat), rezultoi se në 33 raste, legalizimi i 
objekteve informale është kryer në kundërshtim me 
dispozitat e ligjit të legalizimit dhe akteve nënligjore të 
dala në zbatim të tij, pasi:  
- Në 7 raste, janë kryer legalizime të objekteve informal 
të ndërtuar në buzë të kanaleve kulluese ujëmbledhëse 
apo kanaleve të ujërave të zeza(kuz), pa respektuar 
distancat dhe në këtë rast procesi i legalizimit duhej të 
ishte kushtëzuar prej autoriteteve të ujit, pasi në dosje nuk 
ndodhet dokumentacioni argumentues. 
- Në 2 raste, janë kryer legalizime të objekteve sipas 
Lejeve të Legalizimit: nr. 10000740, datë 20.10.2020 që i 
përket dosja nr. 178; nr. 10003729, datë 29.102020, që i 
përket dosja nr. 31, këto objekte nedodhen në parcela që 
figurojnë  zëri kadastral “gurore”,  ndersa objekti i 
legalizuar me dosje nr. 31, rezulton brenda zonës së 
tensionit të lartë. 
Në 2 raste, janë kryer legalizime të objekteve sipas 
dokumentacionit të pronësisë lëshuar nga ZVRPP, parcela 
ndërtimore e zënë ndodhet e regjistruar në pasurinë e llojit 
“Arë, kullotë, pemështe”, duke ndryshuar zërin kadastral 
në regjimin e tokës në “Truall”. 
- Në 9 raste, janë kryer legalizime të objektevepa 
respektuar distancat nga rrugët, si edhe në 3 rasteështë 
legalizuar objekti mbi trotuar, ndërkohë që në dosje 
nuk ka korrespodencë shkresore me Autoritetin Rrugor 
Shqiptar, për të përcaktuar nëse parcela ndërtimore bie në 
rrugë apo mbi projektin infrastrukturor. 

23-55  
E lartë 

Drejtoria Vendore e Agjencisë 
Shtetërore të Kadastrës Berat, në 
bashkëpunim me Drejtorinë e 
Përgjithshme të ASHK Tiranë, të marrë 
masa të rivlerësojë procedurat e 
legalizimi për objektet informale të 
pajisura me leje legalizimi në 33 raste, 
të vlerësojëprocedurat për shfuqizimin 
e lejes së legalizimit. Gjithashtu për 
pasuritë e regjistruar sipas lejeve 
legalizimi konstatuar të lëshuara me 
shkelje në 33 raste, të marrë masa, të 
nxjerrë urdhër kufizimi deri në 
plotësimin e dokumentacionit të 
kërkuar ligjor. 
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- Në 3 raste,  janë legalizuar objekte që ndodhen në 
distanca të afërta me Lumin Osum,për rrjedhojë nuk 
mund të përfshihej në proces legalizimi. 
- Në 2 raste, sipas Leja e Legalizimit nr.10003245 datë 
20.04.2019 është legalizuar objekti që rezulton të jetë 
ndërtuar me materiale të paqëndrueshme(objekti 
Llamarinë i paqëndrueshëm), ndërsa me leje 
legalizimi nr. 10003696, datë 30.09.2020, sëbashku me 
objektin është legalizuar edhe tenda përpara(objekt 
me material të paqëndrueshëm), për rrjedhojë nuk 
mund të përfshihej në proces legalizimi. 
- Në 5 raste janëmiratuar leje legalizimi për objekteqë 
ndodhet në parcelën  e Institutit të burgut, me mur të 
përbashkët me institucionin e Institutit Publik, mbi 
oborrin e shkollës,që ndodhet afër Bazës ushtarake, si 
edhe për objekt që ndodhet afër Divizionit ushtarak, 
ndërsa nga këto institucione  nuk ka asnje dokument ku 
shprehen, për rrjedhojë nuk mund të përfshihej në proces 
legalizimi. 
- Në 1 rast, Leja e Legalizimit me nr. 10002409, datë 
27.0692019 , posedues shoqëria “U.” shpk, lëshuar për 
një objekt informal që ndodhen në zonën e mbrojtur 
arkeologjik(zonë tampon),të miratuar me VKM nr. 767, 
datë 12.11.2014 “Për shpalljen të qendrës historike të 
qytetit të Berat dhe miratimin e rregullores për mbrojtjen, 
konservimin e integruar dhe administrimin e saj e të zonës 
së mbrojtur përreth”, e cila ka shfuqizuar VKM nr. 826, 
datë 28.12.2005. Nga moszbatimi i procedurave dhe 
kritereve të përcaktuara në aktet ligjore dhe nënligjore, ku 
përcaktohen kushtet dhe kriteret për kualifikimin e 
objekteve në proces legalizimi. 
Veprime këto në kundërshtim meLigjin nr. 9482, datë 
03.04.2006, të ndryshuar, Ligjin  Nr. 111/2012,  datë  
15.12.2012 “Për Menaxhimin e Integruar të Burimeve 
Ujore”, neni 4/ pika 8, neni 5 dhe neni 84 “Veprimtaritë 
në brigje”, Ligjin Nr. 8093, datë 21.03.1996 “Për rezervat 
ujore”, neni 2, pika 5 neni 4, pika 5,ligji nr. 111/2012, 
“Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, neni 84 
dhe akteve nënligjore në zbatim të tij; Ligji Nr. 8378,  
datë  22.07.1998 i ndryshuar “Kodi rrugor në Republikën 
e Shqipërisë”, neni 2 dhe neni 4 i tij, nenet 38, 48 të ligjit 
nr. 27/2018 “Për trashëgiminë kulturore dhe muzetë”, 
VKM nr. 280, datë 01.04.2015, Kreu III, pika 2, germa 
“h”, pika 3, pika 4, germë “e”, VKM nr. 589, datë 
10.9.2014, i ndryshuar, VKM nr. 153, datë 07.04.2000 
“Për miratimin e rregullores së zbatimit të Kodit Rrugor 
në Republikën e Shqipërisë” neni 25, pika 2; 

4 

Nga auditimi i zbatimit të procedurave të dhënies së 
lejeve të legalizimit nga Drejtoria Vendore e Agjencisë 
Shtetërore të Kadastrës Berat (ish- Drejtoria Rajonale e 
ALUIZNI-t Berat), rezultoi se në 6 raste, legalizimi i 
objekteve informale është kryer në kundërshtim me 
dispozitat e ligjit të legalizimit dhe akteve nënligjore të 
dala në zbatim të tij, pasi:  
- Në 1 rast, për lejen e legalizimit nr. 1000324, datë 
30.03.2020, regjistruar në KPP volum 40, faqe 204, 
pasuria nr. 3/423-Nd, është kryer legalizimi i objektit 
informal të ndërtuar në buzë të kanal(distancë 1.7 m) pa 
respektuar distancat dhe në këtë rast procesi i 
legalizimit duhej të ishte kushtëzuar prej autoriteteve të 
ujit, pasi në dosje nuk ndodhet dokumentacioni 
argumentues. 
- Në 1 rast, për lejen e legalizimit nr. 10003369, datë 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
85-
103 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
E lartë 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drejtoria Vendore e Agjencisë 
Shtetërore të Kadastrës Berat, në 
bashkëpunim me Drejtorinë e 
Përgjithshme të ASHK Tiranë, të marrë 
masa të rivlerësojë procedurat e 
legalizimit për objektet informale të 
pajisura me leje legalizimi në 6 rastesi 
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29.08.2019, regjistruar në KPP  pasuria nr. 3/423-Nd, 
është kryer legalizimi i objektit informal, i cili rezulton i 
ndërtuar mbi kanal kullues, pa respektuar distancat 
dhe në këtë rast procesi i legalizimit duhej të ishte 
kushtëzuar prej autoriteteve të ujit, pasi në dosje nuk 
ndodhet dokumentacioni argumentues. 
- Në 1 rast, për lejen e legalizimit nr. 10002757, datë 
20.09.2018, regjistruar në KPP volum 39, faqe 236, 
pasuria nr. 12/475-Nd, është kryer legalizimi i objektit 
informal të ndërtuar në zonë lumore (indeks I/50), duke 
shkelur kushtet e përcaktuara në planin rregullues, 
- Në 1 rast, për lejen e legalizimit nr. 10003533, datë 
28.05.2020, regjistruar në KPP volum 40, faqe 221, 
pasuria nr. 11/11-Nd, është kryer legalizimi i objektit 
informal të ndërtuar duke miratuar 1 kat më tepër, se sa 
lejon plani rregullues i miratuar; 
- Në 1 rast, për lejen e legalizimit nr. 10002656, datë 
16.08.2018, regjistruar në KPP volum 39, faqe 211, 
pasuria nr. 4/165-Nd, është kryer legalizimi i objektit 
informal, pa respektuar distancat nga rrugët, ndërkohë 
që në dosje nuk ka korrespodencë shkresore me 
Autoritetin Rrugor Shqiptar. 
- Në 1 rast. Leja e Legalizimit me nr. 10003105, datë 
19.02.2019 është lëshuar për një objekt informal që 
ndodhen në zonën e mbrojtur arkeologjike  të miratuar 
me VKM nr. 767, datë 12.11.2014 “Për shpalljen të 
qendrës historike të qytetit të Berat dhe miratimin e 
rregullores për mbrojtjen, konservimin e integruar dhe 
administrimin e saj e të zonës së mbrojtur përreth 
Nga moszbatimi i procedurave dhe kritereve të 
përcaktuara në aktet ligjore dhe nënligjore, ku 
përcaktohen kushtet dhe kriteret për kualifikimin e 
objekteve në proces legalizimi. Veprime këto në 
kundërshtim meligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për 
legalizimin urbanizimin  dhe integrimin e ndërtimeve pa 
leje”, i ndryshuar të ndryshuar, ligjin nr. 8093, datë 
21.03.1996 “Për rezervat ujore”, neni 2, pika 5 neni 4, 
pika 5,ligji nr.111/2012, “Për menaxhimin e integruar të 
burimeve ujore”, neni 84 dhe akteve nënligjore në zbatim 
të tij; Ligji Nr.8378,  datë  22.07.1998 i ndryshuar “Kodi 
rrugor në Republikën e Shqipërisë”, neni 2 dhe neni 4 i tij, 
nenet 38, 48 të ligjit nr. 27/2018 “Për trashëgiminë 
kulturore dhe muzetë”, VKM nr.280, datë 01.04.2015, 
Kreu III, pika 2, gërma “h”, pika 3, pika 4, germë “e” dhe 
Planin e përgjithshëm rregullues të Bashkisë Berat, 
miratuar me Vendimin e KKT-së nr. 3, datë 29.12.2016; 

me lart dhe të vlerësojë procedurat për 
shfuqizimin e lejes së legalizimit. 
Gjithashtu për pasuritë e regjistruar 
sipas lejeve legalizimi konstatuar të 
lëshuara me shkelje në 6 raste, të marë 
masa të nxjerrë urdhër kufizimi, deri në 
plotësimin e dokumentacionit të 
kërkuar ligjor. 

5 

Nga auditimi i zbatimit të procedurave të dhënies së 
lejeve të legalizimit nga Drejtoria Vendore e Agjencisë 
Shtetërore të Kadastrës Berat (ish- Drejtoria Rajonale e 
ALUIZNI-t Berat), rezultoi se është legalizuar objekti 
“Godinë e kombinuar 1 kat”, regjistruar në KPP pasuria 
nr. 3/423-Nd, volum 40, faqe 204, ZK 8501, (Leja e 
Legalizimit me nr. 1000324, datë 30.03.2020 në favor të 
subjektit “A-G” shpk), me sipërfaqe të ndërtimit 578.6 m2 
dhe parcelë ndërtimore me sipërfaqe 1298 m2, me 
sipërfaqe totale për banim 200.7 m2 dhe për aktivitet 
sipërfaqja 377.9 m2, ku referuar dokumentacionit 
hartografik (hartës së vjetër me indeks harte BR-4, e cila 
ka shërbyer për regjistrimin fillestar ortofotove të viteve 
1999, 2007 dhe 2015, kjo është një zonë brenda të cilës 
para vitit 1991 ka qenë e përbërë nga objekte shtetërore), 
rezulton se se një pjesë e objektit të legalizuar, për 
sipërfaqen prej 437 m2, ka egzistuar para vitit 1991 dhe 
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103 

E lartë 

Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore 
të Kadastrës Berat të marrë masa, të 
vendosë masë kufizimi  për pasurinë e 
regjistruar,  nr. 3/423-Nd, volum 40, faqe 
204, ZK 8501, si dhe  të njoftojë dhe të
kërkojë informacion të detajuar nga  
organet vendore për evidentimin e 
pronësisësë objektit, për të vlerësuar
procedurat për shfuqizimin e lejes së 
legalizimit 
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nuk ka ndryshuar aspak as në formë e as në ndërtim 
përveçse shtesës anësorë nga lindja në drejtim të kanalit, i 
cili rezulton si ndërtim i ri me sipërfaqe 140.8 m2. Pra, 
objekti për sipërfaqen prej 437 m2, nuk është objekt 
informal i ndërtuar në vitin 1996 sipas vetëdeklarimit, e 
për pasojë nuk mund të legalizohen në kuptimin e nenit 1 
të Ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, 
urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”. 

6 

Nga auditimi i zbatimit të procedurave të regjistrimit në2 
raste, janë kryer veprime fiktive, me pasojë lëshimin e 
certifikatave të pronësisë në mënyrë të kundërligjshme, 
pa administruar dokumentacion pronësie, për praktika 
që rezultojnë të mos jenë përfunduar nga juristët e 
DVASHK Berat. Konkretisht: 
- Me referencë nr. 8431 datë 02.08.2020 është bërë 
regjistrimi i pasurisë  me nr.4/184, vol.26, fq.110 me 
sipërfaqe 150 m2 truall dhe 121.8 m2 ndërtesë 2 kate, në 
lagjen muzeale “Goricë”. Në kartelën e pasurisë së 
paluajtshme, në seksionin C të pronësisë ka ndërhyrje 
fiktive, ku në rubrikën e lëshimit të certifikatës është 
shkruar si datë lëshimi 26.10.2020 në emër të z.FIB, 
praktika kjo e pa përfunduar dhe e pa firmosur nga juristët 
e DVASHK-së Berat. Bazuar në një referencë nr.012778 
(që nuk gjendet) është hequr urdhri i kufizimit i vendosur  
mbi këtë pasuri. Sa më sipër, është konstatuar se është 
lëshuar certifikatë pronësie, për një praktikë që, në 
sistemin elektronik IPS të kadastrës, rezulton të mos jetë 
përfundimtar nga specialistët e DVASHK Berat, por bart 
statusin e rishikimit. Po ashtu, nga verifikimi në sistemin 
IPS rezulton se certifikata me nr. 2065248 është lëshuar 
duke ndërhyrë në mënyrë të parregullt në sistemin IPS, 
bazuar në një kërkesë  me datë 23.10.2020 nr.10700 që i 
përket një qytetari dhe praktike tjetër, me qëllim vetëm 
plotësimin dhe lëshimit në mënyrë të paligjshme të kësaj 
certifikate pronësie, duke qenë se praktika në emër të 
z.FIB rezultonte në fazë rishikimi e për pasojë nuk mund 
të gjenerohej certifikate nga sistemi. 
- Me referencë  nr.01443 në emër të z. MAB është bërë 
regjistrimi i lejes së legalizimit për shtesë kati për banim, 
me sipërfaqe ndërtimi 200 m2 truall dhe sipërfaqe 
ndërtimi 137 m2, e pasqyruar në kartelën e pasurisë së 
paluajtshme, me nr.pasurie 9/148, vol.15 faqe 227 në 
lagjen “Çlirim”. Referenca me të cilën është regjistruar 
leja e legalizimit  nr.014434 është  fiktive, me mungesë të 
plotë dokumentacioni. Po ashtu, urdhri i kufizimi i 
vendosur mbi këtë pasuri është hequr pa administruar 
asnjë dokumentacion pronësie dhe nuk ka referencë apo 
firmë nënshkrimi nga juristët e DVASHK për këtë veprim 
si pasojë, është lëshuar certifikata e pronësisë në mënyrë 
fiktive me datë 30.09.2020, për praktikë që rezulton e 
papërfunduar në sistemin e kadastrës dhe që nuk është 
firmosur në kartelën e pasurisë së paluajtshme nga juristët 
e DVASHK-Berat, veprime këto në kundërshtim me 
nenin 193 të Kodit Civil dhe ligjin 111/2020 “Për 
Kadastrën” 

 
85-
103 

 
E lartë 

DVASHK Berat të marrë masa për 
vendosjen e kufizimeve mbi pasurinë 
nr.9/148, vol.15 faqe 227 si dhe mbi 
pasurinë nrnr.4/184, vol.26, fq.110 me 
sipërfaqe 150 m2 truall dhe 121.8 m2, 
ndërtesë 2 kate, deri në plotësimin e 
dokumentacionit tekniko ligjor 

7 

Me referencë nr.012126, nr.kërkese 5658 datë 02.07.2019  
është lëshuar certifikata e  pronësisë për pasurinë 
nr.12/87, vol 20, faqe 3, me sipërfaqe 4839 m2 truall dhe 
1038 m2 ndërtesë, godinë 4 kate. Origjina e kësaj pasurie 
buron nga referenca nr.0691 dhe konkretisht: 
- Vendimi nr.123 datë 02.0.1994 të Komisionit të Kthimit 
të Kompensimit të Pronave të Bashkisë Berat, për 
subjektin e shpronësuar  AB. 

 
55-60 E lartë 
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- Vendim gjykate nr.448 datë 07.07.2000, me të cilën 
gjykata ka vendosur t’i ktheje sipërfaqet e lira prej 
1600m2 dhe 500m2, të njohura më parë me vendimin 
nr.123 të KKKP 
- Vendim gjykate nr.1033 datë 26.12.2002 me të cilët 
Gjykata ka vendosur t’i ktheje sipërfaqen e lire prej 1100 
m2. 
Duke qene se në truallin me sipërfaqe 15825 m2 qe u 
kthehet trashëgimtarëve B, përfshihet edhe materniteti së 
bashku me objektet social-ekonomike të ndërtuara mbi 
këtë truall, Drejtoria e Administrimit dhe Shitjes së 
Pronave Publike në Ministrinë e Financave dhe 
Ekonomisë, përmes kontratës nr.2279 rep- nr.657 kol, 
datë 03.05.2010, u ka shitur ish-pronarëve B sipërfaqen 
përkatëse truall+objektin e maternitetit. 
Me referencë nr.07143, me kontratë shitje nr.1834 rep, 
nr.617 kol,  datë 18.05.2010, rezulton se trashëgimtarët e 
familjes B, i kanë shitur Shoqërisë “U “ sh.p.k truallin me 
sipërfaqe 4845 m2 dhe objektin “maternitet” të 
privatizuar, me sipërfaqe 1080 m2. 
Me referencën nr.12126,  Shoqëria “U” shpk. aplikon për 
lëshim certifikate për pasurinë nr.12/87 ndërkohë që 
objekti prej 1038 m2(sipas LN2018) rezulton i shembur 
prej mese 10 vitesh, sipas ortofotove. Bashkëlidhur këtij 
dokumentacioni, plani i rilevimit, dokument ky që mban 
datën 26.06.2019, paraqet ndërtesën e maternitetit, sipas 
të njëjtës gjurmë të planvendosjes së privatizimit të 
maternitetit, e cila faktikisht rezulton e prishur. Me 
urdhrin nr. 50, datë 29.07.2019 nga Regjistruesi është 
urdhëruar “të lëshohet certifikata e pronësisë për pasurinë 
nr.12/87 vol.2, fq.3, zk.8502 sipas sipërfaqeve të 
përcaktuara në matjet LN 2018”. Për pasojë, është lëshuar 
certifikata në datë 29.07.2019 për një objekt inekzistent 
me sipërfaqe 1038 m2. 

 
DVASHK Berat të marrë masa që të 
njoftojë Shoqërinë “U sh.pk.” për 
dorëzimin e certifikatës dhe të bëjë 
korrigjimet dhe shënimet përkatëse në 
kartelë, lidhur me mos ekzistencën e 
godinës “maternitet”, e cila rezulton e 
shembur. 
 

8 

Me referencë nr. 0479, datë 19.11.2009 është bërë 
regjistrimi i pasurisë me nr. 36/67, vol.6, fq.158, zk 2848 
Otllak, me sipërfaqe trualli 10300 m2, me datë lëshimi 
certifikatë pronësie 13.05.2010, për të cilën është kryer 
transaksion te personat e tretë.  Regjistrim fillestar është 
bazuar në akte të fitimit të pronësisë të cilët janë 
administruar në formë fotokopje dhe pa planvendosje, 
sipas dokumentacionit të paraqitur nga një zyrë 
përmbaruese, bazuar në vendimin nr.42, datë 11.03.2009 
të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat me objekt 
“Lëshimin e urdhrit të ekzekutimit”.  Konkretisht: 
- Është regjistruar pasuria me nr.36/67 në datën 
11.11.2009  me Vendimin nr.43, datë 02.09.1994 të 
Komisionit të Kthim-Kompensimit të Pronave nga 
Këshilli  i Rrethit rreth 5 dynym truall, pa u shoqëruar me 
planvendosjen e miratuar nga anëtarët e komisionit. 
Me vendimin nr.43, datë 13.03.1996 të Gjykatës së 
Rrethit Berat, trashëgimtarëve  u është kthyer edhe një 
sipërfaqe tjetër prej 10,000 m2 truall. Ky vendim është 
fotokopje si dhe nuk është shoqëruar me plan-vendosje.  
- Është bërë ndryshimi i zërit nga arë në truall pa 
miratimin e Drejtorisë së Administrimit dhe Mbrojtjes së 
Tokës në Këshillin e Qarkut. 
- Janë hequr kufizime dhe padia e sekuestros pa miratimin 
e drejtorit të DVASHK-së Berat dhe pa një vendim 
gjyqësor të formës së prerë për legjitimimin e këtij 
veprimi. Për pasojë, pas heqjes së sekuestros, një pjesë e 
pasurisë ka pësuar transaksion me persona të tretë. 
- Ne kushtet e ekzistencës se mbivendosjes mes dy titujve, 

 
61-63 

 
E mesme 

 
DVASHK Berat të marrë masa për të 
vendosur urdhër kufizimi mbi pasurinë 
përkatëse deri në plotësimin e 
dokumentacionit të konstatuar në 
mungesë(të kofirmuar nga ATP-ja), si 
dhe të administrohet vërtetimi gjyqësor 
se mbi këtë pasuri është shteruar padia 
civile mes palëve pretenduese.   
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të KKP dhe AMTP-së, së një qytetari, nuk është 
administruar asnjë informacion nëse mbi këtë pasuri ka 
shteruar konflikti gjyqësor civil mes dy palëve.  
Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me ligjin 
nr.111/2018 “Për Kadastrën”, nenin 17, si dhe  nenit 211, 
paragrafi i dytë të Kodit të Procedurës Civile dhe me 
pikën 3 të Rregullores nr.184/1999 “Për punën në 
hipotekë” 

9 

Me referencë nr.01249 datë 14.11.2019 është bërë 
regjistrimi  i kontratës së dhurimit për pasurinë nr.15/2016 
me sipërfaqe 400m2 truall dhe sip.ndërtimi 97 m2, vol.11, 
fq.58.  Nga shqyrtimi i dokumentacionit dhe origjina e 
pronësisë rezulton se për objektin prej 97 m2 mungon akti 
i  fitimit të pronësisë,  në kundërshtim me nenin  193 të 
Kodit Civil dhe nenin 17 të ligjit nr.111/2018 “Për 
Kadastrën, konkretisht leja e ndërtimit, por gjendet 
bashkëlidhur vetëm një vërtetim nga Arkivi Shtetëror i 
Qarkut Berat e cila shprehet se z.F. Y. është miratuar leja 
e ndërtimit në lagjen 30 vjetori, me Vendimin nr. 60 datë 
27.08.1990 të Këshillit Popullor të Qytetit. Po ashtu, 
kontrata e shitblerjes së pasurisë nga Bashkia Berat nuk 
është shoqëruar me plan vendosjen e miratuara nga sektori 
i urbanistikës së bashkisë. 

 
 
55-60 

 
 
E mesme 

 
 
 
 
 
DVASHK Berat të marrë masa të 
nxjerrë urdhër kufizimim për pasurinë, 
vol.11, fq.58.   deri në konfirmimin e 
shitjes së truallit nga Bashkia Berat, 
plotësimin e dokumentacionit lidhur 
me lejen e ndërtimit. 
 

10 

Drejtoria Vendore e ASHK Berat (ish-ZVRPP Berat), në 
2 raste, me indicie, sipas referencave 08695, 02743,  ka 
regjistruar vendime të Komisionit të Kthimit dhe 
Kompensimit të Pronave, në kushtet kur mungojnë 
dokumente të nevojshme për të kryer regjistrimin fillestar, 
si: 
-Referenca 08695, datë 15.04.2016, bashkëlidhur 
vendimit të KKP, planvendosja bashkëlidhur vendimit të 
KKKP nr. 183, datë 22.12.1998, nukka  firmën dhe vulën 
e Komisionit të KKP . 
-Referenca 02743, datë 23.03.2002, bashkëlidhur 
vendimit të KKP Berat nr. 63, datë 28.01.1994, mungon 
proces-verbali i marrjes ne dorëzim te pronës (piketimi i 
truallit). Ndryshimet e vendimit janë bërë me Vendim të i 
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat nr. 37, datë 
01.02.2000, por vendimi nuk është administruar në kopjen 
origjinale dhe mungon plan-vendosja 
bashkëlidhurvendimit të Gjykatës nr. 37, datë 01.02.2000.  
Sa sipër është në kundërshtim me Rregulloren e 
Brendshme nr. 184, datë 08.04.1999, “Për Punën në Zyrën 
e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”ndryshuar me 
nr. 7, datë 07.01.2000, Kreu IV, pikat 9 dhe 14.   
Gjithashtu,sipas Vendimit  të  Komisionit të KKP, 
Bashkia Berat nr. 63, datë 28.01.1994, është vendosur, 
kthimi i një sipërfaqeje prej 5527 m2 truall. Vendimi nuk 
ka njohur të drejtën e parablerjes për objektet shtetërore 
në  pjesën e zënë të sipërfaqes së njohur prej 15463 m2.  
-Por, konstatohet se me kontratën e shitjes datë 
20.07.1994, është shitur nga Spitali Civil Berat, ndërtesa 
prej 140 m2, konfirmuar na Dega e AKP Berat, në një 
kohë që, pronarit nuk i ishte njohur e drejta e parablerjes. 
-Më datë 11.01.1995 është përsëritur kontrata, ku 
cilësohet se trualli prej 140 m2, i jepet pa shpërblim 
pronarit, sepse është pronar i truallit.  
Kontratat e mësipërme janë të kundërligjshme, sepse nuk 
kanë mbajtur parasysh vendimin e KKP, Bashkia Berat 
nr. 63, datë 28.01.1994, i cili nuk ka njohur të drejtën e 
parablerjes në sipëfaqet e zëna 
 

 
 
55-60 

 
 
E mesme 

 
 
Drejtoria Vendore e ASHK Berat,të marrë 
masa dhe të nxjerrë urdhër kufizimi, për 
pasuritë sipas referencave: 08695, 02743,  
deri në plotësimin e referencave me 
dokumentacionin tekniko-ligjor . 
Gjithashtu të merren masa për të ardhmen 
duke mos regjistruar vendime te KKP, në 
kushtet e mungesës së plan-vendosjeve, të 
vendimeve origjinale të gjykatave dhe të 
moszbatimit të vendimeve të KKP për të 
drejtën e parablerjes 

11 Në 3 raste, janë kryer regjistrime fillestare të pasurive, 113-   
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përmes procedurës 24/b në lagjet muzeale, Mangalem, 
Kala dhe Goricë, përfshirë pasuri që kanë rezultuar të 
shembura e të rindërtuara, për të cilat nuk është 
administruar asnjë leje restaurimi apo ndërhyrjeje nga 
Instituti i Monumenteve të Kulturës. Konkretisht, këto 
problematika janë konstatuar në regjistrimet si mëposhtë: 
- Me referencë nr.07042 datë 14.08.2008 është bërë 
regjistrimi fillestar i pasurisë nr.3/228, vol.20, faqe 19, 
lagja muzeale “Mangalem”, me sip. 221 m2 truall dhe 134 
m2 ndërtesë në emër të z.KS. Për këtë pasuri është lëshuar 
certifikata e pronësisë me datë 16.09.2019. 
- Me referencë nr.11324  datë 31.05.2017 është bërë 
regjistrimi i pasurisë nr. 4/137 datë 07.09.2017 për sip. 
100m2 truall dhe 100 m2 ndërtesë në lagjen muzeale 
Goricë. Në datën 16.07.2019 është bërë lëshimi i 
certifikatës në emër të P. Th.  
- Me reference nr.006017, datë regjistrimi 28.05.2007 
është bërë regjistrimi i pasurisë nr.1/70, vol.16, fq.235 me 
sipërfaqe objekt+truall 56 m2 në lagjen Kala. 

124  
 
E mesme 

DVASHK Berat të marrë masa për të 
administruar vërtetimin nga Drejtoria 
Rajonale e Kulturës Berat se subjektet 
nuk kanë bërë ndryshime në objekt pa 
miratimin e Institutit të Monumenteve 
të Kulturës si dhe të bëjë një rivlerësim 
të praktikave të mësipërme, në 
rrethanat e ndryshimeve të reja ligjore 
që kanë përfshirë pronat e regjistruara 
me procedurën 24-25/b 

12 

Lista i trojeve të zonës kadastrale Otllak me nr.2848, me 
102 pasuri të llojit arrë+truall dhe truall nuk ka firmën e 
KryePt, të Kryetarit të Komunës dhe vulën përkatëse. Për 
këto troje, DVASHK Berat ka vijuar regjistrimin e trojeve 
dhe banesave të qytetarëve të zonës Otllak ndërsa për 
listën e trojeve të Uznovës, për shkak të korrigjimeve që 
mbart ky dokument, është vendosur urdhër kufizimi, duke 
ndalur veprimet e regjistrimeve të pasurive që kanë 
qytetarët e përfshirë në këtë listë 

 
 
63-65 

 
 
Emesme 

 
 
DVASHK Berat të marrë masa që ta 
referojë problematikat e listës së 
trojeve në Otllak dhe Uznovë në 
Drejtorinë e Përgjithshme të ASHK, 
me qëllim vlerësimin mbi mënyrën e 
vijimit të operimit me regjistrimin e 
këtyre pasurive. 
 

13 

Me referencë nr.03468 datë regjistrimi 14.01.2019, për 
pasurinë nr.111/12, vol.1, fq.122 e llojit arrë+truall, me 
sipërfaqe 2662.6 m2 arrë dhe 200 m2 truall, zk 8504 
Uznovë është konstatuar se: 
Është lëshuar certifikata e pronësisë me datë 28.01.2019, 
për sipërfaqen e truallit 200 m2, në kundërshtim me 
urdhrin e Regjistruesit për kufizim me nr.1677 prot, datë 
20.12.2018, për ndalimin e veprimeve për shkak të 
mungesës së elementeve të formës dhe përmbajtjes së 
listës emërore të pronarëve të trojeve dhe shtëpive në 
zonën kadastrale nr. 8504, Uznovë, mbi bazën e të cilës 
janë regjistruar këto pasuri. Konkretisht, ky kufizim është 
bërë për shkak se lista emërore e pronarëve të trojeve dhe 
shtëpive ka korrigjime, fshirje, shtesa, ne emrat e 
pronarëve dhe parregullsi të tjera në lidhje me numrat 
rendore etj 
 

63-65 
 
 
E mesme 

 
DVASHK Berat të marrë masa për 
vendosjen e kufizimit për sipërfaqen e 
truallit prej 200m2 në pasurinë 
nr.111/2, vol.1, fq.122, deri në 
plotësimin me dokumentacionin 
tekniko ligjor, duke vlerësuar nëse 
pasuria përkatëse mbart korrigjime në 
listën emërore. 
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Drejtoria Vendore e ASHK Berat (ish-ZVRPP Berat), në 
4 raste, me indicie, sipas referencave me numra: 
00002901,00003994,00002902,00002694,ka regjistruar 
pasuri të paluajtshme të përfituara nga privatizimi, në 
dokumentacionin e të cilave mungojnë dokumentet 
tekniko-ligjore, si aktet e dorëzimit të nënshkruara 
nga AKP dhe blerësi dhe kontratat e marrëdhënieve 
me truallin, nga të cilat: 
-Në dokumentacionin e 2 referencave me numra: 
00002901, 00002902, në referenca mungon akti i 
dorëzimit i nënshkruar nga AKP dhe blerësi. 
-Në dokumentacionin e 2 referencave me 
numra:00003994, 00002694, në referenca mungon 
kontrata për marrëdhëniet me truallin, në sipërfaqe të 
përgjithshme 252.9  m2(52.9+200) 
Përsa u trajtua më sipër, bie në kundërshtim 
meRregulloren e Brendshme nr. 184, datë 08.04.1999, 
“Për Punën në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të 
Paluajtshme”ndryshuar me nr. 7, datë 07.01.2000, Kreu 
IV, pika 7. 

 
 
65-69 

 
 
E mesme 

Drejtoria Vendore e ASHK Berat, të 
marrë masa dhe të nxjerrë urdhër 
kufizimi, për pasuritë sipas referencave 
me numra: 
00002901,00003994,00002902, 
00002694,deri në plotësiminme 
dokumentacionin tekniko-ligjor, si dhe 
të fillojë procedurat dukengritue grup 
pune, për rivlerësimin edhe një herë të 
dokumentacionit tekniko ligjor mbi 
bazën e të cilit janë regjistruar pasuritë, 
duke njoftuar subjektet për fillimin e 
procedurave përkatëse. 
Gjithashtu tëmerren masa për të 
ardhmen duke mos regjistruar pasuri të 
përfituara nga privatizimi, në kushtet e 
mosplotësimit të dokumentacionit 
tekniko ligjor me kontratën për 
marrëdhëniet me truallin dhe aktin e 
dorëzimit të nënshkruar nga AKP. 

15 
 

Nga auditimi i zbatimit të procedurave të regjistrimit të 
pasurive sipas lejeve të ndërtimit dhe ligjeve urbanistike, 
sipas referencave nr. 8904, nr. 12734 dhe nr. 13841, ZK 
8501, janë regjistruar dhe kryer veprime për pasuritë 
pallat me tre seksione, me funksion të përzier 5 kat + 
papafingo: 
- pasuria nr. 10/304, volum 24, faqe 225, truall dhe 
ndërtesë me sipërfaqe 234 m2, ndarë njësitë në volum 38, 
faqe 175 deri faqe 193; 
- pasuria nr. 10/305, volum 24, faqe 226, truall dhe 
ndërtesë me sipërfaqe 234 m2, e cila është korigjuar me 
referencë nr. 12794 në sipërfaqen 248.7 m2, ndarë njësitë 
në volum 38, faqe 194 deri faqe 212; 
- pasuria nr. 10/306, volum 24, faqe 227, ndërtesë me 
sipërfaqe 234 m2, e cila pas bashkimit të truallit me 
objektin(referencë nr. 13841) ka kaluar volum 40, faqe 
88, pasuria nr. 10/541, me sipërfaqe të bazës 234 m2 dhe 
truall me sipërfaqe 234 m2. Njësitë e këtij seksioni janë 
regjistruar nga faqja 94 deri në faqe 105, volum 40, 
gjithsej 12 njësi. Rezulton se veprimet dhe procedura e 
regjistrimit, janë kryer në mungesë të dokumentacionit 
urbanistik dhe shkelje të kushteve të lejes së ndërtmit, 
konkretisht: 
-  Mungon planvendosja bashkëlidhur kontratës së 
shitblerjes së truallit, që ka shërbyer si Titull pronësie; 
- Referuar dokumentacionit ligjor urbanistik(Vendimi i 
KRRT-së së Rrethit Berat nr. 22, datë 24.07.1995, 
Formulari nr. 4 nr. 736, datë 18.09.1995, leje ndërtimi për 
subjektin “V” shpk dhe planvendosje e objektit) rezulton 
se kati papafingo i objektit(3 seksionet), nuk është 
miratuar me dokumentacion ligjorë urbanistik, për 
rrjedhojë regjistrimi i objektit pallat 5 kat +papafingo 
me 3 seksione, duke regjistruar edhe një kat papafingo, 
është kryer më kundërshtim me dispozitat 
ligjore.Gjithashtumungon Leja e Shfrytzimit të objektit, 
e miratuar nga Bashkia Berat, si një nga aktet bazë që 
përcakton ndërtimin e objektit në përputhje me 
dokumentacionin urbanistik të miratuara dhe që shërben 
për regjistrimin e objektit. Veprime këto në kundërshtim 
me nenin 25/a, neni 45 të ligjit nr. 33, datë 21.03.2012 
“Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, nenet 12 dhe 

70-85 E larte 

 
 
Drejtori i DVASHK Berat,të marrë 
masa, bazuar në shkeljet e 
konstatuara dhe në dispozitat ligjore 
përkatëse, të nxjerrë urdhër kufizimi 
për pasuritë: 
- pasuria nr. 10/304, volum 24, faqe 
225, truall dhe ndërtesë me sipërfaqe 
234 m2, ndarë njësitë në volum 38, faqe 
175 deri faqe 193; 
- pasuria nr. 10/305, volum 24, faqe 
226, truall dhe ndërtesë me sipërfaqe 
234 m2, e cila është korigjuar me 
referencë nr. 12794 në sipërfaqen 248.7 
m2, ndarë njësitë në volum 38, faqe 194 
deri faqe 212; 
- pasuria nr. 10/541, volum 40, faqe 88, 
me sipërfaqe të bazës 234 m2 dhe truall 
me sipërfaqe 234 m2, ndarë njësitë nga 
faqja 94 deri në faqe 105, volum 40; deri 
në plotësimin me dokumentacionin 
tekniko ligjor që shërben si Titull Pronëie 
dhe të konstatuar në mungesë 
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13, të ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe 
disiplinimin e punimeve të ndërtimit”; pika 5 të UKM nr. 
2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të 
akteve, që verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive 
të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të 
regjistruesit”, Udhëzimi nr. 132, datë 02.06.2003 të 
Kryeregjistruesit të ZQRPP Tiranë 

16 

Nga auditimi i zbatimit të procedurave të regjistrimit të 
pasurive sipas lejeve të ndërtimit dhe ligjeve urbanistike, 
në 2 raste, me referencë nr. 07484, 8215 dhe nr. 13884, 
ZK 8501, është regjistruar pasuria nr. 1/317, volum 40 
faqe 110, Arë+truall me sipërfaqe totale 3500 m2, nga e 
cila truall me sipërfaqe 500 m2, dy godina, njëra 2 katëshë 
dhe tjetra 1 katëshe me podrum,  me sipërfaqe ndërtimi 
363,56 m2, bazuar në dokumentacionin urbanistik ligjor 
dërguar nga ish Komuna Otllak me shkresat nr. datë 
01.03.2007 dhe datë 01.12.2010. Referuar 
dokumentacionit rezulton se ka mospërputhje dhe 
pasaktësi të dhënash në dokumentacionin ligjor 
urbanistik. 
me referencë nr. 014013 dhe 07364 ZK 8501, është 
regjistruar pasuria nr. 5/6-Nd, volum 20, faqe 214, objekti 
ndërtesë 2 kat+bodrum me sipërfaqe të bazës 175 m2, e 
cila është ndarë në këto pasuri: volum 40, faqe 156, 
pasuria nr. 5/6-Nd1, bodrum me sipërfaqe 102 m2; volum 
40, faqe 157, është regjistruar pasuria nr. 5/6-Nd2, 
ndërtesë me sipërfaqe 37 m2; volum 40, faqe 158,  është 
regjistruar pasuria nr. 5/6-Nd3, ndërtesë me sipërfaqe 138 
m2; volum 40, faqe 159,  është regjistruar pasuria nr. 5/6-
Nd4, ndërtesë me sipërfaqe 208 m2.   
Referuar dokumentacionit ligjor urbanistik, në 
planvendosjen e miratuar për objektin, rezulton se është 
miratuar ndërtimi i një banese 2 kat, me sipërfaqe të 
bazës 100 m2(matur sipas shkallës 1:500), pra nuk është 
miratuar  ndërtimi i bodrumit, gjithashtu është 
regjistruar sipërfaqe e bazës së objektit 175 m2, që 
rezulton 75 m2 më e madhe se  ajo e miratuar 100 
m2(referuar plan vendosjes së objektit. Veprime këto në 
kundërshtim me nenin 24/a, të ligjit nr. 7843, datë 
13.07.1994 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtëshme”, 
i ndryshuar, neni 26 dhe neni 51, të ligjit nr. 111, datë 
07.02.2019 “Për Kadastrën”,. pikën 5, të UKM nr. 2, datë 
12.09.2012,  UKM nr. 1, datë 13.04.2016; Regulloren nr. 
184, datë 08.04.1999, “Për Punën në Zyrën e Regjistrimit 
të Pasurive të Paluajtshme”me ligjigjin nr. 33, datë 
20.03.2012 dhe Regulloren nr. 184, datë 08.04.1999 “Për 
punën e zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme” 

70-85 E mesme 

 
 
 
 
 
Drejtori i DVASHK Berat,të marrë 
masa, bazuar në shkeljet e konstatuara, 
të pezullojë kryerjen e veprimeve mbi 
pasuritë deri në plotësimin dhe 
saktësimin e dokumentacionit ligjor 
urbanistik 

17 

Me referencë nr. 3673 me nr. kërkese 3846 datë 
07.05.2019 për shërbimin korrigjim gabimi ne kartele, për 
pasurinë nr.111/11, vol.1, fq.121 e llojit arë +truall me 
sipërfaqe 2471 m2 arë, 200 m2 truall dhe 76 m2 ndërtesë 
në lagjen Uznove, është regjistruar leja e legalizimit 
nr.10003197  datë 29.03.2019 për objekti shërbimi 1 kat 
me sipërfaqe parcele ndërtimore 160 m2 dhe sipërfaqe 
ndërtimi 160 m2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit 
rezulton  se është bashkuar objekti pa titull pronësie prej 
76 m2, objekt me vete, me objektin e legalizuar prej 160 
m2. Po ashtu, është regjistruar edhe sipërfaqja e truallit 
prej 360 m2(nga te cilat 200 m2 pa titull pronësie), në 
kundërshtim me urdhrin për regjistrim kufizimi nr. 1677 
prot, datë 20.12.2018, për ndalimin e veprimeve për shkak 
të mungesës së elementeve të formës dhe përmbajtjes së 
listës emërore të pronarëve të trojeve dhe shtëpive të zk 

70-85 E mesme 

DVASHK Berat të marrë masa për 
vendosjen e kufizimit, rikthimin e 
kartelës në gjendjen e mëparshme për 
pasurinë nr.111/11, vol.1, fq.121 dhe 
hapjen e një kartele të re për 
regjistrimin e lejes së legalizimit. 
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8504, Uznovë. Nga veprimet në kartelë konstatohet se 
është regjistruar në kundërshtim me nenin 193 të Kodit 
Civil një sipërfaqe ndërtese 235 m2. Sa më sipër është 
lëshuar certifikata për sipërfaqen 235 m2 si dhe për 
sipërfaqen e truallit 360 m2 truall me datë 08.05.2019. 

18 

Me referencë nr.012359, datë 24.09.2019 është bërë 
regjistrimi i pasurisë me nr.26/386, me sipërfaqe trualli 
182.5m2 truall dhe 108.9m2 ndërtesë në emër të 
bashkëpronarëve Verija.  Ky regjistrim është bazuar në 
vendimin nr.8, datë 11.09.2019 të Regjistruesit, në kuadër 
të VKM nr. 442, datë 18.07.2018 “Për përcaktimin e 
procedurës së kalimit të pronësisë dhe regjistrimit të 
pasurive të paluajtshme të ndërtuara deri me datë 
10.08.1991 dhe të truallit funksional” “Për përcaktimin e 
procedurës së kalimit të pronësisë dhe regjistrimit të 
pasurive të paluajtshme të ndërtuara deri me datë 
10.08.1991 dhe të truallit funksional”. Regjistrimi nuk 
është kryer nga një jurist i DVASHK-Berat, por është 
përpunuar vetëm nga një hartograf. 
Po ashtu, rezulton se nga vendimet për kalimin e 
pronësisë në kuadër të VKM nr. 442, datë 18.07.2018 
“Për përcaktimin e procedurës së kalimit të pronësisë dhe 
regjistrimit të pasurive të paluajtshme të ndërtuara deri me 
datë 10.08.1991 dhe të truallit funksional”, nga një objekt 
me sipërfaqe 200 m2 ndërtesë dhe 200 m2 truall i 
regjistruar, të jetë përfituar një objekt me sipërfaqe 249 
m2 ndërtesë dhe 451 m2 truall, (i ndarë në dy objekte), 
më shumë se 300m2 truall që përcakton pika 19 e VKM 
nr. 442, datë 18.07.2018 “Për përcaktimin e procedurës së 
kalimit të pronësisë dhe regjistrimit të pasurive të 
paluajtshme të ndërtuara deri me datë 10.08.1991 dhe të 
truallit funksional”. Për këtë sipërfaqe tepër, prej 151 m2, 
sipas pikës 19 subjekti duhej të paguante çmimin sipas 
hartës së vlerës së pronave 

103-
113 Emesme 

DVASHK Berat të marrë masa për të 
rishqyrtuar të gjithë praktikën e 
realizuar, veprimet e bëra në kartelë, në 
raport me ndryshimet e reja ligjore, si 
dhe vlerësojë vendosjen e urdhër 
kufizimit për dy pasuritë, deri në 
arkëtimin e vlerës së tokës për 
sipërfaqen 151 m2, të përfituar tepër 
mbi sipërfaqen falas prej 300 m2. 
 

 
I.3. Konkluzioni i përgjithshëm dhe Opinioni i auditimit. 
Arrin në konkluzionin që: 
Nga auditimi i aktivitetit të institucionit, për periudhën 3 vjeçare, për vitet.2018, 2019 dhe 2020, 
deviacionet e evidentuara janë mbi nivelin e materialitetiti llogaritur nga audituesit e Kontrollit të 
Lartë të Shtetit bazuar në Manualin e Auditimit të Përputhshmërisë të KLSH-së, si më poshtë: 
- Gjatë zbatimit të procedurave të legalizimit të objekteve, nuk kemi një administrim të korrekt të 
dokumentacionit, pasi për 1868 dosje të përfshira në proces legalizimi, nuk administrohet 
dokumentacioni përkatës lidhur me ecurinë e procedurave; 
- Është evidentuar fenomeni i neglizhencës së dërgimit të parcelave ndërtimore për të bërë 
kalimin e pronësisë me VKM dhe mungesa e një regjistri përkatës, duke krijuar vonesa në 
likuidimin e parcelave ndërtimore me një sipërfaqe totale prej 62,982.5 m2,për 396 leje 
legalizimi të miratuara, që duhej paguar prej subjekteve informale  shuma prej 62,982,500 lekë. 
- Është miratuarlegalizimi i objekteve informale, duke mos zbatuar kriterin e miratimit të 
parcelës ndërtimore sa 3 fishi i bazës së objektit, për rrjedhojënë 16 raste të konstatuara,është 
përfituar më tepër nga poseduesit e e lejeve të legalizimit përkatëse, sipërfaqja totale prej 
2268 m2 
 - Janë legalizuar objekte, duke mos zbatuar kriteret  përkatëse duke legalizuar në zonë 
arkeologjike dhe pa respektuar distancat nga rrugët, kanalet, etj.  
- Rezultojnë vonesa lidhur me kryerjen shërbimeve ndaj publikut, brenda afateve ligjore, pasi për 
periudhën para dhe deri 31.12.2020, rezultojnë  4551 praktika të pa përfunduara, të cilat nuk 
administrohen nëarkiv, por mbahen nga specialistët për afate të gjata. 
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- Administrimi i dokumentacionit nuk plotëson kërkesat dhe standardet, pasi lëvizjet e shpeshta 
të punonjësve dhe largimet nga puna, nuk shoqërohen me dorëzimin e   dokumentacionit 
përkatësdhe nuk mbahet procesverbali i dorëzimit, ku të pasqyrohen të gjithë dokumentet që ka 
dorëzuar personi që largohet nga vendi i punës. 
 - Nga Ish-ZVRPP Berat (sot DVASHK Berat) nuk administrohet një bazë të dhënash për 
praktikat me mbivendosje ndër vite, kryesisht para vitit 2017, ku të trajtohen procedurat e 
ndjekura dhe ecuria e tyre; 
- Ruajtja dhe siguria e dokumentacionit nuk është konform rregullave dhe normave ligjore të 
përcaktuara, pasi ambientet e arkivës  janë të papërshtatshme, mungojnë hapësirat e nevojshme 
dhe sistemi i dokumentacionit në rafte, por rezulton që numër i madh referencash vendosen në 
dySh, duke mos plotësuar standardet minimale, të ruajtjes dhe administrimit të dokumentacionit 
që arkivohet. 
 
OPINIONI I AUDITIMIT 
 
Opinion mbi përputhshmërinë: I modifikuar (Kualifikuar) 
Ne kemi audituar përputhshmërinë e veprimtarisë së Drejtorisë Vendore të Agjencisë Shtetërore 
të Kadastrës Berat (ish Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Berat dhe ish-ZVRPP Berat), me ligjin 
nr. 9482, datë 03.04.2006 me ndryshime; ligjin 20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare 
të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”; ligjin nr. 33, datë 21.03.2012 “Për regjistrimin e 
pasurive të paluajtshme”; ligjin nr. 111/2018 “Për Kadastrën”;  
Në opinionin tonë, bazuar në punën e kryer të auditimit ka rezultuar se aktiviteti i Drejtorisë 
Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat, se ka devijime/shkelje nga kuadri ligjor dhe 
rregullator në fuqi, të cilat në gjykimin profesional të audituesit të pavarur janë materiale por jo 
të përhapura. 
Baza për opinionin  
Ne kemi kryer auditimin e përputhshmërisë në mbështetje me ligjin nr.154/2014, datë 
27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”  në përputhje me 
(ISSAI 4100) Standardet Ndërkombëtare të Auditimit, Manuali i Auditimit 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. 
Ish Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Berat 
- Nga Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat (ish- Drejtoria Rajonale e 
ALUIZNI-t Berat) për periudhën objekt auditimi, janë lëshuar 879 leje legalizimi për objektet 
informale të  legalizuara. Nga 879 leje legalizimi të lëshuara, 550 leje legalizimi janë lëshuar 
vetëm për objektin me shënimin në lejen e legalizimit “Kalimi i pronësisë për parcelën 
ndërtimore do miratohet me Vendim të Këshillit të Ministrave”, nisur nga çmimet e tokës truall 
për këto zona, sipas Vendimit të KM nr.  89, datë 03.02.2016 “Për miratimin e hartës së vlerës së 
tokës në Republikën e Shqipërisë”, dhe për sipërfaqet e parcelave ndërtimore, rezulton një shumë 
që duhej paguar prej subjekteve informale prej 62,952,900 lekë(deri 31.12.2020) veprime këto 
në kundërshtim me ligjin nr.  9482, datë 03.04.2006 me ndryshime, neni 17 ( pika 5 ); 
 - Procedurat e legalizimit dhe miratimi i lejeve nuk janë kryer në përputhje me aktet ligjore e 
nënligjore, pasi:  
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- Në 16 raste, është miratuar  legalizimi i objekteve informale, duke mos zbatuar kriterin e 
miratimit të parcelës ndërtimore sa 3 fishi i bazës së objektit, për rrjedhojë është përfituar më 
tepër nga zotëruesit e lejeve të legalizimit përkatëse, sipërfaqja totale prej 2268 m2; 
- Në 8 raste, është kryer legalizimi i objektit informal të ndërtuar në buzë të kanalit, pa 
respektuar distancat e lejuara; 
- Në 4 raste miratuar legalizimi i objekteve informale në tokë bujqësore, kullotë, gurore, etj, pa u 
miratuar më parë, ndryshimi i zërit kadastral, pasiështë ndryshuar regjimi i tokës në llojin e 
pasurisë “Truall”; 
- Në 13 raste, janë kryer legalizime të objekteve pa respektuar distancat nga rrugët, madje edhe 
mbi trotuare; 
- Në 2 raste Leja e Legalizimit është lëshuar për një objekt informal që ndodhen në zonën e 
mbrojtur arkeologjike  të miratuar me VKM nr.  767, datë 12.11.2014 “Për shpalljen të qendrës 
historike të qytetit të Beratit dhe miratimin e rregullores për mbrojtjen, konservimin e integruar 
dhe administrimin e saj e të zonës së mbrojtur përreth”, 
- Në 4 raste Leja e Legalizimit është lëshuar për objekte që ndodhen në territore të institucioneve 
publike; 
- Në 2 raste Leja e Legalizimit është lëshuar për objekte që nuk janë ndërtuar me materiale të 
qëndrueshme; 
- Në 5 raste, janë krijuar të ardhura të munguaranë vlerën totale prej 27,373,500 lekë, 
përkatësisht nga mos pagesa e taksës së ndikimit në infrastrukturë në vlerën 21,359,000 lekë, nga 
përdorimi i truallit “shtet” pa paguar qiranë përkatëse, në vlerën 4,136,600 lekë dhe  në një rast 
nuk është aplikuar saktë nga Bashkia Berat vjelja taksës së ndikimit në infrastrukturë për tre 
objektet informale, në shumën prej 988,000 lekë; 
- Ish-ZVRPP Berat (sot DVASHK Berat) nuk ka mbajtur evidencë më vete të ankesave të 
trajtuara gjatë periudhës 01.01.2017-31.03.2020, afatet e shqyrtimit të tyre, përgjigjet dhe 
mënyrën e zgjidhjes së tyre; 
- Ish-ZVRPP Berat (sot DVASHK Berat) nuk ka mbajtur evidencë më vete të proceseve 
gjyqësore, hapjen e dosjeve, ndjekjen dhe ecurinë e tyre; 
Nga Ish-ZVRPP Berat (sot DVASHK Berat) nuk administrohet një bazë të dhënash për praktikat 
me mbivendosje ndër vite, kryesisht para vitit 2017, ku të trajtohen procedurat e ndjekura dhe 
ecuria e tyre 
- Në 2 raste, janë kryer veprime fiktive, me pasojë lëshimin e certifikatave të pronësisë në 
mënyrë të paligjshme, pa administruar dokumentacion pronësie, për praktika që rezultojnë të 
mos jenë përfunduar 
- Në 1 rast Ish-ZVRPP Berat (sot DVASHK Berat), në regjistrimin e pasurive sipas vendimeve 
të KKKP-së kjo ka sjellë regjistrimin dhe certifikimin eobjektit“ish maternitet” të privatizuar, me 
sipërfaqe 1080m2, kur në fakt ky objekt rezulton inekzistent, pasi është prishur dhe mbi të është 
ndërtuar objekt tjetër. 
Në 6 raste Ish-ZVRPP Berat (sot DVASHK Berat), në regjistrimin e pasurive sipas nenit 25/b 
nga auditimi ka rezultuar mangësi në dokumentacionin që ka shërbyer për regjistrim; 
Në 6 raste Ish-ZVRPP Berat (sot DVASHK Berat), ka vijuar regjistrimin e pasurive sipas lejeve 
të ndërtimit, me mangësi në dokumentacion dhe në mungesë të marrëdhënieve me truallin, pasi 
nuk janë verifikuar elementët e formës dhe të përmbajtjes dhe nuk janë plotësuar shtojca 2 dhe 3 
Përgjegjësitë e Drejtuesve të DVASHK Berat: 
Strukturat drejtuese të DVASHK Berat, 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 
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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 Berat, 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. 
 
I-Hyrje  
Kontrolli i Lartë i Shtetit auditoi Drejtorinë Vendore të Agjencisë së Kadastrës Shtetërore, (ish 
Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t si dhe ish-ZVRPP Berat) duke i kushtuar vëmendjen e posaçme 
çështjeve që lidhen me: procedurat e shqyrtimit dhe miratimit të kërkesave për legalizim për 
periudhën objekt i këtij auditimi si dhe procedurat e lëshimit të certifikatave të pronësisë dhe 
pasqyrimi i drejtë i pronës në regjistrat hipotekorë)etj.  
Mbështetur në Ligjin 154/2014 datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e KLSH”, 
në zbatim të Programit të Auditimit nr.536/1, datë 14.05.2021, i ndryshuar me nr. 536/2, datë 
18.05.2021, miratuar nga Kryetari i KLSH, nga data 15.05.2021 deri me datë 10.08.2021, në 
subjektin Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat, (ish Drejtoria Rajonale e 
ALUIZNI-t Berat si dhe ish-ZVRPP Berat), për periudhën nga 01.01.2018 deri 31.12.2020 për 
ish Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Berat dhe për periudhën 01.10.2018 deri 31.12.2020 për ish-
ZVRPP Berat, u krye auditimi “Mbi auditimin e ligjshmërisë në kryerjen e procedurave të 
legalizimit të objekteve informale si dhe auditimin e procedurave të pranimit, administrimit, 
shqyrtimit dhe miratimin e dokumentacionit për regjistrimin fillestar të pasurive të pa luajtshme 
dhe evidentimin e ligjshmërisë së mbivendosjeve”, nga Grupi i Auditimi me përbërje: 
1. L. K. , (përgjegjës grupi) 
2. R. A., Auditues 
3. H. M. , Auditues 
4. A. P. , Auditues 
5. V. B. , Audituese, 

1. Objekti auditimit: 
Dhënia e një vlerësimi objektiv, profesional e të pavarur, mbi shkallën e përputhshmërisë së 
aktivitetit të subjektit me kuadrin ligjor në fuqi dhe mbi funksionimin e sistemeve dhe nën 
sistemeve të kontrollit të brendshëm dhe komponentëve të menaxhimit financiar të subjektit, 
nëpërmjet përcaktimit nga ana e audituesve, nëse janë zbatuarprocedurat e shqyrtimit dhe 
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miratimit të kërkesave për legalizim, procedurat e pranimit dhe administrimit të dokumentacionit 
për regjistrimin fillestar të pasurive të paluajtshme dhe evidentimin dhe trajtimin ligjor të 
mbivendosjeve, performancën e punës në përmbushje të rritjes së transparencës së zyrës lidhur 
me shërbimin ndaj publikut,në lidhje zbatimin e ligjshmërisë dhe  rregullshmërisë apo 
objektivave të përcaktuara me ndonjë plan strategjik zhvillimi afat shkurtër, apo afat mesëm, të 
shkruar,për periudhën objekt i këtij auditimi. 
2. Qëllimi i auditimit: është vlerësimi objektiv, profesional e i pavarur i përputhjes së veprimeve  
procedurale, administrative, të Drejtorisë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat dhe 
dhënia e opinionit të përputhshmërisë, dhe hartimi i Raportit të Auditimit, mbi bazën e vlerësimit 
të gjetjeve e dhënia e rekomandimeve për përmirësime. 
3- Identifikimi i çështjes. 
Raporti Përfundimtar i Auditimit synon të identifikojë përmbushjen e rolit të njësisë dhe 
përgjegjësive të saj, që burojnë nga kuadri ligjor dhe dispozitat në fuqi. Për këtë janë vlerësuar 
aktivitetet që kanë të bëjnë me: 
A. Drejtoria Vendore e ASHK Berat(ishDrejtoria Rajonale ALUIZNI-t Berat) 
Auditimi ka përfshirë veprimet e kryera lidhur me: administrimin e vetëdeklarimeve; procedurat 
e përditësimit në terren dhe hartimit të dokumentacionit; procesi i rregullimit ligjor të situatës, 
midis poseduesve të ndërtimeve pa leje dhe pronarëve trualli i të cilëve është zënë nga ndërtime 
informale; lëshimin e lejeve të legalizimit si dhe bashkëpunimin me institucionet e përfshira në 
procesin e legalizimit.  
Aktivitetet që vlerësohen sipas kritereve të vlerësimit mbështetur në burimet e përdorura (ish 
Drejtorisë Rajonale ALUIZNI-t Berat) janë:  
-Të dhënat e aplikimeve për legalizim. Duhet patur parasysh se për shkak të disa fushatave të 
vetëdeklarimeve, ka një numër dublikimesh në vetëdeklarime (i njëjti objekt i deklaruar disa herë 
që shkon rreth 10 % të vetëdeklarimeve (sipas D.P. ALUIZNI). Gjithashtu, në vetëdeklarime 
janë përfshirë edhe një numër objektesh të cilat nuk mund të përfshihen në legalizim për shkak të 
kohës së ndërtimit të tyre. Kjo shifër varijon nga 7-10% të vetëdeklarimeve (sipas D.P. 
ALUIZNI).  Si rezultat për të arritur në shifrën reale të ndërtimeve pa leje, nga numri i 
vetëdeklarimeve duhen zbritur dy kategoritë e mësipërme. Përfundimisht, rezulton që numri real 
i ndërtimeve pa leje të futura në proces legalizimi, në periudhën 2006-31.12.2020, është 19191 
objekte. 
-Procedurat e përditësimit në terren dhe hartimit të dokumentacionit. Gjatë periudhës së përfshirë 
në projekt raport është kryer evidentimi faktik në terren për 3434 ndërtime pa leje dhe 1868 dosje 
janë kthyer në arshive. Kjo procedure, përfshin përditësimin në terren të gjendjes ndërtimore dhe 
plotësimin e hartimin e dokumentacionit tekniko-ligjor (proces verbal, genplan, planimetri, hartë 
e përditësuar e zonës kadastrale, etj.). 
- ish Drejtoria e ALUIZNI-t  Berat nuk ka dokumentacion shkresor  për shkualifikimin ose jo të 
objekteve, të cilat janë të ndërtuara në  afërsi, zonën historike, arkeologjike apo turistike, si dhe 
nuk disponon dokumentacion për informimin e Drejtorisë së Përgjithshme të ALUIZNI-t Tiranë 
dhe institucionet e Pushtetit Vendor për këtë problem. 
-Procesi i rregullimit ligjor të situatës, midis poseduesve të ndërtimeve pa leje dhe pronarëve, 
trualli i të cilëve është zënë nga ndërtime informale, sikurse është përcaktuar në ligjin nr.9482, 
datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, i ndryshuar. 
Në periudhën objekt auditimi nga DR ALUIZNI-t  Berat janë lëshuar 1566 leje legalizimi nga të 
cilat për  70 % të objekteve informale është legalizuar vetëm objekti në pritje te daljes ve VKM 
për të likuiduar parcelën ndërtimore. 
B. Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat( ish ZVRPP Berat). 
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Auditimi ka përfshirë veprimet e kryera lidhur me: shërbimin ndaj publikut, regjistrimin e 
pasurive të paluajtshme, organizimin e institucionit dhe mënyrën e administrimit të kadastrës, si 
regjistër publik i pasurive të paluajtshme.  
Aktivitetet që vlerësohen sipas kritereve të vlerësimit mbështetur në burimet e përdorura (ish 
ZVRPP Berat, DV e ASHK) janë sipas të dhënave të marra nga evidenca  mbi të ardhurat nga 
shërbimet e aplikuara për periudhën 01.10.2018-2019-31.12.2020,rezulton se pjesa kryesore i 
takon të ardhurave nga lëshimi i certifikatave të pronësisë, lëshim kopje kartele të pasurisë, 
lëshim kopje të fragmentit të hartës kadastrale, regjistrim i objekteve të legalizuara.  
ZVRPP Berat kryen 52 shërbime, prej të cilave  të auditueshme, për periudhën mbi 3 vjeçare, 
janë: regjistrimi i kalimit të pronësisë me anë tëligjit, me vendim të gjykatës, apo një akti 
administrativ, regjistrimi i objekteve të legalizuara, regjistrim i lejes së ndërtimit, etj. 
Në bazë të kritereve të vlerësimit e gjykimit profesional, audituesit kanë bërë vlerësimin e 
rezultateve të testeve të kontrollit, analizimin dhe klasifikimin e gabimeve të zbuluara, si dhe 
është bërë vlerësimi i evidencave të grumbulluara që i përket mjaftueshmerisë e përshtatshmërisë 
për qëllimet e auditimit. Procedurat e kryera, varen nga gjykimi profesional i audituesit, përfshirë 
vlerësimin e rrezikut material, për shkak të mashtrimit apo gabimit që do përdoren për procedura 
auditimi që janë me të përshtatshme për rrethanat.  
4- Përgjegjësitë e strukturave drejtuese të subjektit të audituar: 
Struktura drejtuese e subjektit DVASHK Berat, është përgjegjëse për përdorimin e burimeve 
njerëzore dhe financiare në përputhje me politikat, ligjet dhe rregulloret e aplikuara. 
Për veprimtarinë e kryer në lidhje me procedurat e ndjekura për legalizimin e objekteve pa leje 
dhe shtesave vertikale dhe horizontale në objektet me leje ndërtimi. 
- Për ish ZVRPP Berat, lidhur me veprimtarinë e kryer për pranimin e dokumentacionit, 
regjistrimin dhe transanksionet e pasurive, në përputhje me të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi.  
5-Përgjegjësitë e audituesve: 
Përgjegjësia jonë(Grupi i auditimit), është që nëpërmjet auditimit të realizuar të mund të shprehë 
një opinionnë lidhje me përputhshmërinë e veprimtarisë së institucionit, lidhur me 
rregullshmërinë e proceseve në përputhje me legjislacionin dhe rregullat e funksionimit, si dhe 
vlerësimin e transparencës me publikun. 
Në këtë funksion, auditimi është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit, 
sipas INTOSAI. Këto standarde kërkojnë që audituesi të respektojë kërkesat etike, si dhe të 
planifikojë e kryejë auditimin me qëllim që të arrijë nivelin e sigurisë së kërkuar. 
Përgjegjësia jonë (Audituesit e KLSH-së) është që nëpërmjet auditimit të realizuar të krijohen 
bindjet, si dhe të shprehet opinioni i grupit të auditimit mbi aspektet që duhet të vlerësojë: 
- Evidentimi i shmangieve në lidhje me përputhshmërinë e veprimtarisë së ish-Drejtorisë 
Rajonale ALUIZNI-t Beratme kërkesat e ligjshmërisë për periudhën objekt i auditimit. 
- Evidentimi i të metave dhe mangësive në lidhje me rregullshmërinë e proceseve në përputhje 
me legjislacionit dhe rregullave të funksionimit të miratuara nga ish-Drejtorisë Rajonale 
ALUIZNI-t Berat.  
-Evidentimi i të metave dhe mangësive në lidhje me pranimin dhe regjistrimin e pasurive 
përfituara me AMTP, vendim gjykate të formës së prerë, përfituar me leje legalizimi, dhe 
regjistrimin e pasurive të transferuara, nga ish ZVRPP Berat. 
- nëse janë reflektuar shkeljet e institucionit të audituar, të evidentuara në auditimet e kaluara; 
- Interesin publik ose pritshmërinë publike (p.sh. shkelje të identifikuara nga media, etj.); 
6-Kriteret e vlerësimit: 
Përcaktimet ligjore dhe rregullat e funksionimit të Drejtorisë Vendore të Agjencisë Shtetërore të 
Kadastrës Berat (për ish Drejtorisë Rajonale ALUIZNI-t Berat dhe ish ZVRPP Berat), normat 
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dhe metodat e përcaktuara sipas kërkesave të ligjeve, akteve administrative, rregullores së 
institucionit, duke u bazuar në metodën e leximit të dokumenteve të paraqitura për auditim, 
ekzaminimit dhe rishikimit analitik të letrave të punës dhe pasqyrave të paraqitura, sistemit 
hartografik.  
Në të gjitha fazat e auditimit sipas programit të detajuar, në përshtatje me Standardet e Auditimit, 
në referencë me problematikën është patur si kriter vlerësues në radhë të parë ligji nr. 154/2014  
datë 27.11.2014 ''Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit''; ligjin nr. 
9482, datë 03.04.2006, ndryshuar me ligjet: nr. 9786, datë 19.07.2007, nr. 9895, datë 09.06.2008, 
ligjin nr. 10099, datë 19.03.2009, ligjin nr. 10169, datë 22.10.2009 ligjin nr. 10219, datë 
04.02.2010, ligjin nr. 141/2013, datë 02.05.2013, ligjin nr. 50/2014, datë. 15.05.2014, ligjin 
62/2015, datë 11.06.2015 “Për disa ndryshime nëligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për 
legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje””, ligjin nr. 20/2020 datrë 
05.03.2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë” 
dhe akteve ligjore apo nënligjore në zbatim të tyre. 
-ligji nr. 7843, datë 13.7.1994 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, i ndryshuar, 
shfuqizuar me ligjin nr. 33/2012“Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, ligji nr. 111/2018, 
datё 7.2.2019 “Për kadastrën; ligji nr. 7850, datë 29.07.1994 “Kodi Civil i Republikës së 
Shqipërisë”, ligji nr. 7698, datë 15.04.1993 “Për kthimin dhe kompensimin e pronave ish 
pronarëve”; ligji nr. 9235, datë 29.7.2004 “Për kthimin dhe kompensimin e pronës”, i ndryshuar; 
ligji nr. 7699, datë 21.4.1993 “Për kompensimin në vlerë të ish-pronarëve të tokës bujqësore”, i 
ndryshuar, ligji nr. 7501, datë 19.07.1991 “Për tokën”; 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”; ligjinr. 8744, datë 22.2.2001 “Për transferimin e pronave të paluajtshme 
publike të shtetit në njësitë e qeverisjes vendore”;ligji nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi 
të ardhurat”; ligji nr. 8379, datë 29.07.1998 “Për hartimin dhe zbatimin e Buxhetit të Shtetit”; 
ligjin nr. 10296, datë 08.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”; si dhe akte të tjera 
ligjore e nënligjore në ndryshim dhe zbatim të tyre; ligji nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për arkivat”, 
si dhe aktet e tjera ligjore e nënligjore në ndryshim dhe zbatim të tyre. 
7- Standardet e auditimit 
Auditmi është kryer në përputhje me procedurat e përgjithshme të pranuara, Rregullorja e 
Brendshme “Mbi Organizimin dhe Funksionimin Administrativ të Kontrollit të Lartë të Shtetit”,  
-Standardet e zbatuara gjatë kryerjes së auditimit: 
- ISSAI (100) “Parimet themelore të auditimit të sektorit publik” që përcakton parime themelore 
për auditimin e sektorit publik në përgjithësi; 
- ISSAI (400) “Parimet themelore të auditimit të përputhshmërisë” që përcakton parime 
themelore ISSAI (100) dhe zhvillon më tej ato, duke përshtatur me kontekstin specifik te 
auditimit të përputhshmërisë; 
- ISSAI (4000) “Prezantim i përgjithshëm i udhëzimeve për auditimin e përputhshmërisë”; si dhe 
ISSAI (4200); 
- Praktika të mira të fushës si: Manuali i Auditimit Përputhshmërisë të Gjykatës Evropiane të 
audituesve; Kërkesat e Udhërrëfyesit të IDI-t, 
- INTOSAI “Për implementimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit, ISSAI mbi 
Auditimin e përputhshmërisë”; etj. 
- Kërkesat e Udhërrëfyesit të IDI-t, INTOSAI “Për implementimin e Standardeve Ndërkombëtare 
të Auditimit, ISSAI mbi Auditimin e përputhshmërisë”, etj. 
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 - Standardet e Kontrollit të KLSH, “Manualeve”, si dhe udhëzimeve dhe rregullave të nxjerra në 
zbatim të tyre.  
8- Metodat e auditimit: 
• Për arritjen e objektivave, metoda e auditimit u bazua tek kombinimi i testeve të ndryshme të 
auditimit. Në kryerjen e auditimit janë përdorur metoda e bazuar në funksionimin e sistemit të 
kontrollit të brendshëm, metoda e bazuar në procedurat bazë dhe në procedurat analitike. Pas 
testimit të kryer, për të kuptuar sesi funksionon sistemi i kontrollit të brendshëm dhe pas marrjes 
së informacionit në mënyre të përgjithshme, në ushtrimin e auditimit për zbatimin e ligjshmërisë 
dhe rregullshmërisë të aktivitetit të institucionit, u bënë teste lidhur me zbatimin e ligjeve dhe 
akteve nënligjore në fuqi. 
• Kemi ndërmarrë procedurat për vlerësimin e riskut (analiza), me qëllim sigurimin e nivelit të 
kërkuar të njohjes së riskut të brendshëm dhe riskut të kontrollit të subjektit. Informacion të 
vlefshëm morëm dhe nga procedurat e ndjekura nga vetë subjekti për vlerësimin e riskut, duke ja 
nënshtruar skepticizmit profesional nga ana e audituesve. 
• Në vlerësimin e mekanizmave të auditimit, janë marë në konsideratë faktorët e mëposhtëm: 
-llojet e gabimeve, parregullsive, të metave dhe shkeljeve të cilat mund të ndodhin; 
-procedurat e mekanizmave të auditimi, që i shërbejnë parandalimit dhe zbulimit të këtyre 
gabimeve, të metave, parregullsive dhe shkeljeve; 
-nëse janë miratuar procedurat e duhura dhe nëse niveli i respektimit të tyre, është i kënaqshëm; 
-anët e dobëta të mekanizmave ekzistuese të auditimit, që çojnë në mos zbulimin e gabimeve, 
parregullsive, të metave dhe shkeljeve prej tyre, ndikimi që ato kanë, dhe shpërndarjen në kohë 
dhe intensitetin e gabimeve, parregullsive, të metave dhe shkeljeve. 
9- Dokumentimi i rezultateve të auditimit: 
Dokumentimi i rezultateve të auditimit u mbështetet në kërkesat e Manualit të Auditimit të 
Përputhshmërisë, si edhe në Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit 
ISSAI 1230 “Dokumentimi i Auditimit”. 
Nga audituesit u përgatit dokumentacioni i auditimit i mjaftueshëm për të mundësuar dhe 
kuptuar natyrën, kohën dhe shtrirjen e procedurave të auditimit të kryera në përputhje me 
standardet përkatëse dhe kërkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullatore, rezultatet e këtyre 
procedurave dhe evidencat e marra të auditimit, si dhe çështje të rëndësishme, që dolën gjatë 
auditimit, përfundimet e arritura në drejtim të tyre dhe gjykimet e rëndësishme profesionale të 
bëra në arritjen e këtyre konkluzioneve.  
Ky dokumentacion është i përshtatshëm dhe i rëndësishëm për të konfirmuar dhe mbështetur 
opinionet dhe raportin e audituesve dhe shërbeu si një burim informacioni për përgatitjen e tyre. 
Teknikat e kontrollit të përdorura gjatë auditimit janë; kontrolli aritmetik, kontrolli me anë të 
pjesëve justifikuese, inspektimi fizik dhe kontrolli i gjendjeve ekzistuese, kontrolli i vlerësimit, 
konfirmim nga të tretët, kontrolli sipasnjë treguesi intervistimi dhe informacione, etj.  
Në punën tonë audituese jemi mbështetur në parimet e mëposhtme: 
- Etika dhe pavarësia; 
- Kontrolli i cilësisë; 
- Menaxhimi i grupit të auditimit dhe aftësive të tyre; 
- Parimet lidhur me konceptet bazë të auditimit. 
Në përfundim të auditimit, mbi bazën e të dhënave të grumbulluara, rezultateve të akt 
konstatimeve dhe shqyrtimit të komenteve dhe shpjegimeve të subjektit të audituar u përgatit ky 
Raport Përfundimtar Auditimi me rekomandimet për përmirësimin e gjendjes. 
 
III-PËRSHKRIMI I AUDITIMIT:  
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III.1. Informacioni i përgjithshëm: 
1. DVASHK Berat mbulon me aktivitet nje territor që shtrihet në 129 zona kadastrale, nga të 
cilat 6  zona urbane dhe 123 zona kadastrale fshat,   
Nga shqyrtimi i dokumentacionit tënxjerrë nga evidenca kontabile e zyrës së Financës, formulari 
të ardhurave, si dhe i rakorduar me të dhënat sipas librit të pranimeve për regjistrim të pasurive 
që i përkasin 6 zona urbane dhe 123 rurale, të gjitha zonat kadastrale kanë hyrë në sistem 
regjistrimi, në total janë 870 volume të regjistrimit të pasurive. Kontrolli i Lartë i Shtetit e ka 
audituar këtë subjekt në mënyrë periodike çdo 2-3 vjet dhe gjatë auditimit të kryer me zgjedhje 
për periudhën nga data 01.10.2018 deri me 31.12.2020, janë konstatuar mangësi e shkelje, që 
kanë ardhur kryesisht nga ndryshimet e shpeshta të drejtuesve dhe punonjësve të institucionit, si 
dhe nga një kuadër legjislativ me mangësi. Kjo ka sjellë si pasojë edhe një nivel të ulët të 
menaxhimit të veprimtarisë së subjektit. Auditimi i përputhshmërisë së aktivitetit të DVASHK 
Berat paraqet një rëndësi në lidhje me evidentimin e shkeljeve, dhënia e opinionit dhe hartimi i 
raportit të auditimit mbi bazën e vlerësimeve të -gjetje nga auditimi dhe dhënia e rekomandimeve 
me qëllim përmirësimin e punës në të ardhmen. 
Fushëveprimi i këtij auditimi përfshin të gjithë aktivitetin e aparatit të Drejtorisë Vendore të 
ASHK Berat: për zbatimin e procedurave në dhënien e lejeve të legalizimit, për regjistrimin e 
pasurive, në zbatim të akteve administrative lëshuar nga organet që e kanë në kompetencë dhe 
vendimeve të gjykatave të formës së prerë, për periudhën objekt auditimi, në raste të veçanta 
edhe para kësaj periudhe.  
Në bazë të kritereve të vlerësimit e gjykimit profesional, audituesit kanë bërë vlerësimin e 
rezultateve të testeve të kontrollit, analizimin dhe klasifikimin e gabimeve të zbuluara, duke 
vlerësuar evidencat e grumbulluara përsa i përket mjaftueshmërisë dhe përshtatshmërisë për 
qëllimet e auditimit. Procedurat e kryera, varen nga gjykimi profesional i audituesit, përfshirë 
vlerësimin e rrezikut material, për shkak të mashtrimit apo gabimit që do përdoren për procedura 
auditimi që janë me të përshtatshme për rrethanat. 
Nisur nga procedurat e ndjekura për auditim besojmë se evidencat e mbledhura janë të 
mjaftueshme e të përshtatshme për të dhënë opinionin tonë mbi veprimtarinë e DVASHK Berat. 
 
III.2. PËRSHKRIMI I REZULTATEVE SIPAS DREJTIMEVE TËAUDITIMIT. 
 
I.  Për procedurat e legalizimit në ish Drejtorinë Rajonale tëALUIZNI-t Qarku BERAT 
 
Zbatimi i procedurave ligjore në legalizimin e ndërtimeve informale. 
Me hyrjen në fuqi ligjit nr. 111/2018, “Për Kadastrën”, miratuar në 07.02.2019 për periudhën 
objekt auditimi nga20.04.2019 deri më 31.12.2020 si pjesë e Drejtorisë Vendore të ASHK Berat, 
“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”. 
I.a. -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 Berat, 
(Sektori i legalizimit dhe planifikimit urban), konstatohet se nga viti 2005 deri në 31.12.2020 
janë vetëdeklaruar gjithsej 19191 objekte për legalizim të ndërtuara  në Qarkun e Beratit, me 
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ristrukturimin e ndryshimeve ligjore nga Ish/ Drejtoria e ALUIZNI-t  dhe bashkimi me ZVRPP, 
bëhen pjesë e institucionit tëemërtuar Agjensia Shtetërore e Kadastrës(ASHK) sipas ligjit 
111.2/018 “Për Kadastrën”. Drejtoria Vendore  e ALUIZNI-t Berat, nje pjesë e dosjeve  i 
përkisnin ASHK-Kuçove të cilat i administronte para vitit 2019  ish/ Aluizni i Beratit i kanë 
kaluar Drejtorisë Vendore të ASHK Kuçovë, sipas Urdhërit të Brendshëm të Drejtorit të 
DVASHK Berat me nr. 26/1 datë 12.11.2019, protokolluar me nr. 5997 Prot datë 12.11.2019 dhe 
ka autorizuar personat, H D, Xh P, A G,A C, për inventarizimin e dosjeve për 5200 objekte të 
vetdeklaruara dhe të paisura një pjesë e tyre me lejë legalizimi, para vitit 2019 dhe një pjesa 
tjetër janë vetdeklarimet ndër vite.  
Në procesverbalet e mbajtura për çdo kuti dhe dosje me emrat përkates të personave që kanë 
vetdeklaruar objektet që janë zotërues të tyre, nga të cilat rezulton zvarritje të procesit të 
dorëzimit të dosjeve në 1 vit,  proces verbalet si me datat përkatëse rezultojnë: Proces verbali 
me  nr. 287.prot datë 21.01.2020 rezulton se shkruhet se janë dorëzuar 107 kuti me  4208 dosje 
bashkangjitur 146 fletë , rezulton vetëm proces verbali dhe nuk ka te bashkangjiturlistën me të 
dhënat për cdo objekt, pra “mungojnë fletët në procesverbalin e mbajtur”. 
 Pra nuk janë të saktë ne proces verbalet e mbajtur pasi janë 4207 dosje dhe nuk argumenton  
saktësasinë e fletëve, proces verbalet  me nr. 3285/1 datë 07.07.2020,nr.3528 datë 23.07.2020,nr 
3733 datë 06.08.2020,nr 3741 datë 06.08.2020,nr 4044 datë 02.09.2020,nr.4119, datë 
09.09.2020,nr.4561 datë 08.10.2020.  
Nga dokumentacioni rezulton se dorëzimi i dosjeve nuk është  kryer me inventar të rregullt, 
nuk janë hedhur në pasqyrat e paraqitura numri i fletëve që ndodhen në secilën dosje, nuk 
përshkruhet marrësi në dorëzim dhe e dorëzuesit , sasia e fletëve e numerizuar, veprime në 
kundërshtim me nenin 22 pika 2, si dhe nenin 24, tëligjit nr.9154, datë 06.11.2003 “Për 
Arkivat” dhe meUrdhërin nr. 583, datë 13.03.2019 te Drejtorit të Përgjithshëm, “ Për 
inventarizimin dhe sistemimin e praktikave të legalizimit .....”, si dhe Rregulloren e Brendshme 
me Nr. 117, datë 14.07.2015 "Për Organizimin dhe Funksionimin e Agjencisë së 
Legalizimit,Urbanizimit dhe Integrimit të  Zonave/Ndërtimeve Informale", neni 26/5  pika 
4 , pika 5 dhe pika 13 . 
Në Qarkun e Beratit, nga fillimi i procedurave të legalizimit të objekteve informale(periudha nga 
viti 2006 deri në 31.12.2020),rezulton se janë legalizuar gjithsej  5284 objekte si me poshtë 
pasqyra : 
Nr. Vitet  Objekte tëLegalizuar  
1 2006-2017  3718 
2 2018 782 
3 2019 436 
4 2020 348 
 TOTALI 5 284 
Nisur nga vijueshmëria,konstatojmë se në 2 vitet e fundit procesi i legalizimit ka pasur  ritme të 
ulta, kjo referuar të dhënave, ku rezulton se gjatënjë viti janë legalizuar rreth 400 objekte, duke 
dhënë mesatarisht nje leje legalizimi në ditë, për rrjedhojë nuk janë përmbushur objektivat dhe 
treguesit sasiorë vjetorë. Nisur nga këto ritmetë procesit të legalizimit, do tëduhen rreth 25 vjet 
që të mbaroje legalizimi i 10 mijë vetdeklarimeve, të cilat janë gjendje në ASHK Berat. 
-Sipas të dhënave të mara nga arshiva e Institucionit, konstatohet se nga viti 2018 deri në vitin 
2020 janë nxjerrë nga arshiva gjithsej 3434 dosje me urdhër të titullarve dhe nga këto kanë 
përfunduar procesin e legalizimit 1566 objekte ndërsa pjesa tjeter 1868 të rikthyera në arshive , 
konstatohet se pjesa më e madhe e tyre nuk kanë asnjë shënim mbi arsyen e rikthimit, ndërsa 
pjesa tjetër kanë te bashkangjitur nje fletë te verdhë me nënshkrimin “ndodhet ne zonën tampon, 
pranë kanalit, prane lumit ” dhe nga këtojanë vete 53 objekte te cilat përshkruhet arsyeja e 
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s’kualifikimit, por nuk kanë ndjekur procedurat  , kane kryer veprime dhe nuk kanë përgjigje 
qytetaret sipas, nenin 39, 40 të ligjit nr. 9482 datë 3.4.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe 
integrimin e ndërtimeve pa leje”,të ndryshuar(Aneksi nr.1, bashkëlidhur Raportit Përfundimtar të 
Auditimit). 
Sipas hartave digjitale si dhe të dhënave të marra nga Drejtoria e ALUIZNI-t Berat  në zonat e 
lart përmendura(zona e kalasë,zona agrologjike si dhe në zonat turistike) sipas të dhënave në 
regjistrat elektronikë të vet deklarimeve, në  rrugët e këtyre zonave,  si;  Rruga e  Barrikadave, 
Santa Lucia, Rilindja, Petro Luto, Iljaz Virioni, Ura e Re, Veri Zaloshnja, Kristina Martini, 
Mehmet Myftiu, Shën Thanasi, Shpiragu, Muzak Tapia etj, janë gjithsej 306 objekte të cilat 
duhej të s’kualifikoheshin . 
Si përfundim këto objekte nuk janë pajisur me lejë legalizimi, nuk ka ndjekje procedurash dhe 
nuk janë hedhur të dhënat me të gjitha ekstremitetet e duhura në regjistrat elektronike marrë në 
dorëzim nga pushteti vendor, ka boshllëqe në kolonat përkatëse dhe nuk janë hedhur të dhënat   
sipas modaliteteve e udhëzimeve, nuk janë verifikuar e plotësuar nga ish/Drejtoria e ALUIZNI 
Qarku Berat vetdeklarimet e viteve 2014 dhe 2020, mungojnë të dhënat për adresat  e objekteve, 
dhe në NJQV në kolonën shënohet vetëm qyteti Berat, Kuçove,Ura Vajgurore etj. 
Nuk ka regjistër të veçante për këto objekte që janë ndërtuar  ne kundërshtim me nenin 38 dhe 
39, të  ligjit nr. 9482,datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve 
pa leje”, me ndryshime, nuk  na u paraqiten shkresa e dokumente për informimin për këto 
objekte, si dhe  të  informohej Drejtoria e Përgjithshme  e ALUIZNI-t Tirane dhe INUK-u Lokal 
apo Qendror . 
Nga kërkesa e berë nga grupi i auditimit konstatohet se, nuk kanë raportuar në ish/Drejtorinë e 
ALUIZNI-t asnjë objekt të ndërtuar në kundërshtim të plotë me  nenin 39, 40 të ligjin nr. 9482 
datë 3.4.2006, të ndryshuar, për objekte këto të ndërtuara  në zona Arkeologjike, zona historike, 
muzeale, rrugë, oborre shkollash, kanale vaditëse dhe kullues, troje publik, zona turistike, 
lumenj,liqene, linja te tesionit të larte, ose në pronat qe kanë të administruara nga instuticionet 
fetare etj . 
 Nga ish /Drejtoria e ALUIZNI-t Berat gjatë 3 vjetëve ka nxjerrë vetëm 52 urdhra për ndërprerje 
procesit të legalizimit ”Veprim selektiv ”, vetëm ne rastet  kur ka bërë kërkesë vete qytetari për 
heqke dorë nga procesi i legalizimit , ose kur  është në zonën tampon,pranë lumit, rrugës 
nacionale etj , por nuk ka ndjekje dhe informimin te institucioneve te tjera , Drejtorisë se 
Përgjithshme të ALUIZNI-t ose IKMT ej  per keto objekte (si më poshtë pasqyra ne Akt 
Verifikimit nr.1) 
Gjithashtu konstatojmë se nga ish/ Drejtorët e  ALUIZNI-t nga viti data 01.01.2018 deri 
31.12.2020, nukjanë nxjerrë “Urdhra” për objekte të ndërtuara ne kundërshtim me ligjin e 
legalizimit dhe   të ishin selektuar dhe  skualifikuar dhe të njoftonin  të gjitha instuticionet 
përkatëse. Nuk na paraqiten shkresa të nisur IKMT për objektet e skualifikuara në vitet 
2018,2019, 2020 të cilat janë konstatuar në zonën tampon dhe pranë rrugës(Aneksi nr. 5 
bashkëlidhur Raportit Përfundimtar)  veprim ky i konstatuar në auditimin e mëparshëm dhe 
nuk ka asnjë dokument për këto objekte. 
Sipas të dhënave rezulton se në Ish/Drejtorinë e Aluizni-t Berat për vitet 2018, 2019 dhe2020, në 
(DVASHK) Berat aktualisht Drejtoria  Vendore  të AgjencisëShtetërore të Kadastrës, rezulton se 
janë legalizuar 1566 objekte informale për banim dhe social-ekonomike. Sipas viteve rezultatet e 
vijushmërise ndër vite janë, në vitin 2018 janë legalizuar 782 objekte në vitin 2019 janë 
legalizuar 434 objekte dhe në vitin 2020 janë legalizuar 348 objekte. 
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Pavarësisht se  numri i punonjësve ka qene i njëjte nga viti në vit (18 punonjës)  që të marë me 
mesataren vjetore  rezulton të ketë kryer 2 lejë legalizimi në vit (2x12muaj x18 punonjës )=432 
lejë në vit. 
Pra ritmet dhe vijueshmëria kanë ardhur në rënie nga viti ne vit gati me 70 % rënie e 
legalizimeve, krahasuar me vitin 2018. 
Në ish/Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Berat,referuar listave të subjekteve të legalizuara, 
rezulton se këto nuk janë hedhur në hartën vektor dhe nuk janëazhurnuar me lejet në mënyrë 
grafike, me studimet infrastrukturore të ardhura nga Pushteti Vendor si dhe  në përputhje me 
ligjin  për legalizimin në:  
-distancat e lejuara të rrugëve ekzistuese, të kategorive A e B, ose trupin e rrugëve ekzistuese, të 
kategorive C, D e E, sipas përcaktimeve të ligjit nr.8378, datë 22.7.1998, “Kodi Rrugor i 
Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar dhe të akteve në zbatim të tij; 
- vijën kufizuese të parcelës ndërtimore të ndërtesave publike (institucione shtetërore, shkolla e 
kopshte publike, spitale, qendra shëndetësore publike, kampuse studentore); 
- zonën e sigurisë së centraleve prodhuese të energjisë elektrike, nënstacioneve elektrike ose 
shkel brezin mbrojtës të sistemit të linjave ekzistuese të interkonjeksionit, sipas përcaktimeve të 
ligjit nr. 9072, datë 22.5.2003, “Për sektorin e energjisë elektrike”, të ndryshuar; 
- zonën mbrojtëse të objekteve të trashëgimisë kulturore, të shpallura në përputhje me ligjin nr. 
9048, datë 7.4.2003, “Për trashëgiminë kulturore”, të ndryshuar;  
- zonat dhe/ose nënzonave të mbrojtura, apo zonave të ruajtjes së veçantë, shkalla e mbrojtjes të 
së cilave nuk lejon ndërtime me funksion banimi apo social/ekonomik, në përputhje me 
përcaktimet e ligjit nr. 8906, datë 6.6.2002, “Për zonat e mbrojtura”, të ndryshuar; 
- me territorin/vijës kufizuese të parcelës ndërtimore të ndërtesave objekt kulti, përveç rasteve 
kur posedues/ subjekt ndërtues është vetë institucioni fetar; 
- me shtretërit e lumenjve ose brenda sipërfaqeve të baseneve dhe rezervuarëve, të mbrojtura 
sipas ligjit nr. 111/2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, dhe akteve nënligjore 
në zbatim të tij; 
Në proces verbalet e verifikimit në terren konstatohen proces verbale “formale“, ku nuk 
përshkruhen të gjitha të dhënat  në modalitetet dhe rubrikat përkatëse, sipas formatit të proces 
verbalit, nuk përshkruhen distancat në pasuritë kufitare  në rrugë lumenj, banesa, dete, etj, në 
skicat konstatohet se nuk janë në formatin e duhur nuk përshkruhen distancat nga kufitarët, nga 
rruga, kanali, lumi, deti, etj, në kundërshtim  me nenin 2,pika 3 të ligjit 9482 datë 03.04.2006 
“Për legalizimin ,urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa lejë”, i ndryshuar. 
Nuk janë azhonuar të dhënat e subjekteve që kanë marrë leje legalizimi për vitin 2018 deri në 
vitin 2020. 
Të dhënat e paraqitura në databazin e përgjithshëm të vetëdeklarimeve të hedhura nga NjQV 
dhe ALUIZNI, kryesisht mbi funksionin e objektit informal, nuk përputhen me të dhënat e 
evidentuara në formularin e vetëdeklarimit nga vetë poseduesi i objektit, ku nëse në regjistër 
është paraqitur funksioni shërbimi (biznes, magazina, hotele etj), sipas formularit të 
vetëdeklarimit, në formularin  vetëdeklarimit depozituar në dosje evidentohet se objektet janë ose 
me funksion të kombinuar ose banimi, nuk kanë adresa tësakta të hedhura në databezin 
elektronik. 
Regjistri nuk është hartuar sipas manualit të vetëdeklarimit të miratuar me urdhrin nr. 291, datë 
01.09.2008 dhe nr. 846, datë 11.10.2012, të Drejtorit të Përgjithshëm të ALUIZNI-t, si dhe 
ndryshimet e fundit, 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, ne planimetrite e gent planet si dhe ne lejet 
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e legalizimit nuk jepen te dhëna te plota si  rruga ku ndodhet objekti , , 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 UKM  nr. 
767, datë 10.09.2014, si dhe UKM nr. 7 datë 08.11.2006 pika (e) ku shprehimisht thuhet “ 
Drejtoria e Përgjithshme ë ALUIZNI-t krijon sistemin e saj të përpunimit dhe administrimit të  
dhënave, që do të shërbejë për legalizimin e objekteve  pa lejë dhe për regjistrimin fillestar, si 
dhe për ecurinë e të gjitha etapave të procesit”si dhe me ndryshimet sipas nenit 7, të ligjit nr 
10325, datë 23.09.2010 “Baza e te dhënave”. 
Nga viti 2017 deri në vitin 2020 janë ndërruar dhe zëvendësuar punonjësit gati në çdo vit dhe 
nga auditimi konstatohet se nuk ka proces-verbal mbi dorëzimin dhe marjen e detyrave dhe 
informacion mbi detyrat që janë në ndjekje nga instuticioni  veprime të cilat janë në kundërshtim 
me Ligjin nr.9154,datë 06.11.2003 Për Arkivat”,  neni 22 pika 2, si dhe neni 24, si dhe 
Rregulloren e Brendshme të ALUIZNI-t, nr 117, datë 14.07.2015 "Për Organizimin dhe 
Funksionimin e Agjencisë së Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të  Zonave/Ndërtimeve 
Informale “ 
Për sa me sipërmbajnë përgjegjësipërfaqësuesit e subjektit të auditimit nëDrejtorinë Vendore  
të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat“, Drejtori z.P S, Drejtori z. D M deri në Gusht 
2019,z. N P Shtator 2019-Qershor 2020, z. E N nga Korrik 2020 deri ne Janar 2021, dhe 
Përgjegjësat e legalizimit, z. E N  nga viti 2018-qershor 2020, zj. Xh P nga korriku 2020  deri 
në Nëntor 2020 dhe  z.L Dh nga  Nëndori deri në Dhjetor 2020, z.E Ç nga Janari 2021 e në 
vazMim, z.Th K ish/Përgj i Hartografisë nga  viti 2018 deri në Mars 2020 dhe z. E K  me 
deryrë Përgjegjse e Hartografisë nga Marrësi 2020 e në vazhdim, zj.F. F.me detyre Arkiviste 
nga data 22.09.2014 e në vazhdim “Mbi marrjen dhe përpunimin e të dhënave nga Drejtoria 
Rajonale e ALUIZNI-t Berat, zbatimin e procedurave te objekteve informate qe jane ne proces 
legalizimi”. 

  

 “Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm, në auditimin e ushtruar 
në ish/Drejtorinë e ALUIZNI-t Berat”. 
Nga auditimi i mëparshëm nga KLSH-ja nëIsh/Drejtorinë e Aluizni-t Berat , janë lënë për  
zbatim 17 rekomandime gjithsej, nga të cilat 17 masa organizative dhe 5 masa për shpërblim 
dëmi, në vlerën 15,809,880 lekë. Nga masat organizative janë realizuar 4 masa, janë në proces 8 
masa dhe të pa zbatuara 5 masa. Lidhur me masat për shpërblim dëmi nuk ka asnjë shkresë apo 
informacion që të vërtetojë ndjekjen e zbatimit të tyre duke ndjekur të gjitha rrugët ligjore deri në 
shpërblimin e dëmit të shkaktuar në vlerën 15,809,880 lekë, ndaj konsiderohen të pa zbatuara(më 
hollësisht pasqyruar nështojcën nr. 2, bashkëlidhur Raportit përfundimtar) 
Për sa me sipërmbajnë përgjegjësipërfaqësuesit e subjektit të auditimit,në Drejtorisë Drejtorinë 
Vendore  të AgjencisëShtetërore të Kadastrës  Berat“,  ish /Drejtori i ALUIZNI-t z.P. S., për 
periudhën nga janari 2017 deri ne Korrik te vitit 2017, z. D. M.për periudhën nga Korriku 2017 
deri në Gusht 2019, z. N. P. Shtator për periudhën ngashtatori 2019 deri Qershor 2020 dhe z. E. 
N.për periudhën nga Korrik 2020 deri në Janar 2021.       
-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të procedurave të dhënies së lejeve të legalizimit 
nga Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat (ish- Drejtoria Rajonale e 
ALUIZNI-t Berat), rezultoi: 
Situata: 
Për periudhën objekt auditimi DVASHK Berat(ish ALUIZNI) ka lëshuar gjithsej 1566 leje 
legalizimi për objekte informale, ndërsa sipas të dhënave konstatohet se periodikisht brenda 
periudhës objekt auditimi, kanë dalë nga arkiva e institucionit për tu punuar 3434 dosje të 
objekteve informale, për 1566 dosje është kryer edhe kualifikimi i objekteve informale për të 
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vazMuar procedurat deri në lëshimin e lejes së legalizimit, ndërkohë sipas pasqyrave të 
paraqitura konstatohet se janë kthyer 1868 dosje. 
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. 
Impakti: 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 e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat, të marë masa që në 
vazMimësi për objekte informale të pajisur me leje legalizimi të evidentojë respektimin e afateve 
të matjeve në terren, kualifikimin e tyre deri në lëshimin e lejes së legalizimit, si dhe për objektet 
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 arkiv si dhe të bëhet dokumentimi i 
vazMueshëm i lëvizjes së dosjeve që futen dhe nxirren nga arkiva për punë. 
 
I.b-Procedurat e miratimit dhe dhënies së lejes së legalizimit nga Drejtoria Qendrore dhe 
Rajonale e Legalizimit (ALUIZNI), dhe regjistrimi në ZVRPP, sipas kategorive përkatëse 
(bazuar në risk). 
- Auditim mbi zbatimin e procedurave ligjore për legalizimin e ndërtimeve informale. 
Nga ana e Drejtorisë Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat (ish- Drejtoria Rajonale 
e ALUIZNI-t Qarku Berat) nuk janë zbatuar përcaktimet ligjore përsa i përket respektimit të 
kritereve ligjore për pajisjen me leje legalizimi, referuar: nenit 17 dhe 27 të ligjit nr. 9482, datë 
03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, i ndryshuar, 
Ligjin Nr. 8378,  datë  22.07.1998 i ndryshuar “Kodi rrugor në Republikën e Shqipërisë”, neni 2 
dhe neni 4, 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” , pika 10, 
VKM nr. 280, datë 01.04.2015, “Përpërcaktimin e kritereve, procedurave e dokumentacionit të 
zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi në ndërtimet 
me leje” pika 8 dhe (i ndryshuar me VKM 756, datë 26.10.2016) kreu i I  pika 1/4  dhe kreu 4, 
pika 8, VKM nr. 153, datë 07.04.2000 “Për miratimin e rregullores së zbatimit të Kodit Rrugor 
në Republikën e Shqipërisë” neni 27, pika 3, VKM 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”, pika 2, 3 dhe 10, 
VKM Nr. 954, datë 25.11.2015 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurave dhe të formularit të 
lejes së legalizimit”, pika 2 dhe 5, Urdhrit të Drejtorit të Përgjithshëm të ALUIZNI-t nr. 37, datë 
19.01.2016 “Për miratimin e plan veprimit për shqyrtimin administrativ të praktikave të 
legalizimit të ndërtimeve pa leje”, pika 6. 
Për periudhën 01.01.2018 deri në 31.12.2020, nga Subjekti Drejtoria Vendore e Agjencisë 
Shtetërore të Kadastrës Berat (ish- Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Qarku Berat) janë tërhequr 
nga arkiva listat e subjekteve me leje legalizimi. Këto lista janë ballafaquar me hartën vektor të 
azhurnuar me lejet në mënyrë grafike, me studimet infrastrukturore të ardhura nga Pushteti 
Vendor si dhe me:  
-distancat e lejuara të rrugëve ekzistuese, të kategorive A e B, ose trupin e rrugëve ekzistuese, të 
kategorive C, D e E, sipas përcaktimeve të ligjit nr. 8378, datë 22.7.1998,”Kodi Rrugor i 
Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe të akteve në zbatim të tij; 
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-brezin mbrojtës të vijës hekurudhore ekzistuese funksionale, të nivelit kombëtar, sipas 
përcaktimeve të ligjit nr. 9317, datë 18.11.2004, “Kodi Hekurudhor i Republikës së Shqipërisë”, 
të ndryshuar; 
- vijën kufizuese të parcelës ndërtimore të ndërtesave publike (institucione shtetërore, shkolla e 
kopshte publike, spitale, qendra shëndetësore publike, kampuse studentore); 
- zonën e sigurisë së centraleve prodhuese të energjisë elektrike, nënstacioneve elektrike ose 
shkel brezin mbrojtës të sistemit të linjave ekzistuese të interkonjeksionit, sipas përcaktimeve të 
ligjit nr. 9072, datë 22.5.2003, “Për sektorin e energjisë elektrike”, të ndryshuar; 
- zonën mbrojtëse të objekteve të trashëgimisë kulturore, të shpallura në përputhje me ligjin nr. 
9048, datë 7.4.2003, “Për trashëgiminë kulturore”, të ndryshuar;  
- zonat dhe/ose nënzonave të mbrojtura, apo zonave të ruajtjes së veçantë, shkalla e mbrojtjes të 
së cilave nuk lejon ndërtime me funksion banimi apo social/ekonomik, në përputhje me 
përcaktimet e ligjit nr. 8906, datë 6.6.2002, “Për zonat e mbrojtura”, të ndryshuar; 
- me territorin/vijës kufizuese të parcelës ndërtimore të ndërtesave objekt kulti, përveç rasteve 
kur posedues/ subjekt ndërtues është vetë institucioni fetar; 
- me shtretërit e lumenjve ose brenda sipërfaqeve të baseneve dhe rezervuarëve, të mbrojtura 
sipas ligjit nr. 111/2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, dhe akteve nënligjore 
në zbatim të tij; 
Nga përzgjedhja referuar kushteve të mësipërme u tërhoqën nga arkiva e institucionit 147 dosje 
vetë deklarimesh të subjekteve të pajisur me leje legalizimi. Nga auditimi janë konstatuar se në  
dosjet e audituara u evidentuan43 shkelje të kritereve dhe kushteve ligjore për lëshimin e lejes 
së legalizimit.  Për më hollësisht sipas dosjeve e shkeljeve konkrete si më poshtë: 
 
1-Dosja nr. 858 me zotërues  S H R  dhe L G R, me leje legalizimi nr. 10003245 datë 
20.04.2019, ndërtesëpër aktivitet privat e firmosur nga ish /Drejtori DM, ish/Përgjegjësiegjësi i 
Legalizimit EN, ish/ Përgjegjësi i HartografisëThK, dhe specialistëtja e planimetrisëEM,si dhe 
specialistët e terrenit,LDh,BP,SC. 
Dosja e paarkivuar, pa flete inventari të mbushur dhe një flete inventari bosh në dosje pa marrës 
në dorëzim, nuk përshkruhen nr.fletëve dhe dokumentet e ndodhur ne dosje . 
Ka tëlikuiduar taksën e shërbimit dhe taksen vendore, ka marrë informacion nga ZVRPP, Berat 
ku sipërfaqja figuron shtet dhe ështëndërtuarnjëqoske, pra “objekti llamarine i pa 
qëndrueshëm”, nuk ka ruajtur distancën nga rruga e kategorisë C, gjithashtu parcela 
ndërtimore, është miratuar mbi tre fishin e sipërfaqes sëndërtesës dhe nuk ka asnjë 
dokument noterial për pranimin e siperfaqes së tepërt prej 88.6 m2. 
Në gentplanet paraprake,konstatohet se nuk përshkruhendistancat nga rruga, nga kufitarët por 
vetëm sipërfaqja  ndërtesë. 
Veprimet e kryera janë 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 27 dhe 
neni 28 dhe VKM.Nr. 280, datë 1.4.2015, (i ndryshuar me VKM nr.756, datë 26.10.2016) dhe VKM 
.Nr.267, datë 21.4.2010. 
2-Dosja nr. 1120 me zotëruesARRr, me leje legalizimi nr. 10003561, datë 27.07.2020, ndërtesë  
për banim e firmosur nga ish /Drejtori  EN dhe ish/Përgjegjës i Legalizimit XhP. 
Dosja është epa arshivuar,pa flete inventari,mungojnë fotot e objektit,kërkesa për aplikim 
ështëbërë me datë24.04.2020, objekti ndodhet ne parcelen e Institutit të burgut, nuk ka asnjë 
dokument nga ky institucion. 
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Vendimi ka nr. 3454,datë 24.07.2020 i firmosur nga LDh, XhP dhe ish /Drejtori EN, rezulton se i 
është dhenë mbi 3 fishin e ndërtesës kur sipërfaqja është 65.3 m2, janë dhënë 300m 2 dhe nuk ka 
asnjë dokument noterial për marjen mbi 3 fishin e sipërfaqes pra ka marrrë 104.1 m2 më tepër. 
Veprimet e kryera janë 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 27 dhe 
neni 28 dhe VKM.Nr. 280, datë 01.04..2015“Përpërcaktimin e kritereve, procedurave e 
dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në 
lartësi në ndërtimet me leje” (i  ndryshuar me VKM nr.756, datë 26.10.2016) dhe VKM .Nr.267, datë 
21.4.2010. 
3-Dosja nr. 7442 me zotërues  A H R, me leje legalizimi nr. 10003281 datë 30.05.2019, 
ndërtese për aktivitet privat (shtesë anësore, e firmosur nga  ish /Drejtori DM, ish 
/PërgjegjësiEN, ish/Përgjegjësi i Hartografise ThK, dhe specialistët e terrenit, LDh,SC. 
Dosja ështëe pa arshivuar, pa flete inventaritë plotësusr dhe nje flete inventari bosh ne dosje pa 
marrësin në dorëzim, nuk përshkruhen nr. I fletëve dhe dokumentet e ndodhur ne dosje . 
Ka te likuiduar taksen e shërbimit dhe taksen vendore, ka marrë informacion nga ZVRPP, Berat 
ku sipërfaqja figuron shtet dhe është ndertuar nje shtese anësore  mbi trotuar,  nuk ka ruajtur 
distancën nga rruga e kategorisë C, është dhënë parcela ndërtimore me sipërfaqe  533 m2, 
qëështë mbi trefishin e bazës së ndërtesës prej 18 m2, dhe nuk ka asnjë dokument noterial 
për pranimin e sipërfaqessë tepërt 479 m2. 
Në gentplanet paraprake ,konstatohet se nuk përshkruhendistancat nga rruga, nga kufitaret por 
vetëm sipërfaqja  ndërtesë. 
Veprimet e kryera janë 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 27 dhe 
neni 28 dhe VKM.nr. 280, datë 1.4.2015, (i  ndryshuar me VKM nr.756, datë 26.10.2016) dhe VKM. 
nr. 267, datë 21.4.2010. 
4-Dosja nr. 362 me zotërues K S K, me leje legalizimi nr. 10003346 datë 20.07.2019, ndërtese  
për banim, e firmosur nga  ish /Drejtori DM, ish / Përgjegjësi i Legalizimit EN, ish/ Përgjegjësi i 
Hartografise ThK, dhe specialistët AG, EN dhe DM firmosur vendimin  nr.3176, datë 
22.07.2019. 
Dosja ështëe pa arshivuar,pa flete inventaritë plotësuardhe nje flete inventari bosh ne dosje pa 
marrësin në dorëzim, nuk pershkruhen nr. I fletëve dhe dokumentat e ndodhur ne dosje . 
Nga informacioni i marrë nga ZVRPP, Berat rezulton sesipërfaqja figuron shtet dhe është dhënë 
parcela ndërtimore me sipërfaqe 467 m2, qëështë mbi trefishin e bazës së ndërtesës prej 
125.4 m2 dhe nuk ka asnjë dokument noterial për pranimin e sipërfaqes së tepërt 90.8 m2. 
Në gentplanet paraprake,konstatohet se nuk përshkruhendistancat nga rruga, nga kufitaret por 
vetëm siperfaqja  ndërtesë. 
Veprimet e kryera janë 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 27 dhe 
neni 28 dhe   VKM.Nr. 280, datë 1.4.2015, (i  ndryshuar me VKM nr.756, datë 26.10.2016) dhe VKM 
nr.267, datë 21.4.2010. 
5-Dosja nr. 1421 me zotërues Sh I A, me leje legalizimi nr. 10009147, datë 20.09.2019, 
ndërtese për aktivitet e firmosur nga ish/Drejtori DM, ish/ Përgjegjësi EN, ish/ Përgjegjësi i 
Hartografise Th K, dhe specialistët AG, EN dhe DM firmosur vendimin nr.3253, datë 
30.09.2019. 
Dosja është e parshivuar, pa flete inventaritë plotësuar dhe nje flete inventari bosh ne dosje pa 
marrësin në dorëzim, nuk pershkruhen nr. I fletëve dhe dokumentat e ndodhur ne dosje . 
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Nga informacioni i marrë nga ZVRPP, Berat ku siperfaqja figuron AMTP(Fotokopje) me 
korigjime, pa vule dhe shkruhet tokë arë dhe pemtore ne dosje ndodhet dhe shkresa me nr. 5103 
Prot.datë 30.09.2019 derguar Bashkise Berat per marje informacioni per AMTP nr. 670,datë 
27.10.1996. 
Pra konstatohet se leja pasi është dhene me datë 20.09.2019, shkresa niset me datë 30.09.2019, 
pra mbas 10 ditëve(veprim formal ne përgatitjen dokumentare te dosjes). 
Siperfaqja ndërtimore i është dhënë mbi mbi tre fishin e ndërtesës, dhe nuk ka as një dokument 
noterial për marjen mbi 3 fishin e siperfaqes e cila është 19.9 m2 dhe  i janë dhëne 180 m 2 dhe 
ka marrë120.3 m2 me teper, pa marë vlefshmerinë e AMTP-së nga pushteti Vendor. 
Në gentplanet paraprake,konstatohet se nuk përshkruhendistancat nga rruga e cila është 3.8 m 
dhe në afërsi të nderteses ka kanal vadites ne distance 2 m linar. 
Veprimet e kryera janë 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 27 dhe 
neni 28 dhe VKM.Nr. 280, datë 1.4.2015, (i  ndryshuar me VKM nr.756, datë 26.10.2016) dhe VKM 
.Nr.267, datë 21.4.2010. 
6 -Dosja nr . 1421 me zotërues A Q S, me leje legalizimi nr. 10003350 datë 27.07.2019, 
ndërtese për aktivitet, e firmosur nga  ish /Drejtori DM, ish / PërgjegjësiEN, vendimi  nr. 3253, 
datë 30.09.2019 është firmosur nga ish/ Përgjegjësi i Hartografise ThK, dhe specialistëtAG, 
ENdhe drejtori DM. 
Dosja është e parshivuar, pa flete inventaritë plotësuar, ndodhet nje flete inventari bosh ne dosje, 
pa marrësin në dorëzim, nuk pershkruhen nr. i fletëve dhe dokumentat e ndodhura ne dosje. 
Nga  informacioni i marrë nga ZVRPP, Berat ku siperfaqja figuron   Kullot . 
Në gentplanet paraprake,konstatohet se nuk përshkruhendistancat nga rruga, e cilaështë e 
kategorisë C dhe është e regjistruar ne ASHK, zëri kadastral “rrugë” Vol l4, faqe 182, gjithashtu 
nënjërën anëtë ndërtesës ka kanal vadites në distancë 0.8 m linar nga ndërtesa. 
Veprimet e kryera janë 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 27 dhe 
neni 28 dhe   VKM.Nr. 280, datë 1.4.2015, (i  ndryshuar me VKM nr.756, datë 26.10.2016) dhe VKM 
.Nr.267, datë 21.4.2010. 
7-Dosja nr. 4757 me zotërues I H D, me leje legalizimi nr. 10002404 datë 10.10.2018, ndërtese 
për banim, e firmosur nga  ish /Drejtori DM, ish / PërgjegjësiEN, ish/ Përgjegjësi i Hartografise 
ThK, dhe specialisteDÇ. 
Dosja është e pa arshivuar,pa flete inventari të mbushur dhe një flete inventari bosh në dosje pa 
marrësin në dorëzim, nuk përshkruhen nr. i fletëve dhe dokumentat e ndodhur në dosje . 
Nga informacioni i marrë nga ZVRPP Berat, figuron se pasuria 18/299 shtet ka zërin kadastral 
“rrugë” 
Në gentplanet paraprake ,konstatohet se nuk përshkruhendistancat nga rruga qëështë 2.3 m linar, 
nuk ka asnjë dokument tjeter nese është  zone studimore urbanistike nga pushteti vendor. 
Ka përfituar parcelën ndërtimore me sipërfaqe 290 m2, qëështë mbi trefishin e bazës së 
ndërtesës prej 72.4 m2 dhe nuk ka asnjë dokument noterial për pranimin e siperfaqes së 
tepërt 72.8 m2. 
Pra konstatojmese,veprimet e kryera janë 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 27 dhe neni 28 dhe   VKM.Nr. 280, datë 1.4.2015, (i  ndryshuar me VKM nr.756, datë 
26.10.2016) dhe VKM .Nr.267, datë 21.4.2010. 
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8-Dosja nr. 1369 me zotërues E  P Gj, me leje legalizimi nr. 10002798, datë 24.10.2018, 
ndërtese  për banim, e firmosur nga  ish /Drejtori DM, ish / PërgjegjësiEN, ish/ Përgjegjësi i 
Hartografise ThK dhe specialiste E.K. 
Dosja është e pa arshivuar,pa flete inventaritë plotësuardhe nje flete inventari bosh ne dosje pa 
marrësin në dorëzim, nuk pershkruhen nr. i fletëve dhe dokumentat e ndodhur ne dosje, 
deklaratat personale te zotëruesit pa firmosurr dhe te pa plotesuara, procesverbali në terren i pa 
plotësuar, nga specialistët L Dh, S C dhe Th K, planimetria nuk përshkruan saktë kufitaret dhe 
largësitë në metër, vonesa deri në 2 muaj të mbylljes së procesit. 
Nga  informacioni i marrë nga ZVRPP Berat, rezulton se pasuria 2/212 është pronë shtet. 
Ka përfituar parcelën ndërtimore me sipërfaqe 456 m2, që është mbi trefishin e bazës së 
ndërtesës prej 127.4 m2 dhe nuk ka asnjë dokument noterial për pranimin e siperfaqes së 
tepërt 73.8 m2. 
Veprimete kryera janë 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 27 dhe 
neni 28 dhe   VKM.Nr. 280, datë 1.4.2015, (i  ndryshuar me VKM nr.756, datë 26.10.2016) dhe VKM 
.Nr.267, datë 21.4.2010. 
9-Dosja nr. 1419 me zotërues Sh H D, me leje legalizimi nr. 10002949 datë 24.12.2018, 
ndërtese  për banim, e firmosur nga  ish /Drejtori DM, ish / Përgjegjësi EN. 
Dosja është e pa arshivuar,pa flete inventaritë plotësuardhe nje flete inventari bosh ne dosje pa 
marrësin në dorëzim, nuk pershkruhen nr. i fletëve dhe dokumentat e ndodhur ne dosje, 
deklaratat personale te zotëruesit pa firmë te pa plotesuara , proces verbali në terren i pa 
plotësuar,  nga specialistëtLDh,SC dhe ThK, planimetria nuk pershkruan saktëë kufitaret dhe 
largësitë, gjithashtu ka vonesa deri në 3 muaj të mbylljes së procesit . 
Nga informacioni i marrë nga ZVRPP Berat rezulton se pasuria 1425/32 është pron shtet dhe 
ndohet pranë ka kanalin e ujërave te zeza, nuk ka asnjë dokument mbi plotsimin e kushteve per 
legalizim të objektit, ndërsa dokumenti nga ZVRPP nuk e pershkruan kete prone. 
Ka përfituar parcelën ndërtimore me sipërfaqe 300 m2, qëështë mbi trefishin e bazës së 
ndërtesës prej 78.3m2 dhe nuk ka asnjë dokument noterial për pranimin e siperfaqes së 
tepërt 65.1 m2. 
Veprimet e kryera janë 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 27 dhe 
neni 28 dhe VKM.Nr. 280, datë 1.4.2015, (i  ndryshuar me VKM nr.756, datë 26.10.2016) dhe VKM 
.Nr.267, datë 21.4.2010. 
10-Dosja nr. 1774 me zotërues B I S, me leje legalizimi nr. 10003294, datë 26.06.2019, 
ndërtese  për banim, e firmosur nga ish /Drejtori DM, ish / PërgjegjësiEN, ish/ Përgjegjësi i 
Hartografise ThK. 
Dosja është e pa arshivuar,pa flete inventaritë plotësuardhe nje flete inventari bosh ne dosje pa 
marrësin në dorëzim, nuk pershkruhen nr. i fletëve dhe dokumentat e ndodhur ne dosje, 
deklaratat personale te zotëruesit pa firmr te pa plotesuara, procesverbali në terren i pa plotësuar,  
nga specialistëtBPdhe  ASH nuk pershkruan saktë kufitaret dhe largësitë në metër., vonesa deri 
ne 3 muaj te mbylljes së procesit . 
Nga informacioni i marrë nga ZVRPP Berat rezulton se pasuria 36/9 është pronështet, e 
rregjistruar  ne volumi 2, faqja 12. 
Nga zotëruesi është paraqitur AMTP me nr. 240, “e fotokopjuar pa vulë dhe  me korrigjime ”, 
nuk ështëmarrë informacion nga pushteti vendor mbi vertetsine e ketij dokumenti . 
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Ka përfituar parcelën ndërtimore me sipërfaqe 450 m2, qëështë mbi trefishin e bazës së 
ndërtesës prej 93.3 m2 dhe nuk ka asnjë dokument noterial për pranimin e siperfaqes së 
tepërt 170.1 m2. 
Veprimet e kryera janë 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 27 dhe 
neni 28 dhe   VKM.Nr. 280, datë 1.4.2015, (i  ndryshuar me VKM nr.756, datë 26.10.2016) dhe VKM 
.Nr.267, datë 21.4.2010. 
11 -Dosja nr . 1018 me zotërues Gt L Dh, me leje legalizimi nr. 10003338 datë 26.04.2019, 
ndërtese  për Aktivitet , “ Qoske me blloqe e mbuluar me lllamarin”, e firmosur nga  ish /Drejtori 
DM, ish / PërgjegjësiEN, ish/ Përgjegjësi i Hartografise ThK. 
Dosja është e pa arshivuar,pa flete inventaritë plotësuardhe nje flete inventari bosh ne dosje pa 
marrësin në dorëzim, nuk pershkruhen nr. i fletëve dhe dokumentat e ndodhur ne dosje, 
deklaratat personale te zotëruesit pa firmr te pa plotesuara , proces verbali në terren i pa 
plotësuar,  nga specialistëtBPdhe  S.C nuk  pershkruan saktë kufitaret dhe largësitë në metër., 
vonesa deri ne 4 muaj te mbylljes së procesit . 
Nga  informacioni i marrë nga ZVRPP Berat rezulton se pasuria 11/051 është pronë  shtet, e 
rregjistruar  ne volumi 33, faqja 160. 
Ka përfituar parcelën ndërtimore me sipërfaqe 106 m2, qëështë mbi trefishin e bazës së 
ndërtesës prej 23.3 m2 dhe nuk ka asnjë dokument noterial për pranimin e siperfaqes së 
tepërt 34.6  m2. 
Veprimete kryera janë 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 27 dhe 
neni 28 dhe   VKM.Nr. 280, datë 1.4.2015, (i  ndryshuar me VKM nr.756, datë 26.10.2016) dhe VKM 
.Nr.267, datë 21.4.2010. 
12 -Dosja nr. 92 me zotërues A G M, me leje legalizimi nr. 10003937 datë 25.04.2019, 
ndërtese  për aktivitet, “Qoske me blloqe e mbuluar me lllamarin”, e firmosur nga  ish /Drejtori 
DM, ish / PërgjegjësiEN, ish/ Përgjegjësi i Hartografise ThK. 
Dosja e arshivuar ,e  firmosur nga e dorëzuesit   . 
Proces verbali në terren i pa plotësuar,  nga specialistët   S.C  dhe R.Y nuk  pershkruan saktë 
kufitaret dhe largësitë në metër, vonesa deri ne 4 muaj te mbylljes së procesit . 
Nga  informacioni i marrë nga ZVRPP Berat rezulton se pasuria 16/234është pronë shtet, e 
rregjistruar  ne volumi 28, faqja 61. 
Ka përfituar parcelën ndërtimore me sipërfaqe 235 m2, qëështë mbi trefishin e bazës së 
ndërtesës prej 56.2 m2 dhe nuk ka asnjë dokument noterial për pranimin e siperfaqes së 
tepërt 66.4 m2. 
Veprimete kryera janë 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 27 dhe 
neni 28 dhe   VKM.Nr. 280, datë 1.4.2015, (i  ndryshuar me VKM nr.756, datë 26.10.2016) dhe VKM 
.Nr.267, datë 21.4.2010. 
13-Dosja nr. 5289 me zotërues B Q M, me leje legalizimi nr. 10003027 datë 20.01.2019, 
ndërtese  për banim , e firmosur nga  ish /Drejtori DM, ish / PërgjegjësiEN, ish/ Përgjegjësi i 
Hartografise ThK. 
Dosja e arshivuar është firmosur nga e dorëzuesit . 
Proces verbali në terren i pa plotësuar, nga specialistët S.C dhe L.Dh nuk  pershkruan saktë 
kufitaret dhe largësitë në metër., vonesa deri ne 4 muaj te mbylljes së procesit . 
Nga  informacioni i marrë nga ZVRPP Berat rezulton se pasuria 8/627, figuron pronë shtet e 
rregjistruar ne volumi 34, faqja 163. 
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Siperfaqja ndërtimore i është dhënë mbi mbi tre fishin e ndërtesës, dhe nuk ka asnjë 
dokument noterial për marrjen mbi 3 fishin e sipërfaqes, e cila është 72.8 m2 dhe i janë 
dhënë 290 m 2 dhe ka marrë 71.6m2 me tepër duke prishur konfiguracionin e parcelës.  
Veprimet e kryera janë 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 27 dhe 
neni 28 dhe   VKM.Nr. 280, datë 1.4.2015, (i  ndryshuar me VKM nr.756, datë 26.10.2016) dhe VKM 
.Nr.267, datë 21.4.2010. 
14-Dosja nr. 1353 me zotërues L A D, me leje legalizimi nr. 10002983 datë 27.12.2018, 
ndërtese  për banim , e firmosur nga  ish /Drejtori DM, ish / PërgjegjësiEN, ish/ Përgjegjësi i 
Hartografise ThK. 
Dosja e arshivuar ,e  firmosur nga e dorëzuesit   . 
Proces verbali në terren i pa plotësuar,  nga specialistët   S.C  dhe A.Sh nuk  pershkruan saktë 
kufitaret dhe largësitë në metër., vonesa deri ne 4 muaj te mbylljes së procesit . 
Nga  informacioni i marrë nga ZVRPP Berat,rezulton se pasuria 1/316 është pronë shtet e 
rregjistruar ne volumi 26, faqja 8. 
Ka përfituar parcelën ndërtimore me sipërfaqe 500 m2, qëështë mbi trefishin e bazës së 
ndërtesës prej 117.6 m2 dhe nuk ka asnjë dokument noterial për pranimin e siperfaqes së 
tepërt 147.2 m2. 
Veprimete kryera janë 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 27 dhe 
neni 28 dhe   VKM.Nr. 280, datë 1.4.2015, (i  ndryshuar me VKM nr.756, datë 26.10.2016) dhe VKM 
.Nr.267, datë 21.4.2010. 
15 -Dosja nr.2604 me zotërues Q S Z, me leje legalizimi nr. 10002983 datë 27.12.2018, 
ndërtese  për banim , e firmosur nga  ish /Drejtori DM, ish / PërgjegjësiEN, ish/ Përgjegjësi i 
Hartografise ThK. 
Dosja e arshivuar ,e  firmosur nga e dorëzuesit   . 
Proces verbali në terren i pa plotësuar,  nga specialistët   S.C  dhe A.Sh nuk  pershkruan saktë 
kufitaret dhe largësitë në metër, vonesa deri ne 4 muaj te mbylljes së procesit . 
Nga  informacioni i marrë nga ZVRPP Berat rezulton se pasuria 131/1/1 është pronë shtet e 
rregjistruar ne volumi 1, faqja 192. 
Siperfaqja ndërtimore është ne kundershtim me ligjin pasi objekti ndodhet peane kanalit 
5.5 m linar në njërin krah dhe nga rruga 1.8 m linar . 
Veprimete kryera janë 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 27 dhe 
neni 28 dhe VKM.Nr. 280, datë 1.4.2015, (i  ndryshuar me VKM nr.756, datë 26.10.2016) dhe VKM 
.Nr.267, datë 21.4.2010. 
16-Dosja nr.965me zotërues R L Sh  me leje legalizimi nr. 10002773, datë 22.10.2018, 
ndërtese për banim, e firmosur nga ish /Drejtori DM, ish / PërgjegjësiEN, ish/ Përgjegjësi i 
Hartografise ThK. 
Dosja ështëe arshivuar dhe pa firmën e dorëzuesit   . 
Proces verbali në terren i pa plotësuar nga specialistët H.D dhe F.K nuk  pershkruan saktë 
kufitaret dhe largësitë në metër nuk vihet data e perpilimit të proces verbalit nuk ka shenim per 
objektin qe ndodhet mbi trotuar, vonesa deri ne 4 muaj te mbylljes së procesit. 
Nga  informacioni i marrë nga ZVRPP, Berat, kjo sipërfaqe bie mbi pasurinë nr. 15/959  figuron 
e rregjistruar ne volum 35, faqe 237. 
Siperfaqja ndërtimore është miratuar në kundershtim me ligjin, pasi objekti ndodhet 
prane rruges  mbi trotuar . 
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Ka përfituar parcelën ndërtimore me sipërfaqe 452 m2, qëështë mbi trefishin e bazës së 
ndërtesës prej 86.3 m2 dhe nuk ka asnjë dokument noterial për pranimin e siperfaqes së 
tepërt 193.1 m2. 
Veprimete kryera janë 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 27 dhe 
neni 28 dhe VKM.Nr. 280, datë 1.4.2015, (i  ndryshuar me VKM nr.756, datë 26.10.2016) dhe VKM 
Nr.267, datë 21.4.2010. 
17-Dosja nr.7537me zotërues A A A me leje legalizimi nr. 1000312, datë 28.06.2019, ndërtese 
për aktivitet, e firmosur nga  ish /Drejtori DM, ish / PërgjegjësiEN, ish/ Përgjegjësi i Hartografise 
ThK. 
Dosja e arshivuar  dhe pa firmën e dorëzuesit  . 
Proces verbali në terren i pa plotësuar, nga specialistët L.Dh dhe S.C nuk  pershkruan saktë 
kufitaret dhe largësitë në metër nuk vihet data e perpilimit të proces verbalit nuk ka shenim per 
objektin qe ndodhet mbi trotuar, vonesa deri ne 4 muaj te mbylljes së procesit. 
Nga  informacioni i marrë nga ZVRPP Berat rezulton se pasuria  15/396  është në pronësi shtet, e 
rregjistruar  në volumi 29, faqja 149. 
Siperfaqja ndërtimore është miratuar në kundershtim me ligjin, pasi objekti ndodhet 
pranë rrugës  mbi trotuar( Foto bashkëlidhur)  
Veprimet e kryera janë 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 27 dhe 
neni 28 dhe   VKM.Nr. 280, datë 1.4.2015, (i  ndryshuar me VKM nr.756, datë 26.10.2016) dhe VKM 
.Nr.267, datë 21.4.2010. 
18 -Dosja nr.178me zotërues P E M  me leje legalizimi nr. 10000740 datë 20.10.2020, ndërtese  
për banim , e firmosur nga  ish /Drejtori EN, ish / PërgjegjësiXhT “te pa plotesuar te gjitha 
indekset”. 
Dosja është e parshivuar, pa flete inventari të mbushur dhe një flete inventari bosh në dosje, pa 
marrësin në dorëzim, nuk pershkruhen nr. i fletëve ne dokumentat e ndodhur ne dosje mugojnë 
fotot ne dosje. 
Proces verbali në terrenështëi pa plotësuar, nga specialistët F.P dhe F.T nuk  përshkruar saktë 
kufitarët dhe largësitë në metër, nuk vihet data e perpilimit të proces verbalit dhe nuk ka shënim 
për të dhënat eobjektit lidhur me vendndodhjen. Ky proces verbalështë bërë  brenda 4 ditëve nga 
deklarimi . 
Nga informacioni i marrë nga ZVRPP Berat rezulton se pasuria  9/277  është në pronësi shtet, e 
rregjistruar  ne volumi 1, faqja 146. 
Siperfaqja ndërtimoreështë miratuar në kundershtim me ligjin, pasi objekti ndodhet  ne 
(ish Guroren dhe prane rruges ). Siperfaqja ndërtimore i është dhënë është 160 m2. ndërsa 
nuk ka asnjë dokument konfirmues nga asnjëinstitucion shtetëror. 
Veprimete kryera janë në  kundërshtim me ligjin nr.9482, datë 3.4.2006 ‘’Për legalizimin, 
urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje’’, të ndryshuar, neni 27 dhe neni 28 dhe   
VKM.Nr. 280, datë 1.4.2015, (i  ndryshuar me VKM nr.756, datë 26.10.2016) dhe VKM .Nr.267, datë 
21.4.2010. 
19-Dosja nr. 1900 me posedues P S H me leje legalizimi nr. 100008193 datë 29.03.2019, 
ndërtese  për banim, e firmosur nga  ish /Drejtori DM dhe ish / PërgjegjësiEN.  
Dosja është e pa arshivuar,pa flete inventaritë plotësuardhe nje flete inventari bosh ne dosje, pa 
marrësin në dorëzim, nuk pershkruhen nr. i fletëve ne dokumentat e ndodhur ne dosje. 
Proces verbali në terrenështë i pa plotësuar, nga specialistët H D dhe FT, pasi nuk pershkruan 
saktë kufitaret dhe largësitë në metër, nuk vihet data e perpilimit të tij dhe nuk ka shenim per 
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vend ndodhjen e objektit. Në skicën fushore, të përpiluar nga  specialistët  EM dhePërgjegjësi 
ThK,nuk pershkuhen saktëdimensionet, nuk përshkruan distancën nga rruga, objekti i pa 
qëndrushëm. Gjithashtu nuk është marrë informacion nga ZVRPP Berat, lidhur me statusin e 
parcelës ndërtimore. 
Ka përfituar parcelën ndërtimore me sipërfaqe 341 m2, qëështë mbi trefishin e bazës së 
ndërtesës prej 98.1 m2 dhe nuk ka asnjë dokument noterial për pranimin e siperfaqes së 
tepërt 46.7 m2,  duke prishur konfiguracionin e parceles. 
Veprimete kryera janë në  kundërshtim me ligjin nr.9482, datë 3.4.2006 ‘’Për legalizimin, 
urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje’’, të ndryshuar, neni 27 dhe neni 28 dhe   
VKM.Nr. 280, datë 1.4.2015, (i  ndryshuar me VKM nr.756, datë 26.10.2016) dhe VKM .Nr.267, datë 
21.4.2010. (shif foton bashkëlidhur Raportit Përfundimtar). 
20-Dosja nr.77 me zotërues A M B  me leje legalizimi nr. 100003603 datë 24.12.2020, ndërtese  
për aktivitet, e firmosur nga  ish /Drejtori EN, ish / PërgjegjësiLDh. 
Dosja është e pa arshivuar,pa flete inventaritë plotësuardhe nje flete inventari bosh ne dosje, pa 
marrësin në dorëzim, nuk pershkruhen nr. i fletëve ne dokumentat e ndodhur ne dosje. 
Proces verbali në terren i pa plotësuar,  nga specialistët F .P dhe F.T nuk  pershkruan saktë 
kufitaret dhe largësitë në metër  nuk vihet  largesia e objektit dhe shkallet dhe thurja me 
kangjella e trotuarit, nuk pershkruhet  distanca nga Rruga Berat-Polican. 
Nga  informacioni i marrë nga ZVRPP, Berat ku siperfaqja figuron se pasuria 100/3 truall privat 
ndersa 100/4 e rregjistruar ne Volumin 2 faqe 96 është shtet ne statusin  juridik te perfshire ne 
zonen kadastrale 2632 është firmosur vetem nga specialisti  E.G.   
Në gentplanet paraprake, konstatohet se shkallet kanë dalë  2.3 m linar dhe nuk përshkruhen 
distancat nga rruga, gjithashtu nuk ka asnjë dokument tjeter nese është në zonë studimore 
urbanistike nga pushteti vendor. 
Nga dokumentat e paraqitur tregon se objekti i ndërtuar nuk ka ruajtur distancen nga 
Rruga kryesore e katigorisë C(shif foton bashkëlidhur Raportit Përfundimtar). 
Veprimete kryera janë në  kundërshtim me ligjin nr.9482, datë 3.4.2006 ‘’Për legalizimin, 
urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje’’, të ndryshuar, neni 27 dhe neni 28 dhe   
VKM.Nr. 280, datë 1.4.2015, (i  ndryshuar me VKM nr.756, datë 26.10.2016) dhe VKM .Nr.267, datë 
21.4.2010 
21-Dosja nr. 855 me zotërues B C me leje legalizimi nr. 10003319 datë 28.06.23019, ndërtese  
për banim , e firmosur nga  ish /Drejtori DM, ish / PërgjegjësiEN, ish/ Përgjegjësi i Hartografise 
ThK. 
Dosja e arshivuar  dhe pa firmën e dorëzuesit   . 
Proces verbali në terren i pa plotësuar,  nga specialistët S.C dhe L.Dh nuk  pershkruan saktë 
kufitaret dhe largësitë në metër nuk vihet data e perpilimit të proces verbalit nuk ka shenim per 
objektin qe ndodhet mbi trotuar .,  dosja ka dale nga arshiva pa urdhet pune , proces verbali dhe  
gent plani nuk kane datën e kryerjes së veprimit. 
Nga  informacioni i marrë nga ZVRPP, Berat ku siperfaqja figuron se pasuria  15/463  figuron e 
rregjistruar  ne volumi 29 , faqja 189, shtet 
Siperfaqja ndërtimore është miratuar në kundërshtim me ligjin nr.9482, datë 3.4.2006, pasi 
objekti ndodhet per aktivitet mbi trotuar dhe është me mur të perbashkët me institucionin 
e Shendetit Publik, nuk ka asnjë dokument per vërtetësine e kësaj prone të zaptuar dhe të 
vetë deklaruar nga zotëruesi. 
Veprimete kryera janë 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 27 dhe 
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neni 28 dhe   VKM.Nr. 280, datë 1.4.2015, (i  ndryshuar me VKM nr.756, datë 26.10.2016) dhe VKM 
.Nr.267, datë 21.4.2010. 
22-Dosja nr.7882 me zotërues M Xh S me leje legalizimi nr. 10002369 datë 30.04.2018, 
ndërtesë për aktivitet, e firmosur nga  ish /Drejtori DM, ish / PërgjegjësiEN, ish/ Përgjegjësi i 
Hartografise ThK. 
Dosja e arshivuar   dhe pa firmën e dorëzuesit   . 
Proces verbali në terren i pa plotësuar,  nga specialistët S.C dhe L.Dh nuk  përshkruan saktë 
kufitaret dhe largësitë në metër nuk vihet data e perpilimit të proces verbalit nuk ka shenim për 
objektin që ndodhet mbi trotuar,  dosja ka dale nga arshiva pa urdhet pune, proces verbali dhe  
gent plani nuk kanë datën e kryerjes së veprimit. Vendimi me nr.2130,datë 13.04.2018 është 
firmosur nga  B A, EN dhe DM. 
Nga  informacioni i marrë nga ZVRPP, Berat ku pasuria  7/ 267  figuron e rregjistruar  ne volumi 
23 faqe 5,ku shkruhet se “ka ndryshuar konfiguracionin  e kesaj pasurie, spostuar ne pjesen e 
rruges”. Nuk ka gent plan ne dosje por paraqitet vetem gent plani per nje legalizim te meparshem 
te vitit 2010 për legalizimin e nje  ambjenti 349.6 m2 banim dhe 316 m2 aktivitet me numet te 
Lejes Legalizimit 4381, datë 23.12.2010 (shif foton bashkëlidhur Raportit Përfundimtar). 
Veprimet e kryera janë 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 27 dhe 
neni 28 dhe VKM.Nr. 280, datë 1.4.2015, (i  ndryshuar me VKM nr.756, datë 26.10.2016) dhe VKM 
.Nr.267, datë 21.4.2010. 
23 -Dosja nr.6067 me zotërues P Sh K dhe M N K me leje legalizimi nr. 10002330 datë 
24.04.2018, ndërtese  për aktivitet, e firmosur nga  ish /Drejtori DM, ish / PërgjegjësiEN, ish/ 
Përgjegjësi i Hartografise ThK. Dosja është e arshivuar, po nuk ka firmën e dorëzuesit   . 
Sipas proces verbalit tëdatës 07.08.2017, të hartuar nga specialistët  H.D, B.P, ThK, F.Avdiaj, 
përshkruhet se objekti është pranë kanalit. 
Proces verbali në terenështë i pa plotësuar, nga specialistët S.C dhe L.Dh nuk  përshkruan saktë 
kufitarët dhe largësitë në metër, nuk vihet data e perpilimit të proces verbalit, nuk ka shenim per 
objektin qe ndodhet prane kanalit 1 m linar, proces verbali dhe gent plani nuk kanë datën e 
kryerjes së veprimit. Vendimi me nr.2128,datë 13.04.2018 është firmosur nga  Bora Agalliu , EN 
dhe DM. 
Nga  informacioni i marrë nga ZVRPP Berat rezulton se pasuria  4/408  është në pronësi shtet, e 
rregjistruar ne volumin 30, faqe201,ku shkruhet se “ka ndryshuar konfiguracionin  e kesaj 
pasurie, spostuar ne pjesen e kanalit”.Nga auditimi rezultoi se ky proces per legalizimin e 
objektit, ka zgjatje gati dy vjet, fotot janë formale, pa treguar plotësisht pjeset ballore, por janë 
treguar vetëm fotot e ambjentit “dritaret dhe dyert e objektit ” . 
Veprimete kryera janë 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 27 dhe 
neni 28 dhe   VKM.Nr. 280, datë 1.4.2015, (i  ndryshuar me VKM nr.756, datë 26.10.2016) dhe VKM 
.Nr.267, datë 21.4.2010. 
24 -Dosja nr.13 me zotërues E G B me leje legalizimi nr. 10008292 datë 25.06.2019, ndërtese  
për aktivitet me siperfaqe 248.9m2, e firmosur nga  ish /Drejtori DM, ish / PërgjegjësiEN, ish/ 
Përgjegjësi i Hartografise ThK. 
Dosja e arshivuar   dhe pa firmën e dorëzuesit   dhe marrësi  . 
Proces verbali në teren i pa plotësuar “pa datë ”,  nga specialistët S.C dhe L.Dh kane pershkruar 
saktë t kufitaret dhe largësitë në metërnga lumi29 m linar dhe rruga 7.6 m linar. 
Planimetria është firmosur nga DM,ThK, EMdatë 24.06.2019. 
Gent Plani përgatitur nga  Përgjegjësi i Hartografise ThK dhe DG  specialist. 
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Vendimi me nr.2145,datë 24.06.2019 është firmosur ngaAG, EN dhe DM. 
Nga  informacioni i marrë nga ZVRPP Berat datë 27.03.2015, figuron shtet “Lumë dhe pasuria 
140/20 ështëRruge ” ,  figuron e rregjistruar  në volumi 3  faqe20 dhe v/3 faqja 102. 
Mugojne fotot e objektit ne dosje. 
Veprimete kryera janë 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 27 dhe 
neni 28 dhe VKM.Nr. 280, datë 1.4.2015, (i  ndryshuar me VKM nr.756, datë 26.10.2016) dhe VKM 
.Nr.267, datë 21.4.2010. 
25-Dosja nr.14 me zotëruesF I V me leje legalizimi nr. 10001003 datë 25.08.2020, ndërtese  
për aktivitet me siperfaqe 232.3m2,dhe banim 129.3m 2 e firmosur nga  ish Drejtori EN, ish / 
PërgjegjësiXhP, ish/ Përgjegjësi i Hartografise  EC. 
Dosja e arshivuar   dhe pa firmën e dorëzuesit   dhe marrësi  . 
Proces verbali në teren i pa plotësuar,  nga specialistët F. P F.Tnuk  kane pershkruar saktë t 
kufitaret dhe largësitë në metërnga  kanali  10 cm.linar  dhe rruga, pasi objekti ndodhet mbi 
trotuar ( shif foton bashkëlidhur) 
Vendimi me nr.3495,datë 24.08.2020 është firmosur ngaAG, EN dhe XhP. 
Nga  informacioni i marrë nga ZVRPP, Berat  figuron shtet “Rruge pasuria 514 dhe 515 Rruge ”   
figuron e rregjistruar  në volumi7 faqe 156 dhe 157. 
Veprimete kryera janë 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 27 dhe 
neni 28 dhe   VKM.Nr. 280, datë 1.4.2015, (i  ndryshuar me VKM nr.756, datë 26.10.2016) dhe VKM 
.Nr.267, datë 21.4.2010. 
26-Dosja nr.31 me zotërues P E M me leje legalizimi nr. 10003729 datë 29.10.2020, ndërtese   
banim 69.7m 2 e firmosur nga  ish Drejtori EN, ish / PërgjegjësiXhP,  e ndertuar ne zonen 
“Gurore” zona kadastrale 3682 pasuria 7/117/1. 
Dosja e arshivuar   dhe pa firmën e dorëzuesit   dhe marrësi mugojne fotot ne dosje. 
Proces verbali në teren i pa plotësuar (me inicialet, nuk ka datë), nga specialistëtS C,L.Dh, 
R.Pnuk  kane pershkruar saktë kufitaret dhe largësitë në metërnga  rruga  ne zonen G i Bardhe 
( Ura Vajgurore) “Gurore”. Nuk ka as një dokument nga istucioni përkates. 
Planimetria është firmosur  nga EN, EK,E M  datë 22.10.2020. 
Vendimi me nr.3587,datë 26.10.2020 është firmosur nga  AG, EN dhe XhP. 
Nga  informacioni i marrë nga ZVRPP, Berat  datë 20.03.2017, me nr prot 856/1 datë 
v21.03.2017 figuron shtet “Rruge pasuria 7/203, 7/8,7/4  Rruge ”   figuron e rregjistruar  në 
volumi 1 faqe 182. 183,184. 
Sipas akt ekspertizes të ndodhur në dosje objekti ështënë zonën e tesionit të lartë,Shif foton)  
Veprimete kryera janë 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 27 dhe 
neni 28 dhe   VKM.Nr. 280, datë 1.4.2015, (i  ndryshuar me VKM nr.756, datë 26.10.2016) dhe VKM 
.Nr.267, datë 21.4.2010. 
27-Dosja nr. 64 me zotërues L T V me leje legalizimi nr. 10000691 datë 20.09.2020, ndërtese   
banim30.7m2 e firmosur nga  ish drejtori /EN, ish / PërgjegjësiXhP, nga verifikimi objekti është 
sherbim pra “ndryshim destinacjoni”e ndertuar  prane kanalit vadites 20 cm, ne zonen Ura 
Vajgurore(Dimal), zona kadastrale 1542, pasuria 715/1, “Ndërtuar në pronë publike pa 
informacion nga ZVRPP”. 
Dosja e arshivuar   dhe pa firmën e dorëzuesit   dhe marrësi mugojne fotot ne dosje. 
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Proces verbali në teren i pa plotësuar me inicialet, nga specialistët  F.P dhe F. T nuk kane 
pershkruar saktë kufitaret dhe largësitë në metër nga kanali dhe rruga në zonen Drenovice ( 
Ura Vajgurore)( shif foton bashkëlidhur) 
Planimetria datë 22.09.2020 është firmosur nga EN, EK,EM. 
Vendimi me nr.3581,datë 29.09.2020 është firmosur nga  L.Dh, EN dhe XhP. 
Veprimete kryera janë 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 27 dhe 
neni 28 dhe   VKM.Nr. 280, datë 1.4.2015, (i  ndryshuar me VKM nr.756, datë 26.10.2016) dhe VKM 
.Nr.267, datë 21.4.2010. 
28-Dosja nr .221 me zotërues T H me  leje legalizimi nr. 10001589 datë 20.07.2020, ndërtese 
per aktivitet 61.2 m2 e firmosur nga ish drejtori EN, ish/PërgjegjësiXhP, nga verifikimi objekti 
konstatohet se është i ndertuar mbi trotuar dhe ka zene dhe pjesen e kembësorve (shif foton 
bashkëlidhur). 
Objekti i ndertuar ne Ura Vajgurore, zona kadastrale 3682 me nr pasurie 2/247 ne volumin 8 
faqja 181, rezulton në pronë publike. 
Dosja e arshivuar   dhe pa firmën e dorëzuesit   dhe marrësi mugojne fotot ne dosje. 
Proces verbali në teren i pa plotësuar me inicialet, nga specialistët  F.P dhe F,Tnuk kanë 
pershkruar saktëkufitaret dhe largësitë në metërnga rruga(shif foton bashkëlidhur) 
Planimetria është firmosur  me datë 14.07.2020, nga EN, EK,EM. 
Vendimi me nr.3459,datë 22.07.2020 është firmosur nga  L.Dh, EN dhe XhP. 
Veprimete kryera janë 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 27 dhe 
neni 28 dhe   VKM.Nr. 280, datë 1.4.2015, (i  ndryshuar me VKM nr.756, datë 26.10.2016) dhe VKM 
.Nr.267, datë 21.4.2010. 
29-Dosja nr.1467 me zotërues P Y Sh  me  leje legalizimi nr. 10003260 datë 20.04.2020, 
ndërtese   per aktivitet 303.5 m2 e firmosur nga  ish Përgjegjësi i legalizimit /EN dhe ish/Drejtori 
D M, nga verifikimi objekti konstatohet se është i ndërtuar mbi rruge dhe ka zene trotuarin  
pjesen e kembësorve (shif foton bashkëlidhur) dhe largesia nga rruga  kryesore 4.45 m linar( shif 
Gent Planin te përgatitur nga inspektoret e terrenit A.Sh dhe B. P) . 
Objekti i ndertuar në Uznove  Bashkia Berat  zona kadastrale 8504 me nr pasurie 111/12. 
Planimetria është firmosur  nga DM, ThK dhe R Y, datë 30.04.2019. 
Vendimi me nr.3099,datë 25.04.2019 është firmosur nga  D M, nuk ka firma te tjera. Nuk ka 
firmosur EK . 
Në objektin  nga ZRPP Berat  figuron  are + truall  ne zk.8504 me nr pasurie 111/12 e 
rregjistruar ne volumi 1 ,faqe 122, pra pjesa rruge nuk është llogaritur fare si , paecele shtet.  
figuron rrugë “Shtet”  pa pasur informacion nga ZVRPP .pra “Ndërtuar në pronë publike” 
distanca nga rruga 4.4 m. 
Dosja e arshivuar   dhe pa firmën e dorëzuesit   dhe marrësi ne iventar  nuk shkruhet sasia e 
fletëve ne dosje.  
Veprimete kryera janë 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 27 dhe 
neni 28 dhe   VKM.Nr. 280, datë 1.4.2015, (i  ndryshuar me VKM nr.756, datë 26.10.2016) dhe VKM 
.Nr.267, datë 21.4.2010. 
30-Dosja nr. 3113 me zotërues F C M me  leje legalizimi nr. 10003534 datë 20.05.2020, 
ndërtese   per aktivitet 374.5 m 2 e firmosur nga  ish /EN, ish / Përgjegjësi i legalizimit dhe 
ish/Drejtori N P, nga verifikimi objekti konstatohet se është i ndërtuar prane rruges nacionale 
Berat-Skrapar, ne distancen 5 m linar. 
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a-Objekti ka pasur leje ndertimi per  siperfaqen e ndertimit 125 m2Vendimi nr. 1 datë datë 
20.10.2010 ( Komuna Vertop). 
b- Në lejen e legalizimit i është dhënëparceles ndertimore me sipërfaqe 570 m2 dhe një pjese e 
magazinave shtetërore, ku rezulton se sipas dokumentave zotëruesi ka vetem 125 m2 truall, Nuk 
është llogaritur siperfaqja e dhënë me teper 445 m2 në vleren  890,000 lekë ose (445,000 
lekë dhë 445,000 bono privatizimi) e ardhur e munguar .  
C- Nuk ka llogaritur gjoben për daljen jashte lejes se ndertimit per siperfaqen 64 m2 
 ( 189.4 m2 i janë dhënë në lejen e legalizimit- 125 sipas lejes ndertimore ) ne vleren 206,803 
lekë( 64m2 x 32,313 lek për  m2 x 10 %.) si e ardhur e muguar ne buxhetin e shtetit. 
Objekti i ndertuar në Peshtan Bashkia Polican Qarku Berat ne zk.1678 me nr. Pasurie 80/3/1. 
  Vendimi me nr.3426, datë 28.05.2020 është firmosur nga AG, EN, NP. 
Në objektin nga ZRPP Berat figuron truall ne zk.1678 me nr. pasurie 80/3 e rregjistruar ne 
volumi 6, faqe 3,  janë rregjistruar 125 m2 
 Ndersa pjesa e bashkagjitur ketij trualli figuron rrugë “Shtet” e rregjistruar  në zk 1678 me nr. 
pasurie 80/6, rregjistruar ne volumin 7 ,faqja 112, vijuar  ne vilumin 5,faqja 250,pra “Ndërtuar 
në pronë publike” distanca nga rruga 5 m. 
Veprimete kryera janë 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 27 dhe 
neni 28 dhe   VKM.Nr. 280, datë 1.4.2015, (i  ndryshuar me VKM nr.756, datë 26.10.2016) dhe VKM 
.Nr.267, datë 21.4.2010. 
31 -Dosja nr. 1173 me zotërues N B V me leje legalizimi nr. 10004765 datë 22.11.2020, 
ndërtese  për banim siperfaqe 248.9m2, e firmosur nga  ish /Drejtori E N dhe ish / 
PërgjegjësiLDh “Leja e legalizimit e pa plotesuar me te gjitha modalitetet e duhuranuk 
pershkruhet  titulli i pronsise mbi token”. 
Proces verbali në teren i pa plotësuar “pa datë ”,  nga specialistët F.P dhe F. T pra kanë prshkruar 
saktë  kufitaret dhe largësitë në metër etj. 
Planimetria është firmosur  nga EN, E.K dhe E.M  datë 23.11.2020. 
Vendimi me nr.3644,datë 23.11.2020 është firmosur nga  AG, LDhEN. 
Nga  informacioni i marrë nga ZVRPP, Berat sipas kartelave të  pasurisë  figuron shtet “kullot, 
Arrë, shtet pasuria 2/33 kullot, 2/34  ne emer të T V  dhe B V  ”  ne certifikaten e paraqitur nuk 
figuron emri i N B V. 
 Ne statusin juridik te perpiluar  nga E G  dhe  D.Ç nuk kane plotesuar formularin me te gjitha 
modalitetet mbi llojin e pasur.  
Pra  mugon shkresa nga bashkia  pasi objekti te legalizohet komform ligjit dhe ndryshimeve te 
fundit me ligjin 20/2020  
Veprimete kryera janë 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 27 dhe 
neni 28 dhe   VKM.nr. 280, datë 1.4.2015, (i  ndryshuar me VKM nr.756, datë 26.10.2016) dhe VKM 
.Nr.267, datë 21.4.2010 dhe ne kunder neni 36 “pika c” e ligjit 20/20. 
32-Dosja nr.442 me zotërues G L H me leje legalizimi nr. 10005750 datë 20.10.2020, ndërtese  
për banim siperfaqe 294 m2, e  pa firmosur nga  ish /Drejtori ENdhe ish / PërgjegjësiXhT e 
firmosur  “Leja e legalizimit e pa plotesuar me te gjitha modalitetet e duhura, nuk pershkruhet 
titulli i pronsise mbi u token”. Sipas dokumentacionitobjekti është i ndertuar ne oborrin e 
shkolles  nga njeri krah dhe prane lumit në distance 15 m linear. 
Vendimi me nr.3542,datë 18.09.2020 është firmosur nga  AG, XhP dhe  EN.  
Proces verbali në terren i pa plotësuar për distanca, por ka përshkruar saktë vendndodhjen e 
objektit (shif foton e proces verbalit )  
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Nga  informacioni i marrë nga ZVRPP, Berat sipas kartelave të  pasurisë  figuron shtet “Truall,  e 
rregjistruar  ne volumin 10 faqe 245  zona kadastrale 3682. 
Pra  mugon shkresa nga bashkia  pasi objekti te legalizohet komform ligjit dhe ndryshimeve te 
fundit me ligjin 20/2020  
Veprimete kryera janë 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 27 dhe 
neni 28 dhe   VKM.nr. 280, datë 1.4.2015, (i  ndryshuar me VKM nr.756, datë 26.10.2016) dhe VKM 
.Nr.267, datë 21.4.2010 dhe ne kunder neni 36 “pika c” e ligjit 20/20. 
33 -Dosja nr. 685 me zotërues S D P me leje legalizimi nr. 10003746 datë 20.10.2020, ndërtese  
për banim siperfaqe 217.1 m2, e  pa firmosur nga  ish /Drejtori ENdhe ish / PërgjegjësiXhT e 
firmosur  “Leja e legalizimit. Sipas dokumentacioni objekti është i ndertuar ne Bazen 
Ushtarake dhe prane rruges kryesore, ne llojin e pasurise arë me nr. 52/11. 
Vendimi me nr.3599,datë 27.10.2020 është firmosur nga  AG,  XhP dhe  EN.  
Proces verbali në teren i pa plotësuar  për distanca, por ka përshkruar saktë vendndodhjen e 
objektit  
Nga  informacioni i marrë nga ZVRPP, Berat sipas kartelave të  pasurisë  figuron shtet “Rrugë”,  
e rregjistruar  në volumin 4, faqe 193  zona kadastrale 2866. 
Pra mugon shkresa nga bashkia  pasi objekti te legalizohet komform ligjit dhe ndryshimeve 
ligore. 
Veprimete kryera janë 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 27 dhe 
neni 28 dhe   VKM.nr. 280, datë 1.4.2015, (i  ndryshuar me VKM nr.756, datë 26.10.2016) dhe VKM 
.Nr.267, datë 21.4.2010 dhe ne kunder neni 36 “pika c” e ligjit 20/20. 
34 -Dosja nr.2957 me zotërues V F Xh me leje legalizimi nr. 10003719 datë 27.10.2020, 
ndërtese  për banim siperfaqe 188.3 m2, e  pa firmosur nga  ish /Drejtori ENdhe ish / 
PërgjegjësiXhT e firmosur  “Leja e legalizimit. Sipas dokumentacioni objekti është i ndertuar 
prane lumit ne distancen 4.2 m linar,në llojin e pasurise arë mr nr . 8/269, per te justifikuar 
ndertimin ka bërë nje deklarate noteriale se “Ka shembur banesen e vjeter dhe ka ndertuar te re ” 
deklarata me datën 21.09.2020.  
Vendimi me nr.3559,datë 10.07.2020 është firmosur nga XhP dhe  EN, L. Dh.  
Proces verbali në teren i pa plotësuar për distanca, por ka përshkruar saktë vendndodhjen e 
objektit  
Nga  informacioni i marrë nga ZVRPP Berat sipas kartelave të  pasurisë  figuron shtet “ pemtore 
dhe arë, sipas  AMTP-së me nr. 216, zona kadastrale 3682. 
Pra mugon shkresa nga bashkia  pasi objekti te legalizohet komform ligjit dhe ndryshimeve te 
fundit me ligjin 20/2020  
Veprimete kryera janë 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 27 dhe 
neni 28 dhe   VKM.nr. 280, datë 1.4.2015, (i  ndryshuar me VKM nr.756, datë 26.10.2016) dhe VKM 
.Nr.267, datë 21.4.2010 dhe ne kunder neni 36 “pika c” e ligjit 20/20. 
35 -Dosja nr .4460 me zotërues T V H me leje legalizimi nr. 10003758 datë 30.10.2020, 
ndërtese  për banim siperfaqe 178.4 m2, e  pa firmosur nga  ish /Drejtori ENdhe ish / 
PërgjegjësiXhT e firmosur  “Leja e legalizimit. Sipas dokumentacioni objekti është i ndertuar 
prane rruges kryesore ne distancen 7.8 m linar,në llojin e pasurise arë, sipas AMTP pasuria 
është ullishte arë e pemtore 
Vendimi me nr.3614,datë 30.10.2020 është firmosur nga XhP dhe EN dhe L.Dh.  
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Proces verbali në teren i pa plotësuar  për distanca, por ka përshkruar saktë vendndodhjen e 
objektit  
Nga informacioni i marrë nga ZVRPP Berat sipas kartelave të pasurisë figuron shtet nr. 1723/93  
zona kadastrale 3676 e rregjistruar ne  volumi 5,faqe 133. 
Pra mugon shkresa nga bashkia  pasi objekti te legalizohet komform ligjit dhe ndryshimeve të 
fundit me ligjin 20/2020. 
Veprimete kryera janë 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 27 dhe 
neni 28 dhe   VKM.nr. 280, datë 1.4.2015, (i  ndryshuar me VKM nr.756, datë 26.10.2016) dhe VKM 
.Nr.267, datë 21.4.2010 dhe ne kunder neni 36 “pika c” e ligjit 20/20. 
36-Dosja nr.528 me zotërues R M A me leje legalizimi nr. 10003754 datë 30.10.2020, ndërtese  
për banim  2 (dy) katëshe siperfaqe 242.2 m2,  e  pa firmosur nga  ish /Drejtori ENdhe ish / 
PërgjegjësiXhT e firmosur  “Leja e legalizimit. Sipas dokumentacioni objekti është i ndertuar 
prane  Lumit 20 m linar dhe nga rruga 4.3m linar ,në llojin e pasurise arë me nr. 21/4 në 
zonen kadastrale 1217 sipas AMTP-së  me nr. 294 pasuria është arë. 
Vendimi me nr.3613,datë 30.10.2020 është firmosur nga XhP dhe EN, L Dh.  
Proces verbali në teren i pa plotësuarpër distanca, por ka përshkruar saktë vendndodhjen e 
objektit. 
Ne shkresën e nisur bashkise me nr. 5290 datë 16.11 .2020 ku kerkohet per te likujduar taksen e 
infrastruktures, ne dosje nuk ndodhet vertetimi i likujdimit te takses ne infrastrukture. 
 Ne proces verbalin e  mbajtur ne datën 27.10.2020  nga F.P, F.T dhe E. K është vënë ne dijeni 
që objekti është  pranë lumit dhe  kanalit por nuk përshkruhet distanca, ( shif Foton 
bashkëlidhur). 
Pra mugon shkresa nga bashkia pasi objekti te legalizohet komform ligjit dhe ndryshimeve të 
fundit me ligjin 20/2020. 
Veprimete kryera janë 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 27 dhe 
neni 28 dhe VKM.nr. 280, datë 1.4.2015, (i  ndryshuar me VKM nr.756, datë 26.10.2016) dhe VKM 
.Nr.267, datë 21.4.2010 dhe ne kunder neni 36 “pika c” e ligjit 20/20. 
37-Dosja nr.485 me zotërues Xh M L me leje legalizimi nr. serial 179712 datë 27.08.2020, 
ndërtese  për aktivitet 60.2 m2, e firmosur nga  ish /Drejtori ENdhe ish / PërgjegjësiXhT“Leja e 
legalizimit. Sipas dokumentacioni objekti është i ndertuar prane rruges kryesore dhe me mur 
prane divizjonit. 
Vendimi me nr.3478,datë 17.08.2020 është firmosur nga XhP dhe EN, L. Dh.  
Proces verbali në teren i pa plotësuarpër distanca, por ka përshkruar saktë vendndodhjen e 
objektit  
Nga  informacioni i marrë nga ZVRPP Berat sipas kartelave të  pasurisë  figuron shtet  nr. 18/95  
Ne akt vendimin me nr. 99, datë 12.04.2021  jane pershkruar saktë gjurma e objektit”Ku rezulton 
me shkelje ligjore ” dhe ne  shkresën me nr. 1106 prot, datë 06.04.2021 kjo leje legalizimi është 
anulluar per gabime ne pozicionin e gjurmes.  
Veprime në kundershtim meligjin nr.9482, datë 3.4.2006 ‘’Për legalizimin, urbanizimin dhe 
integrimin e ndërtimeve pa leje’’, të ndryshuar, neni 27 dhe neni 28 dhe   VKM.nr. 280, datë 
1.4.2015, (i  ndryshuar me VKM nr.756, datë 26.10.2016) dhe VKM .Nr.267, datë 21.4.2010 dhe ne 
kunder neni 36 “pika c” e ligjit 20/20. 
38-Dosja nr. 3285 me zotërues Z  T T  me leje legalizimi nr. serial 10003695 datë 20.09.2020, 
ndërtese  përbanim  me siperfaqe 174.1 m2, e firmosur nga  ish /Drejtori EN dhe 
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ish/PërgjegjësiXhT “Leja e legalizimit. Sipas dokumentacioni objekti është i ndertuar prane 
kanalit  të ujërave të zeza 2.8 m linar. 
Vendimi me nr.3552,datë 29.09.2020 është firmosur ngaXhP dhe  EN, AG.  
Proces verbali në teren i pa plotësuar  për distanca, por ka përshkruar saktë vendndodhjen e 
objektit  
Nga informacioni i marrë nga ZVRPP, Berat sipas kartelave të  pasurisë  figuron shtet  nr.1419ne 
zonen kadastrale 1587.   
Pra kemi veprime ne kundershtim meligjin nr. 9482, datë 3.4.2006 ‘’Për legalizimin, urbanizimin 
dhe integrimin e ndërtimeve pa leje’’, të ndryshuar, neni 27 dhe neni 28 dhe   VKM.nr. 280, datë 
1.4.2015, (i  ndryshuar me VKM nr.756, datë 26.10.2016) dhe VKM .Nr.267, datë 21.4.2010 dhe ne 
kunder neni 36 “pika c” e ligjit 20/20. 
39-Dosja nr. 209 me zotëruesA K Dh me leje legalizimi nr. 103623 01.09.2020, ndërtese për 
aktivitet 36.7 m2, e firmosur nga  ish /Drejtori ENdhe ish / PërgjegjësiXhT. Sipas 
dokumentacionit objekti është i ndertuar prane rruges kryesore mbi trotuar dhe prane 
rruges nacionale Berat Lushnje ne distancen 3.15 m linar ( Shif planimetrine e specialistve 
në teren bashkëlidhur). 
Vendimi me nr.3497,datë 27.08.2020 është firmosur ngaXhP dhe EN, L. Dh.  
 Nga  informacioni i marrë nga ZVRPP, Berat sipas kartelave të  pasurisë  figuron shtet “Rrugë” 
nr. 1/8   
Në shkresen me nr.4019, datë 01.09.2020 është marr vendim per anullimin e kesaj leje nga ish 
drejtori ENdhe XhP, pra proces i nisur para 3 muajve zvarritje dhe mos veprim  
Pra kemi veprime në kundershtim  me  ligjin nr.9482, datë 3.4.2006 ‘’Për legalizimin, 
urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje’’, të ndryshuar, neni 27 dhe neni 28 dhe   
VKM.nr. 280, datë 1.4.2015, (i  ndryshuar me VKM nr.756, datë 26.10.2016) dhe VKM .Nr.267, datë 
21.4.2010 dhe ne kunder neni 36 “pika c” e ligjit 20/20. 
40-Dosja nr. 478 me zotërues G M B  me leje legalizimi nr. 1003696 datë 30.09.2020, ndërtese  
për aktivitet siperfaqe 95 m2, e firmosur nga  ish /Drejtori ENdhe ish/PërgjegjësiXhT. Sipas 
dokumentacionit objekti është i ndërtuar prane rruges kryesore largesia 3.2 m linar, ka zenë 
me tende trotuarin,duke e legalizuar se bashku me tenden. Leja e legalizimit është e pa 
plotësuar në rubrikat perkatse. Kjo pasuri me nr.11/693, në zonën kadastrale 8501(shif 
Fotot bashkëlidhur) 
Vendimi me nr.3550,datë 25.09.2020 është firmosur nga XhP dhe EN,  AG.  
Proces verbali në teren i  plotësuar  për distanca, por nuk  ka përshkruar saktë vendndodhjen e 
adresen e rruges qe kufizohet objekti. 
Nga  informacioni i marrë nga ZVRPP, Berat sipas kartelave të  pasurisë  figuron shtet “truall ” 
nr. 11/4   zona kadastrale 8501 e rregjistruar ne  volumi 33 ,faqe 115. 
Pra  mugon shkresa nga bashkia  pasi objekti të legalizohet komform ligjit dhe ndryshimeve të 
fundit me ligjin 20/2020  
Veprimete kryera janë 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 27 dhe 
neni 28 dhe   VKM.nr. 280, datë 1.4.2015, (i  ndryshuar me VKM nr.756, datë 26.10.2016) dhe VKM 
.Nr.267, datë 21.4.2010 dhe ne kunder neni 36 “pika c” e ligjit 20/20. 
41-Dosja nr.5434 me zotërues H A K me leje legalizimi nr. 1003191, datë 30.09.2020, ndërtese  
për aktivitet siperfaqe 207.6 m2  dhe per banim 309.7 m2, e firmosur nga  ish/Drejtori ENdhe 
ish/PërgjegjësiXhT. Sipas dokumentacionit, objekti është ne token e vetpajisur me certifikaten 
nr. 803140, ne zonen kadastrale 8504, nr. pasurie 111/9 e rregjistruar ne v/1 faqe 119, ku figuron  
ndertesa 150 m2 dhe truall 200 m2 dhe pjesa tjetër arë. Objekti i pa azhonuar në harten 
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vektorështë prane rruges dhe vendimi me nr.3465,datë 27.07.2020 është firmosur nga XhP dhe  
EN,  AG.  
Proces verbali në teren i plotësuar nga specialistët L.Dh, F.P dhe F.T, nuk ka përshkruar saktë 
vendndodhjen e adresen e rruges qe kufizohet objekti,nuk pershkruan distancen nga rruga. 
Nga  informacioni i marrë nga ZVRPP, Berat sipas kartelave të  pasurisë  figuron shtet “Rruge ” 
nr. 11/10   zona kadastrale 8504 e rregjistruar ne  volumi 1 ,faqe 119. 
Pra  mugon shkresa nga bashkia pasi objekti të legalizohet komform ligjit dhe ndryshimeve të 
fundit me ligjin 20/2020  
Veprimete kryera janë 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 27 dhe 
neni 28 dhe   VKM.nr. 280, datë 1.4.2015, (i  ndryshuar me VKM nr.756, datë 26.10.2016) dhe VKM 
.Nr.267, datë 21.4.2010 dhe ne kunder neni 36 “pika c” e ligjit 20/20. 
42 -Dosja nr.424 me zotërues H B Q me leje legalizimi nr. 10004150, datë 12.12.2019, 
ndërtese  për banim siperfaqe 118.7 m2, e firmosur nga  ish /DrejtoriNP  dhe ish/PërgjegjësiEN. 
Sipas dokumentacioni objekti është ne token “Shtet” në zonen kadastrale 8502 në nr pasurie 
21/41. 
Nga  informacioni i marrë nga ZVRPP, Berat sipas kartelave të  pasurisë  figuron shtet “Shtet ” 
nr. 21/277   zona kadastrale 8502 e rregjistruar ne  volumi 30 ,faqe 101. 
Në dosje nuk ndodhet asnjë informaciopn nga instuticionet e tjera dhe asnjë shenim mbi planin 
rregullues te qytetit. 
Vendimi me nr.3285,datë 27.11.2019 është firmosur nga A G, EN dhe ish/ Drejtori NP. 
Proces verbali në teren i plotësuar për distanca, por nuk ka përshkruar saktë vendndodhjen e 
adresen e rruges qe kufizohet objekti, nuk pershkruan distancen nga rruga, hartuar nga 
specialistët F.P dhe L.Dh.  
Në lejen e legalizimit ne rubriken “Titulli i pronsise mbi token e vertetuar me dokument ” 
shkruhet se “miratuar  me vkm 466 datë 09.07.2014”, nuk ka faturat e llogaritjen e vleres per  
310.8 m2  parcele ndertimore, i është dhene mbi 3 fishin e parceles ndertimore  si dhe  nuk 
ndodhen faturat e likujdimit te parceles ndertimore per 310.8 m2 likujdimin e tyre  në vleren 620 
mije lekë+ bono privatizimi. 
Veprimete kryera janë 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 27 dhe 
neni 28 dhe   VKM.nr. 280, datë 1.4.2015, (i  ndryshuar me VKM nr.756, datë 26.10.2016) dhe VKM 
.Nr.267, datë 21.4.2010 dhe ne kunder neni 36 “pika c” e ligjit 20/20. 
43-Dosja nr.1143 me zotërues P Q N me leje legalizimi nr. 10003820, datë 21.08.2020 
ndërtese për banim siperfaqe 81 m2, e firmosur nga  ish /Drejtori  EN dhe  ish /PërgjegjësiXhP. 
Sipas dokumentacioni objekti është ne tokën arë përfituar me AMTP,  në zonen kadastrale 8504, 
sipas  informacionit të marrë nga ZVRPP, Berat sipas kartelave të  pasurisë  figuron “ arë ” 
pasuria nr. 142/23, e regjistruar ne  volumi 30,faqe 121. 
Në dosje nuk ndodhet asnjë informacion nga instuticionet e tjera dhe asnjë shenim mbi planin 
rregullues te qytetit dhe statusin juridik te kesaj prone , e pa azhonuar ne hartat topografike. 
Vendimi me  ka nr.3496,datë 20.08.2020 është firmosur ngaAG,EN,  dhe ish/ Drejtori NP..  
Proces verbali në teren i  plotësuar  për distanca, por nuk  ka përshkruar saktë vendndodhjen e 
adresen e rruges qe kufizohet objekti, nuk pershkruan distancen nga rruga, nga specialistët B.P 
dhe R.Y dhe Përgjegjësi hortografise  F. A.  
Në lejen e legalizimit ne rubriken “Titulli i pronsise mbi token e vertetuar me dokument ” Nuk 
shkruhet  titulli i pronsisë. 
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Ne shkresën me nr.  213, datëb 25.03 2019 ne kartelen 142/23 volumi 21 faqe 5 thuhet “ Kufizin 
veprimet  mbi këtë pasuri  per shkak te mugeses se elementeve te formes dhe te  permbajtjes te 
ATM”. Pra nuk ka vertetuar  saktësine e dokumentit . 
Veprimete kryera janë 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 27 dhe 
neni 28 dhe   VKM.nr. 280, datë 1.4.2015, (i  ndryshuar me VKM nr.756, datë 26.10.2016) dhe VKM 
.Nr.267, datë 21.4.2010 dhe ne kunder neni 36 “pika c” e ligjit 20/20. 
44 -Dosja nr. 1143 me zotërues Shoqeria “U” shpk me leje legalizimi nr. 10002409 datë 
27.09.2019 ndërtese për aktivitet me  siperfaqe 10 064,4 m2, e firmosur nga ish /Drejtori  DMdhe 
ish /Përgjegjësi i legalizimit EN, objekti ndodhet në lagjien“10 Korriku”  në  zonën kadastrale 
8502  me nr. pasurie 12/87. 
Sipas dokumentacionit objekti është në zonen tampon Bashkia Berat  në zonen kadastrale 8502 e 
verifikuar nga inspektoret e terenit L.Dh,S.C,Th.K datë 28.01.2019. 
Sipas  informacionit të marrë nga ZVRPP, Berat sipas kartelave të  pasurisë  figuron “ Truall ” 
nr. 12/127 291m 2 e rregjistruar në volimin 13, faqe 33 dhe 12/126 truall 321.2 m2 e rregjstruar 
ne volumin 13, faqe 32  zona kadastrale 8502. 
Në dosje nuk ndodhet asnjë informaciopn nga instuticionet e tjera dhe asnjë shenim mbi planin 
rregullues te qytetit dhe statusin juridit te kesaj prone, pasi ndodhet ne zonen “Tampon”.. 
Vendimi nr.3207, datë 13.08.2020 ka vetëm vulen e istitucionit, por rezulton i pa firmosur  nga 
ish drejtori dhe nga përgjegjësi i legalizimit. 
Veprimet e kryera janë 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 27 dhe 
neni 28 dhe VKM.nr. 280, datë 1.4.2015, (i  ndryshuar me VKM nr.756, datë 26.10.2016) dhe VKM 
.Nr.267, datë 21.4.2010 (fotot që pasqyrojnë objektet e legalizuara sipas dosjeve përkatëse janë 
në aneksin nr. 3, bashkëlidhur Raportit përfundimtar). 
Nga sa trajtuar,  lidhur me auditimin e këtyre dosjeve, arrijmë në konkluzionin  se : 
-Në dosjet e audituara konstatohet nuk kanë kryer sipas procedurave ligjore inventarizimin e tyre 
të daljes dhe hyrjes në arshive  e dorëzuesit  n dhe marrësin në dorëzim dhe të firmosura prej tyre 
. 
-Inspektoret e terenit nuk kanë përshkruar saktë Gent planet në teren, nuk pershkruhet kufitaret, 
distancat nga rruga, kanali, lumi etj,  nuk përshkruhet emertimi i rrugës por vetem ligji. 
Në proces verbalet nuk jane mbushur të gjitha rrubrikat, nuk përshkruhen me shifra dhe fjale 
distancat nga  rruget, kufitaret dhe nga kanalet lummenjte etj , ne kundershtim me Ligjin 9482 
datë 03.04.1996 i ndryshuar. 
-Nuk kanë punuar në bllok kadastral dhe nuk janë azhonuar hartat vektor për objektet e 
legalizuara dhe nuk dorzohen  me proces verbal tek pasardhësit. 
-Nuk ka pasur bashkëpunim istucional ndërmjet  përfaqsuesve të ASHK –së dhe istitucionit 
administrues apo njesisë  të qeverisjes vendore, për objektet shtetrore në teren, për ekzistencen 
dhe rregjistrimin e tyre, karakteristikat e objekteve, për të berë përditsimin e listës përfundimtare  
sipas  nenir 36 ( pika c) dhe nenit 37 tëligjit 20/2020, 
Nuk kanë marë të dhënat nga Bashkitë për objektet me lejë ndërtimore të dhëna nga bashkitë dhe 
rakordimin e tyre ne vet deklarimet e bera ne drejtorine , Ish /Aluizni nga  qytetaret , që kanë 
aplikuar dhe konstatohet se nuk kane aplikuar  as një gjobe për objektet e dala jashtë lejes së 
ndërtimit për vitet 2018 deri 2020. 
Jane dhene leje  legalizimi në kundershtim me ligjin , pranë kanaleve, pranë rrugës, mbi trotuar, 
zone muzeale, pranë lumit, toke shtet,objekte të paqendrushme, etj. 
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Në përfundim të procesit për dhënien elejeve të  legalizimit , nuk disponohet libri i  dorëzimit të 
lejeve qytetarit për vitet 2018 deri në vitin 2020, rregjistri i mbajtur në vitin 2021  nuk  permbam 
marrësin në dorëzim , e dorëzuesit   si dhe nuk pershkruhet nr i fleteve te rregjistrit me rubrikat 
perkatse . 
Për sa me siper mbajnë përgjegjsi përfaqësuesit të subjektit ish/Drejtorisë Rajonale të ALUIZNI-
t, Berat aktualisht ”Agjensia Shtetrore e Kadastrës“,  ish/ drejtori z .PS nga Janari deri në Korrik 
2017, ish /Drejtorin e ALUIZNI-t z. DM nga korriku 2017 deri në Gusht 2019, NP Shtator 2019-
Qershor 2020, ish/Përgjegjësat e legalizimit, z. EN  nga viti 2018-qershor 2020, zj. Xh P nga 
korriku 2020  deri në Nëntor 2020 dhe z. LDh nga Nëndori deri në Dhjetor 2020,z. ThK 
ish/Përgjegjësi i hortografisë dhe specialistët e Planimetrise z, E  M, specialistët e terenit z. EK 
specialiste Hartografisë , z.BP, z.SC. z. AG specialistët, DG Specialist dhe specialistët  z.ASh 
specialist , R Y specialist tereni ,z. H  D z.F K (larguar)z.F P,z FT, z F F, Arshiviste dhe 
aktualisht z.E Ç Përgjegjësi/ i sek. legalizimit: 
Përsa trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar, nga subjekti i audituar është paraqitur 
observacione për Projekt Raportin e Auditimit me shkresën nr.2844/1, datë 13.10.2021, ardhur 
në KLSH me numër 536/6, datë 14.10.2021,  nga personat e atakuar, ku paraquten objeksionet 
si më poshtë: 
Pretendimi i Subjektit: 
Observacioni i paraqitur me nr 2844/1 prot. Datë 13 .10.2021 e protokolluar në protokollin e 
KLSH me nr. 536/6 datë 14.10.2021  nga  me ish /Drejtorin e ALUIZNI-t z. DMderi në Gusht 
2019,z. NP Shtator 2019-Qershor 2020,z. EN nga korrik 2020 deri ne Janar 2021,zj. XhP nga 
korriku 2020  deri në Nëndor 2020 dhe  z.LDh nga  Nëndori deri në Dhjetor 2020, z.ThK 
ish/Përgj i Hortografisë nga  viti 2018 deri në  Mars 2020,z.LDh  specialist, z.D G specialist, z. 
AG specialiste, z.F P specialist, z,I D Specialist , zj. EM në të cilën përshkruani  për  secilin 
objekt  të legalizuara se janë në “Përputhshmeri me ligjin ” dhe legalizimi është kryer konform 
ligjit për sa me poshte sqarojme se : 
Qëndrim i Grupit të auditimit:  
Për pretendimet e ngritura për disa nga specialistet e ish/ALUIZNI-t  të cilën dhe në ballafaqimin 
e bërë në istucionin e KLSH datë 18.10.2021  ne lidhje me dokumentacionin e paraqitur nga 
specialistet e ASHK  Berat ne rastet e paraqitjes të dokumentave te cilet jane në pershtatshmeri 
me ligjin  u muar ne konsideratë ndersa per objektet te cilat nuk kane të bashkagjitur oservacionit 
dokumentin ligjot te bashkagjitur  nuk merren ne konsideratë nga grupi i auditimit , si me poshtë: 
Nga sa me siper objekti i proceduasit  H MH  i cili kish nje distance 107 m nga zona muzeale 
katigoria e II është marrë në konsideratë dhe  subjekti S. K.  ne katigorizimin e rrugeve ( nuk 
është e tipit C) nga grupi i auditimit është pranuar observacioni dhe ndryshimet përkatëse u 
reflektuan në Raportin përfundimtar.. 
 
-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të procedurave të dhënies së lejeve të legalizimit 
nga Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat (ish-Drejtoria Rajonale e 
ALUIZNI-t Berat), rezultoi: 
Situata: 
Për periudhën objekt auditimi, u konstatua se në14 raste është miratuarlegalizimi i objekteve 
informale, ku rezulton të jetë miratuar kalimi i pronësisë së parcelës ndërtimore me sipërfaqe 
totale 5030 m2, ndërsa duke ju referuar kriterit të trefishit të sipërfaqes së bazës së objektit, 
duhet të miratohej kalimi i pronësisë së parcelës ndërtimore me sipërfaqe totale 3326 m2. 
Kriteri:ligji nr. 9482, datë 03.04.2006 me ndryshime, neni 17 ( pika 1),ligji nr. 20/2020 “Për 
përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”, neni 22, pika 3.. 
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Impakti: Nga miratimi më tepër i kalimit të pronësisë së parcelës ndërtimore, është përfituar 
padrejtësisht nga poseduesit e e lejeve të legalizimit përkatëse, sipërfaqja totale prej 1704 
m2[5030(sip. e miratuar)-3326(sip. takuese)]  
Shkaku: Mos respektimi i përcaktimeve ligjore, lidhur me zbatimin e kriterit për miratimin e 
sipërfaqes së parcelës ndërtimore, sa 3 fishi i sipërfaqes së bazës së objektit të legalizuar. 
Rëndësia: e lartë 
Rekomandim: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK Berattë marë masa, që pas miratimit me 
VKM të parcelave ndërtimore, për çdo rast, sipërfaqja e parcelës ndërtimore e përfituar më tepër, 
të likuidohet me çmimin e tregut nga personat përfitues, në të kundërt kjo sipërfaqe të kthehet në 
gjendjen juridike të mëparshme. 
-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të procedurave të dhënies së lejeve të legalizimit 
nga Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat (ish- Drejtoria Rajonale e 
ALUIZNI-t Berat), rezultoi: 
Situata: 
Për periudhën objekt auditimi, u konstatua se në 23 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). 
Impakti:  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 Berat të marë masa për 
23 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 auditimi i zbatimit të procedurave të dhënies së lejeve të legalizimit 
nga Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat (ish- Drejtoria Rajonale e 
ALUIZNI-t Berat), rezultoi: 
Situata: 
Në 30raste, 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 7raste,janë kryer legalizime të objekteve sipas Lejeve të Legalizimit: nr. 10003350, datë 
27.07.2019, nr. 10002949, datë 24.12.018, dosje nr. 2604, nr. 10003350, datë 27.07.2019, nr. 
10002330, datë 24.04.2018, nr. 10001003, datë 25.08.2020, nr. 10000691, datë 20.09.2020,nr. 
100003695, datë 20.09.2020, është kryer legalizimi i objektit informal të ndërtuar në buzë të 
kanaleve kulluese ujëmbledhëse apo kanaleve tëujërave të zeza(kuz), pa respektuar 
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distancat dhe në këtë rast procesi i legalizimit duhej të ishte kushtëzuar prej autoriteteve të ujit, 
pasi në dosje nuk ndodhet dokumentacioni argumentues. 
- Në 3 raste, sipas dokumentacionit të pronësisë lëshuar nga ZVRPP, parcela ndërtimore e zënë 
ndodhet e regjistruar në pasurinë e llojit “Arë, kullotë, gurore”, duke ndryshuar zërin kadastral, 
regjimin e tokës në “Truall”. 
- Në 10 raste, janë kryer legalizime të objekteve sipas Lejeve të Legalizimit me nr. 10003281, 
datë 30.05.2019; nr. 10009147, datë 20.09.2019; nr. 10002404, datë10.10.2018; nr. 10002773, 
datë 22.10.2018, Lejeve të Legalizimit me nr. 100003121, datë 28.06.2019; nr. 10002773, datë 
22.10.2018, nr. 10000740, datë 20.10.2020; nr. 10003603, datë 24.12.2020; nr.  10002369, datë 
30.04.2018, nr. 10003260, datë 20.04.2020, pa respektuar distancat nga rrugët, si edhe në1 
rast sipas lejes stë legalizimit nr. 10001589, datë 20.07.2020,është legalizuar objekti mbi 
trotuar, ndërkohë që në dosje nuk ka korrespodencë shkresore me Autoritetin Rrugor Shqiptar, 
për të përcaktuar nëse parcela ndërtimore bie në rrugë apo mbi projektin infrastrukturor, 
- Në 2 raste, sipas Lejes Legalizimit nr.10003719 datë 20.10.2020 dhe nr. 10003754, datë 
30.10.2020, janë legalizuar objekte që ndodhen në distanca të afërta me Lumin Osum,për 
rrjedhojë nuk mund të përfshihej në proces legalizimi. 
- Në3 raste, sipasLeja e Legalizimit nr.10003245 datë 20.04.2019 dhe nr. 10003937, datë 
25.04.2019, janëlegalizuar objekte kjoskë, që rezultojnë të ndërtuar me materiale të 
paqëndrueshme(objekti Llamarinë i paqëndrueshëm), ndërsa me leje legalizimi nr. 
10003696, datë 30.09.2020, sëbashku me objektin është legalizuar edhe tenda 
përpara(objekt me material të paqëndrueshëm), për rrjedhojë nuk mund të përfshihej në 
proces legalizimi. 
- Në3 raste, sipasLeja e Legalizimit nr. 10003561, datë 27.07.2020lëshuar për një objektqë 
ndodhet në parcelën e Insitutit të Burgut, gjithashtu sipas lejes së legalizimitnr. 10003319, 
datë 28.06.2019,lëshuar për një objektqë ndodhet me mur të përbashkët me institucionin e 
Institutit Publik, si edhe sipas lejes së legalizimitnr. 10005750, datë 20.10.2020,lëshuar për një 
objektqë ndodhet mbi oborrin e shkollës, ndërsa nga këto institucione nuk ka asnjë dokument ku 
shprehen, për rrjedhojë nuk mund të përfshihej në proces legalizimi. 
- Në 1 rast Leja e Legalizimit me nr. 10002409, datë 27.0692019, posedues shoqëria “U” shpk, 
lëshuar për një objekt informal që ndodhen në zonën e mbrojtur arkeologjike(zonë tampon), 
të miratuar me VKM nr. 767, datë 12.11.2014 “Për shpalljen të qendrës historike të qytetit të 
Berat dhe miratimin e rregullores për mbrojtjen, konservimin e integruar dhe administrimin e saj 
e të zonës së mbrojtur përreth”, e cila ka shfuqizuar VKM nr. 826, datë 28.12.2005.  
Kriteri: 
-Ligji Nr. 111/2012, datë 15.12.2012 “Për Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore”, neni 4/ 
pika 8, neni 5 dhe neni 84 “Veprimtaritë në brigje”, nenet 10 dhe 17/3, 6,ligji nr. 9693, datë 
19.03.2007 “Për fondin kullosor”, të ndryshuar, Ligji nr.9482, datë 03.04.2006“Për legalizimin, 
urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar,LigjiNr.8093, datë 21.03.1996 
“Për rezervat ujore”, neni 2, pika 5 neni 4, pika 5,ligji nr.111/2012, “Për menaxhimin e integruar 
të burimeve ujore”, neni 84 dhe akteve nënligjore në zbatim të tij; Ligji Nr.8378,  datë  
22.07.1998 i ndryshuar “Kodi rrugor në Republikën e Shqipërisë”, neni 2 dhe neni 4 i tij, nenet 
38, 48 të ligjit nr. 27/2018 “Për trashëgiminë kulturore dhe muzetë”, VKM nr.280, datë 
01.04.2015, Kreu III, pika 2, gërma “h”, pika 3, pika 4, germë “e”, VKM nr.589, datë 10.9.2014,i 
ndryshuar, VKM nr. 153, datë 07.04.2000 “Për miratimin e rregullores së zbatimit të Kodit 
Rrugor në Republikën e Shqipërisë” neni 25, pika 2; 
Impakti:  
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Legalizimi është kryer në zona “Territore të tjera”, duke ndryshuar zërin kadastral dhe regjimin e 
tokës  nga “Arë” në llojin e pasurisë “Truall”; 
Në 3 raste,  janë legalizuar objekte me materiale të qëndrueshme 
Në 3 raste, janë legalizuar objekte qëndodhen në teritore të institucioneve publike; 
Në 10 raste, janë legalizuar objekte që nuk kanë respektuar distancën me rrugët sipas kategorive 
përkatëse dhe 1 rast mbi trotuar; ndërsa në7 raste nuk janë zbatuar distancat nga kanali dhe në1 
rastështë legalizuar objektine zonë Muzeale  të katigorisë II. 
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 Berat, në bashkëpunim 
me Drejtorinë e Përgjithshme të ASHK Tiranë, të marrë masa të rivlerësojëprocedurat e 
legalizimi për objektet informale të pajisura me leje legalizimi në 30 rastesi me lart dhe në 
referencë të akteve ligjore e nënligjore, të vlerësojëprocedurat për anullimin e lejes së 
legalizimit. Gjithashtu për pasuritë e regjistruar sipas lejeve legalizimi konstatuar të lëshuara me 
shkelje në 30 raste të marë masa, të nxjerrë urdhër kufizimi deri në plotësimin e dokumentacionit 
të kërkuar ligjor. 
 
b.1.Auditimi në lidhje me regjistrimet e lejeve të legalizimit dhe pagesa e taksës së ndikimit në 
infrastrukturë (për periudhën objekt auditimi). 
Në Drejtorinë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat (ish-Drejtorinë Rajonale të 
ALUIZNI-t Qarku Berat në lidhje me taksën e ndikim në infrastrukturë për objektet që 
legalizohen. Në zbatim të ligjit Nr. 9482 dt. 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizmin, integrimin 
e ndërtimeve pa leje” të ndryshuar nenit 23, si dhe nenin 27 “Dokumentacioni tekniko- ligjor për 
legalizimin e objektit”pika (ç) ku përcaktohet se: 
"Vërtetim për likuidimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë për të gjitha rastet, kur subjekti 
nuk përjashtohet nga pagesa sipas legjislacionit ne fuqi dhe legjislacionit ne fuqi”, 
Si dhe ligjit nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar me ligjin nr. 
95/2018, datë 03.12.2018, botuar në F.Z. nr.187, dt.27.12.2018. 
neni 27 pika 3/c ku përcaktohet: 
3. Në rastin e ndërtimeve të ndryshme nga ato të përcaktuara në pikën 2, të këtij neni, niveli i 
taksës shprehet si përqindje e vlerës së investimit dhe është:……. 
c) Për ndërtesat, të cilat janë në proces legalizimi, taksa e ndikimit në infrastrukturë e 
ndërtimeve 
të reja është 0.5 (zero pikë pesë) për qind e vlerës së investimit. Leja e legalizimit lëshohet vetëm 
pasi të jetë vërtetuar pagesa e taksës nga taksapaguesi. 
Nga Drejtoria e përgjithshme e ALUIZNI-t me shkresën nr. 1130, datë 31.01.2019 lënda; 
“Njoftim në lidhje me ndryshimet e ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave 
vendore” të ndryshuar përcaktohet: 
........me administrimin e vërtetimit për kryerjen e pagesës nga subjekti, ALUIZNI lëshon lejen e 
legalizimit. 
Sipas informacioneve të dhëna nga sektori i ALUIZNI-t Berat konstatohet se nga viti 2017 deri 
në fund të vitit 2020 konstatohet se janë legalizuar gjithsej 1566 objekte dhe për likujdimine 
taksës së infrastrukturës janë nisur shkresat në Bashkinë Berat, Kuçove ,Ura Vajgurore,Poliçan 
dhe Skrapar për pagesat e taksës së infrastrukturës  për 662 objekte  për sipërfaqen 132,201 
m2 siperfaqe ndërtuese(shif tabelën Aneksi 4 bashkëlidhur Raportit Përfundimtar). 
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Nr. Viti Nr i objekteve  Siperfaqja për ndërtim 
banesë  në m2 

Siperfaqja për ndertim  
pagesat ne lekë 

1 2017 423 93,604 15,123,130 
2 2018 127 20,512 3,314,021 
3 2019 106 17,124 2,766,639 
4 2020 6 961 155,262 
 TOTALI 662 132,201 21,359,052 
Pra në total janë 662 objekte me sipërfaqe 132,201 m2  e marrë me mesataren  duhej të likujdohej 
taksa ne infrastrukture në total  në vlerën 21,359,052 lekë (132,201m2 x 32,313 lekë/m2x 0.5%). 
Pra sipas tabelës sa më lart, konstatohet se janë nisur shkresat për  për objektet e legalizuara dhe 
sipas pasqyrës së mbajtur nga Drejtoria e ALUIZNI-t Berat, konstatohet se për objektet e 
legalizuaranuk është likujduar taksa e ndikimit në infrastruktur, konkretisht:rezultojnë 423 
objekte të legalizuarapërvitin 2017, përvitin 2018, rezultojnë 125 objekte të legalizuara,përvitin 
2019, rezultojnë 125 objekte të legalizuara dhe për vitrin 2020 rezultojnë 6 objekte. 
Pra nga1566 objekte të legalizuara,disponohen vertetimet per likujdimin e taksës në 
infrastrukturë për 1326 objekte,  ndersa 240 objekte për periudhën 2018-2020 dhe 422 objekte në 
vitin 2017, nukdisponojnë vërtetimet e likujdimit të taksës së infrastrukturës. Sipas ndryshimeve 
të fundit ligjore situata është përmirsuar ne vitin 2020, por janë gjithsej 662 qytetarë që nuk kanë 
paraqitur vërtetimin për likujdimin e taksës së infrastruktures në bashkitë përkatse. 
Nga auditimi i dosjeve të legalizimit për objektet informale të pajisur me lejet e legalizimit 
konstatohet se mungojnë vërtetimet e likuidimit të taksës së infrastrukturës në dosje veprime 
në kundërshtim me  nenet 27 dhe 37  të ligjin 9482, datë 03.04.2006 i ndryshuar, si dhe VKM 
411, datë 19.05.2010 i ndryshuar. 
 
Sipas pasqyrës se marë nga ish/Drejtoria e ALUIZNI-t Berat ,”Agjensia Shtetrore e Kadastrës 
(Drejtoria Vendore Berat) “,  rezulton se në Bashkitë Berat, Kuçovë, Ura Vajgurore, Poliçan 
dhe Skrapar për pagesat e taksës së infrastrukturës për 662 objekte  për sipërfaqen 132,201 m2 
siperfaqe ndërtuese për  e marrë me mesataren  duhej të likujdohej taksa në infrastrukture në 
vlerën  totale  21,356,052 lekë (132,201  m2  x  32,313 lekë për m2x 0.5%), si e ardhur e muguar 
në buxhetin e shtetit.  
Pra sa me sipër me veprimet e mosveprimet bien në kundërshtim me ligjin nr. 9482, datë 
03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” i ndryshuar neni 3 
pika (i), nenit 23, si dhe nenin 27 “Dokumentacioni tekniko-ligjor për legalizimin e objektit”pika 
(ç), ndryshimet e fundit ligjore të ligjit 20/2020 datë 05.03.2020“Për përfundimin e proceseve 
kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”, si dhe VKM 580  datë 10.12.2014 pika (5), 
mbajnë përgjegjsi  përfaqësuesit e subjektit të auditimit, në Drejtorisë Rajonale të ALUIZNI-t, 
Berat”Agjensia Shtetrore e Kadastrës“,  ish/Drejtori z .PS për periudhën nga janari deri në korrik 
2018, ish/Drejtori iALUIZNI-t z. DM periudha nga korrik 2018 deri gusht 2019,ish/Drejtori 
z.NP për periudhën shtator 2019 deri qershor 2020, ish Drejtori EN për periudhën korrik 2020 
deri ne Janar 2021, dhe Përgjegjësit e legalizimit,z. EN për periudhën nga viti 2018 deri qershor 
2020, zj. XhP për periudhën nga korriku 2020 deri në nëntor 2020 dhe  LDh për periudhën nga  
nëntori deri në dhjetor 2020, z.EÇ për periudhën nga Janari 2021 e në vazhdim, zj.S Q  me 
detyre Specialistre, z. ID me detyre Specialist. 
 
-Vlerësimi i procedurave për legalizim, përcaktimi dhe shlyerja e detyrimeve financiare për 
legalizim nga subjektet vetëdeklarues, për parcelat ndërtimore.  
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Sipas informacioneve të dhëna në ish/Drejtorinë e ALUIZNI-t Berat,aktualisht  (ASHK) Berat 
konstatohet se nga viti 2018 deri në fund të dhjetorit 2020 janë legalizuar gjithsej 1566 objekte 
dhe nga këto janë në parcelat ndërtimore në pronën e vet  dalin 722 objekte dhe 844 janë objekte 
të ndertuara në pronë shtet dhe të tretve te cilat duhej të likujdomin parcelat ndërtimore. 
Nga këto kanë likujduar taksën e parcelave ndërtimore gjithsej 242 objekte dhe 
konkretisht : 
Nr Viti Objekte të likujduara 

parcelat ndërtimore 
Siperfaqja  Vlera ne leke dhe  

Bono privatizimi 
1 2018 113 23647 12,152,218 
2 2019 55 11057 5,639,176 
3 2020 74 18636 9,629,482 
 Totali  242 53340 27,420,876 
Objekte që janë në pritje të VKM që nga viti 2016 deri në vitin 2021(Aneksi nr. 6 
bashkëlidhur Raportit Përfundimtar) 
Në dokumentat të paraqitur rezulton se nga viti 2016 deri në tetor të vitit 2020 janë 396 objekte 
të cilave u janë dhënë lejet e legalizimit tëobjektit, por nuk kanë likujduar parcelat ndërtimore në 
siperfaqe 62,982.5 m2 në pritje të VKM, dhënë vetëm objekti ndërsa për parcelat nuk janë 
likujduar dhe nuk u ka dalë akoma VKM në vlerën 125,965,000 lekë + bono privatizimi(62,982.5 
m2x 2000 lek për m2),  
Pra ngelen 125,965,000 lekë të pa arkëtuar, e ndarë kjo, në vlerën 62,982,500lekë dhe 
62,982,500 letër me vlerë ose (Bono privatizimi). 
Pra nga 1566 objekte të legalizuara, nga këto figurojnë 396 objekte të cilve u janë dhenë lejet e 
legalizimit  dhe  nuk kanë likujduar  parcelat ndërtimore dhe 242 quhen të mbaruara procesin e 
legalizimit pasi u ka dalë VKM dhe kanë likujduar detyrimin e parcelave ndertimore, ndërsa 
pjesa tjeter e legalizuar janë në pronen e vet dhe janë të përjashtuar nga detyrimet per parcelat 
ndertimore. 
Sipas tabelës,rezulton se për 28 objekte ka dale VKM për likujdimin e parcvelave ndërtimore të 
cilat nuk janë paraqitur dhe nuk kanë likujduar parcelat ndertimore, janë regjistruar me  
“Hipoteke ligjore“ dhe  kane gjetur opsionet dhe njoftimet  në kohë për të likujduar detyrimet 
e parcelave ndërtimore. 
Pra konstatojme zvarritje të procesit, mos kordinim dhe marrje informacioni nga institucionet e 
tjera, dhe deri në përfundimin e auditimit në subjekt, nuk kanë dalë akoma VKM-të për 
mbarimin plotësisht të këtij procesi, të cilat zgjasin procesin nga 1 deri 5 vjet, megjithëse së 
fundëmi kanë ndodhur ndryshime ligjore, ky fenomen vazMon të ekzistoje dhe nuk  ka marrë 
akoma rrugëzgjidhje sipas  procedurave ligjore. 
Pra ngaIsh/Drejtoria e ALUIZNI-t- Berat, për periudhën nga viti 2016 deri në dhjetor 2019, 
konstatohet se bashkepunimi ndër institucional, kryesisht me ish/ ZVRPP, nuk ka qenë në nivelin 
e duhur,nuk ka dhënie të informacionit në kohë(megjithse me ndryshimet ligjore të fundit dhe 
bashkimin e dy institucioneve “ALUIZNI-t dhe ZVRPP”),duhet tëevitohen dheeleminohem këto 
fenomene të vonesave të marrjes të informacioneve. 
Në shume raste konstatohet se janë nisur shkresat për marrje informacioni dhe në përgjigjet e 
tyre nuk saktësohet se cilës zonë kadastrale i përket objekti, ose nuk kanë informacion, etj, 
proces i cili ngadalson marrjen e vendimeve për legalizim, të këtyre objekteve. 
Nga sa më sipër rezulton se nuk ka një rregjistër me të gjitha të dhenat e objekteve, për 
përfundimin plotësisht të legalizimit, nuk ka të dhëna dhe ndjekje të tyre dhe daljen e VKM-ve 
përkatëse në gazetat zyrtare. Këto vonesa dhe shkelje afatesh për miratimin e kalimit të pronësisë 
të parcelave ndërtimore, duhet të evitohen, pasi ndryshimet ligjore së fundëmi, krijojnë hapësirat 
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e nevojshme për korigjimin e këtij fenomeni. Gjithashtu konstatohet se nukështë dërguar në 
kohë dokumentacioni i për miratimin e përcelave ndërtimore, duke shkelur afatet ligjore dhe 
zgjatje të procesit të legalizimit deri në daljen e VKM, duke mos respektuar afatet ligjore, nuk 
janë dërguar shkresa të dyta dhe të interpretohen sanksionet ligjore sipas ligjit nr. 67/2014 neni 
13 pika 2 ku shprehimisht thuhet; 
“Mospagimi i cmimit nga subjekti i interesuar ose personi i stimuluar me shkrim, brenda 6 
muajve nga njoftimi me shkrim, sipas pikës 3, të nenit 10, të këtij ligji, sjell, penalitete në masën 
10% të cmimit total të truallit për cdo muaj vonesë, si dhe zgjatje të procesit të legalizimit, në 
kundërshtim me nenin 28 të ligjit 9482, datë 03.04.2006 i ndryshuar. 
Veprime e mos veprime këto që bien në kundershtim me ligjinnr.9482, datë 03.04.2006 “Për 
legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” i ndryshuar dhe ngarkohen me  
përgjegjësi, 
ish/Drejtori z .PS për periudhën nga janari deri në korrik 2018, ish/Drejtori iALUIZNI-t z. 
DMperiudha nga korrik 2018 deri gusht 2019,ish/Drejtori z. NP për periudhën shtator 2019 deri 
qershor 2020, ish Drejtori EN për periudhën korrik 2020 deri ne Janar 2021, dhe Përgjegjësit e 
legalizimit,z. EN për periudhën nga viti 2018 deri qershor 2020, zj. XhPpër periudhën nga 
korriku 2020 deri në nëntor 2020 dhe LDh për periudhën nga  nëntori deri në dhjetor 2020, 
z.EÇpër periudhën nga Janari 2021 e në vazhdim, zj.S Q  me detyre Specialistre, z. ID me detyre 
Specialist, z. ThK sh/Përgj i Hartografisë periudha nga viti 2018 deri mars 2020 dhe znj. EK  me 
deryrë Përgjegjse e Hartografisë për periudhënmars 2020 e në vazhdim. 
Titulli i gjetjes: Nga auditimi i zbatimit të procedurave të dhënies së lejeve të legalizimit nga 
Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat (ish-Drejtoria Rajonale e 
ALUIZNI-t Berat), rezultoi: 
Situata: 
Për periudhën objekt auditimi, janë lëshuar 396 leje legalizimi për objektet informale të  
legalizuara, duke mos likujduar parcelën ndërtimore me sipërfaqe totale 62,982.5 m2 në pritje të 
miratimit me VKM përkatëse, me vlerë totale 125,965,000 lekë + bono privatizimi, e ndarë kjo, 
në vlerën 62,982,500 lekë dhe 62,982,500 letër me vlerë ose (Bono privatizimi)..  
Kriteri:ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizmin, integrimin e ndërtimeve 
pa leje”, të ndryshuar, neni 17 ( pika 5). 
Impakti: 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 nje shumë që duhej paguar prej subjekteve informale 
në vlerën 62,982,500 lekë dhe 62,982,500 letër me vlerë ose (Bono privatizimi)..  
Shkaku: Mos dërgimi në afate për miratimin me VKM të parcelave ndërtimore, që kalojnë në 
pronësi të përfituesëve, si dhe nga mungesa e një regjistri, i cili duhet të azhurnohet në vijimësi, ku 
të pasqyrohen me të dhënat përkatëse, të gjithë poseduesit e lejeve të legalizimit, që janë subjekt i 
miratimit të parcelave ndërtimore me VKM. 
Rëndësia: e mesme 
Rekomandimi: Drejtoria Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat, në bashkëpunim 
me Drejtorinë e Përgjithshme të ASHK të marrë masa dhe të ndjekë të gjitha procedurat për 
kalimin e pronësisë së parcelës ndërtimore deri në daljen e VKM-ve, për 396 dosje të objekteve 
informale të pajisur me Leje legalizimi të objektit, për të mundësuar brenda afateve ligjore 
likuidimin të vleftës përkatëse të parcelave ndërtimore. 
 
I.c.- Auditimin mbi bazueshmërinë ligjore të shqyrtimit dhe zgjidhjes së ankesave dhe 
respektimi i afatit ligjor për kthim përgjigje. 



 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
Raport përfundimtar për auditimin e ushtruar në Drejtorinë Vendore të Agjencisë 
Shtetërore të Kadastrës, Berat 

 

53 

 

1. Në Drejtorinë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat (ish-Drejtorinë Rajonale të 
ALUIZNI-t Qarku Berat) administrohet dhe mbahet një Regjistër i veçantë në lidhje me kërkesë/ 
ankesat e  qytetarëve. Në këtë Regjistër paraqiten në një Tabelë Përmbledhëse datën kur është 
administruar ankesë/kërkesa, numri i protokollit, dërguesi, lënda, përmbledhja e përmbajtjes, si 
dhe datën kur është dërguar shkresa, numrin e protokollit dalës, lëndën dhe përmbledhjen e 
përmbajtjes së kthimit të përgjigjes.  
Trajtimi i kërkesë/ ankesave të administruara pranë Drejtorisë Vendore të ASHK-së Berat (ish 
ALUIZNI) është  kryer në zbatim të kuadrit ligjor: Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, Kodi 
Civil, Kodit të Procedurave Administrative, ligji 9482 datë 03.04.2006 “Për legalizimin, 
urbanizmin, integrimin e ndërtimeve pa leje” të ndryshuar dhe akteve nën ligjore në zbatim të tij, 
ligjit 119/2014 “ Për të drejtën e informimit” , ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e 
të dhënave personale” i ndryshuar, Vendimit nr. 442, datë 18.07.2018 “Për përcaktimin e 
procedurës së kalimit të pronësisë e të regjistrimit të pasurive të paluajtshme, të ndërtuara deri 
më 10.08.1991 dhe truallit funksional të tyre“, Vendimi 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“ etj. 
Nga auditimi konstatohet se problematika e ankesave qëndrojnë: 
- Pretendimet e qytetarëve në fqinjësi për moslegalizimin e objekteve/shtesave informale të 
subjekteve vetëdeklaruese. 
- Cënimi i të drejtës së pronësisë nga ndërtimi informal kufitar, cenim nga ana funksionale 
dhe/ose  strukturore bazuar kjo në 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“, si rrjedhim  pretendohet mos legalizimi i 
ndërtimit informal. 
- Përshpejtimi i procedurave ligjore të legalizimit të ndërtimeve informale që kane 
vetdeklaruar. Pjesa më e madhe e kërkesave të paraqitura nga subjektet dhe të administruara 
pranë Drejtorisë Rajonale të AUIZNI-t, kanë të bëjnë me përshpejtimin e procedurave ligjore të 
legalizimit të ndërtimit informal që subjektet kanë aplikuar.  
- Kryerja me prioritet e procedurave për kalimin në  pronësi të truallit dhe vlerës së masës së 
kompensimit, bazuar në Vendimi KM 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“ dhe Udhëzimit të Drejtorit të Përgjithshëm të ALUIZNI-t nr. 1451, datë 22.09.2016  
“Për përcaktimin e procedurave të hartimit të propozimit për kalimin e së drejtës së pronësisë 
mbi parcelën ndërtimore dhe miratimin e masës së vlerës së kompensimit financiar“ 
- Përshpejtimi i procedurave ligjore për kalimin në pronësi të objektit të ngritur para datës 
10.08.1991 dhe të truallit të tij funksional...etj bazuar në Vendimin KM nr. 442, datë 18.07.2018 
“Për përcaktimin e procedurës së kalimit të pronësisë e të regjistrimit të pasurive të paluajtshme, 
të ndërtuara deri më 10.08.1991 dhe truallit funksional të tyre“ dhe Udhëzimit nr. 1791, datë 
26.11.2018 “Për zbatimin e VKM-së Nr. 442, datë 18.07.2018“ “Për përcaktimin e procedurës 
së kalimit të pronësisë e të regjistrimit të pasurive të paluajtshme, të ndërtuara deri më 
10.08.1991 dhe truallit funksional të tyre“   
Nga dokumentacioni i administruar dhe të dhënat e paraqitura në Ish Drejtorinë e ALUIZNI-T 
Berat (sot ASHK Berat), në kërkesat e bëra nga qytetarët për legalizimin e objekteve informale 
apo institucione të ndryshme, konstatohet se, përgjithësisht kërkesat nuk janë marë në shqyrtim 
për tju dhënë përgjigje, konkretisht: 
Në vitin 2018 rezultojnë 57 kërkesa dhe nga këto nuk janë  kthyer përgjigje  dhe në vitin 2019  
ishin berë 31 ankesa dhe  për 20 prej tyre nuk ishin kthyer përgjigje.  
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Nga sa më sipër u kostatua se pasqyra e regjistrimit të ankesave,rezolton se ishte krejt formale, 
pa të dhënat për datat e protokollimit të kërkeses, datat e përgjigjes, zgjidhja e ankesës për të 
mbaruar procesin e legalizimit, nuk kane te dhena mbi dosjen me nr. prot e datë të vet deklarimit  
etj. 
Nga rakordimi i librave të protokollit me pasqyren u kostatua se nuk janë hedhur në pasqyrat  të 
gjitha kërkesat, por vetëm  50 perqint të tyre, gjithashtu ka pasur zvaritje të përgjigjeve dhe ne 
mjaft raste nuk kanë përgjigjenë 28 raste  pa Përgjegjësiigje. 
Theksojmë se përveç përgjigjeve të kthyera zyrtarisht brenda afateve ligjore është e 
domosdoshme bashkëpunimi dhe rakordimi ndërmjet sektorëve, bashkëpunim i cili realisht 
mungon, për dhënien e zgjidhjeve ligjore të problemeve në zbatim të kërkesave të Ligjit Nr. 
9482 dt. 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizmin, integrimin e ndërtimeve pa leje” të ndryshuar 
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. 
Për sa trajtuar në Projekt Raport, për të cilin ne fazën e hartimit të raportit përfundimtar, nuk 
janë paraqitur observacione. 
 
II.1.Auditim mbi procedurat e regjistrimit fillestar dhe pranimin e dokumentacionit për 
regjistrimin e pasurive të paluajtshme të përfituara nga ligji nr. 7698, datë 15.04.1993 “Për 
kthimin e kompensimin e pronave ish-pronarëve”, ligji nr. 7699, datë 21.04.1993 “Për 
Kompensimin në vlerë të ish-pronarëve të tokës Bujqësore”, i ndryshuar dhe Ligjit nr. 
9235, datë 29.07.2004 “Për kthimin e Kompensimin e pronës i ndryshuar”, për periudhën e 
auditimit dhe transaksioneve të kryera mbi këto prona. 
 
Në zbatim të kësaj pike të programit të auditimitnga verifikimi i dokumentacionit, nga 
përzgjedhja e rreth 30 referencave dhe të audituara, të nxjerrë kryesisht nga regjistrat e 
aplikimeve dhe regjistrimet në Kartelat e Pasurive tëPaluajtshme(KPP), sipas volumeve 
përkatëse,u konstatua se në 8 raste, janë kryer regjistrime dhe ofruar shërbime, në kartelat e 
pasurisë së paluajtshme me të meta e mangësi, të cilat po i trajtojmë më poshtë: 
1. Gjetje nga auditimi: Me referencë nr.0479 datë 19.11.2009 është bërë regjistrimi i pasurisë 
me nr.36/67, vol.6, fq.158, ZK 2848 Otllak, me sipërfaqe trualli 10300 m2, me datë lëshimi 
certifikatë pronësie 13.05.2010, përpunuar nga specialistja znj.Shpresa Dorti dhe regjistruesi 
z.RP. Ky regjistrim  është bazuar në akte të fitimit të pronësisë të cilët janë administruar në 
formë fotokopje dhe pa planvendosje, sipas dokumentacionit të paraqitur nga një zyrë 
përmbaruese, bazuar në Vendimin nr.42, datë 11.03.2009 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat 
me objekt “Lëshimin e urdhrit të ekzekutimit”.  
Situata: Për këtë pasuri është evidentuar mbivendosje me aktin e marrjes së tokës në pronësi 
AMTP nr.103, datë 15.03.1993, ku në bazë të ligjit nr.7501 datë 19.07.1991 “Për tokën”, paditësi 
Xhevair Mance  i është dhënë një sipërfaqe are prej 1200m2, pronë e paluajtshme e cila nuk është 
regjistruar në regjistrat e pasurive të paluajtshme në emër të paditësit, por rezulton e regjistruar 
pasuria me nr.36/67, vol. 6, fq.158 me sipërfaqe 10300m2 në emër të personit të trete. Pala 
paditëse Xhevahir Mance, duke pretenduar se regjistrimi i pronësisë i bërë në emër të personave 
të trete krijon mbivendosje me pasurinë e përfituar më AMTP, i është drejtuar ZRPP Berat, e cila 
me shkresën nr.7031 datë 10.01.2011 i ka kthyer përgjigje duke u shprehur se për zgjidhjen e 
këtyre pretendimeve,  palët duhet t’i drejtohen gjykatës. 
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Më tej me shkresën nr.13.10.2011, paditësi i është drejtuar ZVRPP Berat, duke kërkuar 
informacion për dokumentacionin që duhet të dorëzojë për t’u pajisur me certifikatë për pasurinë 
e përfituar me ligjin nr.7501/1991. ZRPP, nga ana e saj, ka kthyer përgjigje se duke qenë se për 
këtë pasuri ka një regjistrim të bashkëpronarëve Q, nuk mund të procedojë me regjistrimin e 
kësaj pronësie. 
Në këto kushte, paditësi i është drejtuar gjykatës së shkallës së parë me kërkesë padi për 
konstatimin e pavlefshmërisë absolute të regjistrimit të kryer, çështje e cila ka shkuar në gjykatën 
administrative te apelit. Konkretisht, kronologjia e origjinës së pronës është si vijon: 
-Vendimi nr.43, datë 02.09.1994 i Komisionit të Kthim-Kompensimit të Pronave nga Këshilli  i 
Rrethit Berat ka vendosur t’u kthejë trashëgimtarëve të z.M Q rreth 5 dynym truall. Ky vendim 
KKP-nuk është i shoqëruar me planvendosjen e miratuar nga anëtarët e komisionit. 
-Me vendimin nr43, datë 13.03.1996 të Gjykatës së Rrethit Berat, trashëgimtarëve  u është kthyer 
edhe një sipërfaqe tjetër prej 10,000 m2 truall. Ky vendim është fotokopje si dhe nuk është 
shoqëruar me plan-vendosje apo akt-ekspertimi. 
Në total, sipas këtyre vendimeve, trashëgimtarët kanë përfituar 15,000m2, me dokument origjinë 
të paplotë dhe fotokopje. 
Me datë 20.04.2010, trashëgimtarët bëjnë deklaratën noteriale për regjistrimin e sipërfaqe prej 
11,220 m2 duke qene se pjesa tjetër ka qenë e mbivendosur me tituj të tjerë pronësie. 
Kjo pronë është shitur tek persona të tretë, konkretisht z.B Z me referencë nr.0592 datë 
08.02.2012, punuar nga regjistruesi AM dhe AXh, në një kohe kur për këtë pasuri ekziston 
mbivendosja dhe ZRPP ka patur dijen në datën 10.01.2011. 
Në seksionin E të kufizimeve, për këtë pasuri janë regjistruar, në mënyrë kronologjike veprimet 
si mëposhtë: 
-me reference nr.0521, datë 17.11.2010 është vendosur pezullimi i veprimeve, vendosja e 
sekuestros provizore të mostjetërsimit të kësaj prone deri në zgjidhjen e çështjes civile midis 
palëve, me paditës z.Xh M etj., me arsyetimin e ekzistencës së mbivendosjes me AMTP nr.103 
datë 15.03.1993. 
-Me referencën nr.0535 datë 06.04.2011 është hequr kufizimi në bazë të një vendimi gjyqësor të 
apelit Vlorë, nr.14.datë 01.02.2011 për lënien në fuqi të vendimit të gjykatës së shkallës së Parë, 
Berat datë 09.11.2010.  
-Me reference nr.0609 datë 18.04.2012 është regjistruar sigurimi i kërkesë padisë, vendosja e 
sekuestro deri në zgjidhjen e çështjes civile, sipas vendimit për sigurimin e objektit të padisë 
-Me referencë nr.01630 datë 12.11.2019 është hequr sekuestroja dhe në këtë dosje janë 
administruar dy vendime. Së pari, vendimi nr.732 datë 14.05.2012, me paditës Xh M etj., dhe të 
paditur ZRPP Berat me objekt  konstatimin  e pavlefshmërisë absolute të regjistrimit të pasurisë 
nr.36/67 me sipërfaqe 10300m2, padi kjo e rrëzuar nga kjo gjykata, e cila kishte vendosur dhe 
heqjen e masës për sigurimin e padisë. Në bazë të nenit 211, paragrafi i dytë të Kodit të 
Procedurës Civile ne rastet e rrëzimit të padisë, zbatimi i heqjes së sigurimit të padisë zbatohet 
kur vendimi të marrë formë të prerë. 
Me vendimin nr.1360, datë 26.05.2016, Gjykata Administrative e Apelit ka prishur vendimin 
nr.732, datë 14.05.2012(që hiqte sigurimin e padisë) se palët duhet të zgjidhin më parë konfliktin 
civil midis tyre dhe me pas në varësi të çështjes të legjitimohet pala paditëse, që të kërkojë në 
gjykatë kryerjen e regjistrimeve përkatëse. 
 -Me referencën nr.01631 datë 15.11.2019 është bërë ndarja e kësaj pasurie në: 
• Pasuria me nr.36/71 me sipërfaqe 5010 m2 e llojit truall, në vol.7, fq.190 (shitur 
Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit të Transportit rrugor. Praktike e përpunuar nga z.BZ dhe 
regjistruesi NP, 
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• Pasuria me nr.36/72, me sipërfaqe 5290 m2 e llojit truall, vol.7, fq.191, në pronësi të 
z.BZ. 
Kriteri: Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me ligjin 111/2018 “Për Kadastrën”, nenin 
17 ku përcaktohet se “ 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” si dhe  nenit 211, 
paragrafi i dytë të Kodit të Procedurës Civile. 
Ndikimi/efekti:Është regjistruar pasuria me nr.36/67 në datën 11.11.2009  me Vendimin nr.43, 
datë 02.09.1994 i Komisionit të Kthim-Kompensimit të Pronave nga Këshilli  i Rrethit rreth  5 
dynym truall. pa u shoqëruar me planvendosjen e miratuar nga anëtarët e komisionit. 
-Me vendimin nr.43, datë 13.03.1996 të Gjykatës së Rrethit Berat, trashëgimtarëve  i është 
kthyer edhe një sipërfaqe tjetër prej 10,000 m2 truall. Ky vendim është fotokopje si dhe nuk 
është shoqëruar me plan-vendosje. 
-Është bërë ndryshimi i zërit nga arë në truall pa miratimin e Drejtorisë së Administrimit dhe 
Mbrojtjes së Tokës në Këshillin e Qarkut. 
-Janë hequr kufizime pa miratimin e drejtorit të DASHK-së Berat. Ne kushtet e ekzistencës se 
mbivendosjes mes dy titujve nuk është administruar asnjë informacion nëse mbi këtë pasuri 
shteruar konflikti gjyqësor civil mes dy palëve. Praktika e heqjes së kufizimeve është punuar nga 
z.P Q për referencë nr.01630 datë 12.11.2019  
Shkaku: Mos zbatimi i drejtë i dispozitave ligjore. 
Rëndësia: E lartë. 
1.1.Rekomandim: DVASHK Berat të marrë masa për të konfirmuar dokumentacionin e kthimit 
të kompensimit të pronave nga ATP si dhe të përfshijë në referencat e heqjes së kufizimit çdo  
dokumentacion gjyqësor që vërteton se nuk ka një  çështje civile gjyqësore mes z.Z dhe z.M. 
 
Pretendimi i subjektit:Pasuria nr. 36/67, vol. 6, faqe 158, ZK. 2848 Otllak, me siperfaqe trualli 
10300 m2 është regjistruar ne baze te dokumentacionit te derguar per regjistrim nga Zyra 
Permbarimore Berat, e cila me shkresen nr. 233-Ç-Prot, datë 28.04.2009, ka percjelle per 
regjistrim prane ZVRPP Berat gjithe dokumentacionin tekniko ligjor dhe praktiken e plote te 
ndjekur, duke kerkuar regjistrimin e prones se kthyer ne favor te familjes Q dhe konkretisht:  
Vendimin nr.43, datë 02.09.1994, Komisioni i Kthimit dhe Kompesimit te Pronave, te Rrethit ne 
Qarkun Berat, i cili i ka kthyer ne truall  pasi doli ligji, per 5 (pese) dynym, trashegimtareve te z. 
MQ. Vendim mban shenimin “U transkiptua ne Vol. 20, Nr.7, datë 10.03.1995 me nenshkrimin e 
punonjeses se hipotekes dhe vulen e ketij institucioni”. Gjithashtu ky vendim mban edhe 
shenimin: Kjo prone u riregjistrua ne Vol. 2R, Nr. 108, datë 23.07.1998 me nenshkrimin e 
punonjeses se hipotekes dhe vulen e ketij institucioni. 
Vendimin nr. 414, datë 13.03.1996, Gjykata e Rrethit Gjyqesor Berat, i cili ju kthen Truall edhe 
sip. 10 (dhjete) dynym te ndodhur ne Otllak trashegimtareve Q. Rezulton se edhe ky vendim, 
pasqyron shenimet: U transkiptua ne Vol. 26, Nr.105, datë 12.04.1996 me nenshkrimin e 
punonjeses se hipotekes dhe vulen e ketij institucioni. Gjithashtu ky vendim mban edhe shenimin 
Kjo prone u riregjistrua ne Vol. 2R, Nr. 109, datë 23.07.1998 me nenshkrimin e punonjeses se 
hipotekes dhe vulen e ketij institucioni.  
Per shkak te djegies nga trazirat e vitit 1997, arkiva dhe dokumentat arkivore te hipotekes qe i 
perkasin periudhes kohore 1991-1997 jane djegur, vendimet jane riregjistruar ne hipoteke ne vol 
2R, Nr.108 dhe Nr.109 datë 23.07.1998. 
Me vendimin nr. 42, datë 11.03.2009 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Berat, ka leshuar urdhrin e 
ekzekutimit duke urdheruar Zyren e Permbarimit Berat te beje ekzekutimin e detyrueshem te 
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ketyre vendimeve (vendimi nr.414, datë 13.03.1996, i Gjykates se Rrethit Gjyqesor Berat dhe 
vendimi nr.43, datë 02.09.1994, i Komisionit te Kthimit dhe Kompesimit te Pronave, te Rrethit ne 
Qarkun Berat)... 
Lidhur me konstatimin se sigurimi i padisë është hequr pa miratimin e drejtorit të DVASHK 
Berat, ju bëjmë me dije se Vendimi nr. 1360 datë 26.05.2016 i Gjykatës së Apelit Vlorë përbën 
titull ekzekutiv të regjistrueshëm në referim të nenit 193 të Kodit Civil dhe është i detyrueshëm 
për regjistrim. Ndodhemi në kushtet kur drejtori i DVASHK Berat nuk mund të nxirrte një akt në 
zbatim të vendimeve të sipërcituara pasi këto vendime përbëjnë akt të detyrueshëm për regjistrim 
dhe nuk është e nevojshme që titullari të nxjerrë urdhër për zbatueshmërinë e tyre. b-)Në rastin 
konkret gjykata ka disponuar me refuzimin e padisë ( dhe jo me ligjërimin e sigurimit të padisë 
parashikuar në nenin 212),  ka vendosur heqjen e sigurimit të padisë në gjykimin e shkallës së 
parë, dhe pasi vendimi ka marrë formë të prerë nga DVASHK Berat është vijuar me heqjen e tij. 
c-) Vendimi i Gjykatës së Apelit ka vendosur prishjen e vendimit nr. 732 datë 14.05.2012 të 
Gjykatës së Shkallës së Parë Berat dhe pushimin e çështjes. Vendimi i Shkallës së Parë ka 
vendosur marrjen e masës së sigurimit të padisë gjatë gjykimit të çështjes dhe në vendim ka 
vendosur dhe heqjen e masës së sigurimit të padisë. 
Pra Gjykata e Apelit ka prishur cdo lloj vendimmarrje të Gjykatës së Shkallës së Parë jo vetëm 
heqjen e sigurimit të padisë por dhe vendosjen e tij, që do të thotë se kjo masë është shuajtur  kur 
vendimi ka marrë formë të prerë në referim të nenit 211 të K.Pr. Civile. 
Lidhur me konstatimin tjetër Tuajin se në DVASHK Berat nuk është administruar asnjë 
informacion nëse mbi këtë pasuri është shteruar konflikti gjyqësor civil midis palëve Xh M dhe B 
Z, dhe  në referim të këtij konstatimi DVASHK Berat me anë të shkresës nr. 5929 datë 
23.09.2021 i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat duke kërkuar informacion nëse 
pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Berat shtetasi BZ ka në shqyrtim çështje civile si palë 
ndërgjygjëse apo të ketë pasur dhe të jetë në shqyrtim e sipër nga Gjykata e Apelit Vlorë. 
Me anë të shkresës nr. 1308/1 datë 05.10.2021 e llojit “kthim përgjigje” Gjykata e Rrethit 
Gjyqësor Berat ka konfirmuar se nuk rezulton të ketë proces civil ndërmjet palëve Xh M dhe B Z. 
Për sa më sipër rezulton se pala paditëse nuk ka iniciuar asnjë lloj procesi gjyqësor civil lidhur 
me pretendimet e tij të pronësisë  duke mos kompromentuar ligjërisht  të drejtën e disponimit 
lirisht të pasurisë nga pronari aktual.   
Qëndrimi i Grupit të auditimit: Observacioni merret pjesërisht në konsideratë, sa i përket 
sqarimit mbi konfliktin gjyqesor civil. Lidhur me regjistrimin,dokumentacioni i titujve të 
pronësisë është fotokopje, çka nuk justifikon dhe përligj faktin se është realizuar regjistrimi me 
kërkesë të përmbaruesit(kur ky vet i ka dorëzua fotokopje).   
Lidhur sa sipër trajtuar është mbajtur Akt-Konstatimi nr. 2, datë 10.08.2021.2021  për të cilin 
ne fazën e hartimit të projekt raportit, nuk janë paraqitur observacionet. Observacionet janë 
paraqitur për hartimin e raportit përfundimtar.   
 
ZK 8503 
Në zbatim të pikës II.1 të programit të auditimit nr. 536/1, datë 14.05.2021, u shqyrtua 
dokumentacioni si më poshtë: 
1.Volumet e KPP-ve nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ,20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, të Zonës Kadastrale nr. 8503 Berat. 
2.Referencat që trajtojnë probleme ta kthimit dhe kompensimit të pronave. 
Nga shqyrtimi i  dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që: 
1.Referenca 08695, ZK  8503 ‘’Berat’’  
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INDICIE referencën nr. 09716, datë 18.02.019,  për faktin e regjistrimit certifikatës dublikatë 
pasuria nr. 19/345,regjistrim truall 19416 m2 dhe Ndërtesë 692 m2, është shtrirë auditimi edhe 
në periudhat e mëparshme, ku: 
Sipas referencës 8699, datë 15.04.2016, janë regjistruar në favor të z. H Sh, trashëgimtar i Z. A 
Sh, pasuria 19/345, vol. 26, faqe 199, Truall sip.: 19416, Ndërtesë 692 m2, kalim sipas kontratë 
shitje nga Ministria e Financave nr. 3117 rep., 615 kol., Truall 19416 m2 dhe objekte 692 m2, 
sipas së drejtës së parablerjes e përcaktuar në vendimin e KKKP nr. 183, datë 22.12.1998, ku në 
pjesën përshkruese ka të përcaktuar 48 dynym, por konstatohet se në pjesën vendimarrëse për të 
drejtën e parablerjes së disa objekteve shtetërore, nuk është përcaktuar sipërfaqjatruall dhe 
objektet që lihen për të drejtë parablerje. 
Nga ana tjetër konstatohet se nuk ndodhet planvendosja bashkëlidhur vendimit të KKKP nr. 
183, datë 22.12.1998, me firmën dhe vulën e Komisionit të KKP, në kundërshtim me 
Rregulloren e Brendshme të ZQRPP Tiranë, nr. 184, datë 08.04.1999, “Për Punën në Zyrën e 
Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”Kreu IV, pika 10.  
Përsa më sipër mban përgjegjësi ish-Regjistruesi z. AB dhe ish- specialisti z. A. Gj.. 
2.Referenca 00002743, ZK  8503 ‘’Berat’’ 
INDICIE referencat nr. 007625 dhe nr.07626, regjistruar përkatësisht pasuritë nr.9/237-N2 dhe 
9/237-N3, Njësi, sipërfaqe ndërtimi përkatësisht 13,9 m2 dhe 15 m2, në vol. 19, faqe 106,107, në 
favor të z. A B B dhe B B B, kontrata dhurimi, certifikata lëshuar më datë 02.09.2020. 
Duke kaluar në origjinë, rezulton se me referencë nr. 00002743, datë 23.02.2002, është 
regjistruar pasurianr.9/39, Truall:5667 dhe Ndërtesë: 140 m2, në vol. 10, faqe 241, vendim 
KKKP, vendim Gjykate dhe kontratë shitje, në favor të z. V dhe E N. 
Praktika e referencës 02743, përmban dokumentet: 
-Vendimi i Komisionit të KKP, Bashkia Berat nr. 63, datë 28.01.1994. 
-Vendimi i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat nr. 37, datë 01.02.2000. 
-Kontratë e shitjes së pasurisë së paluajtshme datë 20.07.1994 
-Plan-Vendosje dhe planimetri fotokopje pjesërisht të noterizuara.  
Konstatohet se mungojnë dokumentet e nevojshme për  të kryer regjistrimin fillestar, në 
kundërshtim meRregulloren e Brendshme nr. 184, datë 08.04.1999, “Për Punën në Zyrën e 
Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”ndryshuar me nr. 7, datë 07.01.2000, Kreu IV, si më 
poshtë: 
-Mungon proces-verbal i marrjes ne dorëzim te pronës (piketimi i truallit), bashkëlidhur vendimit 
të  Komisionit të KKP, Bashkia Berat nr. 63, datë 28.01.1994, në kundërshtim me pikën 9.4, të 
Rregullores së Brendshme. 
-Vendimi i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat nr. 37, datë 01.02.2000, nuk është kopje 
origjinale, , në kundërshtim me pikën 14.a.1, të Rregullores së Brendshme. 
-Mungon plan-vendosja bashkëlidhurvendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat nr. 37, datë 
01.02.2000, në kundërshtim me pikën 14.a.2, të Rregullores së Brendshme. 
-Përveç sa sipër, konstatohet se në pjesën përshkruese të  Vendimit të Komisionit të KKP, 
Bashkia Berat nr. 63, datë 28.01.1994, evidentohet cilësohet: “Nga dokumentet rezulton se nuk 
ka vendim shpronësimi për këtë pronë”, gjë që nuk përputhet me ligjin nr. 7698, datë 15.04.1993 
“Për kthimin dhe kompensimin e pronave ish-pronarëve” dhe akteve nën-ligjore në zbatim të tij. 
-Sipas vendimit  të  Komisionit të KKP, Bashkia Berat nr. 63, datë 28.01.1994, është vendosur, 
kthimi i një sipërfaqeje prej 5527 m2 truall. Vendimi nuk ka njohur të drejtën e parablerjes për 
objektet shtetërore në  pjesën e zënë të sipërfaqes së njohur prej 15463 m2.  



 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
Raport përfundimtar për auditimin e ushtruar në Drejtorinë Vendore të Agjencisë 
Shtetërore të Kadastrës, Berat 

 

59 

 

-Por, konstatohet se me kontratën e shitjes datë 20.07.1994, është shitur nga Spitali Civil Berat, 
ndërtesa prej 140 m2, konfirmuar nga Dega e AKP Berat, në kushtet kur pronarit nuk i ishte 
njohur e drejta e parablerjes. 
-Më datë 11.01.1995 është përsëritur kontrata, ku cilësohet se trualli prej 140 m2, i jepet pa 
shpërblim pronarit, sepse është pronar i truallit.  
Kontratat e mësipërme janë të kundërligjshme, sepse nuk kanë mbajtur parasysh vendimin e 
KKP, Bashkia Berat nr. 63, datë 28.01.1994, i cili nuk ka njohur të drejtën e parablerjes në 
sipëfaqet e zëna. 
 Kontratat janë nenshkruar për Spitalin Civil znj.B D dhe për degën e AKP Berat z. Ll P, të cilët 
mbajnë përgjegjësi për lidhjen e kontratës. 
Përsa më sipër, mbajnë përgjegjësi ish-Regjistruesi z.F P dhe specialistja znj.EÇ.  
Në observacionin e paraqitur nga znj. EÇ, me shkresën nr.  
Pretendimi i subjektit: 
Është observuar se mqs KPP ështëcekur me 2002, nuk mban përgjegjesi znj. E C.  
Qëndrimi i Grupit të auditimit: 
Observacioni nuk qëndron, pasi vërtetohet se znj. C. ka kryer veprime duke leshuar certifikatën e 
pronësisë. 
 
Titulli i Gjetjes: Regjistrimi i vendimeve të Komisionit të Pronave 
Situata:Drejtoria Vendore e ASHK Berat (ish-ZVRPP Berat), në 2 raste, me indicie, sipas 
referencave 08695, 02743,  ka regjistruarvendime të Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të 
Pronave, në kushtet kur mungojnë dokumente të nevojshme për të kryer regjistrimin fillestar, si: 
-Referenca 08695, datë 15.04.2016, bashkëlidhur vendimit të KKP, planvendosja bashkëlidhur 
vendimit të KKKP nr. 183, datë 22.12.1998, nuk ka  firmën dhe vulën e Komisionit të KKP . 
-Referenca 02743, datë 23.03.2002, bashkëlidhur vendimit të KKP Berat nr. 63, datë 28.01.1994, 
mungon proces-verbali i marrjes ne dorëzim te pronës (piketimi i truallit). Ndryshimet e vendimit 
janë bërë me vendim të i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat nr. 37, datë 01.02.2000, por vendimi 
nuk është administruar në kopjen origjinale dhe mungon plan-vendosja bashkëlidhurvendimit të 
Gjykatës nr. 37, datë 01.02.2000.  
Gjithashtu, sipas vendimit  të  Komisionit të KKP, Bashkia Berat nr. 63, datë 28.01.1994, është 
vendosur, kthimi i një sipërfaqeje prej 5527 m2 truall. Vendimi nuk ka njohur të drejtën e 
parablerjes për objektet shtetërore në  pjesën e zënë të sipërfaqes së njohur prej 15463 m2.  
-Por, konstatohet se me kontratën e shitjes datë 20.07.1994, është shitur nga Spitali Civil Berat, 
ndërtesa prej 140 m2, konfirmuar na Dega e AKP Berat, në një kohë që siç thamë, pronarit nuk i 
ishte njohur e drejta e parablerjes. 
-Më datë 11.01.1995 është përsëritur kontrata, ku cilësohet se trualli prej 140 m2, i jepet pa 
shpërblim pronarit, sepse është pronar i truallit.  
Kontratat e mësipërme janë të kundërligjshme, sepse nuk kanë mbajtur parasysh vendimin e 
KKP, Bashkia Berat nr. 63, datë 28.01.1994, i cili nuk ka njohur të drejtën e parablerjes në 
sipëfaqet e zëna 
Kriteri:Rregullore e Brendshme nr. 184, datë 08.04.1999, “Për Punën në Zyrën e Regjistrimit të 
Pasurive të Paluajtshme”ndryshuar me nr. 7, datë 07.01.2000, Kreu IV, pikat 9 dhe 14.   
Ndikimi/Efekti:Një peformancë e ulët lidhur me gjendjen pronësore dhe marrëdhënie jo 
korrekte me pronarin Shtet. 
Shkaku:Papërgjegjshmëri dhe nivel jo i lartë i specialistëve (jurist dhe hartografë) si dhe 
regjistruesve ndër vite.  
Rëndësia:I mesëm  
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Rekomandime:Drejtoria Vendore e ASHK Berat,të marrë masa dhe të nxjerrë urdhër kufizimi, 
për pasuritë sipas referencave: 08695, 02743, deri në plotësimin e referencave me 
dokumentacionin tekniko-ligjor sipas ligjit dhe të fillojë procedurat me grup pune për 
rivlerësimin edhe një herë të dokumentacionit mbi bazën e të cilit janë regjistruar pasuritë, duke 
njoftuar subjektet për fillimin e procedurave përkatëse. 
Gjithashtutë merren masa për të ardhmenduke mos regjistruar vendime te KKP, në kushtet e 
mungesës së plan-vendosjeve, të vendimeve origjinale të gjykatave dhe të moszbatimit të 
vendimeve të KKP për të drejtën e parablerjes. 
 
II.2. 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, 
26.03.1998 “Për tokat bujqësore të pandara”, për periudhën e adutimit dhe transaksioneve 
të kryera me këto prona dhe bashkëpunimi dhe korrespodenca me KVTP pranë 
institucionit të Prefektit. 
 
Në zbatim të kësaj pike të programit të auditimit, u shqyrtua dokumentacioni përkatës për 
regjistrimin e tokës bujqësore, si më poshtë:  
Regjistrat e aplikimeve për shërbimet e kryera, Kartelat e pasurisë paluajtshme, sipas regjistrave 
përkatës, libri i ngastrave dhe libri i pronave dhe pronarëve, si dhe LN printimi III; 
Dokumentacioni sipas inventarizimit bashkëlidhur referencave përkatëse, deklarata noterale, 
dëshmi trashёgimnie, kontrata pjesëtimi  si shkresat konfirmuese, etj.  
Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që: 
1. Lista i trojeve të zonës kadastrale Otllak me nr.2848, me 102 pasuri të llojit arrë+truall dhe 
truall nuk ka firmën e kryePt, të kryetarit të komunës dhe vulën përkatëse. Për këto troje, 
DVASHK Berat ka vijuar regjistrimin e trojeve dhe banesave të qytetarëve të zonës Otllak. 
Gjetje nga auditimi: Me reference nr.03468 datë regjistrimi 14.01.2019, për pasurinë nr.111/12, 
vol.1, fq.122 e llojit arrë+truall, me sipërfaqe 2662.6 m2 arrë dhe 200 m2 truall, zk 8504 Uznovë 
është konstatuar se: 
Situata:Është lëshuar certifikata e pronësisë me datë 28.01.2019, për sipërfaqen e truallit 200m2, 
në kundërshtim me urdhrin e Regjistrueses BC për regjistrim kufizimi nr.1677 prot, datë 
20.12.2018, për ndalimin e veprimeve për shkak të mungesës së elementeve të formës dhe 
përmbajtjes së listës emërore të pronarëve të trojeve dhe shtëpive në zonën kadastrale nr. 8504, 
Uznovë, mbi bazën e të cilës janë regjistruar këto pasuri. Praktika është përpunuar nga specilisti 
BZ. Certifikata është lëshuar nga regjistruesja BC. 
Kriteri: VKM nr. 432 datë 14.08.1995 sipas “Listës emërore të pronarëve të trojeve dhe 
shtëpive.  
Ndikimi: Regjistrimi i pasurive të paluajtshme pa dokumentacion të rregullt ligjor. 
Shkaku: Ky kufizim është bërë për shkak se lista emërore e pronarëve të trojeve dhe shtëpive ka 
korrigjime, fshirje, shtesa, ne emrat e pronarëve dhe parregullsi të tjera në lidhje me numrat 
rendore etj. 
Rëndësia: E mesme. 
Rekomandim: DVASHK Berat të marrë masa për vendosjen e kufizimit për sipërfaqen e truallit 
prej 200m2 në pasurinë nr.111/2, vol.1, fq.122. 
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Përsa trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar, nga subjekti i audituar është paraqitur  
observacione me shkresën nr. 2844/1, datë 13.10.2021, ardhur në KLSH me numër 536/6, datë 
14.10.2021,  nga z. BZ dhe znj. BC, ku paraquten objeksionet si më poshtë: 
Pretendim i subjektit:Ne rastin konkret jemi perpara faktit qe ne baze te ligjit nr. 7501, datë 
19.07.1991 “Per Token” familja bujqesore me kryefamiljar PSh është pajisur me AMTP nr. 
1017. Gjithashtu ky shtetas rezulton te jete i perfshire edhe ne listen emerore te pronareve te 
trojeve ne zonen kadastrale 8504 Uznove Berat e cila administrohet ne DVASHK Berat, 
miratuar ne zbatim dhe refernce te VKM nr. 432, datë 14.08.1995. 
Per shkak te disa parregullsive te konstatuara lidhur me aktet e fitimit te pronesise dhe 
konkretisht lidhur me AMTP-te apo listen emerore te trojeve, gjate procesit te regjistrimit 
fillestar per kete zone kadastrale, rezulton se nga ana e ketij institucioni është vijuar me hapjen e 
kartelave te pasurive me shenimin: kufizim i veprimeve deri ne zgjidhjen e problemit te krijuar. 
Pas perfundimit te procesit te regjistrimit fillestar dhe ligjerimit te tij per kete zone kadastrale 
është vijuar me trajtimin e kerkesave te paraqitura nga subjekte te ndryshem duke i trajtuar ato 
ne perputhje me legjislacionin dhe dispozitat ligjore ne fuqi. 
Ne rastin konkret rezulton se, ka paraqitur kerkese shtetasi P Sh dhe nga ana e DVASHK Berat 
jane marrë masat duke mbajtur korrespondence me Institucionin perkates (Bashkia Berat) ne 
zbatim te VKM nr. 994, datë 09.12.2015, per konfirmimin e titullit te fitimit te pronesise. Pas 
administrimit te relacionit me ane te se cilit është kryer ky konfirmim dhe akteve te tjera 
bashkelidhur, nga ana e Regjistruesit te ZVRPP Berat është nxjerre urdhri per heqjen e kufizimit 
dhe vazhdimin e procedures per leshimin e çertifikates se pronesise sipas kerkeses se subjektit.   
Qëndrimi i Grupit të auditimit: Observacioni nuk pranohet. Lista e trojeve të Uznovës është 
kufizuar nga vet regjistruesja me urdhrin nr.1677 prot, datë 20.12.2018, për ndalimin e 
veprimeve për shkak të mungesës së elementeve të formës dhe përmbajtjes së listës emërore të 
pronarëve të trojeve dhe shtëpive në zonën kadastrale nr. 8504. 
2. Gjetje nga auditimi: Me reference nr.041, datë 13.03.2001 është regjistruar kontrata e shitjes 
për pasurinë 74/86, vol.5, fq.3  e llojit ullishte me sipërfaqe LN 4890 m2.  
Situata:Origjina e kësaj pasurie buron nga AMTP Nr. 117 datë 11.6.1992 në emër të S J D, 
zk.2848, Otollak, të cilit i është dhënë sipërfaqe prej 4000m2. Certifikata për këtë pronësi është 
dhënë në datën 07.02.2001. Për shkak të transaksioneve që ka pësuar kjo pasuri dhe sipas VKM 
nr. 994, datë 10.12.2015 “Për procedurën e regjistrimit të akteve të marrjes së tokës në pronësi” 
“Kur pasuria nuk figuron në pronësi të mbajtësit të parë të titullit të pronësisë mbi tokën 
bujqësore, si pasojë e transaksionit të realizuar me të tretë, ose e shpronësimit, të kryer për 
interes publik, me përjashtim të kalimit të pronësisë nëpërmjet akteve të trashëgimisë, e 
reflektuar kjo në zyrat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, të tretët nuk ndalohen të kryejnë 
veprime, me përjashtim të rastit kur kjo pasuri krijon mbivendosje me një pasuri tjetër të 
paluajtshme, e cila nuk rrjedh nga e njëjta origjinë. 
Kriteri: VKM nr. 994, datë 10.12.2015 “Për procedurën e regjistrimit të akteve të marrjes së 
tokës në pronësi” dhe ligji 20/2020 “Për përfundimin e procedurave kalimtare të pronësinë në 
Republikën e Shqipërisë”. 
Ndikimi:Sa më sipër, duke qene se ka diferenca mes sipërfaqeve përkatëse të AMTP-së dhe LN, 
është bërë verifikimi i regjistrimeve të kryera të pasurive sipas aktit si më poshtë: 
• Pasuria me nr.27/8, vol.1, faq.249, lloji arë+truall me sipërfaqe 350 m2, në të cilën janë 
kryer transaksion me referencën nr.041 
• Pasuria me nr.49/16, vol 3, fq.33, e llojit arë me sipërfaqe 2,535m2, në emër të 
trashëgimtarëve të S D. 
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• Pasuria me nr.59/1, vol.3, fq.106, e llojit are me sipërfaqe  715 m2 , në të cilën janë kryer 
transaksione me referencen 013. 
• Pasuria me nr.59/2, vol.3, fq.107, e llojit arë me sipërfaqe 3342 m2, në të cilën janë kryer 
transaksione me referencen 013. 
• Pasuria me nr.66/93, vol.4, fq.2, e llojit vreshtë me sipërfaqe 70 m2  
• Pasuria nr.6694, vol.4, fq.3, e llojit vreshtë me sipërfaqe 53 m2  
• Pasuria me nr. 74/86, vol.5, fq.23 e llojit are me sipërfaqe 4890 m2, me të cilën është 
kryer transaksion me referencen nr.041. 
Në total, konstatohet se në emër të z. S J është regjistruar një sipërfaqe 1458 m2 (totali LN 
11958-10500 AMTP),më shumë sesa sipërfaqet e përcaktuar në titullin e pronësisë, konkretisht 
AMTP nr.117. Po ashtu, konstatohet se në emër të z. S D është edhe një AMTP-tjetër, pa numër 
,për të cilët  nuk janë regjistruar veprime. Nga ana e Drejtorisë së Administrimit dhe Mbrojtjes së 
Tokës, për z.S D është konfirmuar sipërfaqe prej 10500 m2. 
Shkaku: Nga përllogaritja e gabuar e parcelave dhe sipërfaqeve përkatëse, sipas Printim III. 
Rëndësia: E mesme. 
Rekomandim: DVASHK Berat të marrë masa që të kalojë në pronësi  “shtet” sipërfaqen prej 
1458m2 are të përfituar më tepër, sipas deklaratës noteriale të qytetarit dhe parcelave përkatëse 
nga e cila qytetari do të përzgjedh të heqë dorë. 
3. Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi i veprimeve mbi AMTP nr. 34, në emër të z.Ll P.G, me 
sipërfaqe totale prej 7678 m2, rezultojnë të regjistruara: 
Situata: 
• Pasuria me nr.19/12, vol.1, fq.91 e llojit arë me sipërfaqe LN 2565 m2 (AMTP 2500 
M2), në të cilën ka urdhër kufizimi në seksionin E, me reference 01451, për shkak se AMTP-ja 
është fotokopje 
• Pasuria me nr. 24/6, vol.1, fq.156, e llojit arë me sipërfaqe totale 1,225 m2 LN (AMTP 
1150 m2), me të cilin është regjistruar kontratë shitje me datë 31.03.2021 dhe nuk ka patur 
urdhër kufizimi, punuar nga specialisti BZ. Për këtë pasuri është lëshuar certifikatë për 
trashëgimtarët në datë 80.09.2005. 
•  Pasuria me nr.66/9, vol.3, fq.168 e llojit are me sipërfaqe 117 m2  
• Pasuria me nr.68/43, vol.4, fq.132, me sipërfaqe 3575 m2 ,me të cilën është bërë 
regjistrimi i transaksioni të shitjes me referencë nr. 0564 datë 24.11.2011 në emër të z.S F. Kjo 
pasuri është ndarë në dy pasuri bija, në vol,7, fq.180-191, ku përkatësisht  për pasurinë nr.68/111 
është regjistruar një kontratë dhurimi në të cilën është lëshuar certifikata e pronësisë me datë 
01.09.2020. 
Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se: 
• në listën bashkëlidhur  urdhrit për kufizimin nr. 3294 datë 24.07.2017 është vendosur 
kufizim vetëm në një nga ngastrat e AMTP-së së z.Ll G, konkretisht pasurinë nr.19/15 vol.1, 
fq.91 e llojit are me sipërfaqe 2565 m2 dhe jo në ngastrat e tjera të  AMTP-së. Praktika e 
kufizimit është përpunuar nga z. B H dhe regjistruesi RP. 
• AMTP e administruar është fotokopje dhe nuk është marrë vërtetimi nga DAMT si dhe 
certifikata e vitit 1992 se z.G ka qenë  i trajtuar me tokë bujqësore si dhe konfirmimi përkatës 
nga Bashkia Berat. 
Shkaku:Nuk është zbatuar saktësisht urdhëri i regjistruesit, për vendosjen e kufizimit, për 
shakak të regjistrimit me një akt jo origjinal 
Kriteri:VKM nr. 994, datë 10.12.2015 “Për procedurën e regjistrimit të akteve të marrjes së 
tokës në pronësi” pika 2.2. “Regjistrimi, në origjinë, i tokës bujqësore, ka mangësi, në rastet kur: 
i) është kryer me mungesën e një apo më shumë elementeve të akteve të marrjes së tokës në 
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pronësi, të përcaktuara në pikën 1, të këtij vendimi; ii) aktet e marrjes së tokës në pronësi nuk 
administrohen në zyrën e regjistrimit të pasurive të paluajtshme ose administrohen si 
fotokopje...” 
Ndikimi: Regjistrimi i një pasurie të paluajtshme në kundërshtim me rregullat përkatëse të 
regjistrimit. 
Rëndësia: E mesme. 
Rekomandim: DVASHK Berat të marrë masa për vendosjen e kufizimit mbi pasuritë që burojnë 
nga AMTP- nr.43 në emër të z.Ll G deri në konfirmimin e AMTP-së nga Drejtoria e 
Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës Berat. 
 
II.3.Auditimi mbi zbatimin e ligjshmërisë për vlerësimet periodike të kufizimeve të 
vendosura nga KLSH, ZQRPP dhe vetë regjistruesi, ose nga institucione të tjera që e kanë 
kompetencë. 
Në zbatim të nenit 15, shkronja “j”, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 
funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, ZVRPP Beratka kthyer përgjigje në KLSH, brenda 
20 ditëve nga marrja e shkresës. 
Nga ana e subjektit është kthyer përgjigja me shkresën përcjellëse nr. 4863/6 datë 31.07.2017, 
me njoftim për hartimin e programit të punës me rekomandimet e dhëna, për këtënga 
Regjistruesi i ZVRPP Berat është nxjerrë urdhri nr. 29, datë 24.07.2017, për “Ngritjen e grupi të 
punës”, i cili do të hartojë planin e veprimit për marrjen e masave për zbatimin e rekomandimeve 
të lëna në raportin përfundimtar të auditimit nga KLSH, personat përgjegjës dhe afatet e 
zbatimit. 
Nga ana e KLSH Në përfundim të Auditimit me shkresën përcjellëse, të Kryetarit të KLSH-së 
është dërguar Raporti Përfundimtar i Auditimit dhe rekomandimet. Nga ana e KLSHjanë lënë 37 
rekomandime gjithsej, nga këto: 24 masa organizative dhe 7 masë zMëmtimi me vlerën 
6,602,177 mijë lekë, 6 masa disiplinore, nga të cilat 1 masë  “vërejtje” deri në “largim nga puna”. 
Nga verifikimi i dokumentacionit konstatohet se niveli i pranimeve dhe zbatimit të 
rekomandimeve është si më poshtë: 
a. Për përmirësimin e gjendjes janë lënë 24 masa organizative, të cilat, janë pranuar dhe janë 
 zbatuar 4 rekomandime dhe janë në proces zbatimi 6 rekomandime, si dhe nuk janë zbatuar 14 
rekomandime. 
b. Për shpërblim dëmi janë lënë 7 rekomandime për shumën 8,022,900lekë të arkëtueshëm, të 

cilat, janë pranuar dheështë zbatuar pjesërisht 4 masa në vlerën 1,419,900  janë të pa 
zbatuara 1 masë në vlerën 6,602,177, nuk është zbatuar. 

c. Për masa disiplinore janë lënë: 1 rekomandim për “vërejtje me paralajmërim “për  6 
 punonjës. Lidhur me zbatimin e tyre ish ZQRPP nuk ka dërguar asnjë shkresë në ish ZVRPP 
Berat, për rrjedhojë konsiderohen të parealizuara. 
Më hollesiht trajtuarnë shtojcën bashkëlidhur Raportit Përfundimtar të Auditimit. 
 
ZK 8503 
Në zbatim të pikës II.3 të programit të auditimit, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: 
1.Volumet e KPP-ve nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ,20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, të Zonës Kadastrale nr. 8503 Berat. 
2.Referencat që trajtojnë probleme të vendosjes dhe heqjes së kufizimit. 
Nga shqyrtimi i  dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që: 
1.Referenca 00008572, ZK  8503 ‘’Berat’’ 
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INDICIE referencën nr. 09836, regjistruar pasuria nr. 10/332, Ndërtesë, sipërfaqe ndërtimi 79.1 
m2, në vol. 27, faqe 173, në favor të z.O T B, leje legalizimi (e kombinuar),certifikata lëshuar më 
datë 19.09.2019. 
Sipas deklarimit në dosje ndërtesa e vjetër është shembur nga pronari. 
Regjistrues: z. DM, specialiste znj. EC. 
Duke kaluar në periudhën e mëparshme, rezulton se sipas referencës nr. 00008572, datë 
02.07.2014, është regjistruar pasuria nr. 10/283/ND, Ndërtesë, sipërfaqe 59 m2, në vol. 26, 
fq.176, në favor të V B dhe 4 bashkëpronarë, ku është vënë shënimi ”Trashëgimi L.Ndërtimi”. 
Por konstatohet se me referencën nr. 00008573, është vendosur kufizim në seksionin “E” të 
KPP, deri në zgjidhjen e problemit të krijuar nga sistemi hipotekor, pasi sipas shkresës nr. 669/1, 
datë 31.03.2013,tëish Regjistruesit z. AB, “regjistrimi nuk gjendet në hipotekë, pasi hipoteka e 
viteve 1991-1997 është djegur”. Megjithatë në dosje ndodhen dokumentet sipas nenit 24/b të 
ligjit nr. 7843, datë 13.07.1994 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, i ndryshuar. 
Në kushtet e mësipërme nga Regjistruesi nuk duhej nxjerrë urdhër për legalizim dhe nga 
specialistja nuk duhej kryer veprimi sipas referencës nr. 09836, në kushtet e mosheqjes së 
kufizimit, pra në kushtet e mosevidentimit të situatës pronësore dhe të statusit ligjor të ndërtesës. 
Përsa më sipër mban përgjegjësi ish-Regjistruesi  z. DM dhe specialistja znj. E C. 
Përsa trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar, nga subjekti i audituar është paraqitur  
observacione me shkresën nr. 2844/1, datë 13.10.2021, ardhur në KLSH me numër 536/6, datë 
14.10.2021,  nga znj. E Ç,  
Pretendim i subjektit: 
Është observuar pa përmendur se KPP ka patur kufizim.  
Observacioni nuk qëndron. 
Titulli i Gjetjes: Regjistrimi i pasurive të kufizuara. 
Situata: Drejtoria Vendore e ASHK Berat (ish-ZVRPP Berat), në 1 rast, me indicie, sipas 
referencës 08572, ka vendim për regjistrim të lejes së legalizimit, pasuria nr. 10/332, Ndërtesë, 
sipërfaqe ndërtimi 79.1 m2, në vol. 27, faqe 173, në kushtet kur me referencën nr. 00008573, 
është vendosur kufizim në seksionin “E” të KPP, për këtë pasuri, deri në zgjidhjen e problemit të 
krijuar nga sistemi hipotekor, pasi sipas shkresës nr. 669/1, datë 31.03.2013,tëish Regjistruesit 
z.AB, “regjistrimi nuk gjendet në hipotekë, pasi hipoteka e viteve 1991-1997 është djegur”. 
Kriteri: Rregullore e Brendshme nr. 184, datë 08.04.1999, “Për Punën në Zyrën e Regjistrimit të 
Pasurive të Paluajtshme” ndryshuar me nr. 7, datë 07.01.2000.   
Ndikimi/Efekti: Një peformancë e ulët lidhur me gjendjen pronësore. 
Shkaku: Papërgjegjshmëri dhe nivel jo i lartë i specialistëve (jurist dhe hartografë) si dhe 
regjistresve ndër vite.  
Rëndësia: I mesëm  
Rekomandime: Drejtoria Vendore e ASHK Berat, të marrë masa dhe të nxjerrë urdhër 
kufizimi, për pasurinë sipas referencës 08572,  deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko-
ligjor sipas ligjit dhe të fillojë procedurat me grup pune për rivlerësimin edhe një herë të 
dokumentacionit tekniko ligjor mbi bazën e të cilit janë regjistruar pasuritë, duke njoftuar 
subjektet për fillimin e procedurave përkatëse. Gjithashtu të merren masa për të ardhmen duke 
mos lëshuar leje legalizimi për objekte informale, në kushtet e kufizimeve të vendosura në 
rubrikat  përkatëse të KPP-ve. 
 
II.4.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: 
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a. Sipas kontratave të shitblerjes të objekteve shtetërore nga (Ministria e Ekonomisë dhe 
Pushteti Vendor) dhe regjistrimi i pasurive publike të transferuara dhe administrimi i tyre. 
b. Sipas kontratave të shitblerjes me EKB-në. 
 
ZK 8502 
Në zbatim të kësaj pike të programit të auditimit u përzgjodhën në bazë rriskudisareferenca, kuu 
konstatua se janë regjistruar në kartelat e pasurisë së paluajtshme me të meta e mangësi, të cilat 
po i trajtojmë më poshtë 
Nga shqyrtimi i dokumentacionit, konstatohet që: 
1.  Gjetje nga auditimi: Mereferencë nr.012126, nr.kërkese 5658, datë 02.07.2019, është lëshuar 
certifikata e pronësisë për pasurinë nr.12/87, vol 20, faqe 3, me sipërfaqe 4839 m2 truall dhe 
1038 m2 ndërtesë, godinë 4 kate. 
Situata: Origjina e kësaj pasurie buron nga referenca nr.0691 dhe konkretisht: 

• Vendimi nr.123 datë 02.0.1994 të Komisionit të Kthimit të Kompensimit të Pronave të 
Bashkisë Berat, për subjektin e shpronësuar AB. 

• Vendim gjykate nr.448 datë 07.07.2000, me të cilën gjykata ka vendosur t’i ktheje sipërfa                                    
qet e lira prej 1600m2 dhe 500m2, të njohura më parë me vendimin nr.123 të KKKP 

• Vendim gjykate nr.1033, datë 26.12.2002 me të cilët Gjykata ka vendosur t’i ktheje 
sipërfaqen e lirë prej 1100 m2. 

Duke qenë se në truallin prej 15825m2 qe u kthehet trashëgimtarëve B, përfshihet edhe ndërtesa 
ekzistuese “materniteti” së bashku me objektet social-ekonomike te ndërtuara mbi këtë truall, 
Drejtoria e Administrimit dhe Shitjes së Pronave Publike në Ministrinë e Financave dhe 
Ekonomisë përmes kontratës nr.2279 rep, nr.657 kol, datë 03.05.2010, u ka shitur ish-pronarëve 
B sipërfaqen përkatëse truall+objektin e maternitetit. 
Me referencë nr.07143, me kontratë shitje nr.1834 rep, nr.617 kol, datë 18.05.2010 
trashëgimtarët e familjes B ja kanë shitur Shoqërisë “U” sh.p.k truallin me sipërfaqe 4845 m2 dhe 
objektin “maternitet” të privatizuar, me sipërfaqe 1080m2.Me referencën nr.12126, punuar nga 
specialistja znj.E C, Shoqëria “U” shpk. aplikon për lëshim certifikate për pasurinë nr.12/87 
ndërkohë që objekti prej 1038 m2(sipas LN2018) rezulton i shembur prej mese 10 vitesh, sipas 
ortofotove. Bashkëlidhur këtij dokumentacioni, plani i rilevimit i përgatitur nga studion “G B”, 
me inxhiniere znj.B L, dokument ky që mban datën 26.06.2019, paraqet ndërtesën e maternitetit, 
sipas të njëjtës gjurmë të planvendosjes së privatizimit të maternitetit, e cila faktikisht rezulton e 
prishur. Me urdhrin nr.50, datë 29.07.2019 nga Regjistruesi z. D M është urdhëruar “të lëshohet 
certifikata e pronësisë për pasurinë nr.12/87 vol.2, fq.3, zk.8502 sipas sipërfaqeve të përcaktuara 
në matjet LN 2018”. 
Ndikimi:Për pasojë, është lëshuar certifikata në datë 29.07.2019 për një objekt inekzistent me 
sipërfaqe 1038 m2, i cili konsiderohet si një regjistrim fiktiv. 
Kriteri:Ligji 111, datë 07.02.2018 “Për Kadastrën” dhe ligji nr. 7850, datë 29.07.1994“Për 
Kodin Civil në Republikës së Shqipërisë” 
Shkaku: Moszbatimi i drejtë i kuadrit rregullator. 
Rëndësia: E lartë. 
Rekomandim: DVASHK Berat të marrë masa që të njoftojë Shoqërinë “U sh.pk.” për dorëzimin 
e certifikatës dhe të bëjë korrigjimet dhe shënimet përkatëse në kartelë se godina “maternitet” 
rezulton e shembur. 
Përsa trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar, nga subjekti i audituar është paraqitur  
observacione me shkresën nr. 2844/1, datë 13.10.2021, ardhur në KLSH me numër 536/6, datë 
14.10.2021, nga znj. EÇ, me detyrë specialiste dhe ish Drejtori DM.  
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Pretendim i subjektit: 
DVASHK Berat ka kryer pajisjen me dokumenta pronesie per pasurine nr. 12/87, ne zbatim te 
kjo te Ligjit 111/2018 “Per Kadastren. Regjistrimi Fillestar ka perfunduar ne vitin 2018 dhe ne 
kartelen e pasurise ne seksionin B2 është shenuar sipas LN 2018 sip.trualli 4839 m2 dhe 
ndertese 1038.5 m2. Pra nga matjet faktike ka dale siperfaqe me pak se titulli i pronesise dhe ne 
seksionin pershkrim i vecante nuk është vene shenimi “ Objekti nuk ekziston” . Ne HTR e zyres 
manuale dhe dixhitale objekti nuk paraqitet me vija te nderprera, por është pasqyruar si objekt. 
Ne keto kushte nga ana e ketij institucioni është vleresuar dokumentacioni tekniko ligjor i 
paraqitur dhe është administruar gjithashtu edhe nje deklarate noteriale me ane te se ciles 
subjekti pranon faktin per siperfaqen e regjistruar nga procesi i regjistrimit fillestar (pra pranon 
faktin te pajiset me çertifikaten e pronesise per nje siperfaqe me te vogel se ajo e shenuar ne 
aktin e fitimit te pronesise). Pra, rezulton qe, ne momentin e leshimit te çertifikates se pronesise 
nga ana e ketij institucioni per ato pasuri te paluajtshme qe i jane nenshtruar procesit te 
regjistrimit fillestar sipas percaktimeve ligjore te bera nen nenet 24-28 te ligjit nr. 33/2012 “Per 
regjistrimin e pasurive te paluajtshme” i ndryshuar me ligjin nr. 111/2018 “Per Kadastren” 
verifikohen te dhenat e pronesise bazuar ne aktete e fititmi te pronesise te dhenat e pasqyruara 
ne kartelen e kesaj pasurie .   
Qëndrimi i Grupit të auditimit: Observacioni nuk pranohet. Certifikata është lëshuar për një 
objekt të paqenë.  
2. Gjetje nga auditimi: Me referencë nr. 0725, datë kërkese 16.06.2012 është bërë regjistrimi i 
pasurisë nr. 173/3, me truall+godinë, me sipërfaqe 2038 m2(1972m2 LN  2017) truall dhe 660 
m2 ndërtesë.  
Situata: Ky regjistrim bazohet në një kontratë shitblerjeje të pasurisë së paluajtshme nr. 161 rep, 
nr.9 kol, datë 18.01.2000 mes shitësit M Sh dhe blerësit z.G D, për blerjen e një objekti me 
sipërfaqe të përgjithshme prej 660 m2, të ndodhur në lagjen “Uznovë” të Beratit, me përmasa 
30*22 m2  si dhe me sipërfaqe totali trualli me sipërfaqe 2038 m2. 
Kriteri: Neni 193 i Kodit Civil. 
Komenti i subjektit:Sipas rekomandimit te lene nga ana juaj është plotesuar dokumentacioni i 
kerkuar dhe është arkivuar ne ref.0725. Bashkelidhur kopje e kontrates se truallit. 
Qëndrimi i audituesit: Observacioni pranohet. Rekomandimi konsiderohet i shteruar, 
ndryshimet reflektohen ne arportin përfundimtar.. 
 
ZK 8503 
Në zbatim të pikës II.4 të programit të auditimit nr. 536/1, datë 14.05.2021, u shqyrtua 
dokumentacioni si më poshtë: 
1.Volumet e KPP-ve nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ,20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, të Zonës Kadastrale nr. 8503 Berat. 
2.Referencat që trajtojnë probleme ta kthimit dhe kompensimit të pronave. 
Nga shqyrtimi i  dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që: 
1.Referenca 00002901, ZK  8503 ‘’Berat’’  
 INDICIE referencën nr. 09186, regjistruar pasuria nr. 26/195, Truall+Ndërtesë, sipërfaqe trualli 
2099 m2 dhe sipërfaqe ndërtimi 1323 m2, në vol. 26, faqe 212, në favor të z. E F L, leje 
legalizimi nr. 10001008, certifikata lëshuar më datë 20.06.2018,  
Duke kaluar në periudhën e mëparshme, rezulton se sipas referencës nr. 00002901, datë 
20.09.2002, është regjistruar pasuria nr. 26/8, Truall, sipërfaqe 8328.7 m2, në vol. 11, fq.172, në 
favor të T M R dhe 7 bashkëpronarë, kontratë shitje nga ish AKP Berat. 
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Por konstatohet se në dosje nuk ndodhet bashkëlidhur akti i dorëzimit që duhej nënshkruar 
nga AKP dhe blerësi, në kundërshtim meRregulloren e Brendshme nr. 184, datë 08.04.1999, 
“Për Punën në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”ndryshuar me nr. 7, datë 
07.01.2000, Kreu IV, pika 7.4. 
Përsa më sipër mban përgjegjësi ish-Regjistruesi  z. FP. 
2. Referenca 00003994, ZK  8503 ‘’Berat’’  
 INDICIE referencën nr. 10203, regjistruar pasuria nr. 6/234-ND, Ndërtesë, sipërfaqe ndërtimi 
52.9 m2, në vol. 12, faqe 181, në favor të z. N H  R, kontratë shitje, certifikata lëshuar më datë 
05.03.2021. 
Duke kaluar në regjistrimin e mëparshëm, rezulton se sipas referencës nr. 00003994, datë 
11.02.2008, është regjistruar pasuria nr. 6/234-ND, Ndërtesë, sipërfaqe 52.9 m2, në vol. 12, 
fq.189, në favor të L D B+1bp, kontratë shitje nga ish AKP Berat. 
Por konstatohet se në referencë mungon kontrata për marrëdhëniet me truallin, në 
kundërshtim meRregulloren e Brendshme nr. 184, datë 08.04.1999, “Për Punën në Zyrën e 
Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”ndryshuar me nr. 7, datë 07.01.2000, Kreu IV, pika 7.2. 
Përsa më sipër mban përgjegjësi ish-Regjistruesi  z. RP dhe specialist znj. EC. 
Përsa trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar, nga subjekti i audituar është paraqitur  
observacione me shkresën nr. 2844/1, datë 13.10.2021, ardhur në KLSH me numër 536/6, datë 
14.10.2021,  nga znj. EÇ dhe z. RP,  
Pretendim i subjektit: 
Observacioni thjesht ka pohuar se nuk ka marrëdhënie me truallin.  
Qëndrim i Grupit të auditimit: pretendimi juaj nuk qëndron, pasi janë shkelur kërkesat e 
Rregullores së Brendshme të përmendur më sipër. 
3. Referenca 00002902, ZK  8503 ‘’Berat’’  
Me INDICIE referencën nr. 07536, është regjistruar pasuria nr. 26/7, Truall+Ndërtesë, Truall 
sipërfaqe 304 m2, Ndërtesë sipërfaqe 304 m2, në vol. 11, faqe 173,  Shoqëria Tregëtare“L”,  
KontratëShitje, pjestimi, certifikata lëshuar më datë 04.04.2018.  
Duke kaluar në periudhën paraardhëse, rezulton se me referencën nr. 02902, është regjistruar 
pasuria nr. 26/7, Truall+Ndërtesë, Truall sipërfaqe 304 m2, Ndërtesë sipërfaqe 304 m2, në vol. 
11, faqe 173, T M R+7bp, kontratë privatizimi 
Por, konstatohet se mungon akti i dorëzimit i nënshkruar nga AKP dhe blerësi, në kundërshtim 
me Rregulloren e Brendshme nr. 184, datë 08.04.1999, “Për Punën në Zyrën e Regjistrimit të 
Pasurive të Paluajtshme”ndryshuar me nr. 7, datë 07.01.2000, Kreu IV, pika 7/2. 
Përsa më sipër mban përgjegjësi ish-regjistruesit  z. RP dhe ish-specialiste znj. HZ. 
Përsa trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar, nga subjekti i audituar është paraqitur  
observacione me shkresën nr. 2844/1, datë 13.10.2021, ardhur në KLSH me numër 536/6, datë 
14.10.2021,  nga z. RP,  
Pretendim i subjektit: 
Observacioni pretendon se mungesa e dokumentacionit lidhet me faktin sedokumentacioni i 
hipotekës është djegur në trazirat e vitit 1997.  
Qëndrim i Grupit të auditimit: pretendimi juaj nuk qëndron, pasi janë shkelur kërkesat e 
Rregullores së Brendshme të përmendur më sipër. 
 
4. Referenca 00002694, ZK  8503 ‘’Berat’’  
INDICIE referencanr. 9785, regjistruar pasuria nr. 9/153, Truall+Ndërtesë, sipërfaqe trualli: 200 
m2, sipërfaqe ndërtimi 200 m2, në vol. 16, faqe 2, në favor të z. I M Zh, kontratë shitje, 
certifikata lëshuar më datë 26.06.2019. 
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Duke kaluar në regjistrimin e mëparshëm, rezulton se sipas referencës nr. 00002694, është 
regjistruar pasuria nr. 9/87-N1, Truall+Ndërtesë, sipërfaqe trualli 200 m2, sipërfaqe ndërtimi 200 
m2, në vol. 10, fq.189, në favor të A Xh K+6 bp, kontratë shitje nga ish AKP Berat. 
Konstatohet se në referencë mungon kontrata për marrëdhëniet me truallin, në kundërshtim 
meRregulloren e Brendshme nr. 184, datë 08.04.1999, “Për Punën në Zyrën e Regjistrimit të 
Pasurive të Paluajtshme”ndryshuar me nr. 7, datë 07.01.2000, Kreu IV, pika 7.2. 
Përsa më sipër mban përgjegjësi ish-Regjistruesi  z. RP dhe ish-specialist znj. HZ. 
 
Përsa trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar, nga subjekti i audituar është paraqitur  
observacione me shkresën nr. 2844/1, datë 13.10.2021, ardhur në KLSH me numër 536/6, datë 
14.10.2021,  nga z. RP, znj. HZ. 
Pretendim i subjektit: 
Observacioni pretendon se blerësit janë pronarë sipas VKKP nr.142, datë 06.09.1994 
Qëndrim i Grupit të auditimit: pretendimi juaj nuk qëndron, pasi në KPP e audituar nuk ka 
patur asnjë shënim, ndërsa opsioni është që shënimi është tek kartela mëmë. Ne auditojmë mbi 
KPP në fjalë dhe jo kartelën mëmë. Bashkëlidhur observacionit nuk ka dokumentacion për këtë 
vendim të KPP-së. 
 
b. Sipas kontratave të shitblerjes me EKB-në. 
1. Referenca00000514, ZK  8503 ‘’Berat’’  
Me referencën nr. 00000514, është regjistruar pasuria nr.7/73+1-1, Apartament,sipërfaqe 
ndërtese72.1 m2, në vol. 3, faqe 14, në favor të Shtetit, certifikata lëshuar më datë 03.07.2018. 
Nga auditimi konstatohet se regjistrimi është kryer në bazë të dokumentit“Akti 
IBashkëpronësisë”, nr. s`ka, datë s`ka, dokument i cili nuk është konfirmuar nga Enti Kombëtar i 
Banesave dhe as nga Hipoteka, në kundërshtim me Rregulloren e Brendshme nr. 184, datë 
08.04.1999, “Për Punën në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”ndryshuar me nr. 7, 
datë 07.01.2000, Kreu IV, pika 21. 
Përsa më sipër mban përgjegjësi ish-Regjistruesi  znj. BC dhe dhe specialisti znj. EC. 
Përsa trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar, nga subjekti i audituar është paraqitur  
observacione me shkresën nr. 2844/1, datë 13.10.2021, ardhur në KLSH me numër 536/6, datë 
14.10.2021,  nga znj. EÇ,  
Pretendim i subjektit: 
Observuesipretendon duke pohuar faktin se nuk ka patur dokumentacion për këtë regjistrim 
“Shtet”. 
Qëndrim i Grupit të auditimit: pretendimi juaj nuk qëndron, pasi janë shkelur kërkesat e 
Rregullores së Brendshme të përmendur më sipër. 
 
Titulli i Gjetjes: Regjistrimi i pasurive të përfituara nga procesi i privatizimit. 
Situata: 
-Drejtoria Vendore e ASHK Berat (ish-ZVRPP Berat), në4 raste, me indicie, sipas 
referencave me numra:00002901,00003994,00002902,00002694,ka regjistruar pasuri të 
paluajtshme të përfituara nga privatizimi, në dokumentacionin e të cilave mungojnë 
dokumentet tekniko-ligjore, si aktet e dorëzimit të nënshkruara nga AKP dhe blerësi dhe 
kontratat e merrëdhënieve me truallin, nga të cilat: 
-Në dokumentacionin e 2 referencave me numra: 00002901, 00002902, në referenca mungon 
akti i dorëzimit i nënshkruar nga AKP dhe blerësi. 
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-Në dokumentacionin e 2 referencave me numra:00003994, 00002694, në referenca mungon 
kontrata për marrëdhëniet me truallin, në sipërfaqe të përgjithshme252.9  m2(52.9+200) 
Këtë sipërfaqe vlerësuar me çmimin e referencës, për tokën “Truall”, për ZK 8503 Berat, që 
sipas VKM nr. 89, datë 03.02.2016 “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e 
Shqipërisë”, është 4183 lekë/m2. 
Nga vlerësimi konstatohen të ardhura të munguara si rezultat i përfitimit të paligjshëm të 
truallit prej në shumën 1,057, 881 lekë(4183x252.9). 
-Drejtoria Vendore e ASHK Berat (ish-ZVRPP Berat), në 1 rast, sipas referencës me 
numër:00000514,  ka regjistruar pasuri të paluajtshme në favor të Entit Kombëtar të Banesave në 
bazë të dokumentit“Akti i Bashkëpronësisë”, nr. s`ka, datë s`ka, dokument i cili nuk është 
konfirmuar nga Enti Kombëtar i Banesave dhe as nga Hipoteka. 
Kriteri:Rregullore e Brendshme nr. 184, datë 08.04.1999, “Për Punën në Zyrën e Regjistrimit të 
Pasurive të Paluajtshme”ndryshuar me nr. 7, datë 07.01.2000, Kreu IV, pika 7 dhe 21. 
Ndikimi/Efekti: Një peformancë e ulët lidhur me gjendjen pronësore dhe marrëdhënie jo 
korrekte me shtetin, me efekte financiare në shumën 1,057,881 lekë. 
Shkaku: Papërgjegjshmëri dhe nivel jo i lartë i specialistëve (jurist dhe hartografë) si dhe 
regjistresve ndër vite dhe një kuadër ligjor i paqartë dhe shpesh herë kontradiktor. 
Rëndësia: I lartë 
Rekomandime:  
-Drejtoria Vendore e ASHK Berat, të marrë masa dhe të nxjerrë urdhër kufizimi, për pasuritë 
sipas referencave me numra: 00002901,00003994,00002902, 00002694,deri në plotësimin me 
dokumentacionin tekniko-ligjor dhe të fillojë procedurat me grup pune për rivlerësimin edhe një 
herë të dokumentacionit tekniko ligjor, mbi bazën e të cilit janë regjistruar pasuritë, duke njoftuar 
subjektet për fillimin e procedurave përkatëse.Gjithashtu të të merren masa për të ardhmen duke 
mos regjistruar pasuri të përfituara nga privatizimi, në kushtet e mosplotësimit të 
dokumentacionit tekniko ligjor me kontratën për marrëdhëniet me truallin dhe aktin e dorëzimit 
të nënshkruar nga AKP. 
-Drejtoria Vendore e ASHK Berat, të marrë masa dhe të nxjerrë urdhër kufizimi, për pasurinë 
sipas referencës me numër 00000514,deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko-ligjor 
sipas ligjit dhe të fillojë procedurat me grup pune për rivlerësimin edhe një herë të 
dokumentacionit tekniko ligjor mbi bazën e të cilit janë regjistruar pasuritë, duke njoftuar 
subjektet për fillimin e procedurave përkatëse. 
Gjithashtutë merren masa për të ardhmen duke mos regjistruar pasuri në favor të Enti Kombëtar i 
Banesave(EKB), në kushtet e mosplotësimit të dokumentacionit tekniko ligjor, dokumentit“Akti 
i Bashkëpronësisë”, të pa konfirmuar nga EKB. 
-Drejtoria Vendore e ASHK Berat, të marrë masa, duke njoftuar organet kompetente, si 
Drejtoria e Përgjithshme e Pronës Publike (Drejtoria e Drejtimit të Pronës), pranë Ministrisë së 
Financave dhe të ndjeke të gjithë rrugët ligjore deri në arkëtimin e vlerave të trojeve të papaguara 
në shumën e përgjithshme 1,057, 881 lekë, nga përfituesit e objekteve të privatizuara. 
 
II.5. Auditim mbi pranimin e dokumentacionit dhe regjistrimin e objekteveme leje 
ndërtimi mbi troje publike dhe private, në zbatim të ligjit nr. 8405, datë 17.09.2008 “Për 
Urbanistikën” i ndryshuar , dhe ligjin 10119, datë 21.04,2009, i ndryshuar, për periudhën e 
adutimit dhe transaksioneve të kryera me këto prona. 
ZK 8501; 
Në zbatim të kësaj pike të programit të auditimit mbi procedurën e regjistrimit të pasurive të 
paluajtshme të përfituar sipas të lejeve të ndërtimit në zbatim të ligjeve urbanistike”, u përzgjo 
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dhën në bazë risku20 referenca, ku u konstatua se në 3 raste, janë regjistruar në kartelat e 
pasurisë së paluajtshme me të meta e mangësi, të cilat po i trajtojmë më poshtë: 
Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që: 
- Referencë nr.13841, 8904, 12734, ZK 8501; 
Me aplikim nr. 2437, datë 27.03.2019 dhe nr. 1493, datë 25.02.2019, nga Gj Sh është kërkuar 
regjistrimin për pasuri të përfituara me leje ndërtimi. 
Në kartelën e pasurisë së paluajtshme (KPP) volum 40, faqe 88, me referencë nr. 13841, 
datë20.02.2019, është regjistruar pasuria nr. 10/541, ndëtesë me funksion të përzier 5 
kat+papafingo, me sipërfaqe të bazës 234 m2 dhe truallme sipërfaqe 234 m2, është kryer veprimi 
i bashkimit të truallit me objektin i cili me referncë nr. 8904, datë 28.08.2013, ka qenë regjistruar 
më parë në volum 24, faqe 227. Trualli me sipërfaqe 102 m2, është blerë nga Drjtoria e Trajtimit 
të Pronës Publike, Ministria e Financës, si truall në funksion të objektit.. Më pas është bërë 
ndarja e njësive të këtij sekasioni nga faqja 94 deri në faqe 105, volum 40, gjithsej 12 njësi 
apartamnte(5 kate+papafingo). Veprimet janë kryer nga specialisti BZ.. 
Referuar dokumentacionit të origjinës të ndodhur në dosjen me numër reference 8904, rezulton 
se origjina rrjedh nga dokumentacioni ligjor urbanistik, konkretisht: 
- Vendimi i KRRT-së së Rrethit Berat nr. 22, datë 24.07.1995 dhe Vendimi nr. 36, datë 
28.06.1995, i KRRT-së Bashkisë Berat, i cili ka miratuar sheshin me sipërfaqe 1200 m2, për 
ngritjen e 4 pallateve 5 katësh, për familjen V; 
-  Formulari nr. 4 nr. 736, datë 18.09.1995, leje ndërtimi për subjektin “V” shpk, për ndërtimin 
“pallat 5 katësh me 4 seksione”, gjithashtu pjesë e dosjes ndodhet edhe Formulari nr. 4, nr. 
736/1, datë 18.09.1996, leje ndërtimi për subjektin “V” shpk, për ndërtimin “pallat 5 katësh + 
papfingo me 3 seksione”, të dy këto akte ju referohen vendimeve të KRRT-së nr. nr. 22, datë 
24.07.1995 dhe Vendimi nr. 36, datë 28.06.1995. 
- Studimi urbanistik për vendosjen e objektit 5 kate me 3 seksione, e cila i referohet vendimit të 
KRRT-së nr. 22, datë 24.07.1995, i cili rezulton fotokopje i noterizuar. 
- Planimetritë e kateve, për 5 kate (pa papafingo); 
- Akt kolaudimi për objektin 5 kate(me tarracë), hartuar nga data 05.06.2006 deri 15.06.2006 nga 
Ing. G K, me licencë Z 2712, ku përcaktohet se objekti është 5 kate me 3 seksione. Ky akt 
kolaudim nuk është i plotë, pasi nga dosja(referuar fletës së inventarit ka 17 fletë), janë hequr 
disa fletë dhe është shtuar me një Akt kolaudimi që mban datën 01.06.2006 deri 15.06.2006, 
hartuar nga Ing. G K, me licencë Z 2712, ku përcaktohet se objekti është 5 kate me paapfingo, 
rezulton i nënshkruar vëtëm nga kolaudatori. Ky akt kolaudimi nuk rezulton i invntarizuar(fletët 
e tij nuk kanë numër inventari); 
- Plan Rilevimi pa datë, i cili përcakton 3 seksione me sipërfaqe 234 m2 secili dhe një seksion me 
sipërfaqe 132 m2; 
Origjina e truallit rrjedh nga Kontrata e shitjes nr. 1681 Rep, 1402 Kol. , datë 03.02.1995, Ku 
pala shitëse bazuar në Vendimin e KKP-së Berat nr. 61, datë 28.01.1994 ka regjistruar një 
sipërfaqe trualli prej  6094 m2, nga e cila sipërfaqen prej 600 m2, ja ka shitur shoqërisë “V” shpk 
me përfaqësues M V dhe dhe M P. 
Në këto kushte subjekti “V” shpk ka paraqitur kërkesë me nr. 7175, datë 12.12.2011, ka kërkuar 
regjistrimin e objekteve gjatë regjistrimit sporadik, pasi zona kadastrale ka qenë në proces të 
regjistrimit fillestarë. Rezulton se regjistrimi është bërë për 3 seksionet: 

- pasuria nr. 10/304, volum 24, faqe 225, truall dhe ndërtesë me sipërfaqe 234 m2, 
- pasuria nr. 10/305, volum 24, faqe 226, truall dhe ndërtesë me sipërfaqe 234 m2, e cila 

është korigjuar me referencë nr. 12794 në sipërfaqen248.7 m2 
- pasuria nr. 10/306, volum 24, faqe 227, ndërtesë me sipërfaqe 234 m2, 
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Në seksionin e KPP “Përshkrimi i veçantë” është bërë shënimi: godinë banimi 5 kat +papafingo, 
karabina. Veprimet e mësipërmë që lidhen me referncën nr. 8904, janë kryer nga specialisti A 
Zh. 
Me referencë nr. 12374, datë 11.05.2017, për të 3 seksionet është hequr shënimi “karabina”, si 
dhe është bërë korigjim emri, duke regjistruar si bashkëpronarë 4 pjestarë të familjes “P” dhe 
3pjestarë të familjes “V” dhe lëshuar certifikatë pronësie me datë 19.05.2017. Heqja e shënimit 
“karabina”, është bërë sipas këkesës së njërit nga bashkëpronarët, me pretendimin se është 
shënuar gabimisht, pasi objekti është përfunduar dhe se nuk ka qenë i shënuar në KPP gjatë 
regjistrimit sporadik.  
Gjithashtu me Urdhrin nr. 1880, daët 19.05.2017, të Regjistruesit L Sh, është bërë Heqja e 
shënimit “karabina” dhe korigjimi i emrave të bashkëpronarëve. 
Për të kryer veprimet e mësipërme dhe për të certifikuar këto pasuri, në kushtet e një 
dokumentacioni të paplotë dhe të paqartë,  ish ZVRPP Berat i është drejtuar ZQRPP Tiranë me 
shkresën nr. 7665/1, datë 05.12.2016, për të bërë një interpretim juridik të situatës, e cila në 
përgjigjen e kthyer me shkresën nr. 1766, datë 07.03.2017, i ka rekomanduar ZVRPP Berat: 
- Mungesa e planvendosjes që shoqëron Vendimin e KKP-së Bashkisë Berat nr. 61, datë 
28.01.1994, duhet të zgjidhet nga ZVRPP Berat  duke kërkuar nga ATP Tiranë, kofirmimin e 
këtij vendimi sëbashku me plan vendosjen. Rezulton se pas kërkesës së bërë nga ZVRPP Berat, 
ATP-ja ka kthyer përgjigje me shkresën nr. 3354/1, datë 13.04.2017, ku sqaron se se nga 
verifikimet e kryera në arkivën e ATP-së, nuk rezulton të jetë gjendje Vendimi nr. 61, datë 
28.01.1994, i ish KKKP-së Bashkia Berat dhe as dosja përkatëse. 
- Mungesa e planvendosjes që shoqëron kontratën e shitblerjes së truallit me nr. 1681 Rep, 1402 
Kol. , datë 03.02.1995, duhet të zgjidhet nga ZVRPP Berat  duke i kërkuar Firmës “V” shpk, që 
të nxjerrë planvendosjen e pronës nga arkiva e noterit që ka përpiluar kontratën. Në fakt referuar 
dokumentacionit gjendje në dosje, nuk rezulton të jetë kërkuar apo plotësuar Dosja këtë 
dokument, pra mungon edhe palnvendosja e truallit me sipërfaqe 600 m2, të përfituar me 
kontratë shitblerje; 
- Në lidhje me paqartësinë e gjendjes “karabina” të objektit dhe në kushtet e mungesës së 
dokumentacionit urbanistik në arkivin e Bashkisë Berat, është rekomanduar që ZVRPP Berat të 
kërkojë nga personat e interesuar që të hartojnë një akt kolaudimi të ri të përgatitur nga një 
ekspert i licencuar. Për këtë janë hartuar planrilevimet për secilin seksion, duke përcaktuar 
sipërfaqet përkatëse të objekteve, si dhe është hartuar akti i kolaudimit duke bërëndarjen e 
njesive përbërëse për çdo kat sipas palnimetrisë së kateve, janë hartuar nga një ekspert me 
licencë kolaudator dhe ekspert topograf i licencuar.  
Në këto kushte, nga ZVRPP Berat janë kryer veprimet përkatëse duke lëshuar certifikatë 
pronësie datë 19.05.2017, për pasuritë:  
- pasuria nr. 10/304, volum 24, faqe 225, truall dhe ndërtesë me sipërfaqe 230.4 m2; ndarë njësitë 
në volum 38, faqe 175 deri faqe 193; 
- pasuria nr. 10/305, volum 24, faqe 226, truall dhe ndërtesë me sipërfaqe 248.7 m2, ndarë njësitë 
në volum 38, faqe 194 deri faqe 212; dhe pasuria nr. 10/304, volum 24, faqe 227,  ndërtesë me 
sipërfaqe 234 m2 
Veprimet e mësipërme që lidhen me referncën nr. 12374, janë kryer nga specialisti G B.  
Për sa trajtuar, rezulton se procedura e regjistrimit dhe certifikimit të kesaj pasurie është kryer 
me shkelje dhe parregullsi: 
-  Mungon planvendosja bashkëlidhur kontratës së shitblerjes së truallit, që ka shërbyer si Titull 
pronësie; 
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- Referuar dokumentacionit ligjor urbanistik(Vendimi i KRRT-së së Rrethit Berat nr. 22, datë 
24.07.1995, Formulari nr. 4 nr. 736, datë 18.09.1995, leje ndërtimi për subjektin “V” shpk dhe 
planvendosje e objektit) rezulton se kati papafingo i objektit(3 seksionet), nuk është miratuar me 
dokumentacion ligjorë urbanistik, për rrjedhojë regjistrimi i objektit pallat 5 kat +papafingo me 
3 seksione, duke regjistruar një kat papafingo,ështëkryer më kundërshtim me dispozitat 
ligjore. 
- Janë hartuar 3 Akte kolaudimi nga i njëjti specialist, në periudha të ndryshme, në të cilat 
përcaktohen të dhëna të ndryshme për objektin e ndërtuar. 
- Mungon Leja e Shfrytzimit të objektit, e miratuar nga Bashkia Berat, si një nga aktet bazë që 
përcakton ndërtimin e objektit në përputhje me dokumentacionin urbanistik të miratuara dhe 
që shërben për regjistrimin e objektit, në kundërshtim me kërkesat ligjore përcaktuar në nenin 13, 
të ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”; 
- Dokumentacioni urbanistik nuk është dërguar zyrtarisht nga institucioni që ka miratuar lejen 
ndërtimit, siç përcaktuar në Udhëzimin nr. 132, datë 02.06.2003 të Kryeregjistruesit të ZQRPP 
Tiranë.  
Veprime këto në kundërshtim me nenin25/a, nenin 45 të ligjit nr. 33, datë 21.03.2012 “Për 
regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, nenet 12 dhe 13, të ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për 
Kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”; pikën 5 të UKM nr. 2, datë 12.09.2012 
“Për përcaktimin e elementeve të akteve, që verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të 
paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit”. 
Për veprimet dhe mos veprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi A Zh me detyrë ish 
specialist, për veprimet e kryera që lidhen me referncën nr. 8904, për veprimet e kryera që lidhen 
me referencën 12374 ngarkohet me përgjegjësi L Sh me detyrë Regjistrues dhe GB, me detyrë 
specialist jurist, ndërsa për për veprimet e kryera që lidhen me referencën 13875, A S me detyrë 
Drejtor dhe B Zme detyrë specialist. 
- Referencë nr.13884, ZK 8501; 
Me aplikim nr. 1664, datë 28.02.2019, qytetari K K ka kërkuar regjistrimin e ndarjes së pasurisë 
nr. 1/56, regjistruar volum 23 faqe 28 dhe lëshimin e certifiktës së pronësisë. 
Në kartelën e pasurisë së paluajtshme (KPP) volum 40, faqe 110, është regjistruar pasuria nr. 
1/317, Arë+truall me sipërfaqe totale 3500m2, nga e cila truall me sipërfaqe 500 m2 dhe 
ndërtesëme sipërfaqe 363,56 m2, lëshuar certefikatë pronësie me datë 25.04.2019. Tek përsjkrimi 
i veçantë i kartelës është bërë shënimi: “2 godina, njëra 2 katëshe dhe tjetra 1 katëshe me 
bodrum”. Veprimet për ndarjen dhe bashkimin e pasurive janë kryer nga specialisti S. M. 
Origjina e pasurive ndërtesa, rrjedh nga 2 leje ndërtimi,  konkretisht: 
Me referencë nr. 07484, datë 10.03.2008, është regjistruar volum 23, faqe 28, objekti ndërtesë 
2 kat, me sipërfaqe ndërtimi 180 m2, bazuar në dokumentacionin e dërguar nga Komuna Otllka 
me shkerën datë 01.03.2007: 
-  Formulari nr. 4, datë 18.09.1995, leje ndërtimi për objektin “Banesë me lokal 2 kat”, miratuar 
me Vendimi i KRRT-së së Rrethit Berat nr. 12, datë 10.11.1993, shoqëruar me plan vendosjen të 
njësuar me vulën e Komunës Otllak; 
- Akti i kolaudimit datë 26.02.2017, për objektin “ Lokal dhe banesë 2 kat”, ku përcaktohet 
sipërfaqe  ndërtimi kati përdhe 183.56 m2 dhe kati parë sipërfaqe 217.76 m2, sipas Plan Rilevimit 
datë 23.02.2007, i cili përcakton sipërfaqe ndërtimi 183.56 m2; 
- Akt shfrytëzimi datë 01.03.2007, miratuar nga Kryetari i Komunës Otllakpër objektin “ Lokal 
dhe banesë 2 kat” 
Veprimet janë kryer nga specialisti jurist EÇ dhe specialisti hartograf . 
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Me referencë nr. 08215, datë 16.12.2010, është regjistruar volum 23, faqe 28,(korigjim kartele) 
objekti ndërtesë me sipërfaqe  ndërtimi 180 m2, bazuar në dokumentacionin e dërguar nga 
Komuna Otllka me shkresën datë 01.12.2010: 
-  Formulari nr. 2, datë 29.08.2007, për objektin “Banesë dhe ambjente shërbimi 2 kat me 
papafingo”, miratuar me Vendimi i KRRT-së Komuna Otllak nr. 05, datë 29.08.2007, ku 
përcaktohet 1 kat nëntokë dhe 2 kate mbi tokë; 
 
-  Formulari nr. 4 , datë 26.09.2007, leje ndërtimi për objektin “Ambiente shërbimi 1 kat me 
podrum”, miratuarme Vendimin e KRRT-së Komuna Otllak nr. 06, datë 21.09.2007; 
- Vendimi i KRRT-së Komuna Otllak nr. 05, datë 29.08.2007, ku përcaktohet miratimi i 
ndërtimit të objektit “Banesë dhe ambjente shërbimi 2 kat me papafingo”, në pronën e vet të 
hipotekuar me nr. 1446, Fshati Moravë ; 
- Vendimi i KRRT-së Komuna Otllak nr. 06, datë 21.09.2007, ku përcaktohet miratimi i Lejes së 
ndërtimit të objektit “Banesë dhe ambjente shërbimi 2 kat me papafingo”, në pronën e vet Fshati 
Dushnik ; 
- Plan vendosja e sheshit të ndërtimit, për  objektin “Banesë dhe ambiente shërbimi 2 kat me 
papafingo”, të njësuar me vulën e Komunës Otllak; 
- Akti i kolaudimit datë 02.10.2008, për objektin “ Ambjente shërbimi dhe banimi 1 kat me 
bodrum”, ku përcaktohet sipërfaqe ndërtimi kati përdhe 180 m2; 
- Projekti i zbatimit përbëhet nga panimetritë e bodrumit dhe katit të parë;  
- Akt shfrytëzimi datë 01.12.2010, miratuar nga Kryetari i Komunës Otllakpër objektin “ 
Ambjente shërbimi dhe banimi 1 kat me bodrum”; 
- Planrilevimi hartuar me datë 15.09.2008, ku përcaktohet sipërfaqe ndërtimi 180 m2(sipërfaqe 
bodrumi 180 m2,  kati parë me sipërfaqe 180 m2 dhe rampa e shkallëve me sipërfaqe 19 m2). 
Veprimet janë kryer nga specialisti A Zh. 
Lidhur sa trajtuar rezulton se regjistrimi fillestar i pasurisë dhe më pas korigjimi i saj, janë kryer 
më shkelje dhe parregullsi: 
 - Ka mos përputhje të dhënash, ndërmjet dokumenteve tekniko ligjore lidhur me gjurmën e 
objektit të regjistruar me referncë nr. 07484, konkretisht referuar plan vendosjes së miratuar 
përcaktohet gjurma e objektit  153  m2, ndërsa në aktin e kolaudimit dhe planrilevim është 
përcaktuar gjurma e objektit  183  m2, pra rezulton një mos përputhje të sipërfaqessë miratuar me 
atë të ndërtuar. 
Gjithashtu ka mospërputhje  lidhur me të dhënat e ndërmjet dokumenteve tekniko ligjore lidhur 
me katet e objektit të regjistruar me referncë nr. 08215, konkretisht: Vendimi i KRRT-së 
Komuna Otllak nr. 05, datë 29.08.2007, ka përcaktuar ndërtimin e objektit “Banesë dhe ambjente 
shërbimi 2 kat me papafingo”, ndërsa projekti i zbatimit dhe Akti i kolaudimit përcaktojnë 
objektin “ Ambjente shërbimi dhe banimi 1 kat me bodrum”; 
- Regjistrimi i në KPP në zërin kastral “arë +truall”, nuk është kryer në përputhje me përcaktimet 
ligjore, pasi duhet të tregjistrohen si pasuri të veçanta, “arë”  dhe “truall+ndërtesë”. 
- Rezulton e regjistruar në një pasuri 2 ndërtesat të cilat janë objekte të ndara dhe të palidhura 
njëra me tjetrën, për rrjedhojë duhet të regjsitroheshin si pasuri më vete. 
Sa trajtuar, rezulton se regjistrimi i pasurisë, është kryer me shkelje dhe parregullsi, pasi ka 
mospërputhje dhe pasaktësi të dhënash në dokumentacionin ligjor urbanistik, vepruar në 
kundërshtim me nenin 24/a, të ligjit nr. 7843, datë 13.07.1994 “Për regjistrimin e pasurive të 
paluajtëshme”, i ndryshuar me ligjigjin nr. 33, datë 20.03.2012, me pikën 5, të UKM nr. 2, datë 
12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve, që verifikohen nga zyra e regjistrimit të 
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pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit” dhe Regulloren 
nr. 184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme”. 
Për veprimet e konstatuar më sipër ngarkohet me përgjegjësi; lidhur me referencën 8215 AM, 
ish Regjistrues dhe A Zh, me detyrë ish specialist , ndërsa për për veprimet e kryera që lidhen me 
referencën 7484, RP ish Regjistrues dhe E C. 
- Referencë nr.14013, 7364, ZK 8501; 
Me aplikim nr.5821, datë 05.07.2019, nga K Dh është kërkuar regjistrimin e aktit të trashëgimisë 
dhe ndarjen e pasurisë nr. 5/6-Nd, volum 20, faqe 214 dhe lëshimin e certifiktës së pronësisë. 
Me referencë nr 14013, datë 17.07.2019, bazuar në Urdhrin nr. 468, datë 17.07.2019, lëshuar nga 
Drejtori i DVASHK Berat, në kartelat e pasurive (KPP), janë regjistruar këto pasuri: volum 40, 
faqe 156, pasuria nr. 56-Nd1, bodrum me sipërfaqe 102 m2; volum 40, faqe 157,  është 
regjistruar pasuria nr. 56-Nd2, ndërtesë me sipërfaqe 37 m2; volum 40, faqe 158,  është 
regjistruar pasuria nr. 56-Nd3, ndërtesë me sipërfaqe 138 m2;volum 40, faqe 159,  është 
regjistruar pasuria nr. 56-Nd4, ndërtesë me sipërfaqe 208 m2. Këto pasuri janë përfituar nga 
ndarja e pasurisë nr. 5/6-Nd, volum 20, faqe 214, Ndërtesë 2 kat+bodrum me sipërfaqe të bazës 
175 m2, bazuar në Deklaratën noterale nr. 1082 Rep , nr. 649 Kol, , datë 09.05.2019 . 
Origjina e kësaj pasurie rrjedh nga dokuemntacioni gjendje në dosjen me referencë nr. 7364, datë 
12,03,2008, regjsitruar objekti ndërtesë 2 kat+bodrum me sipërfaqe të bazës 175 m2, bazuar në 
dokuemntacionin urbanistik të nxjerrë nga arkivi shtetëror Vendor Berat, konkretisht: 
- Leje ndërtimi datë 20.03.1992, bazuar në Vendimin nr. 5, datë 20.03.1992 të Këshillit Popullor 
Qyteti Berat; 
- Plan vendosje bashkëlidhur lejes së ndërtimit, ku pasqurohet gjurma e objektit banesë 2 kat, 
shkalla 1:500; 
Gjendje në dosje ndodhen edhe akti i kolaudimit, 1 fletë dhe Plan rilevimi hartuar me datë 
15.09.2006, i cili përcakton objektin 2 kat +bodrum, si dhe planimetritë e kateve; 
Për sa trajtuar, rezulton se procedura e regjistrimit e ndarjes dhe certifikimit të këtyre pasurive 
është kryer me shkelje dhe parregullsi:  
- Referuar dokumentacionit ligjor urbanistik, në planvendosjen e miratuar për objektin rezulton 
se është miratuar ndërtimi i një banese 2 kat, me sipërfaqe të bazës 100 m2(matur sipas shkallës 
1:500), pra nuk është miratuar  ndërtimi i bodrumit, gjithashtu ësnhtë regjistruar sipërfaqe e 
bazës së objektit 175m2, që rezultonmë e madhe se  ajo e miratuar referuar plan vendosjes së 
objektit, ku pasqyrohet sipërfaqja e bazës së objektit 100 m2. 
Veprime këto në kundërshtim me pikën 5 të UKM nr. 2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e 
elementeve të akteve, që verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të 
procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit” dhe Regulloren nr. 184, datë 08.04.1999 “Për 
punën e zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme”, të ndryshuar, UKM nr. 1, datë 
13.04.2016; “Për Caktimin e Kritereve e tëprocedurave për regjistrimin elejes së ndërtimit dhe 
aktevenoteriale të lidhura përzhvillimin, në cilësinë einvestitorit e të pronarëve tëtruallit 
apoblerësve/porositësve të njësiveindividuale, të objektit nëfazën e karabinasë dhe tëobjektit të 
përfunduar”.. 
Për veprimet dhe mos veprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi DM me detyrë 
Regjistrues dhe EÇ me detyrë  specialist jurist 
Përsa trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar, nga subjekti i audituar është para qitur 
observacione me shkresën nr. 2844/1, datë 13.10.2021, ardhur në KLSH me numër 536/6, datë 
14.10.2021, nga personat e atakuar, ku sqarohet: 
Pretendimi i subjektit: 



 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
Raport përfundimtar për auditimin e ushtruar në Drejtorinë Vendore të Agjencisë 
Shtetërore të Kadastrës, Berat 

 

75 

 

Lidhur me konstatimin përreferencën nr. 0013875, zk 8501,ku është kryer procedura e ndarjes 
se pasurise si dhe bashkimi truallit me ndertesen, per pasurine e palujtshme nr. 10/541, sqarojmë 
si më poshtë: 
Kjo pasuri i është nenshtruar procesit te regjistrimit fillestar ne kuptim te neneve 24-28 te ligjit 
nr. 33/2012 “Per regjistrimin e pasurive te paluajtshme” dhe ka hyre ne sistem regjistrimi, si 
“Godine e kombinuar 5 KT + Papafingo”, ku rezulton se 2 seksione jane regjistruar me 
marrëdhenie me truallin i cili ka qene ne pronesi te ketij subjektin (perfituar me vendim te KKK 
Pronave) ndersa seksioni i trete si pasuri e llojit ND, pa marrëdhenie me truallin, i cili është me 
pronar shtet. Ne lidhje me kete te fundit nga ana e pronarit te nderteses jane kryer procedurat e 
per fitimin e pronesise me kontrate shitjeje ku pale shitese rezulton te jete Ministria e Financave, 
Drejtoria e Drejtimit te Prones Publike. 
Pas paraqitjes se akteve perkatese dhe konkretisht kontrates se shitjes, te permendur me lart, 
është kerkuar nga ky subjekt regjistrimi i saj si dhe lidhja e objektin me truallin.Veprimet e 
mesiperme jane kryer ne kushtet kur mbi keto pasuri te paluajtshme, nuk rezulton te kete te 
jetëregjistruar ndonje kufizim veprimesh apo masa te tjera ndaluese. Regjistrimi fillestar i 
pasurive objekt auditimi është kryer ne perputhje ligjin 33/2012dhe aktet e tjera nenligjore 
Gjitashtu sqarojme se, procedurat e mepasme te ndarjes se pasurise dhe bashkimi i objektit me 
truallin, si dhe regjistrimi i kontrates se shitjes te cituar me lart, jane kryer ne zbatim dhe e 
reference te ligjit nr. 111/2018 “Per Kadastren” nenet 21, 23, 24 dhe 42 te tij, rregullorja nr. 184, 
datë 08.04.1999 Kreu VI, pika 5, si dhe Kodi Civil i Republikes se Shqiperise, neni 193...... . 
Lidhur me konstatimin përreferencën nr. 0013884, zk 8501, sqarojmë seme datë28/02/2019  
nga pronari është kërkuar regjistrimin e ndarjes se pasurise se paluajtshme pronesie per pasurine 
nr. 1/56, “Are+Truall” me sip sipas Ln 2012, 3540 m2 ,vol. 23, faqe 28 dhe pajisjen me 
dokumenta pronesieMe ref.007484  datë 21/03/2007,ref.008215datë 16/12/2010 jane bërë 
regjistrimi i lejeve te ndertimit dhe bashkimi i tyre ne pasurine nr.1/56 vol.23 faqe 28..... 
DVASHK Berat ka kryer regjistrimin e pasurise se paluajtshme nr . 1/56 “Are+Truall ” me 
siperfaqe 3500 m2 , dhe ndertese 363.56 m2, vol. 23, faqe 28 (regjistruar dy objekte) ne zbatim 
te nenit 24 te ligjit 7843 datë 13/07/1994 “Per Regjistrimin e Pasurive te Paluajtshme” dhe sipas 
dokumentacionit tekniko-ligjor te percjelle per regjistrim nga Komuna Otllak.Kartela e pasurise 
mban datë regjistrimi 21/03/2007dhe ne  ref.007484  datë 21/03/2007 spec. Sh.D nuk është pjese 
e zbatimit te saj pasi ne kete kohe nuk ka qene e punesuar  ne kete institucion.Fillimi i punes ne 
Zrpp mban datën 01/11/2009. 
Lidhur me konstatimin përreferencën nr. 0014013 z.k 8501, Berat, se është regjistruar siperfaqe 
objekti me teper se dokumentacioni urbanistik i miratuar, sqarojmë se me datë05/07/2019 nga 
pronari është kërkuar regjistrimin e trashegimise ligjore testamentare te pasurise se paluajtshme 
nr.5/6-ND, “Ndertese” ,vol. 20, faqe 214 dhe pajisjen me dokumenta pronesie. Me ref.007364  
datë 21/11/2006 ështëbërë regjistrimi i lejes te ndertimit ne pasurine nr.5/6-ND vol.20 faqe 214.  
DVASHK Berat me ref.014013 ka kryer regjistrimin e trashegimise ligjore testamentare 
(vullneti i testatorit) te pasurise se paluajtshme nr. 5/6-ND, “Ndertese” vol. 20, faqe 214, e cila 
nga verifikimi ne kartelen e pasurise rezulton se ka qene e regjistruar (hapur kartele) si pasuri e 
llojit “Objekt 2 KT + Bodrum”, bazuar ne dokumentacionin tekniko ligjor qe administron ky 
institucion..... Pra, regjistrimi fillestar i kesaj pasurie ështëbërë me ref. 007364 datë 21/11/2006 
me dokumentacion te plote tekniko-ligjor + planvendosje, ku ne te gjithe dokumentacionin qe 
administrohet ne kete reference flitet per “Objekt 2 KT + Bodrum” ne zbatim te nenit 24 te ligjit 
7843 datë 13/07/1994 “Per Regjistrimin e Pasurive te Paluajtshme”. 
Me ref. 0014013 ështëbërë ndarje e pasurise 5/6-ND sipas trashegimise testamentare te ndara ne 
kate pasi është kryer verifikimi i ekzistences se dokumentacionit te regjistrimit ne ref. 07364, 
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duke verifikuar elementet e formes dhe permbajtjes se aktit sipas Udhezimit nr. 2, datë 
12/09/2012 si dhe regjistrimin ne zbatim teLigjit nr. 33, datë 21.03.2012 “Per Regjistrimin e 
Pasurive te Paluajtshme”, si dhe rregullores per punen ne ZVRPP Berat nr. 184 datë 08.04.1999 
Qëndrimi i  Grupit të auditimit:  
Lidhur me observacionet e paraqitur, të sipërcituar, sqarojmë: 
Observacioni juaj nuk është i argumentauar me fakte dhe shoqëruar me dokumente 
argumentuese, për rrjedhojë nuk pranohet nga grupi i auditimit. Lidhur me sqarimin tuaj  për 
periudhën e kryerjes së veprimeve (referncat nr. 013875, nr. 12374 dhe 8904), sqarojmëpërsëri 
se në materialin e hartuar nga grupi i auditimit, janë përcaktuar qartë përgjegjësitë për veprimet e 
kryera, nga punonjësit përkatës. 
Lidhur me veprimete specialistit hartograf (ref.007484 datë 21/03/2007), merren në konsideratë, 
duke qenë se ka filluar punë me (01.11.2009). Argumentet pretendimet e tjera të paraqitura ne 
observacion nuk merren në konsideratë nga grupi i auditimit, 
-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të procedurave të regjistrimit të pasurive sipas 
lejeve të ndërtimit dhe ligjeve urbanistike,  rezultoi: 
Situata: 
Sipasreferencave nr. 8904, nr. 12734 dhe nr. 13841, ZK 8501, janë regjistruar dhe kryer veprime 
për pasuritë pallat me tre seksione, me funksion të përzier 5 kat + papafingo: 
- pasuria nr. 10/304, volum 24, faqe 225, truall dhe ndërtesë me sipërfaqe 234 m2, ndarë njësitë 
në volum 38, faqe 175 deri faqe 193; 
- pasuria nr. 10/305, volum 24, faqe 226, truall dhe ndërtesë me sipërfaqe 234 m2, e cila është 
korigjuar me referencë nr. 12794 në sipërfaqen 248.7 m2, ndarë njësitë në volum 38, faqe 194 
deri faqe 212; 
- pasuria nr. 10/306, volum 24, faqe 227, ndërtesë me sipërfaqe 234 m2, e cila pas bashkimit të 
truallit me objektin(referencë nr. 13841) ka kaluar volum 40, faqe 88, pasuria nr. 10/541, me 
sipërfaqe të bazës 234 m2 dhe truall me sipërfaqe 234 m2. Njësitë e këtij seksioni janë regjistruar 
nga faqja 94 deri në faqe 105, volum 40, gjithsej 12 njësi. Rezulton se veprimet dhe procedura e 
regjistrimit, janë kryer në mungesë të dokumentacionit urbanistik dhe shkelje të kushteve të 
lejes së ndërtmit, konkretisht: 
-  Mungon planvendosja bashkëlidhur kontratës së shitblerjes së truallit, që ka shërbyer si Titull 
pronësie; 
- Referuar dokumentacionit ligjor urbanistik(Vendimi i KRRT-së së Rrethit Berat nr. 22, datë 
24.07.1995, Formulari nr. 4 nr. 736, datë 18.09.1995, leje ndërtimi për subjektin “V” shpk dhe 
planvendosje e objektit) rezulton se kati papafingo i objektit(3 seksionet), nuk është miratuar me 
dokumentacion ligjorë urbanistik, për rrjedhojë regjistrimi i objektit pallat 5 kat +papafingo me 
3 seksione, duke regjistruar një kat papafingo, është kryer më kundërshtim me dispozitat 
ligjore. 
- Mungon Leja e Shfrytzimit të objektit, e miratuar nga Bashkia Berat, si një nga aktet bazë që 
përcakton ndërtimin e objektit në përputhje me dokumentacionin urbanistik të miratuara dhe 
që shërben për regjistrimin e objektit. 
Kriteri:neni 25/a, neni 45 të ligjit nr. 33, datë 21.03.2012 “Për regjistrimin e pasurive të 
paluajtshme”, nenet 12 dhe 13, të ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe 
disiplinimin e punimeve të ndërtimit”; pika 5 të UKM nr. 2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e 
elementeve të akteve, që verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të 
procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit”, Udhëzimi nr. 132, datë 02.06.2003 të 
Kryeregjistruesit të ZQRPP Tiranë.  
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Impakti:  Regjistrimi i katit papfingo, është kryer në mungesë të dokumentacionit që shërben si 
Titull Pronësie.  
Shkaku: Ngamos verifikimi i dokumentacionit të origjinës që ka shërbyer për regjistrimin e 
pasurisë, si dhe mungesa e dokumentacionit ligjor urbanistik 
Rëndësia: e lartë 
Rekomandimi: Drejtori i DVASHK Berat,të marrë masa, bazuar në shkeljet e konstatuara 
dhe në dispozitat ligjore përkatëse, të nxjerrë urdhër kufizimi për pasuritë: 
- pasuria nr. 10/304, volum 24, faqe 225, truall dhe ndërtesë me sipërfaqe 234 m2, ndarë njësitë 
në volum 38, faqe 175 deri faqe 193; 
- pasuria nr. 10/305, volum 24, faqe 226, truall dhe ndërtesë me sipërfaqe 234 m2, e cila është 
korigjuar me referencë nr. 12794 në sipërfaqen 248.7 m2, ndarë njësitë në volum 38, faqe 194 
deri faqe 212; 
- pasuria nr. 10/541, volum 40, faqe 88, me sipërfaqe të bazës 234 m2 dhe truall me sipërfaqe 234 
m2, ndarë njësitë nga faqja 94 deri në faqe 105, volum 40;deri në plotësimin me 
dokumentacionin tekniko ligjor që shërben si Titull Pronëie dhe të konstatuar në mungesë. 
-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të procedurave të regjistrimit të pasurive sipas 
lejeve të ndërtimit dhe ligjeve urbanistike, në 2 raste rezultoi: 
Situata: 
Me referencë nr. 07484, 8215 dhe nr. 13884, ZK 8501, është regjistruar pasuria nr. 1/317, volum 
40 faqe 110,Arë+truall me sipërfaqe totale 3500 m2, nga e cila truall me sipërfaqe 500 m2, dy 
godina, njëra 2 katëshë dhe tjetra 1 katëshe me podrum, me sipërfaqe ndërtimi 363,56 m2, bazuar 
nëdokumentacionin urbanistik ligjor dërguar nga ish Komuna Otllak me shkresat nr. datë 
01.03.2007 dhe datë 01.12.2010. Referuar dokumentacionit rezulton se ka mospërputhje dhe 
pasaktësi të dhënash në dokumentacionin ligjor urbanistik. 
Me referencë nr.014013 dhe 07364 ZK 8501, është regjistruar pasurianr. 5/6-Nd, volum 20, faqe 
214, objekti ndërtesë 2 kat+bodrum me sipërfaqe të bazës 175 m2, e cila është ndarë në këto 
pasuri: volum 40, faqe 156, pasuria nr. 5/6-Nd1, bodrum me sipërfaqe 102 m2; volum 40, faqe 
157, është regjistruar pasuria nr. 5/6-Nd2, ndërtesë me sipërfaqe 37 m2; volum 40, faqe 158,  
është regjistruar pasuria nr. 5/6-Nd3, ndërtesë me sipërfaqe 138 m2; volum 40, faqe 159,  është 
regjistruar pasuria nr. 5/6-Nd4, ndërtesë me sipërfaqe 208 m2.  
Referuar dokumentacionit ligjor urbanistik, në planvendosjen e miratuar për objektin, rezulton se 
është miratuar ndërtimi i një banese 2 kat, me sipërfaqe të bazës 100 m2(matur sipas shkallës 
1:500), pra nuk është miratuar  ndërtimi i bodrumit, gjithashtu është regjistruar sipërfaqe e 
bazës së objektit 175 m2, që rezulton 75 m2më e madhe se  ajo e miratuar 100 m2(referuar plan 
vendosjes së objektit. 
Kriteri: 
neni 24/a, të ligjit nr. 7843, datë 13.07.1994 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtëshme”, i 
ndryshuar, neni 26 dhe neni 51, të ligjit nr. 111, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”,. pikën 5, të 
UKM nr. 2, datë 12.09.2012,  UKM nr. 1, datë 13.04.2016; Regulloren nr. 184, datë 08.04.1999  
me ligjigjin nr. 33, datë 20.03.2012 dhe Regulloren nr. 184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës 
së regjistrimit të pasurive të paluajtshme 
Impakti:  
Në rastin e referencës nr. 07484, 8215, zk 8501, është kryer regjistrimi i  objektit “dy godina, 
njëra 2 katëshë dhe tjetra 1 katëshe me podrum”, në mospërputhje dhe pasaktësi të dhënash në 
dokumentacionin ligjor urbanistik,   
Në rastin e referencës 014013 dhe 07364 ZK 8501, sipërfaqja e bazës së objektit është regjistruar 
më e madhe se sa miratuar në dokumentacionin urbanistik, duke krijuar një diferencë 
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prej75m2(175-100), e cila nuk është e argumentuar me dokumentacion ligjorë për fitimin  e 
pronësisë. Gjithashtu në dokumentacionin urbanistik nuk pasqyrohet kati podrum. 
Shkaku:gjatë procesit të regjistrimitnuk është verifikuar dokumentacioni që ka shërbyer për 
regjistrimin e pasurisë.  
Rëndësia: e mesme 
Rekomandimi: Drejtori i DVASHK Berat,të marrë masa, bazuar në shkeljet e konstatuara dhe 
në dispozitat ligjore përkatëse,të pezullojë kryerjen e veprimeve mbi pasuritë deri nëplotësimin 
dhe saktëësimin e dokumentacionit urbanistik. 
 
ZK 8502 
1. Gjetje nga auditimi: Me reference nr.01249 datë 14.11.2019 është bërë regjistrimi  i kontratës 
së dhurimit për pasurinë nr.15/2016 me sipërfaqe 400m2 truall dhe sip.ndërtimi 97 m2, vol.11, 
fq.58.  
Situata: Nga shqyrtimi i dokumentacionit dhe origjina e pronësisë rezulton se: 
-Me referencë nr.03027 datë regjistrimi 07.07.2002 në emër të F Sh Y dokumentacioni përmban 
një kontratë shitblerje të pasurisë të paluajtshme me nr. 80 Rep, nr.421 kol, mes seksionit të 
financës së bashkisë Berat dhe blerëses znj.Y, për blerjen e 400 m2 truall. Në këtë referencë, 
mungojnë mandat arkëtimi si dhe plan vendosja e sipërfaqes prej 400m2 truall. 
-Me reference nr.03028 datë 03.07.2002 është bërë regjistrimi i  një kontratë shitje mes RMV, e 
cila ka qenë e transkriptuar në volumin nr.2, nr. radhor 61, datë 01.06.1998 
-Me referencë nr.04291 datë 30.03.2007 është bërë regjistrimi i dëshmisë së trashëgimisë për 
trashëgimtarët e Reshat Veliajt. 
Kriteri: Neni 193 i Kodit Civil dhe neni 17 i ligjit nr.111/2018 “Për Kadastrën”. 
Ndikimi:Për objektin prej 97 m2 mungon akti i  fitimit të pronësisë, konkretisht leja e ndërtimit, 
por gjendet bashkëlidhur vetëm një vërtetim nga arkivi shtetëror i Qarkut Berat e cila shprehet se 
z.F Y është miratuar leja e ndërtimit në lagjen 30 vjetori, me vendimin nr.60 datë 27.08.1990 të 
Këshillit Popullor të Qytetit. Po ashtu, kontrata e shitblerjes së pasurisë nga Bashkia Berat nuk 
është shoqëruar me plan vendosjen e miratuara nga sektori i urbanistikës së bashkisë. 
 Praktika për lëshimin e certifikatë së  pronësisë në datë 19.09.2019 nga specialisti z.AS dhe 
Regjistruesi z.DM. 
Shkaku:Mos plotësimi i dokumentacionit të lejes së ndërtimit. 
Rëndësia: E mesme. 
Rekomandim::DVASHK Berat të marrë masa për konfirmimin e shitjes së truallit nga Bashkia 
Berat, plotësimin e dokumentacionit lidhur me lejen e ndërtimit, si dhe me një relacion mbi 
ekzistencën e veprimit juridik të transaksionit të pasurisë tek personi i tretë. 
Përsa trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar, nga subjekti i audituar është paraqitur  
observacione me shkresën nr. 2844/1, datë 13.10.2021, ardhur në KLSH me numër 536/6, datë 
14.10.2021,  nga z. A S dhe ish Drejtori D M, ku sqarohet: 
Pretendimi i subjektit: Rezulton se me reference regjistrimi 03027 ështëbërë regjistrimi ne 
kartelen e pasurise sipas regjistrimit te kryer ne regjistrat hipotekor trasferte nga hipoteka te 
veprimeve: Ne regjistrin hipotekor ne emer te F J, bazuar ne kontraten e shitjes me pale shitese 
Bashkia Berat, Seksionin e Finances (per truallin) si dhe mbështëtur ne vertetimin perkates per 
konfirmimin e objektit qe ngrihet mbi kete truall dhe me pas ështëbërë regjistrimi i kontrates se 
shitjes nga F Ja te pala blerese R V, traskiptuar ne vol. 2, Nr. 61, datë 01.06.1998.  Pra, 
pasqyrimi i ketyre veprimeve ne kartele, sipas references nr. 03027 rezulton te jete kryer si 
trasaksione te kaluara ne favor te subjektit te trete qe prej vitit 1998 ne regjistrat hipotekor.  Ne 
keto kushte rezulton se nga ana e DVASHK Berat është kryer regjistrimi i pasurise se 
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paluajtshme nr. 15/216  e llojit “Truall ” me siperfaqe trualli 400 m2, nga kjo siperfaqe ndertese 
97 m2, regjistruar ne vol. 11, faqe 58, ne baze te dokumentacionit tekniko ligjor te percjelle per 
regjistrim nga Arkiva e Rrethit Berat te cilat rezultojn te regjistruara ne regjistrin hipotekor si me 
lart cituar, ku pasuria ka pesuar trasaksione me kontrate shitje ne vitin 2002. Ne zbatim te VKM 
nr. 329, datë 22/05/2019, kreu II pika 7, ku citohet se: Te tretet nuk pengohen. Ne keto kushte 
është vijuar me trajtimin e metejshme te kerkeses se paraqitur. 
Qëndrimi i Grupit tëauditimit: Observacioni do të  merret pjesërisht në konsideratë. Objekti i 
VKM 329/2019 janë trojet, jo ndërtesat. 
2. Gjetje nga auditimi: Në 3 raste janë regjistruar pasuri pa administruar vërtetimin e pagesës për 
blerjen e truallit nga bashkia, konkretisht: 
-Me reference nr.02374 datë 13.02.2002 është bërë regjistrimi i pasurisë nr.17-71,  me sipërfaqe 
trualli 800m2 dhe sipërfaqe ndërtese 141m2. Kjo pasuri ka kaluar në disa transaksioni tek 
personat e trete.  Për këtë referencë mungon planvendosja që shoqëron lejen e ndërtimit të vitit 
1992. Punuar nga EN dhe S M. 
-Me reference nr.03265 datë 15.01.2004 është bërë regjistrimi i pasurisë me nr. 11/125, vol.12 
fq.85 me sipërfaqe truall+objekt prej 55m2. Praktika e përpunuar nga specialistja EC. Certifikata 
është lëshuar nga regjistruesi z.EN. 
- Me reference nr. 03294 datë 16.02.2004 është bërë regjistrimi i pasurisë nr.11/75, vol.12, 
fq.103, me sipërfaqe objekt-truall prej 187.7m2.  Për këtë pasuri ka patur kufizim  
Kriteri:VKM nr.329/2019 “Për përcaktimin e rregullave të bashkërendimit të punës së bashkive 
me agjencinë shtetërore të kadastrës, për regjistrimin e trojeve të dhëna për ndërtim nga njësitë e 
qeverisjes vendore dhe për rregullimin e marrëdhënieve juridike të pronësisë mbi këto troje, për 
efekt regjistrimi 
Pretendimi i subjektit: DVSHAK Berat ka kryer korespondencen me Bashkine Berat per 
konfirmimin kontratave te truallit,ne zbatim te VKM 329 datë 22/05/2019 kreu III pika 8.  
Ne rastin konkret rezulton se, nga ana e Bashkise Berat është percjelle konfirmimi i kontratave te 
truallit ne zbatim kjo te VKM 329 datë 22/05/2019. 
Qëndrimi i Grupit të auditimit:Observacioni pranohet, ndryshimet reflektohen në raportin 
përfundi mtar. 
3. Gjetje nga auditimi: Me reference nr.02327 është bërë regjistrimi i pasurisë me nr.8/47e llojit 
godinë+ truall me sipërfaqe trualli prej 300 m2 dhe sipërfaqe ndërtimi 180m2, ndërtim 2+3 kate, 
në emër të z. H A M. Nga shqyrtimi i dokumentacionit rezulton se: 
Situata:Bazuar në një kontratë shitblerje ndërmjet Komitetit Ekzekutiv datë 16.03.1965  z.A.M. 
ka blerë truallin shtetëror prej 300m2. 
-Me datë 20.02.1975  nga Këshilli Popullor i Qytetit, zyra e urbanistikës, qytetarit A M i është 
lejuar të kryejë punimet për ndërtim i ri prej dy dhomash. 
Ndërkohë, në këtë dokumentacion mungon  Plan - Vendosja e miratuar nga Urbanisti i KEKP te 
Qytetit sipas pikës 12 të Rregullores për punën në Hipotekë, por gjendet e administruar vetëm 
një plan rilevimi i datës 02.05.2001 ku përcaktohet sipërfaqe e ndërtimit 181m2 me 2+3 
kate.Praktika është përpunuar nga z. EG. Certifikata e pronësisë është lëshuar në datë 13.12.2019 
nga Regjistruesi z.NP. 
Kriteri: Neni 193 i Kodit Civil. 
Ndikimi:Sa më sipër, konstatohet se ka mospërputhje mes lejes së ndërtimit dhe planrilevimit 
mbi të cilën është bërë regjistrimi e për rrjedhojë mungojnë dokumentacioni shtesë që përligj 
shtesat e bëra ndër vite në këtë godinë, çka ka sjellë regjistrimin e një godinë pothuajse të re me 
një leje ndërtimi të vitit 1975.  
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Shkaku:Mungesa e dokumentacionit të plotë ligjor në lidhje me titullin e pronësisë mbi godinën 
2 katëshe. 
Rëndësia:E mesme 
Rekomandim:DVASHK Berat të marrë masa për plotësimin e dokumentacionit mbi godinën 2 
katëshe, në të kundër të korrigjojë kartelën, ku të përcaktohet “ objekti 1 kat”. 
Pretendimi i subjektit: Pra, sjellim edhe një herë në vëmendje që në kohën e lëshimit të 
çertifkatës së pronësisë,  Zyrat e Regjistrimit kanë funksionuar në zbatim të ligjit nr. 33, datë 
21.03.2012  në kuptim të nenit 3 të tij ku citohet: Dispozitat e këtij ligji zbatohen për regjistrimin 
e të gjitha pasurive të paluajtshme që shtrihen brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, 
bazuar në akte të fitimit të pronësisë apo krijimit të të drejtave reale mbi to, sipas kërkesave të 
paraqitura nga persona juridikë/fizikë, vendas apo të huaj. 
Qendrimi i Grupit tëauditimit: Observacioni nuk pranohet. Mungon titulli i pronësisë për katin 
e dytë. 
4. Gjetje nga auditimi:Me reference nr.04300 datë regjistrimi 19.09.2005, për pasurinë 
nr.11/132, vol.14, fq.175 me sipërfaqe objekt+truall 159 m2, nga shqyrtimi i dokumentacionit 
rezulton se 
Situata:Origjina e kësaj pasurie rrjedh nga Vendimi nr.40, datë 11.12.1993 të Komisionit për 
Kthimin e Pronës, në të cilën në emër të znj.N G (V) ka vendosur të njohë pronësinë e znj.V për 
një godinë dy katëshe në rrugën kryesore të qytetit të Beratit të kufizuar në tre anë me rrugën dhe 
në një anë pallati tre katesh. Ky vendim është transkriptuar në volumin nr.6, nr.74 datë 
12.01.1994. Me kontratën e shitjes nr.409 rep,  nr..188 kol, znj.N G ja ka shitur këtë pasuri z.LM. 
Nga shqyrtimi i dokumentacionit rezulton: 

- Regjistrim i parregullt i pasurisë, për shkak se Vendimi nr.40,datë 11.12.1993 të Komisionit të 
Kthimit të Pronave nuk ka vendosur kthimin, por vetëm njohje të pronësisë. 

- Bashkëlidhur vendimit nuk gjendet planvendosja e nënshkruar nga anëtarët e komisionit 
- Vendimi nr.40 nuk nuk njeh as kthen siperfaqen e truallit.Certifikata është lëshuar nga 

Regjistruesi DM. Praktika është përpunuar nga specialisti BZ. 
Kriteri: Neni 193 i Kodit Civil dhe neni 17 i ligjit nr. 111/2018 “Për Kadastrën” 
Ndikimi: regjistrimi i pasurisë dhe transaksionet e kryera në mungesë të dokumentacionit 
Shkaku:Zbatimi i gabuar i dispozitave ligjore. 
Rëndësia: E mesme. 
Rekomandim: Për të gjitha rastet kur vendimet e komisionit të kthimit dhe kompensimit të 
pronave shprehen vetëm për njohje dhe jo kthim, në kushtet kur pasuria të jetë në pronësi të 
mbajtësit të parë në emër të së cilit është lëshuar titulli i pronësisë, të konfirmojë 
dokumentacionin tek Agjencia e Trajtimit të Pronave, duke e shoqëruar me kufizim. 
Pretendimi i subjektit:Për shkak të djegies se regjistrave hipotekor nga trazirat e vitit 1997, 
rezulton se dokumentacioni  per periudhen 1991-1997 jane djegur. Ne keto kushte ne zbatim 
edhe te urdhrit nr. 50, datë 08.07.1999 te Kryeregjistruesit, lidhur me dokumentat e demtuara te 
hipotekes, bazuar ne aktet e paraqitura nga kerkuesi është kryer riregjistrim i prones, e cila me 
pas rezulton se është shitur me kontraten e shitjes nr. 409 rep, nr. 188 kol, nga shtetasi L. M. Kjo 
kontrate shitjeje është regjistruar në DVASHK Berat dhe nga ana e ketij institucioni pas kerkeses 
se perfituesit te kesaj pasurie te paluajtshme është leshuar çertifikate pronesie, ne zbatim te nenit 
17 te ligjit nr. 111/2018 “Per Kadastren” Veprimet e sipercituara, jane kryer ne zbatim dhe e 
reference te Kodi Civil i Republikes se Shqiperise, neni 193, si dhe ligjit nr. 111/2018 “Per 
Kadastren” neni 17. 
Qëndrimi i Grupit të auditimit: Observacioni do të merret pjesërisht në konsideratë, marrë 
shkasë nga rrethanat e ekzistencës së faktit juridik të kalimit të pronësisë te personat e tretë.  
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5. Gjetje nga auditimi: Me referencë nr.8431 datë 02.08.2020 është bërë regjistrimi i pasurisë  
me nr.4/184, vol.26, fq.110 me sipërfaqe 150 m2 truall dhe 121.8 m2 ndërtesë 2 kate, në lagjen 
muzeale të “Goricë”. Nga shqyrtimi i dokumentacionit rezulton se: 
Situata:Në referencën nr.8431 gjendet vetëm një kontratë dhurimi me nr.1372 kol, 1274  rep, 
mes IB dhe F B me objekt shitjen e një shtëpie, por nuk është administruar asnjë dokument që 
vërteton origjinën e pronës.  
- Me urdhrin nr.1691 prot., datë 20.12.2018 është vendosur kufizim nga ish-Regjistruesja znj.BC 
me arsyetimin se kjo pasuri rezulton me mangësi dokumentacioni tekniko ligjor. Konkretisht,. 
bazuar në kontratën e dhurimit rep.1372 kol., datë 18.02.1994 fotokopje e noterizuar, mungon 
dosja e plotë e kësaj kontratë sipas radhorit nr.409 datë 16.02.1976. Nga studimi i 
dokumentacionit rezulton se kjo pasuri është pa sipërfaqe takuese dhe në këto kushte do të 
trajtohet sipas procedurës së nenit 25/b/. Pozicioni grafik është bërë sipas planvendosjes së 
pronës dhe HTR të ZVRPP, pasi harta gjeologji-gjedoezi mungon. Gjithashtu, sipas kontratës së 
dhurimit kemi të bëjmë me 2 godina njëra 1 kat dhe tjetra 2 kat por me elementë të 
bashkëpronësie (muri dhe shkallët e brendshme të përbashkëta). Në këto kushte duhet iu referuar 
planvendosjes së pronës dhe HTR së Zyrës , godinat janë trajtuar si pasuri më vete dhe jo të 
ndara. 
Në kartelën e pasurisë së paluajtshme, vol.26, q.109 në seksionin C të pronësisë ka ndërhyrje 
fiktive, ku në rubrikën e lëshimit të certifikatës është shkruar si datë lëshimi 26.10.2020 në emër 
të z.FIB, praktika e pa përfunduar dhe e pa firmosur nga juristët e DVASHK-së Berat, bazuar në 
një reference nr.012778 (që nuk gjendet) me të cilën është hequr urdhri i kufizimit i vendosur  
me urdhrin nr.1691 datë 20.10.2018  nga ish-Regjistruesi  EN Sa më sipër, është konstatuar se 
ish-Regjistruesi u EN ka lëshuar certifikatë pronësie, për praktikë që në sistemin elektronik IPS 
të kadastrës rezulton që të mos jetë përfundimtar nga specialistët e DVASHK- Berat, por bart 
statusin e rishikimit. Po ashtu, nga verifikimi në sistemin IPS rezulton se certifikata me nr. 
2065248,  është lëshuar duke ndërhyrë në mënyrë të parregullt në sistemin IPS, ku figuron e 
punuar nga llogaria e  specialistit AS, bazuar në një kërkesë  me datë 23.10.2020 nr.10700 që i 
përket një qytetari dhe praktike tjetër, me qëllim  vetëm plotësimin dhe lëshimit në mënyrë të 
paligjshme të kësaj certifikate pronësie nga ish-Regjistruesi EN, duke qenë se praktika në emër 
të z.FIB rezultonte në fazë rishikimi e për pasojë nuk mund të gjenerohej certifikate nga sistemi. 
-Me kërkesë nr.413, datë  20.01.2020 të qytetarit F. B. nuk është pranuar kërkesa për lëshim 
certifikatë nga Regjistruesi NP me arsyetimin  se kjo pasuri është e kufizuar për mungesë të 
dokumentacionit tekniko-ligjor, bazuar në aktverifikimin nr.128, datë 28.01.2020. 
Kriteri: Neni 193 i Kodit Civil dhe neni 17 i ligjit nr. 111/2018 “Për Kadastrën 
Ndikimi:Kryerja e veprimeve fiktive ka sjellë pasoja duke certefikuar pasuri në kushtet e 
kufizimit për mungesë dokumentacioni. 
Shkaku: Veprime qëllimisht fiktikve dhe në kundërshtim flagrant me kuadrin rregullator. 
Rëndësia: E lartë. 
Rekomandim: DVASHK Berat të marrë masa për vendosjen e urdhrit të kufizimit mbi pasurinë 
nr.4/184, vol.26, fq.110 me sipërfaqe 150 m2 truall dhe 121.8 m2 ndërtesë 2 kate, në lagjen 
muzeale të “Goricë”. 
Pretendimi isubjektit:Nga konstatimi i bërë prej grupit te auditimit te KLSH rezulton se ne 
seksionin (E) ka patur kufizim veprimesh i cili me pas është hequr me urdher te drejtorit te 
DVASHK Berat, urdher ky qe nuk ju vu ne dizpozicion grupit te auditimit nga ana e punonjesve 
perkates te arkivave prane ketij institucioni, ku ne rastin konkret bazur ne ligjin e arkivave ky 
fakt nuk ngarkon me Përgjegjësiegjesi specialistin qe ka kryer veprimet e fundit mbi kete pasuri 
te paluajtshme pasi ky i fundit nuk rezulton te jete specialist i ketij sektori (sektori i arkivave) por 
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pas kryerjes se veprimeve ne kartele pasurie bazuar ne aktet e paraqitura, ka vijuar me arshivimin 
e tyre. Me tej rezulton se, po sipas ketij konstatimi te grupit te punes se KLSH pas heqjes se 
kufizimit është vijuar me leshimin e çertifikates se pronesise per te cilen nga ana e ketij grupi 
pune te KLSH pretendohet se leshimi i saj është kryer ne kundershtim me ligjin nga nje tjeter 
specialist. Ne kete rast rezulton se nga llogaria e ketij specialisti është printuar çertifikata e 
pronesise e nenshkruar pre titullarit te Institucionit, por qe nga verifikimi ne sistem rezulton se 
ky aplikim ka statusin rishikim dhe nuk është gjeneruar kjo çertifikate prej ketij punonjesi.   
Pas marrjes se çertifikates rezulton se qytetari ka aplikuar per rivleresimin e prones me qellimin 
e kryerjes se nje transaksion ne lidhje me kete pasuri dhe është pajisur me kartele pasurie te 
rivleresuar nga tjeter specialist. Pra, rezulton se aplikuesi F B është pajisur me çertifikate 
pronesie, kartele pasurie dhe harte treguese me shenimin rivleresuar te leshur nga DVASHK 
Berat dhe me pas është paraqitur prane noterit per te lidhur kontrates e shitjes. 
Pas lidhjes se kontrates rezulton se është aplikuar per regjistrimin e kesaj kontrate shitjeje, ku per 
zbatimin e kesaj praktike (aplikimi) rezulton se nga ana e specialistit qe e ka trajtuar jane 
verifikuar te gjithe elementet e aktit bazuar ne ligjin nr. 111/2018 “Për Kadastrën” rregulloren nr. 
184, datë 08.04.1999 “Per punen e ZRPP” si dhe sipas shtojcës nr. 2 (Miratuar me Udhëzim të 
Këshillit të Ministrave nr. 1, datë 31.01.2007 “Për procedurat e regjistrimit të pasurive të 
paluajtshme”) Pra, regjistrimi i kesaj kontrate shitjeje është kryer bazuar ne kete akt te fitimit te 
pronesise (kontrate shitjeje) si dhe dokumentacionit bashkelidhur (çertifikata e pronesise, kartela, 
harta treguese) te cilat jane leshuar per nje periudhe kohe shume te shkurter, dhe zbatimi i kesaj 
kontrate shitjeje ështëbërë pa verifikuar mbi menyren e leshimit te kesaj çertifikate pronesie, kjo 
edhe per vet faktin se, fluksi i punes ne kete periudhe ka qene teper i larte.   
Qëndrimi i Grupit të auditimit: Observacioni nuk merret në konsideratë për shkak të 
ekzistencës së një veprimi fiktiv. 
 
ZK 8503 
Në zbatim të pikës II.5, të programit të auditimit nr. 536/1, datë 14.05.2021, u shqyrtua 
dokumentacioni si më poshtë: 
1.Volumet e KPP-ve nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ,20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, të Zonës Kadastrale nr. 8503 Berat. 
2.Referencat që trajtojnë probleme ta kthimit dhe kompensimit të pronave. 
Nga shqyrtimi i  dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që: 
1.Referenca 00007248, ZK  8503 ‘’Berat’’ 
INDICIE referencën nr. 09665, regjistruar pasuria nr.13/94-ND, Ndërtesë, sipërfaqe ndërtimi 73 
m2, në vol. 19, faqe 37, në favor të znj. T F D, dëshmi trashëgimie, certifikata lëshuar më datë 
12.01.2018. 
Duke kaluar në regjistrimin e mëparshëm, rezulton se me referencë nr. 00007248, është 
regjistruar pasurianr.13/94-ND, Ndërtesë: 73 m2,në vol. 19, faqe 37,në favor të z. F F D, leje 
ndërtimi, sipas aplikimit nr. 315-317, datë 23.01.2013, regjistrim leje ndërtimi datë 13.08.1991, 
Banesë 1 katëshe. 
Konstatohet se mungon kontrata e marrëdhënieve me truallin, në kundërshtim me Rregulloren 
e Brendshme nr. 184, datë 08.04.1999, “Për Punën në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të 
Paluajtshme”ndryshuar me nr. 7, datë 07.01.2000, Kreu IV, pika 12. 
Përsa më sipër, mbajnë përgjegjësi ish-Regjistruesi z.AM dhe specialistja znj. OG.  
2.Referenca 00004467, ZK  8503 ‘’Berat’’ 
Me referencën nr. 00004467, është regjistruar pasuria nr. 20/21-ND, Ndërtesë: sipërfaqe 115 m2, 
në vol. 14, faqe 163, E L, leje ndërtimi viti 1992, certifikata lëshuar më datë 28.02.2019.  
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Leja endërtimit të lëshuar nga Komiteti Ekzekutiv Pluralist i Rrethit, Vendimi  nr. 3, datë 11.02. 
1992. 
Konstatohet se mungon kontrata e marrëdhënieve me truallin, në kundërshtim me Rregulloren 
e Brendshme nr. 184, datë 08.04.1999, “Për Punën në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të 
Paluajtshme” ndryshuar me nr. 7, datë 07.01.2000, Kreu IV, pika 12. 
Përsa më sipër mban përgjegjësi ish-regjistruesit  z. RP e znj. BC dhe ish-specialist z. A Zh. 
3.Referenca 00004484, ZK  8503 ‘’Berat’’  
INDICIE: referenca nr. 10182, regjistruar pasuria nr.9/104-ND, Ndërtesë, sipërfaqe ndërtimi 206 
m2, në vol. 14, faqe 186, në favor të z. G N L, K.Dh, certifikata lëshuar më datë 08.02.2021. 
Duke kaluar në periudhën e mëparshme, rezulton se me referencë nr. 04484, është regjistruar 
pasuria nr. 9/104-ND, Ndërtesë: 206 m2, në vol. 14, faqe 186, në favor të z. N R L+1b, leje 
ndërtimi, sipas aplikimit nr. 7149-7152, datë 11.12.2006, regjistrim leje ndërtimi nr. 1035, sipas 
vendimit nr. 37, datë 30.05.1990 dhe të Rrethit Berat, nr. 14, datë 20.02.1995, certifikatë datë 
30.03.2017. 
Konstatohet se në referencë mungon kontrata e marrëdhenieve me truallin në kundërshtim me 
Rregulloren e Brendshme nr. 184, datë 08.04.1999, “Për Punën në Zyrën e Regjistrimit të 
Pasurive të Paluajtshme”ndryshuar me nr. 7, datë 07.01.2000, Kreu IV, pika 12. 
Përsa më sipër, mbajnë përgjegjësi ish-Regjistruesi z.RP  dhe specialistja znj. EC.  
4.Referenca 00004498, ZK  8503 ‘’Berat’’  
INDICIE: referenca nr. 10239, regjistruar pasuria nr.20/24-ND, Ndërtesë, sipërfaqe ndërtimi 132 
m2, në vol. 14, faqe 201, në favor të z. R S Ll+3bp, D.Trashëgimie, certifikata lëshuar më datë 
10.05.2021. 
Duke kaluar në periudhën e mëparshme, rezulton se me referencë nr. 04498, është regjistruar 
pasuria nr. 20/24-ND, Ndërtesë: 132 m2, në vol. 14, faqe 201, në favor të z. A T, leje 
ndërtimi,sipas aplikimit nr. 7169-7172, datë 12.12.2006, regjistrim leje ndërtimi sipas vendimit 
nr. 9, datë 24.04.1992, Komitetit Pluralist të Qytetit Berat. 
Konstatohet se në referencë mungon leja e ndërtimit dhe  dhe kontrata e marrëdhenieve me 
truallin në kundërshtim me Rregulloren e Brendshme nr. 184, datë 08.04.1999, “Për Punën në 
Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”ndryshuar me nr. 7, datë 07.01.2000, Kreu IV, 
pika 12. 
Përsa më sipër, mbajnë përgjegjësi ish-Regjistruesi z.RP  dhe specialistja znj. EC.  
5.Referenca 00004007, ZK  8503 ‘’Berat’’  
Me INDICIE referencën nr. 10202, është regjistruar pasuria nr. 11/103-ND, Ndërtesë sipërfaqe 
104.9 m2, në vol. 12, faqe 188,  V S M+6bp, certifikata lëshuar më datë 04.03.2021.  
Duke kaluar në periudhën e mëparshme, rezulton se sipas referencës nr. 00004007, datë 
05.02.2008, është regjistruar pasuria nr. 11/103-ND, Ndërtesë sipërfaqe 104.9 m2, në vol. 12, fq. 
188, në favor të në favor të D A M, sipas lejes sëndërtimit të lëshuar sipas vendimit nr. 37, datë 
30.05.1990 të KP të Qytetit. 
Por, megjithatë konstatohet se mungon leja e ndërtimit, në kundërshtim me Rregulloren e 
Brendshme nr. 184, datë 08.04.1999, “Për Punën në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të 
Paluajtshme”ndryshuar me nr. 7, datë 07.01.2000, Kreu IV, pika 12. 
Përsa më sipër mban përgjegjësi ish-Regjistruesi  z. RP dhe ish-specialiste znj. EC. 
6. Referenca 00002823, ZK  8503 ‘’Berat’’  
Me referencën nr. 00002823, është regjistruar pasuria nr. 18/116-ND, Ndërtesë: sipërfaqe 107 
m2, në vol. 11, faqe 89,  R D,  leje ndërtimi viti 1991, certifikata lëshuar më datë 08.02.2021.  
Leja endërtimit të lëshuar nga Komiteti Ekzekutiv Pluralist i Rrethit, nr. s`ka, datë 24.10.1991.  
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Konstatohet se mungon kontrata e marrëdhënieve me truallin, në kundërshtim me Rregulloren 
e Brendshme nr. 184, datë 08.04.1999, “Për Punën në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të 
Paluajtshme”ndryshuar me nr. 7, datë 07.01.2000, Kreu IV, pika 12. 
Përsa më sipër mban përgjegjësi ish-regjistruesit  z. EN  dhe ish-specialist z. E M. 
Përsa trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar, nga subjekti i audituar është paraqitur  
observacione me shkresën nr. 2844/1, datë 13.10.2021, ardhur në KLSH me numër 536/6, datë 
14.10.2021, ku sqarohet: 
Pretendimi i subjektit: 
Është observuar se për ndërtimet e kryera deri në vitin 1998, nuk kërkohet leje shfrytëzimi,  
Qëndrimi i Frupit të auditimit: 
observacioni qëndron dhe reflektohet në Raportin Përfundimtar të Auditimit. 
 
Titulli i Gjetjes: Regjistrimi i pasurive të përfituara nga lejet e ndërtimit në vite. 
Situata: 
-Drejtoria Vendore e ASHK Berat (ish-ZVRPP Berat), në 6 raste, me indicie dhe periudhës 
së auditimit, sipas referencave me numra: 00007248, 00004467,00004484, 00004498, 00004007, 
00002823, ka regjistruar pasuri të paluajtshme të përfituara nga lejet e ndërtimit, në 
dokumentacionin e të cilave mungojnë dokumentet tekniko-ligjore, si lejet e ndërtimit, dhe 
kontratat e marrëdhënieve me truallin në troje shtetërore dhe publike, nga të cilat: 
-Në dokumentacionin e 6 referencave me numra:00007248,00004482,00004467,00004484, 
00004498,00002823,në referenca mungon kontrata për marrëdhëniet me truallin në troje 
shtetërore dhe publike, në sipërfaqe të përgjithshme736 m2(73+103+115+206+132+107) 
Këtë sipërfaqe e vlerësojmë me çmimin e referencës, për tokën “Truall”, për ZK 8503 Berat, që 
sipas VKM nr. 89, datë 03.02.2016 “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e 
Shqipërisë”, është 4183 lekë/m2. 
Nga vlerësimi konstatohen të ardhura të munguara si rezultat i përfitimit të paligjshëm të 
truallit prej në shumën 3,078,688 lekë(4183x736). 
Kriteri:Rregullore e Brendshme nr. 184, datë 08.04.1999, “Për Punën në Zyrën e Regjistrimit të 
Pasurive të Paluajtshme”ndryshuar me nr. 7, datë 07.01.2000, Kreu IV, pika 12. 
Ndikimi/Efekti: Një peformancë e ulët lidhur me gjendjen pronësore dhe marrëdhënie jo 
korrekte me shtetin, me efekte financiare në shumën 3,078,688 lekë. 
Shkaku: Papërgjegjshmëri dhe nivel jo i lartë i specialistëve (jurist dhe hartografë) si dhe 
regjistresve ndër vite dhe një kuadër ligjor i paqartë dhe shpesh herë kontradiktor. 
Rëndësia: I lartë 
Rekomandime:  
-Drejtoria Vendore e ASHK Berat, të marrë masa dhe të nxjerrë urdhër kufizimi, për pasurinë 
referencave me numra: 00007248, 00004467,00004484, 00004498, 00004007, 00002823, deri në 
plotësimin me dokumentacionin tekniko-ligjor sipas ligjit dhe të fillojë procedurat me grup pune 
për rivlerësimin edhe një herë të dokumentacionit tekniko ligjor mbi bazën e të cilit janë 
regjistruar pasuritë, duke njoftuar subjektet për fillimin e procedurave përkatëse. 
Gjithashtu të të merren masa për të ardhmen duke mos regjistruar pasuri të përfituara nga lejet e 
ndërtimit në trojet shtetërore dhe publike, në kushtet e mosplotësimit të dokumentacionit tekniko 
ligjor: lejet e ndërtimit, lejet e përdorimit (shfrytëzimit) pas vitit 1998, kontratën për 
marrëdhëniet me truallin. 
-Drejtoria Vendore e ASHK Berat, tëmarrë masa, duke njoftuar organet kompetente, si 
Bashkia Berat, Drejtoria e Përgjithshme e Pronës Publike (Drejtoria e Drejtimit të Pronës), pranë 
Ministrisë së Financave dhe të ndjeke të gjithë rrugët ligjore deri në arkëtimin e vlerave të 
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trojeve të papaguara në shumën e përgjithshme 3,078,688 lekë , nga përfituesit e objekteve  sipas 
lejeve të ndërtimit. 
 
II.6. Auditim 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 dhe VKM nr. 438, datë 28.06.2006 “Për përcaktimin e 
kritereve, procedurave dhe dokumentacionit të zbatueshëm për kualifikimin e objekteve”, i 
ndryshuar me VKM nr. 40, datë 11.01.2012, për periudhën e auditimit dhe transanksionet e 
kryera me këto prona. 
 
Në zbatim të kësaj pike të programit të auditimit, u përzgjodhën në bazë rrisku referenca, të 
nxjerra nga regjistrimet përkatëse në KPP. 
Nga auditimi i dokumentacionit, mbi zbatimin e procedurave të lejeve të legalizimit në zbatim të 
ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa 
leje”, të ndryshuar, rezultoi se në 6 raste, janë regjistruar me të metë e mangësi, duke lëshuar 
certifikata pronësie, si më, poshtë:  
- Referencë nr. 14246, ZK 8501 
Me aplikim nr. 4146 datë 10.04.2020 nga Gj M, është kërkuar regjistrimi i pasurisë truall dhe 
ndërtesë, të përfituar me Leje legaliziminr. 10003524, datë 30.03.2020. 
Në kartelën e pasurisë së paluajtshme (KPP) volum 40, faqe 204, është regjistruar me datë 
17.04.2020, pasuria nr. 3/423-Nd, godinë e kombinuar me 1 kat. Lëshuar certifikatë pronësie 
datë 17.04.2020, për subjektin “A-G” shpk.  Objekti ndodhet mbi truallin në pronësi shtet dhe 
është vendosur hipotekë ligjore në seksionin “E”, në pritje të daljes së VKM-së për kalimin e 
pronësisë. Veprimet për regjistrimin e Lejes së legalizimit janë kryer nga specialistët EÇ dhe Sh 
D, bazuar në Urdhrin e Drejtorit nr. 318, datë 17.04.2020. 
Nga specialistët e ish ZVRPP Berat, nuk janë plotësuar shtojca 2, veprim në papajtushmëri pikën 
5, të UKM nr. 2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve, që verifikohen nga 
zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të 
regjistruesit”.  
Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion rezultoi se: 
Dosja nr. 5433, viti 2014;  
Me deklaratëdatë22.12.2014,poseduesi i objektit informal deklaron se ka ndërtuar një objekt pa 
leje në vitin 2004, të cilën kërkon ta legalizojë, me adresëLagja “Barrikadë”, Bashkia Berat. 
Leja e Legalizimit me nr. 10003524, datë 30.03.2020, Objekti “godinë e kombinuar me 1 kat”. 
Parcela ndërtimore 1298 m2, sipërfaqja e ndërtimit 578.6 m2 me sipërfaqe totale për banim 200.7 
m2 dhe për aktivitet sipërfaqja377.9 m2 në favor të për subjektin “A-G” shpk, lëshuar nga EN me 
detyrë Përgjegjës i Sektorit të Legalizimit dhe NP me detyrë Drejtor. 
Vendimit nr. 3390, datë 30.03.2020 “Për kualifikimin për legalizim të objektit informal në 
posedim të “A-G””, nënshkruar nga Drejtori NP, EN me detyrë Përgjegjës i Sektorit të 
Legalizimit dhe XhPspecialiste.  
- Vendimit nr. 3390, datë 30.03.2020, ndërkohë që procesverbali i konstatimit nuk ka të 
përcaktuar datën e hartimit. 
- Vendimit nr. 3390, datë 30.03.2020 “Për kualifikimin për legalizim të objektit informal në 
posedim të “A-G” është marrë në kundërshtim me ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për 
legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” i ndryshuar, pasi sipas 
dokumentacionit disponibël në dosje, si genplani, harta dixhitale e paraqitur, rezulton  se objekti 
ndodhet në afërsi të kanal kullues(largësia 1.6 m nga bordura e kanalit) dhe në këtë rast 
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procesi i legalizimit duhej të ishte kushtëzuar prej autoriteteve të ujit, pasi në dosje nuk ndodhet 
dokumentacion justifikues për këtë qëllim. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me: ligjin 
nr. 8518, datë 30.7.1999, “Për ujitjen dhe kullimin”, të ndryshuar nr. 24/2017Neni 46 
“Kundërvajtjet administrative” 
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; 
-VKM nr. 280, datë 01.04.2015 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurave e dokumentacionit 
të zbatueshëm, për të kualifikuar ndërtime pa leje, shtesa anësore dhe /ose në lartësi në ndërtimet 
me leje”, ndryshuar me VKM nr. 756, datë 26.10.2016,Kreu III, pika 4, germat: “dh” dhe “e”.  
Ku përcaktohet: 
 - “është ngritur brenda brezit mbrojtës të sistemeve kryesore të kullimit, të mbrojtura sipas ligjit 
nr. 8518, datë 30.7.1999, “Për ujitjen dhe kullimin”, të ndryshuar, si dhe akteve nënligjore në 
zbatim të tij. 
- “Proces verbal i konstatimit në terren i të dhënave të ndërtimit pa lejë/shtesës në ndërtimin 
me leje”, nuk ka të përcaktuar datën kur është mbajtur, gjithashtu nuk është plotësuar nga ana 
formale, nuk pasqyron sipërfaqen dhe as kufitarët e parcelës ndërtimore të zënë, me përshkrim, 
nuk pasqyron sipërfaen që zë objekti, pra 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  specialistët F P dhe LDh, miratuar nga 
Përgjegjësi i Sektorit të Hartografisë Th K. 
Sipas genplanit të nënshkruar nga ish-përgjegjësi i sektorit të hartografisë ThK, specialistit DG, 
indeksi i hartës në të cilët ndodhet objekti i legalizuar është BR-D-4. 
Me shkresë nr. 6146/1 prot., datë 19.10.2018, ish-ZVRPP Berat i ka kthyer përgjigje ish-
ALUIZNI Berat për statusin juridik të pronave të cilat preken nga objekti. 
-Nga verifikimet e bëra nga shqyrtimi i dokumentacionit hartografik, të periudhës së para vitit 
10.08.1991 të qytetit të Beratit si dhe referuar ortofotove të Gjeoportalit ASIG(dokument zyrtar 
hartografik), për objektin e ndodhur në ish-zonën industriale (një zonë brenda të cilës para vitit 
1991 ka qenë e përbërë nga objekte shtetërore) e ndodhur në ZK 8501 me indeks harte BR-D-4 
dhe nga krahasimi i bërë, i kësaj harte me HTR që disponon ish-ZVRPP Berat dhe Genplani, 
rezulton se një pjesë e objektit të legalizuar, për sipërfaqen prej 437 m2(44.4*9.86), ka egzistuar 
para vitit 1991dhe nuk ka ndryshuar aspak as në formë e as në ndërtim përveçse shtesës anësorë 
nga lindja në drejtim të kanalit, i cili rezulton si ndërtim i ri me sipërfaqe 140.8 m2, kjo referuar 
ortofotove të viteve 1999, 2007 dhe 2015 dhe deklaratës së poseduesit të objektit. 
Pra, objekti nuk është objekt informal i ndërtuar në vitin 2004  sipas deklarimit, por është 
objekt ekzistues i ndërtuara para vitit 1991, e për pasojë nuk mund të legalizohej në 
kuptimin e nenit 1 të Ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe 
integrimin e ndërtimeve pa leje”, i ndryshuar, ku citohet “Ky ligj ka për objekt: 1. Legalizimin e 
ndërtimeve informale dhe të objekteve me leje, me shtesa informale në objekt.” 
-Me regjistrimin e kësaj leje legalizimi dhe kalimin e pronësisë së objektit tek personit privat, 
është mundësuar tjetërsimi i paligjshëm i pronës shtetërore në favor të personave privat. Në këtë 
mënyrë prona shtetërore ka humbur funksionin themelor të saj me qëllim ruajtjen e pronësisë 



 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
Raport përfundimtar për auditimin e ushtruar në Drejtorinë Vendore të Agjencisë 
Shtetërore të Kadastrës, Berat 

 

87 

 

shtetërore, karakteristikat, mosndryshimi i destinacionit, mirëmbajtja dhe kushtet e të drejtës së 
përdorimit publik të pronës, si dhe kushtet e realizimit të funksioneve të saj. 
Mbas shqyrtimit të legjislacionit për legalizimin dhe një analize të fakteve dhe rrethanave para të 
cilave janë ndodhur ish-punonjësit pjesëmarës në procedurën e legalizimit për objektin e 
legalizuar në emër të “A G” grupi i auditimit sqaron se në statusin juridik të pronës objekti nuk 
ka qenë i pasqyruar, ndërsa në seksionin “E” është pasqyruar si objekt i okupuar dhe ndërtim pa 
leje.  
Ky konstatim u bë vetëm mbas verifikimeve përkatëse të dokumentacionit hartografik. 
Gjithashtu për këtë subjekt janë lëshuar edhe 2 leje të tjera legalizmi, konkretisht: 
Dosja nr. 5433, viti 2014;  
Mungon vetëdeklarimi, por është një deklaratë me datë 22.12.2014, ku poseduesi i objektit 
informal deklaron se ka ndërtuar një objekt pa leje në vitin 2004, të cilën kërkon ta legalizojë, 
Lagja “Barrikadë”, Bashkia Berat. 
Leja e Legalizimit me nr. 10003297, datë 25,06,2019, Objekti “godinë shërbimi 1 kat”. Parcela 
ndërtimore 345 m2, sipërfaqja e ndërtimit 295 m2, me sipërfaqe totale për aktivitet 295 m2 në 
favor të për subjektin “A-G” shpk, lëshuar nga EN me detyrë Përgjegjës i Sektorit të Legalizimit 
dhe DM me detyrë Drejtor. 
Dosja nr. 5404, viti 2014;  
Mungon vetëdeklarimi, por është një deklaratë me datë 22.12.2014, ku poseduesi i objektit 
informal deklaron se ka ndërtuar një objekt pa leje në vitin 2004, të cilën kërkon ta legalizojë, 
Lagja “Barrikadë”, Bashkia Berat. 
Leja e Legalizimit me nr. 10003525, datë 30.03.2019, Objekti “godinë shërbimi 1 kat”. Parcela 
ndërtimore 178 m2, sipërfaqja e ndërtimit 70.6 m2, me sipërfaqe totale për banim146 m2 në favor 
të për subjektin “4” shpk, lëshuar nga EN me detyrë Përgjegjës i Sektorit të Legalizimit dhe NP 
me detyrë Drejtor. 
Referuar formularit të pagesës së taksës së ndikimit në infrastrukturë, për të 3 rastet rezulton se 
është aplikuar taksë e favorizuar duke aplikuar 0.5 % të vlerës totrale, ndërsa duhet të aplikohej 
vetëm për njërin objekt(atë të legalizuar më parë),për rrjedhojëNga Bashkia Berat nuk është 
aplikuar e saktë vjelja taksës së ndikimit në infrastrukturë për tre objeket informale për 
pagesën prej 988,000 lekë[1,129,100 lekë(873.6 m2x 32,313 lekë/m2 x 4 %)-141,100(873.6 m2x 
32,313 lekë/m2 x 0.5%)(vlera e likujduar)]. 
-- Referencë nr. 013602, ZK 8501 
Me aplikim nr. 6639 datë 15.10.2018. nga A H, është kërkuar regjistrimi i pasurisë truall dhe 
ndërtesë, të përfituar me Leje legaliziminr. 10002757, datë 20.09.2018. 
Në kartelën e pasurisë së paluajtshme (KPP) volum 39, faqe 236, është regjistruar me datë 
15.10.2018, pasuria nr. 12/475-Nd, godinë shërbimi 1 kat. Lëshuar certefikatë pronësie datë 
05.11.2018, për subjektin A B H. Objekti ndodhet mbi truallin në pronësi shtet, ndërsa nuk është 
vendosur hipotekë ligjore në seksionin “E”, në pritje të daljes së VKM-së për kalimin e 
pronësisë, sipas përcaktimeve në pikën 13 të Udhëzimit të Përbashkët nr. 1095, datë 28.12.2015 
‘”Për përcaktimin e e rregullave të bashkërendimit të punës ndërmjet ALUIZNI-t dhe ZVRPP-
së”. Veprimet për regjistrimin e Lejes së legalizimit janë kryer nga specialisti EÇ, bazuar në 
Urdhrin e Drejtorit nr. 1359/1, datë 15.10.2018. 
Nga specialistët e ish ZVRPP Berat, nuk janë plotësuar shtojca 2, veprim në papajtushmëri pikën 
5, të UKM nr. 2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve, që verifikohen nga 
zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të 
regjistruesit”.  
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Nga auditimi i procedurës së lëshimit të Lejes së legalizimit, bazuar në dokumentacionin gjendje 
nëDosjen nr. 1138,   rezultoi se: 
Me deklaratë me datë 26.09.2014, ku poseduesi i objektit informal deklaron se ka ndërtuar një 
godinë sherbimi, të cilën kërkon ta legalizojë, Lagja “Çlirim”, Bashkia Berat. 
Leja e Legalizimit me 10002757, datë 20.09.2018, Objekti “godinë shërbimi 1 kat”. Parcela 
ndërtimore 300 m2, sipërfaqja e ndërtimit 124.9 m2 me sipërfaqe totale për aktivitet124.9 m2 në 
favor të Artur Bardhosh Hasanaj, lëshuar nga EN me detyrë Përgjegjës i Sektorit të Legalizimit 
dhe DMme detyrë Drejtor. 
Vendimi nr. 2237, datë 28.09.2018 “Për kualifikimin për legalizim të objektit informal” në 
posedim të  A H, ështënënshkruar nga Drejtori D M, Përgjegjësi e Legalizimeve EN dhe 
specialistja E K.Rezulton se ky vendim mban të njëjtin numër me vendimin e nxjerrë për 
legalizimin e objektit që i përketdosjes nr.254, VITI 2006 
-  Procesverbali i konstatimit në terren mban datën 27.08.2018(brenda afatit prej 60 ditësh), nuk 
është plotësuar me të dhëna në të gjithë seksionet, konkretisht nuk përcaktohet sipërfaqja e 
gjurmës së objektit. Hartuar nga specielistët: B. P, A. Sh, R. V dhe S. C. 
- Vendimit nr. 223, datë 28.09.2018 “Për kualifikimin për legalizim të objektit informal në 
posedim të  A H”, është marrë në kundërshtim me ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për 
legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” i ndryshuar, pasi sipas 
dokumentacionit disponibël në dosje, si genplani, harta dixhitale e paraqitur dhe referuar hartës 
së zonimit të Planit rregullues të Bashkisë Berat, rezulton  se objekti ndodhet brenda zonës me 
indeks I/50, e cila është përcaktuar si zonë ujore(lumore) pa ndërtime. Gjithashtu ndodhet 
në afërsi të kanalit kullues(largësia 6 m nga bordura e kanalit) dhe në këtë rast procesi i 
legalizimit duhej të ishte kushtëzuar prej autoriteteve të ujit, pasi në dosje nuk ndodhet 
dokumentacion justifikues për këtë qëllim. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me: ligjin 
nr. 8518, datë 30.7.1999, “Për ujitjen dhe kullimin”, të ndryshuar nr. 24/2017, Neni 46 
“Kundërvajtjet administrative” 
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; 
-VKM nr. 280, datë 01.04.2015 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurave e dokumentacionit 
të zbatueshëm, për të kualifikuar ndërtime pa leje, shtesa anësore dhe /ose në lartësi në ndërtimet 
me leje”, ndryshuar me VKM nr. 756, datë 26.10.2016,Kreu III, pika 4, germat: “dh” dhe “e”.  
ku përcaktohet: 
 - “është ngritur brenda brezit mbrojtës të sistemeve kryesore të kullimit, të mbrojtura sipas ligjit 
nr. 8518, datë 30.7.1999, “Për ujitjen dhe kullimin”, të ndryshuar, si dhe akteve nënligjore në 
zbatim të tij. 
dhe Planin e përgjithshëm rregullues të Bashkisë Berat, miratuar me Vendimin e KKT-së nr. 3, 
datë 29.12.2016. 
Për veprimet e mësipërme janë kryer nga Drejtori D M, Përgjegjësi e Legalizimeve EN dhe 
specialistja E K. 
-- Referencë nr. 14285, ZK 8501 
Me aplikim nr. 6445 datë 29.05.2020, nga E J, është kërkuar regjistrimi i pasurisë truall dhe 
ndërtesë, të përfituar me Leje legaliziminr. 10003533, datë 28.05.2020. 
Në kartelën e pasurisë së paluajtshme (KPP) volum 40, faqe 221, është regjistruar me datë 
02.06.2020, pasuria nr. 11/11-Nd, godinë banimi 3 kat+papafingo. Lëshuar certefikatë pronësie 
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datë 02.06.2020, për subjektin E L J. Objekti ndodhet mbi truallin në pronësi shtet, dhe është 
vendosur hipotekë ligjore në seksionin “E”, në pritje të daljes së VKM-së për kalimin e 
pronësisë. Veprimet për regjistrimin e Lejes së legalizimit janë kryer nga specialisti S M, bazuar 
në Urdhrin e Drejtorit nr. 797, datë 02.06.2020. 
Nga specialistët e ish ZVRPP Berat, nuk janë plotësuar shtojca 2, veprim në papajtushmëri pikën 
5, të UKM nr. 2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve, që verifikohen nga 
zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të 
regjistruesit”.  
Nga auditimi i procedurës së lëshimit të Lejes së legalizimit, bazuar në dokumentacionin gjendje 
nëDosjen nr. 274, datë 07.08.2006  rezultoi se: 
Me vetdeklarimin nr. 274, datë 07,08,2006, poseduesi i objektit informal deklaron se ka ndërtuar 
një godinë shtëpi banimi të cilën kërkon ta legalizojë, Lagja “Çlirim”, Bashkia Berat. 
Leja e Legalizimit me 10003533, datë 28.05.2020, Objekti “godinë banimi 3 kat+papafingo”. 
Parcela ndërtimore 444 m2, sipërfaqja e ndërtimit  192.3 m2 me sipërfaqe totale për banim601.6 
m2 në favor të E L J, lëshuar ngaEN me detyrë Përgjegjës i Sektorit të Legalizimit dhe NP me 
detyrë Drejtor. 
Vendimit nr. 3420, datë 28.05.2020 “Për kualifikimin për legalizim të objektit informal në 
posedim të E J, ështënënshkruar nga Drejtori NP, Përgjegjësi e Legalizimeve EN dhe 
specialistja Xh P. 
-  Procesverbali i konstatimit në terren mban datën 12.05.2020 nuk është plotësuar me të dhëna 
në të gjithë seksionet, konkretisht nuk përcaktohet sipërfaqja e gjurmës së objektit. Hartuar nga 
specialistët: F. P, L. Dh dhe E. K 
- Vendimit nr. 3420, datë 28.05.2020 “Për kualifikimin për legalizim të objektit informal në 
posedim të E J”, është marrë në kundërshtim me ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për 
legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” i ndryshuar, pasi sipas 
dokumentacionit disponibël në dosje, si genplani, harta dixhitale e paraqitur dhe referuar hartës 
së zonimit të Planit rregullues të Bashkisë Berat, rezulton  se objekti ndodhet brenda zonës  të 
përcaktuar si zonë banimi me ndërtesa deri në 3 kate, ndërsa Leja e Legalizimit me 
10003533, datë 28.05.2020, ka miratuar Objekti “godinë banimi 3 kat+papafingo”, duke miratuar 
1 kat papafingo më tepër se sa përcakton plani rregullues i miratuar. Veprimet e mësipërme janë 
në kundërshtim me: VKM nr. 280, datë 01.04.2015 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurave 
e dokumentacionit të zbatueshëm, për të kualifikuar ndërtime pa leje, shtesa anësore dhe /ose në 
lartësi në ndërtimet me leje”, ndryshuar me VKM nr. 756, datë 26.10.2016 dhe Planin e 
përgjithshëm rregullues të Bashkisë Berat, miratuar me Vendimin e KKT-së nr. 3, datë 
29.12.2016 
-- Referencë nr. 13631, ZK 8501 
Me aplikim nr. 6506 datë 09.10.2018, nga R Ç, është kërkuar regjistrimi i pasurisë truall dhe 
ndërtesë, të përfituar me Leje legaliziminr. 10002656, datë 16.08.2018. 
Në kartelën e pasurisë së paluajtshme (KPP) volum 39, faqe 211, është regjistruar me datë 
09.10.2018, pasuria nr. 14/165-Nd, godinë shërbimi 1 kat. Lëshuar certefikatë pronësie datë 
19.10.2018, për subjektin R H Ç. Objekti ndodhet mbi truallin në pronësi të poseduesit të lejes së 
legalizimit. Veprimet për regjistrimin e Lejes së legalizimit janë kryer nga specialisti EÇ, bazuar 
në Urdhrin e Drejtorit nr. 1298, datë 09.10.2018. 
Nga specialistët e ish ZVRPP Berat, nuk janë plotësuar shtojca 2, veprim në papajtushmëri pikën 
5, të UKM nr. 2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve, që verifikohen nga 
zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të 
regjistruesit”.  



 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
Raport përfundimtar për auditimin e ushtruar në Drejtorinë Vendore të Agjencisë 
Shtetërore të Kadastrës, Berat 

 

90 

 

Nga auditimi i procedurës së lëshimit të Lejes së legalizimit, bazuar në dokumentacionin gjendje 
nëDosjen nr. 1608,rezultoi se: 
Me vetdeklarimin nr. 265, datë 20.11.2005 poseduesi i objektit informal deklaron se ka ndërtuar 
një godinë shërbimi të cilën kërkon ta legalizojë, Lagja “Dëshmorët e Kombit”, Bashkia Berat. 
Leja e Legalizimit me nr. 10002656, datë 16.08.2018, Objekti “godinë shërbimi 1 kat”. Parcela 
ndërtimore 279.2 m2, sipërfaqja e ndërtimit 279.2 m2 me sipërfaqe totale për aktivitet279.2 m2 në 
favor të R Ç, lëshuar nga EN me detyrë Përgjegjës i Sektorit të Legalizimit dhe D M me detyrë 
Drejtor. 
Vendimit nr. 2084, datë23.03.2018 “Për kualifikimin për legalizim të objektit informal në 
posedim të  Refat Çobo, ështënënshkruar nga Drejtori DM, Përgjegjësi e Legalizimeve EN dhe 
specialistja EK. 
Leja e Legalizimit me nr. 10002656, datë 16.08.2018,ndërkohë që Vendimi për kualifikimin e 
ndërtimit informal  me nr. 2084, datë 23.03.2018, duke mos respektuar afatin prej 30 ditësh, 
veprim në kundërshtim me VKM nr. 954, datë 25.11.2015 “Për përcaktimin e kritereve, të 
procedurave dhe të formularit të lejes së legalizimit” i ndryshuar pika 2 ku përcaktohet: 
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). 
- Procesverbali i konstatimit në terren mban datën 08.08.2017, nuk është plotësuar me të dhëna 
në të gjithë seksionet, konkretisht nuk përcaktohet sipërfaqja e gjurmës së objektit. Hartuar nga 
specialistët: B. P, A. Sh, S. Cina dhe Th. K,  
- Vendimi nr. 2084, datë23.03.2018, ndërkohë që procesverbali i konstatimit mban datën 
08.08.2017, 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, rezulton  se 
objekti ndodhet në buzë të rrugës Rruga Nacionale 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 
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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. 
Dosja nr. 254, VITI 2006 
Nga auditimi i procedurës së lëshimit të Lejes së legalizimit, bazuar në dokumentacionin gjendje 
në dosje rezultoi se: 
Me vetdeklarimin datë 12.10.2006, poseduesi i objektit informal deklaron se ka ndërtuar një 
godinë shërbimi të cilën kërkon ta legalizojë, Lagja “Barrikadë”, Bashkia Berat. 
Leja e Legalizimit me 10003369, datë 29.08.2019, ka miratuar legalizimin e Objektit “godinë 
shërbimi 1 kat”. Parcela ndërtimore 250 m2, sipërfaqja e ndërtimit 202 m2 me sipërfaqe totale për 
aktivitet222.6 m2 në favor të L A M, lëshuar nga EN me detyrë Përgjegjës i Sektorit të 
Legalizimit dhe DMme detyrë Drejtor. 
Vendimit nr. 2237, datë09.07.2018 “Për kualifikimin për legalizim të objektit informal në 
posedim të L M, ështënënshkruar nga Drejtori DM, Përgjegjësi e Legalizimeve EN dhe 
specialistja EK. 
-  Procesverbali i konstatimit në terren mban datën 21.04.2015 dhe nuk është plotësuar me të 
dhëna në të gjithë seksionet, konkretisht nuk përcaktohet sipërfaqja e gjurmës së objektit. 
Hartuar nga specielistët: F A, BP, HI D. Gjithashtu është edhe një procesverbal i hartuar me datë 
12.10.2017.Hartuar nga specielistët: S Ç, F. K dhe ThK. 
- Vendimit nr. 2237, datë09.07.2018, ndërkohë që procesverbali i konstatimit mban datën 
21.04.2015 dhe datën 12.10.2017, 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. 
- Vendimit nr. 2237, datë09.07.2018 “Për kualifikimin për legalizim të objektit informal” 
dhe Leja e leaglizimit nr. 10003369, datë 29.08.2019, në posedim të L M, është marrë në 
kundërshtim me ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e 
ndërtimeve pa leje” i ndryshuar, pasi sipas dokumentacionit disponibël në dosje, si genplani, 
harta dixhitale e paraqitur, objekti i legalizuar mbi kanal kullues(kjo e kofirmuar edhe me 
shkresën e ZVRPP-së nr. 7265/1, datë 30.10.2017, pasuritë nr. 3/327 dhe 4/6) dhe në këtë rast 
procesi i legalizimit duhej të ishte kushtëzuar prej autoriteteve të ujit, pasi në dosje  ndodhet 
shkresa nr. 241/1, datë 28.05.2018 dërguar nga Drejtoria e Kullimit Berat, e cila nuk shprehet 
lidhur me pasojat që sjell legalizimi i objektit për brezin mbrojtës të sisitemit të kullimit(duke 
kërkuar dokumentacion plotësues hartografik). Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me: 
ligjin nr. 8518, datë 30.7.1999, “Për ujitjen dhe kullimin”, të ndryshuar nr. 24/2017, Neni 46 
“Kundërvajtjet administrative” 
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; 
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-VKM nr. 280, datë 01.04.2015 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurave e dokumentacionit 
të zbatueshëm, për të kualifikuar ndërtime pa leje, shtesa anësore dhe /ose në lartësi në ndërtimet 
me leje”, ndryshuar me VKM nr. 756, datë 26.10.2016,Kreu III, pika 4, germat: “dh” dhe “e”.  
ku përcaktohet: 
 - “është ngritur brenda brezit mbrojtës të sistemeve kryesore të kullimit, të mbrojtura sipas ligjit 
nr. 8518, datë 30.7.1999, “Për ujitjen dhe kullimin”, të ndryshuar, si dhe akteve nënligjore në 
zbatim të tij. 
Dosjen nr. 618, VITI 2016 
Nga auditimi i procedurës së lëshimit të Lejes së legalizimit, bazuar në dokumentacionin gjendje 
nëdosjerezultoi se: 
Mungon vetëdeklarimi, por është një deklaratë me datë02.01.2016, ku poseduesi i objektit 
informal deklaron se ka ndërtuar një godinë sherbimi, të cilën kërkon ta legalizojë, Lagja 
“Barrikadë”, Bashkia Berat. 
Leja e Legalizimit me 10003105, datë 19.02.2019, ka miratuar legalizimin e Objektit “godinë 
shërbimi 1 kat”. Parcela ndërtimore 43.2 m2, sipërfaqja e ndërtimit 43.2 m2 me sipërfaqe totale 
për aktivitet43.2 m2 në favor të A A, lëshuar nga EN me detyrë Përgjegjës i Sektorit të 
Legalizimit dhe DMme detyrë Drejtor. 
Vendimit nr. 2909, datë 01.02.2019 “Për kualifikimin për legalizim të objektit informal në 
posedim të Agron Agalliut, ështënënshkruar nga Drejtori DM, Përgjegjësi e Legalizimeve EN 
dhe specialistja AG. 
- Procesverbali i konstatimit në terren mban nuk është plotësuar saktë, pasi nuk ka të përcaktuar 
datën e mbajtjes, si nuk ka të dhëna në të gjithë seksionet, konkretisht nuk përcaktohet sipërfaqja 
e gjurmës së objektit. Hartuar nga specialistët: S Ç, LDh dhe ThK. 
-Sipas dokumentacionit disponibël në dosje, si  genplani, harta dixhitale e paraqitur, rezulton  se 
objekti ndodhen në zonën e mbrojtur arkeologjike të miratuarme VKM nr. 767, datë 
12.11.2014 “Për shpalljen të qendrës historike të qytetit të Berat dhe miratimin e rregullores për 
mbrojtjen, konservimin e integruar dhe administrimin e saj e të zonës së mbrojtur përreth”, e cila 
ka shfuqizuar VKM nr. 826, datë 28.12.2005. 
Në dosje nuk disponohet ndonjë shkresë apo dokument nga institucionet përkatëse, lidhur me 
miratimin e vazhdimit të procedurave të legalizimit. 
- Vendiminr. 2909, datë01.02.2019“Për kualifikimin për legalizim të objektit informal” dhe 
Leja e leaglizimit nr. 10003105, datë 19.02.2019, në posedim të A A, është marrë në 
kundërshtim me dispozitat ligjore. 
Në vazhdimin e procedurave të legalizimit dhe lëshimin e lejes së legalizimit me nr. 10003105, 
datë 19.02.2019 objekti“godinë shërbimi 1 kat”, Parcela ndërtimore 43.2 m2, sipërfaqja e 
ndërtimit 43.2 m2 me sipërfaqe totale për aktivitet43.2 m2 në favor të A A si dhe Vendimit nr. 
2909, datë01.02.2019“Për kualifikimin për legalizim të objektit informal”, në posedim të A 
A, duhet të ishte vepruar në përputhje e zbatim, sipas nenit 38 të ligjit 27/2018 “Për trashëgiminë 
kulturore dhe muzetë”, ku përcaktohet: 
Këshilli Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore Materiale 
3. KKTKM-ja e organizon punën e ndarë në kolegje, të cilat kanë këto kompetenca: 
a) Këshilli Teknik, i përbërë nga 7 anëtarë, vepron si organ seleksionues dhe vlerësues i 
përputhshmërisë së kërkesave të paraqitura në KKTKM, si dhe në lidhje me ndërhyrjet me 
karakter mirëmbajtjeje të pasurive kulturore; 
b) Këshilli i Trashëgimisë Kulturore Materiale, i përbërë nga 15 anëtarë, vepron si organ 
vendimmarrës në lidhje me kërkesat për ndërhyrje mbi pasuritë kulturore të luajtshme e të 
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paluajtshme; pasuritë arkeologjike dhe çdo kërkese të lidhur të fushës, sipas parashikimeve të 
këtij ligji. 
Dhe  neni 48, ku përcaktohet: 
Lejet zhvillimore në zonat e rëndësisë kombëtare të trashëgimisë 
1. Projektet për leje zhvillimore dhe kërkesa për ndërhyrje në zonat e rëndësisë kombëtare të 
trashëgimisë kulturore miratohen dhe zbatohen në përputhje me dispozitat e ligjit të planifikimit 
dhe zhvillimit të territorit dhe këtij ligji. 
2. Lejet zhvillimore, të rikonstruksionit të ndërtesave dhe ato të infrastrukturës në qendrat 
historike, zonat arkeologjike A, B, duhet të miratohen fillimisht në KKTKM dhe më pas, sipas 
legjislacionit të planifikimit dhe zhvillimit të territorit. 
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 III. 4. d. ku përcaktohet: 

4. Ndërtimi informal i llojit “objekt”, i përfshirë në fushën e 
zbatimittëligjitnr.9482,datë3.4.2006,“Përlegalizimin,urbanizimin dheintegriminendërtimevepa 
leje”,tëndryshuar, dheqëështë ngritur jashtë vijës kufizuese të zonës informale të miratuar, 
përjashtohen ngalegalizimikur: 

d) është ngritur në zonat arkeologjike të kategorisë “B”, të shpallura me vendim të Këshillit 
të Ministrave, dhe për të cilat nuk është miratuar procedura e legalizimit nga Këshilli Kombëtar 
i Arkeologjisë; 

 
Përsa trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar, nga subjekti i audituar është para qitur 
observacione me shkresën nr. 2844/1, datë 13.10.2021, ardhur në KLSH me numër 536/6, datë 
14.10.2021,  nga personat e atakuar, ku sqarohet: 
Pretendimi i subjektit: 
Lidhur me konstatimin përDosja nr. 5433 viti 2014 ....  
Ku pretendoni se është trajtuar në kundërshtim me ligjin 9482 , datë 03.04.2006 “Për 
legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” i ndryshuar, pasi objekti nuk ka 
qënë objekt informal e për pasoj nuk mund të legalizohej.  
Ju sqarojmë se për pasurinë nr. 3/112 volum 26 faqe 108 është marrë kartela e pasurisë në datën 
25.03.2020 dhe harta treguese. Lloji i pasurisë  truall me sipërfaqe totale 334 m2 dhe sipërfaqe 
trualli 334 m2. Sipërfaqe ndërtese nuk ka,  do te thotë që mbi këtë pasuri ka një ndërtesë të 
paligjshme. Kjo gjë vërtetohet dhe nga harta treguese e cila ka shënjën konvencionale të një 
ndërtimi të pa ligjshëm.  
Përshkrimi i vecant në seksionin E të kartelës së pasurisë ka shënimin “ Kjo pasuri është 
okupuar nga: K Gj M. Ka një ndërtim të paligjshëm”.  
Të gjitha pasuritë të cilat nuk kanë dokumenta të regjistruara pranë zyrës dhe kanë ndërtim mbi 
to mbajnë këtë shënim në seksionin E. Kjo gjë e bërë nga regjistrimi fillestar i cili ka përfunduar 
në vitin 2015. 
Gjithashtu për këtë objekt i jemi drejtuar Bashkisë Berat me shkresën me Nr.2769 Prot. , datë 
08.09.2021, ku kërkojmë informacion, por akoma nuk është kthyer përgjigje(bashkëlidhur 
shkresa). 
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Për arsyet e mësipërme legalizimi i këtij objekti është bërë konform ligjit 9482 , datë 03.04.2006 
“Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” i ndryshuar dhe nuk 
qendrojnë pretendimet  tuaja. 
Gjithashtu keni cituar se mungon vetëdeklarimi por është deklarata....  
Deklarata qe subjekti ka në dosje është bërë konform ligjit dhe udhëzimeve sipas modelit të 
miratuar nga Këshilli i Ministrave për  subjektet që do të aplikonin për tu futur në proces 
legalizimi.. 
Lidhur me konstatimin përDosjen me nr. 274 ............... 
Për këtë subjekt pretendoni se është legalizuar në kundërshtim të ligjit 9482 , datë 03.04.2006 
“Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” pasi sipas planit rregullues 
të Bashkisë Berat, rezulton se objekti ndodhet brënda zonës të përcaktuar si zonë banimi me 
ndërtesa deri në 3 kate... 
Ju sqarojmë se Plani rregullues është parashikues dhe jo përfundimtar. Ligji 9482 , datë 
03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” i ndryshuar bie 
në kundërshtim me shumë rregulla dhe specifikime të vendosura për marrjen e lejes së ndërtimit 
në rregulloret dhe vendimet e planifikimit të territorit. 
Ju sqarojmë se Plani rregullues është parashikues dhe jo përfundimtar duke iu referuar VKM-së 
nr.280 e ndryshuar "Për përcaktimin e kritereve,të procedurave e dokumentacionit të 
zbatueshëm,për të kualifikuar ndërtime pa leje,shtesa anësore dhe ose në lartësi në ndërtimet me 
leje" nuk ka asnjë pikë ku të thuhet që tiu referohemi planit rregullues te miratuar.Pika 1/3 e 
VKM-së 280 ....... Pra pretendimi juaj nuk qëndron. 
Lidhur me konstatimin përreferencën nr. 13631, ZK 8501 ............... 
Për këtë dosje pretendoni se objekti ndodhet buzë Rrugës Nacionale.  
Për përcaktimin e kategorive të rrugëve i rreferohemi Autoritetit Rrugor Shqiptar i cili me 
shkresën Nr.4412/1Prot.,datë 15.06.2017 ka dërguar inventarizimin e rrugëve për Qarkun e 
Beratit. Referuar dhe hartës në faqen asig.gov.al pra mund të vërtetohet që objekti informal që 
është legalizuar është buzë rrugës lokale e cila kategorizohet si d ose f,ndërsa rruga kryesore 
është ajo me emërtesën SH72. 
Në foton e bashkëlidhur duket qartë objekti i legalizuar me ngjyrë të kuqe si dhe rruga kryesore 
me emërtesë SH72 e inventarizuar kategoria C. 
Observacion nga znj. EK; 
Lidhur me konstatimin për referencën nr. 013602, ZK 8501,… rregjistrimi i pasurisë truall dhe 
ndërtes të përftuar me Leje Legalizimi 10002757 datë 29.09.2018. 
Për këtë dosje pretendoni se mungon vetëdeklarimi,por theksoj se  në bazë të VKM-së 589 datë 
10.09.2014  pika 2, ......, theksoj se Deklarata e Përfshirjes në Procedurat e Legalizimit të 
Ndërtimit pa Leje dhe /ose Shtesës në Ndërtim me Leje është e miratuar sipas këtyre 
përcaktimeve ligjore. 
Në lidhje me firmën tek vendimi i kualifikimit si specialiste e kam pohuar edhe gojarisht gjatë 
auditimit, se përgjegjësi i Legalizimit të asaj kohe e ka përdorur pa djeninë time firmën.Ka 
hequr fletën e mbrapshme të vendimit të kualifikimit të dosjes me nr.254.Vendimet mbajnë të 
njëjtin numër, këtë jua kam komunikuar të dyve si përgjegjësit dhe drejtorit dhe nuk gjeta 
zgjidhje. 
Lidhur me Dosjen  nr. 254 viti 2006, ZK 8501 subjekti është pajisur me leje legalizimi 
nr.10003369,datë 29.08.2019. 
Nga ana ime si specialiste kam hartuar shkresën  për tek Bordi i Kullimit Berat ku kërkohej 
informacion nëse ky objekt informal sjell probleme me brezin mbrojtës të kullimit apo jo.Nga 
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bordi i Kullimit ka ardhur shkresa me Nr.241/1prot  datë 28.05.2018 të cilën e gjeni 
bashkëlidhur. 
Pas kësaj kam hartuar shkresën tjetër në datë 30.05.2018 të cilën e kam të rruajtur në 
kompjuterin tim,por ishpërgjegjësi dhe ish drejtori nuk e kanë nisur për protokoll. 
Për të cilën nuk erdhi përgjigje dhe nga ana ime është kryer kualifikimi në bazë të VKM-së 280 e 
ndryshuar pika 8/2 ku thuhet se; Kërkesa konsiderohet e miratuar në heshtje, sipas dispozitave 
të Kodit të Procedurave Administrative, nëse autoriteti nuk shprehet brenda 45 ditëve. Nga ish 
drejtuesit nuk më është komunikuar që shkresa e dytë nuk është përcjell për në protokoll. 
Qëndrimi i Grupit të auditimit: 
Grupi i auditimit nuk i pranon pretendimet tuaja, pasi observacioni juaj nuk është i argumentauar 
me fakte dhe shoqëruar me dokumente argumentuese, janë paraqitur të njëjtat fakte dhe 
argumente për të cilat jemi shprehur në Projekt raportin e auditmit,  për rrjedhojë nuk pranohet 
nga grupi i auditimit. Pranojmë pretendimin tuajpër dosjen nr. 5433, viti 2014, lidhur me 
ekzitencën e deklaratës për objektin e legalizuar, që në këtë rast zëvendëson vetdeklarimin e 
qytetarit. Lidhur me  konstatimin tonë për dosjen nr. 274,  pretendimet tuaja janë të pa bazuara 
dhe të pa argumentuara,   
Lidhur me pretendimin tuaj për referencën nr. 13631, ZK 8501, lidhur me kategorizimin e rrugës 
ku ne kemi konstatuar se nuk është respektuar distanca duke e kategorizuar C, sqarojmë se 
konstatimi ynë lidhët me faktin se referuar përmasave dhe gjërësisë së karrexhatës, kjo rrugë sot 
është e kategorisë C. Argumenti juaj(ortofoto  bashkëlidhur), se ky segment rruge i përket 
kategorisë D ose F, nuk qëndron pasi referuar ortofotos(viti 2015) dhe  shkress së ARRSH-së 
nr.4412/1Prot., datë 15.06.2017, në atë periudhë kjo rrugë ka qenë në fazë projekti e pandërtuar, 
ndaj nuk mund të kategorizohej në C, ndërsa gjatë miratimit tëLejes së Legalizimit me nr. 
10002656, datë 16.08.2018, duhet të konsiderohej kategorizimi i këtij segmenti rrugor.Për 
rrjedhojë konstatimi ynë mbetet i pandryshuar..  
Lidhur me pretendimet dhe argumentet e paraqitura për konstatimet që ju përkasin referencës 
nr. 013602, ZK 8501,… rregjistrimi i pasurisë truall dhe ndërtes të përftuar me Leje Legalizimi 
10002757 datë 29.09.2018, Dosjes  nr. 254, viti 2006, ZK 8501 subjekti është pajisur me leje 
legalizimi nr.10003369, datë 29.08.2019, Grupi i Auditimit sqaron se do të pranohen pretendimet 
lidhur me shkallën e përgjegjësisë që bie mbi sejcilin punonjës që ka punuar këto praktika, duke 
ju referuar dokumentacionit të paraqitur, ndërsa nuk ndryshojnë konstatimet tona lidhur me 
problematikat dhe shkeljet e konstatuara. 
 
Titulli i Gjetjes: Auditimi i zbatimit të procedurave të dhënies së lejeve të legalizimit nga 
Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat (ish-Drejtoria Rajonale e 
ALUIZNI-t Berat) 
Situata: 
Për periudhën objekt auditimi, u konstatua se në 5 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). 
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Impakti:  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 Berat të marë masa për 
13 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. 
Titulli i Gjetjes: Auditimi i zbatimit të procedurave të dhënies së lejeve të legalizimit nga 
Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat (ish-Drejtoria Rajonale e 
ALUIZNI-t Berat) 
Situata: 
Në 6 raste, legalizimi i objekteve informale është kryer në kundërshtim me dispozitat e ligjit të 
legalizimit dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij, pasi:  
- Në 1 rast, për lejen e legalizimit nr. 1000324, datë 30.03.2020, regjistruar në KPP volum 40, 
faqe 204, pasuria nr. 3/423-Nd, është kryer legalizimi i objektit informal të ndërtuar në buzë të 
kanal(distancë 1.7 m) pa respektuar distancat dhe në këtë rast procesi i legalizimit duhej të 
ishte kushtëzuar prej autoriteteve të ujit, pasi në dosje nuk ndodhet dokumentacioni argumentues. 
- Në 1 rast, për lejen e legalizimit nr. 10003369, datë 29.08.2019, regjistruar në KPP  pasuria nr. 
3/423-Nd, është kryer legalizimi i objektit informal, i cili rezulton i ndërtuar mbi kanal kullues, 
pa respektuar distancat dhe në këtë rast procesi i legalizimit duhej të ishte kushtëzuar prej 
autoriteteve të ujit, pasi në dosje nuk ndodhet dokumentacioni argumentues. 
- Në 1 rast, për lejen e legalizimit nr. 10002757, datë 20.09.2018, regjistruar në KPP volum 39, 
faqe 236, pasuria nr. 12/475-Nd, është kryer legalizimi i objektit informal të ndërtuar në zonë 
lumore (indeks I/50), duke shkelur kushtet e përcaktuara në planin rregullues, 
- Në 1 rast, për lejen e legalizimit nr. 10003533, datë 28.05.2020, regjistruar në KPP volum 40, 
faqe 221, pasuria nr. 11/11-Nd, është kryer legalizimi i objektit informal të ndërtuar duke 
miratuar 1 kat më tepër, se sa lejon plani rregullues i miratuar; 
- Në 1 rast, për lejen e legalizimit nr. 10002656, datë 16.08.2018, regjistruar në KPP volum 39, 
faqe 211, pasuria nr. 4/165-Nd, është kryer legalizimi i objektit informal, pa respektuar 
distancat nga rrugët, ndërkohë që në dosje nuk ka korrespodencë shkresore me Autoritetin 
Rrugor Shqiptar. 
- Në 1 rast.Leja e Legalizimit me nr. 10003105, datë 19.02.2019 është lëshuar për një objekt 
informal që ndodhen në zonën e mbrojtur arkeologjike  të miratuar me VKM nr. 767, datë 
12.11.2014 “Për shpalljen të qendrës historike të qytetit të Berat dhe miratimin e rregullores për 
mbrojtjen, konservimin e integruar dhe administrimin e saj e të zonës së mbrojtur përreth 
Kriteri: 
Ligji nr. 9482, datë 03.04.2006, të ndryshuar, Ligji Nr.8093, datë 21.03.1996 “Për rezervat 
ujore”, neni 2, pika 5 neni 4, pika 5,ligji nr.111/2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve 
ujore”, neni 84 dhe akteve nënligjore në zbatim të tij; Ligji Nr.8378,  datë  22.07.1998 i 
ndryshuar “Kodi rrugor në Republikën e Shqipërisë”, neni 2 dhe neni 4 i tij, nenet 38, 48 të ligjit 
nr. 27/2018 “Për trashëgiminë kulturore dhe muzetë”, VKM nr.280, datë 01.04.2015, Kreu III, 
pika 2, gërma “h”, pika 3, pika 4, germë “e”, VKM nr.589, datë 10.9.2014, i ndryshuar, VKM nr. 
153, datë 07.04.2000 “Për miratimin e rregullores së zbatimit të Kodit Rrugor në Republikën e 
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Shqipërisë” neni 25, pika 2; dhe Planin e përgjithshëm rregullues të Bashkisë Berat, miratuar me 
Vendimin e KKT-së nr. 3, datë 29.12.2016; 
Impakti:  
Në 2 raste, legalizimi është kryer per objekte që ndodhen afër apo mbi kanalet kulluese, duke 
mos respektuar distancat e përcaktuara; 
Në 1 rast, legalizimi është kryer duke mos zbatuat dispozitat ligjore, lidhur me respektimin e 
distancave të objekteve të legalizuara me rrugët sipas kategorive përkatëse; 
Në 2 raste, legalizimi është kryer duke mos zbatuat dispozitat ligjore, lidhur me respektimin e 
kërkesave dhe kushteve të përcaktuara sipas Planit rregullues të miratuar, për zonat jo informale; 
ndërsa në 1 rast nuk janë zbatuar kërkesat ligjore, duke legalizuar objekte që ndodhen në në 
zonën e mbrojtur arkeologjike. 
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 lartë 
Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat, në bashkëpunim 
me Drejtorinë e Përgjithshme të ASHK Tiranë, të marrë masa të rivlerësojë procedurat e 
legalizimit për objektet informale të pajisura me leje legalizimi në 6 rastesi me lart dhe në 
referencë të akteve ligjore e nënligjore, të vlerësojë procedurat për shfuqizimin e lejes së 
legalizimit. Gjithashtu për pasuritë e regjistruar sipas lejeve legalizimi konstatuar të lëshuara me 
shkelje në 6 raste,të marë masa të nxjerrë urdhër kufizimi, deri në plotësimin e dokumentacionit 
të kërkuar ligjor. 
-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të procedurave të dhënies së lejeve të legalizimit 
nga Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat (ish- Drejtoria Rajonale e 
ALUIZNI-t Berat), rezultoi: 
Situata: 
Është legalizuar objekti “Godinë e kombinuar 1 kat”, regjistruar në KPP pasuria nr. 3/423-Nd, 
volum 40, faqe 204, ZK 8501, (Leja e Legalizimit me nr. 1000324, datë 30.03.2020 në favor të 
për subjektin “A-G” shpk), me sipërfaqe të ndërtimit 578.6 m2 dhe parcelë ndërtimore me 
sipërfaqe 1298 m2, me sipërfaqe totale për banim 200.7 m2 dhe për aktivitet sipërfaqja 377.9 m2, 
ku referuar dokumentacionit hartografik (hartës së vjetër me indeks harte BR-4 e vënë në 
dispozicion, e cila ka shërbyer për regjistrimin fillestar ortofotove të viteve 1999, 2007 dhe 
2015), rezulton se se një pjesë e objektit të legalizuar, për sipërfaqen prej 437 m2, ka egzistuar 
para vitit 1991 dhe nuk ka ndryshuar aspak as në formë e as në ndërtim përveçse shtesës anësorë 
nga lindja në drejtim të kanalit, i cili rezulton si ndërtim i ri me sipërfaqe 140.8 m2. 
Kriteri:neni nr. 1 të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin 
e ndërtimeve pa leje”. 
Impakti:  
është mundësuar tjetërsimi i paligjshëm i pronës shtetërore në favor të personave privat. Në këtë 
mënyrë prona shtetërore ka humbur funksionin themelor të saj me qëllim ruajtjen e pronësisë 
shtetërore, karakteristikat, mosndryshimi i destinacionit, mirëmbajtja dhe kushtet e të drejtës së 
përdorimit publik të pronës, si dhe kushtet e realizimit të funksioneve të saj. 
Shkaku: Leja e legalizimit është miratuar në kundërshtim me dispozitat ligjore, pasi ka 
legalizuar objektin ekzistues në pronësi “shtet”, të ndërtuar para vitit 1991. 
Rëndësia: e lartë 
Rekomandim: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat për rastin e 
mësipërm, të vendosë masë kufizimi dhe të fillojë procedurat për shfuqizimin e lejes së 
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legalizimit sipas parashikimeve të Kodit të Procedurave Administrative, si dhe të njoftojë 
organet vendore për të filluar procedurat përkatëse të evidentimit së pronësisë të objektit. 
Titulli i Gjetjes: Auditimi i zbatimit të procedurave të dhënies së lejeve të legalizimit nga 
Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat (ish-Drejtoria Rajonale e 
ALUIZNI-t Berat) 
Situata: 
Për të njëjtin subjekt janë mirauar 3 leje legalizimi, përkatësisht, Leja e Legalizimit me nr. 
10003297, datë 25,06,2019, Leja e Legalizimit me nr. 10003525, datë 30.03.2019 dhe Leja e 
Legalizimit me nr. 1000324, datë 30.03.2020.Referuar formularit të pagesës së taksës së ndikimit 
në infrastrukturë, për të 3 rastet rezulton se është aplikuar taksë e favorizuar duke aplikuar 0.5 % 
të vlerës totrale, ndërsa duhet të aplikohej vetëm për njërin objekt(atë të legalizuar më parë),për 
rrjedhojëNga Bashkia Berat nuk është aplikuar e saktë vjelja taksës së ndikimit në 
infrastrukturë për tre objektet informale. 
Kriteri:neni 27 iligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e 
ndërtimeve pa leje”. 
Impakti:  
 Nga përllogaritja e gabuar e taksës së ndikimit në infrtastrukturë, për tre objekte të legalizuara 
për të njëjtin posedues, është krijuar ardhur e munguar në vlerën prej 988,000 lekë[ 1,129,100 
lekë(873.6 m2  x 32,313 lekë/m2 x 4 %)-141,100 (873.6 m2  x 32,313 lekë/m2 x 0.5%)(vlera e 
likujduar)]. 
Shkaku: Nga Bashkia Berat është aplikuar çmim favorizues për tre objekte të legalizuara që 
posedohen nga i njëjti person, ku në fakt favorizimi duhet të bëhej vetëm për njërin nga objektet. 
Rëndësia: e lartë 
Rekomandimi: Drejtoria Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat, të marrë t’i 
kërkojë Bashkisë Berat, vërtetimin mbi llogaritjen dhe pagesën e taksës së ndikimit në 
infrastrukturë në vlerën prej 988,000 lekë, nga subjekti “A” shpk, si dhe të kërkojë që të bëhet 
regjistrimi në sektorin përkatës të kartelës, në refuzim të vendosen masë për kufizimin deri në 
arkëtimin e plotë të detyrimeve të papaguara. 
 

ZK8502 
1. Titulli i Gjetjes: Auditimi i zbatimit të procedurave të dhënies së lejeve të legalizimit nga 
Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat (ish-Drejtoria Rajonale e 
ALUIZNI-t Berat) 
Situata:Me referencë  nr. 01443 në emër të z.MAB është bërë regjistrimi i lejes se legalizimit 
për shtesë kati për banim, me sipërfaqe ndërtimi 200 m2 truall dhe sipërfaqe ndërtimi 137m2, e 
pasqyruar në kartelën e pasurisë së paluajtshme, me nr.pasurie 9/148, vol.15 faqe 227 në lagjen 
Çlirim. 
Nga shqyrtimi i veprimeve rezulton se: 
-Pasuria me nr.9/148, me sipërfaqe 200m2 truall dhe 137 ndërtese ka qenë fillimisht e regjistruar 
me referencën nr.04504, në të cilën mungon titulli i pronësisë dhe për pasojë ka patur urdhër 
kufizimi me nr.7 datë 20.12.2011.Referenca me të cilën është regjistruar leja e legalizimit  nr. 
014434 është  fiktive, pa administruar asnjëlloj dokumentacioni.  
-Urdhri i kufizimi është hequr pa administruar asnjë dokumentacion pronësie dhe nuk ka 
referencë apo firmë nënshkrimi nga juristët e DVASHK për këtë veprim. 
Si pasojë, është lëshuar certifikata e pronësisë në mënyrë fiktive me datë 30.09.2020, për 
praktikë që rezulton e papërfunduar në sistemin e kadastrës dhe që nuk është firmosur në 
kartelën e pasurisë së paluajtshme nga juristët e DVASHK-Berat, veprime këto në kundërshtim 
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me neni 193 të Kodit Civil. që nuk është firmosur në kartelën e pasurisë së paluajtshme  nga 
juristët e DVASHK-Berat, veprimet ne kundërshtim me neni 193 të Kodit Civil dhe ligjin 
111/2020 “Për Kadastrën”. Certifikata është lëshuar nga ish-Drejtori, z.EN 
Kriteri: Neni 193 i Kodit Civil. 
Ndikimi:Nga kryerja e veprimeve fiktive është regjistruar objekti në mungesë të të Titullit të 
pronëisë.  
Rëndësia: E lartë. 
Shkaku: Kryerja e veprimeve fiktive. 
Rekomandim: DVASHK Berat të marrë masa për vendosjen e urdhër kufizimit mbi pasurinë me 
nr. 9/148, vol.15 faqe 227. 
2. Titulli i Gjetjes: Auditimi i zbatimit të procedurave të dhënies së lejeve të legalizimit nga 
Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat (ish-Drejtoria Rajonale e 
ALUIZNI-t Berat) 
Situata: Me referencë nr.03748, për regjistrimin e lejes së legalizimit nr.10002163,  datë 
26.12.2017 me sipërfaqe parcele ndërtimore 951 m2 dhe sipërfaqe ndërtimi 232.7 m2, për të cilat 
janë lëshuar certifikatat e pronësisë 23.07.2019.Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se në 
gen-plan është pasqyruar në mënyrë të parregullt sipërfaqja e truallit prej 951 m2, duke përfshire 
sipërfaqe që shtrihen përtej truallit funksional të objektit, e për rrjedhojë ky subjekt ka përfituar 
252 m2 sipërfaqe trualli më shumë (3*232.7=698). Genplani është miratuar nga specialistët 
z.DG, z.ThK dhe Drejtori z.DM. 
Leja e legalizimit është miratuar nga z.EN, përgjegjës i sektorit të legalizimit dhe Drejtori z.DM. 
Kriteri:Ligji nr.9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e 
ndërtimeve pa leje”,  neni 17 germa b ku përcaktohet se “Për ndërtimet pa leje me funksion 
social-ekonomik zbatohet vetëm kriteri i trefishit të sipërfaqes së bazës së ndërtimit”. 
Ndikimi: Përfitim i parregullt i sipërfaqes së truallit. 
Shkaku: Pasqyrim i pasaktë i gen-planit dhe zbatimi i gabuar i ligjit. 
Rëndësia: E mesme. 
Rekomandim: DVASHK Berat të marra masa për vendosjen e urdhër-kufizimit mbi pasurinë e 
përfituar me lejen e legalizimit nr.10002163 deri në korrigjimin dhe ribërjen e gen-planit, ku të 
zbritet sipërfaqja prej 252 m2 që nuk korrespondon me truallin funksional të objektit. 
3. Titulli i Gjetjes: Auditimi i zbatimit të procedurave të dhënies së lejeve të legalizimit nga 
Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat (ish-Drejtoria Rajonale e 
ALUIZNI-t Berat) 
Situata:Me referencë nr. 03611, nr.2251 kërkese, datë 20.03.2019, për regjistrimin e lejes se 
legalizimit nr.10003140 ,datë 23.02.2019 për objektin “shtese kati për banim në objektin 
ekzistues 3 kate” , me sipërfaqe parcele ndërtimore  191 m2 dhe sipërfaqe ndërtimi 191 m2 dhe 
sipërfaqe totale e ndërtimit për banim 236 m2. Kjo leje legalizimi është regjistruar në volumin 
21, fq.126 dhe është ngritur mbi ndërtimin ekzistues prej 3 katesh. 
Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se: 
-Leja e legalizimit nr.1003140 datë 23.02.2019, miratuar nga përgjegjësi i sektorit të Legalizimit, 
z.EN dhe Drejtori z.DM është në kundërshtim me planin rregullues të qytetit të Beratit, i cili për 
zonën ku është miratuar kjo leje, lagjia Uznovë, lejon ndërtimi jo më shumë se 3 kate. 
Kriteri: Vendimi i Këshillit Bashkiak të Beratit, nr.108 datë 25.11.2016 dhe vendimit të 
Këshillit Kombëtar të Territorit, nr.3 datë 29.12.2016. 
Ndikimi: Cenimi i planit rregullues 
Shkaku: Moszbatimi i drejtë i kaudrit rregullator. 
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Rekomandim: DVASHK Berat të marrë masa për të konfirmuar nga Bashkia Berat regjimin e 
numrit të kateve në lagjen Uznovë dhe në varësi të përgjigjes nga bashkia, të vlerësojë vendosjen 
e kufizimit mbi shtesën e përfituara me lejen e legalizimit nr.1003140. 
4.Titulli i Gjetjes: Auditimi i zbatimit të procedurave të dhënies së lejeve të legalizimit nga 
Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat (ish-Drejtoria Rajonale e 
ALUIZNI-t Berat) 
Situata:Në 6 raste, janë legalizuar objekte ekzistuese, me sipërfaqe trualli mbi 3-fishin e lejuar, 
të regjistruara në kadastër dhe që kanë qenë të shoqëruara me urdhër-kufizimi. 
Konkretisht, janë legalizuar: 
• Me reference nr.012203, nr. kërkese 7991 datë 27.08.2019 është bërë regjistrimi i lejes 
së legalizimit nr.1000353 datë 3.07.2019 për godinë banimi 2 kate, me sipërfaqe ndërtimi 115m2 
dhe sipërfaqe parcele ndërtimore 360 m2 në emër të K K. Nga shqyrtimi i dokumentacionit 
rezulton së emër të z.K është e regjistruar pasuria me nr.19.323-Nd, vol.34 faqe 13 e llojit 
ndërtesë, për të cilën me reference nr.08780 vitit 2013 ka patur një urdhër kufizimi për ndalim 
veprimesh deri në zgjidhjen e problemit të dalë nga regjistrimi i gabuar hipotekor. Për këtë 
ndërtesë është bërë një deklaratë noteriale nga pronari me nr.20500/2069 ku shprehet prishja e 
objektit. Kjo kartele e pasurisë së paluajtshme nuk është mbyllur. Për rrjedhojë, kjo pronë është 
përfshirë në procedurën e legalizimit, ndonëse nga ortofotot rezulton të mos jetë prishur. Po 
ashtu, data e vetëdeklarimit është 20.09.2014. Leja e legalizimit është miratuar nga z.E N, 
përgjegjësi i sektorit të legalizimit dhe Drejtori DM.  
- Me reference nr.04529 datë 26.05.2006 për pasurinë me nr.19-64 –nd, vol.15, faqe 88 me 
sipërfaqe objekti 174 m2 (LN 2018 147m2), e regjistruar në kundërshtim me pikën 15 të 
Rregullore për Punën në Hipotekë ku përcaktohet se : vërtetimi gjyqësor i faktit të pronësisë i 
dhënë pas datës 1 Nëntor 1994 nuk regjistrohet. Edhe vërtetimi gjyqësor i faktit i bërë para kësaj 
datë dhe i pa hipotekuar”. Kjo pronë është regjistruar nga ish-regjistruesi z.RP. Me referencën 
nr.07543 datë 24.01.2012 mbi këtë pronë është vendosur urdhër kufizimi me arsyetimin e 
mungesës së dokumentacionit të pronësisë. Me referencën nr.012323 kjo kartelë është mbyllur 
bazuar në deklaratën noteriale për prishje objekti dhe është përfshirë në procedurën e legalizimit, 
bazuar ne lejen nr. nr.1003458 datë 30.12.2019. Leja legalizimit, miratuar nga z.NP dhe z.EN. 
- Me reference nr.019002, nr.kërkese 10199 datë 06.10.2020 për regjistrimin e lejes së 
legalizimit nr.10003699 datë 20.09.2020 sipas kërkesës së aplikuar nr.11855 datë 15.2.2020 
është regjistruar  pasuria me nr.13/195 me sipërfaqe ndërtimi 104.6m2 dhe sipërfaqe trualli 500 
m2, vol.35, fq.155 në emër të z.B M.  Kjo pasuri, ekzistuese që ne vitin 1996 sipas aktit të 
kolaudimit, pa marrëdhënie me truallin, është përfshirë në procedurën e legalizimit bazuar në një 
deklaratë noteriale datë 19.02.2019, nr. 1455 repertori  nr. 664 koleksioni, përmes së cilës 
qytetari ka deklaruar se ka prishur banesën dhe se nuk është subjekt i veprave penale. Nga 
ortofotot në portalin ASIG, kjo ndërtese nuk rezulton të jetë prishur ndonjëherë si dhe nuk është 
marrë konfirmim nga bashkia për prishjen e objektit.-Nga baza e të dhënave të legalizimeve, nuk 
rezulton që z.M të ketë bërë vetëdeklarim për t’u përfshirë në proces legalizimi. Po ashtu, leja e 
legalizimit për parcelën ndërtimore është miratuar mbi 3-fishin e lejuar. Për rrjedhojë, subjekti ka 
përfituar 188 m2 truall me shumë. Leja e legalizimit është miratuar nga përgjegjësi i sektorit të 
legalizimit XhP dhe Drejtori EN. Gen-plani është miratuar nga znj.DC, znj.EK dhe Drejtori EN. 
- Nga shqyrtimi i lejes së legalizimit nr.1003245 datë  26.04.2019  është legalizuar objekti me 
sipërfaqe 73.8. m2 dhe sipërfaqe e parcelës ndërtimore 310m2 në emër të z.S H R dhe L G R, për 
objekt “godinë shërbimi 1 kat”. Nga shqyrtimi i dokumentacionit rezulton se sipërfaqe e parcelës 
ndërtimore prej 310 m2 është miratuar në kundërshtim me nenin 7 germa b, ku përcaktohet se 
“për ndërtimet pa leje me funksion social-ekonomik zbatohet vetëm kriteri i trefishit të 
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sipërfaqes së bazës së ndërtimit”. Për pasojë, nga sipërfaqja prej 221 m2 që duhet të përfitonte 
përfituesi i lejes së legalizimit, është miratuar një sipërfaqe prej 88 m2 më shumë sesa përcakton 
ligji.Leja e legalizimit është miratuar nga z.EN, përgjegjës i  sektorit të legalizimit dhe 
z.DMDrejtor. Gen-plani është miratuar nga sektori i hartografisë dhe i çështjeve të pronësisë, 
z.DG,  z.ThK dhe Drejtori z.DM. 
- Leja e legalizimit nr.10001414 datë 04.05.2017 është lëshuar certifikata e pronësisë për 
pasurinë nr.13/137, vol.25 faqe 176, me sipërfaqe tepër. Leja e legalizimit është miratuar nga znj. 
EK përgjegjës i  sektorit të legalizimit dhe z.PS, Drejtor. Gen-plani është miratuar nga sektori i 
hartografisë dhe i çështjeve të pronësisë, z.DG dhe z.F A. 
- Leja e  legalizimit nr.10003448 datë 11.--. 2019 për objektin godinë shërbimi 1 kat, me 
sipërfaqe ndërtimi 38.6m2 dhe sipërfaqe parcele ndërtimore 160 m2, rezulton se:Leja e 
legalizimit miratuar nga z.EN dhe z.NP nuk ka zbatuar kriterin e trefishit të sipërfaqes së bazës 
së ndërtimit për parcelën ndërtimore, duke dhënë 44m2 më shumë sesa përcakton kuadri 
rregullator 
Kriteri: Ligji nr.9842 datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e 
ndërtimeve pa leje” ndryshuar me ligjin 20/2020. 
Ndikimi: Legalizimi i godinave ekzistuese me probleme në dokumentacion dhe përdorimi i ligjit 
të legalizimit për heqjen e kufizimeve të pasurive me probleme. 
Shkaku: Interpretim i gabuar i ligjit të legalizimeve. 
Rëndësia:E mesme. 
Rekomandim: DVASHK Berat të marrë masa për të mos vijuar procedurën e legalizimit për 
objekte ekzistuese, pa marrë konfirmimin nga një institucion shtetëror për shembjen e objektit si 
dhe të vlerësojë vendosjen e urdhrit të kufizimit për pjesët tepër të sipërfaqeve të përfituar përtej 
3-fishit të parcelës ndërtimore, për diferenca më shumë se 50 m2. 
5. Titulli i Gjetjes: Auditimi i zbatimit të procedurave të dhënies së lejeve të legalizimit nga 
Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat (ish-Drejtoria Rajonale e 
ALUIZNI-t Berat) 
Situata:Me referencë nr. 3673 me nr. kërkese 3846 datë 07.05.2019 për shërbimin korrigjim 
gabimi ne kartele, për pasurinë nr.111/11, vol.1, fq.121 e llojit arë +truall me sipërfaqe 2471 m2 
arë, 200m2 truall dhe 76 m2 ndërtesë në lagjen Uznove, është regjistruar leja e legalizimit 
nr.10003197  datë 29.03.2019 për objekti shërbimi 1 kat me sipërfaqe parcele ndërtimore 160m2 
dhe sipërfaqe ndërtimi 160 m2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit konstatohet se është bashkuar 
objekti pa titull pronësie prej 76 m2, objekt me vete, me objektin e legalizuar prej 160 m2. Po 
ashtu, është regjistruar edhe sipërfaqja e truallit prej 360 m2(nga te cilat 200m2 pa titull 
pronësie), në kundërshtim me urdhrin për regjistrim kufizimi nr.1677 prot, datë 20.12.2018, për 
ndalimin e veprimeve për shkak të mungesës së elementeve të formës dhe përmbajtjes së listës 
emërore të pronarëve të trojeve dhe shtëpive të zk 8504, Uznovë. 
Nga veprimet në kartelë rezulton se është regjistruar në kundërshtim me nenin 193 të Kodit Civil 
një sipërfaqe ndërtese 235 m2. Sa më sipër është lëshuar certifikata për sipërfaqen 235 m2 si dhe 
për sipërfaqen e truallit 360 m2 truall me datë 08.05.2019. 
Praktika është përpunuar nga z.BZ dhe z.AS, i cili ka ushtruar detyrën e regjistruesit për 
periudhën 02.03.2019-10.05.2019. 
Kriteri: Neni 193 i Kodit Civil. 
Ndikimi:është regjistruar pasuria ndërtesë me sipërfaqe70 m2, pa Titull pronësie. 
Shkaku: Zbatim i gabuar i kuadrit rregullator dhe përdorimi i një akti pronësie për të legjitimuar 
një objekt tjetër, pa titull pronësie. 
Rëndësia: E lartë. 
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Rekomandim: DVASHK Berat të marrë masa për vendosjen e kufizimit, rikthimin e kartelës në 
gjendjen e mëparshme për pasurinë nr.111/11, vol.1, fq.121 dhe hapjen e një kartele të re për 
riregjistrimin e lejes së legalizimit. 
Komenti i subjektit: Rezulton se, ne DVASHK Berat është regjistruar pasuria nr. 111/11, vol. 1, 
faqe 121, zona kadastrale 8504 Uznove, ne emer te Ç H, i cili e ka perfituar ne baze te nje 
kontrate kembimi. Per kete pasuri te paluajtshme pasi është aplikuar dhe regjistruar kontrata e 
mesiperme, rezulton se është leshuar çertifikate pronesie, ne pronesi te ketij shtetasi, pasi jane 
verifikuar elementet sipas shtojcës nr. 2 (Miratuar me Udhëzim të Këshillit të Ministrave nr. 1, 
datë 31.01.2007 “Për procedurat e regjistrimit e regjistrimit të pasurive të paluajtshme”). 
Kartela e kesaj pasurie te paluajtshme mban datë perfundimtare 10.10.1999. Bazuar ne UKM   
nr. 2, datë 13.06.2013 “Për mënyrën e procedimit të organeve të administratës publike për 
pasuritë e paluajtshme të fituara më AMTP”, i ndryshuar me vendimin nr. 994/2015, të tretët nuk 
ndalohen të kryejnë veprime, me përjashtim të mbajtësit të parë të titullit të pronësisë, 
trashëgimtarëve të tij ligjor (kur pasuria ka kaluar në bazë të dëshmisë së trashëgimisë ligjore) 
ose krijojnë mbivendosje (kur pronësia rrjedh nga i njëtjti akt). 
Gjithashtu rezulton se veprimet e tjera si regjistrim i lejes se legalizimit dhe bashkimi i pasurive 
te te njejtit pronar, jane kryer ne zbatim dhe reference te Kodi Civil i Republikes se Shqiperise, 
neni 193, si dhe ligjit nr. 111/2018 “Per Kadastren” nenet 21, 23, 24 dhe 42 te tij, rregullorja nr. 
184, datë 08.04.1999 Kreu VI, pika 5. 
Qëndrimi i audituesit: Observacioni nuk merret në konsideratë. AMTP nuk përbën titull 
pronësie për truallin. 
6. Titulli i Gjetjes: Auditimi i zbatimit të procedurave të dhënies së lejeve të legalizimit nga 
Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat (ish-Drejtoria Rajonale e 
ALUIZNI-t Berat) 
Situata: Me reference nr.1572, numër aplikimi 7438, datë 14.11.2018 është regjistruar leja e 
legalizimit me nr.1002821 datë 31.10.2018 me sipërfaqe ndërtimi dhe parcele ndërtimore 
86.5m2. Lidhur me titullin e pronësisë mbi tokën, në lejen e legalizimit përcaktohet se 
konfirmohet me shkresën nr.5757/1, protokolluar nga ZVRPP Berat me datë 18.10.2018 në 
zk.2848 , nr. pasurie 25/29. Kjo pasuri me nr. 25/29-nd është regjistruar në volumin 7, fq.174  
me sipërfaqe 86.5 m2 ndërtesë. 
Nga shqyrtimi i kartelave rezulton se është legalizuar një objekt ekzistues, i cili është regjistruar 
fillimisht volumin 1, fq.198, bazuar në AMTP-22, ku është pasqyruar pasuria me nr.25-29, me 
sipërfaqe 200 m2 truall dhe 80 m2 ndërtese. Duke qene se kjo pasuri në emër të z.A D nuk 
figuron  në listën e trojeve të Otllakun, e për pasojë nuk duhej regjistruar, në këtë rrethana të 
mosligjerimit të pasurisë, kjo pronë është përfshirë në proces legalizimi.  Vetedeklarimi është 
bërë në datën 17.10.2014 
Me urdhrin nr.1497 datë 27.11.2018 të regjistruese BC, bazuar në faktin se origjina e pronësisë 
së truallit të parcelës ndërtimore është AMTP-nr.22 datë 10.0.1997 e cila është me të meta dhe 
me mangësi (në elementë të formës dhe përmbajtjes së aktit), në referim të VKM nr.994 datë 
09.12.2020 është urdhëruar: 
• Të vijohet me regjistrimin e lejes së legalizimit të mësipërme si pasuri e llojit “ndërtese” 
pa]a marrëdhënie me truallin, pa u bërë ndarja e parcelës ndërtimore, duke kryer lidhje midis 
truallit dhe ndërtesës në seksionin përkatës të kartelave 
• Kjo ndarje të bëhet pasi të jetë konfirmuar AMTP-ja sipas dispozitave ligjore të 
parashikuar në VKM nr. 994, datë 10.12.2015 “Për procedurën e regjistrimit të akteve të marrjes 
së tokës në pronësi”. 
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• Regjistrimi i parcelës ndërtimore të  ngelet ne emër të pronarit të mëparshëm deri në 
realizimin në bashkëpronësi të truallit dhe me pas të vijohet me regjistrimin e parcelës 
ndërtimore në emër të bashkëpronarëve sipas lejes së legalizimit. 
Sa më sipër, vërehet se ekzistojnë dy pasuri në emër të A D. 
pasuria me nr.25/29, vol. 1, fq.198, me sipërfaqe 200 m2 truall dhe 80 m2 ndërtese, kartele 
aktive, e cila bazohet në AMTP dhe pasuria me nr.25-29-nd, vol.7 fq.174 me sipërfaqe 86.5 m2 
ndërtesë, e përfituar me leje legalizimit. 
Leja e legalizimit është miratuar nga Përgjegjësi i sektorit të legalizimit z.EN dhe Drejtori z.DM. 
Ndikimi: Regjistrimi i pasurisë truall dhe ndërtesë të pakonfirmuar në Listën 001. 
Rëndësia: E mesme. 
Shkaku: Mos zbatimi i drejtë i kuadrit rregullator. 
Rekomandim: DVASHK  Berat të marrë masa për të mbyllur kartelën përkatëse të pasurisë së 
z.A.D., pasuria me nr.25/29 vol.1, fq.198 për të cilën është përfshirë në procesin e legalizimit. 
 
II.6-1. Auditimi mbi pranimin e dokumentacionit dhe regjistrimin e pasurive te paluajtshme të 
përfituar nga VKM nr.442 datë 18.07.2018 “Për përcaktimin e procedurës së kalimit të 
pronësisë dhe të regjistrimit të pasurive të pasurive të paluajtshme, të ndërtuara deri më 
10.08.1991 dhe të truallit të tyre funksional” , ndryshuar me VKM nr.827/2020.(kjo pikëështë 
bashkuar me pikën I.d) 
 
Në zbatim të kësaj pike të programit të auditimit, u përzgjodhën për auditim në bazë rrisku 10 
referenca, të nxjerra nga regjistrimet përkatëse në KPP. 
Nga auditimi i dokumentacionit, mbi regjistrimin e lejeve të legalizimit në zbatim të VKM nr. 
442/2018, e ndryshuar, rezultoi se janë regjistruar me të metë e mangësi, duke lëshuar certifikata 
pronësie, si më, poshtë:  
Referencë nr. 14178, ZK 8501; 
Me aplikim nr. 69 datë 08.01.2020 nga A K, është kërkuar regjistrimi i pasurisë truall dhe 
ndërtesë, të përfituar me Vendimin nr. 12, datë 02.12.2019, të Drejtorit të ASHK Berat. 
Në kartelën e pasurisë së paluajtshme (KPP) volum 40, faqe 194, është regjistruar me datë 
14.01.2020, pasuria nr. 17/603,truall me sipërfaqe 182.5m2 dhe sipërfaqe ndërtimi 108.9m2, 
banesë 1 kat me podrum. Lagja “Muzakaj”. Lëshuar certefikatë pronësie datë 14.01.2020, për A 
K. Veprimet për regjistrimin e pasurisë janë kryer nga specialisti AS. 
Ky regjistrim është bazuar në vendimin nr.12, datë 02.12.2019 të Regjistruesit NP, në zbatim të 
VKM nr. 442, datë 18.07.2018 “Për përcaktimin e procedurës së kalimit të pronësisë dhe 
regjistrimit të pasurive të paluajtshme të ndërtuara deri me datë 10.08.1991 dhe të truallit 
funksional” “Për përcaktimin e procedurës së kalimit të pronësisë dhe regjistrimit të pasurive të 
paluajtshme të ndërtuara deri me datë 10.08.1991 dhe të truallit funksional”.  Dërguar për 
regjistrim me shkresën nr. 6731, datë 26.12.2019, nga Drejtori i DVASHK Bearat, bashkëlidhur 
dokumentacioni: 
Genplani hartuar me datë 02.12.2019, nënshkruar nga specialisti DG dhe Përgjegjësi i 
Hartografisë ThK. 
Planimetritë e e bodrumit dhe e katit përdhe; Dëshni trashëgimie testamentare nr. 3148 Rep. , 
2198 Kol , datë 31.12.2018, ku poseduesi i ndërtesës përfiton trashëgiminë e lënë nga i ati E K, 
- Shkresa nr. 225/1, datë 21.05.2015, nga Arkivi Shtetëror Vendor Berat, dërguar fotokopje e 
lejes së ndërtimit lëshuar për ndërtim shtëpie për E K, në vitin 1960, Lagja “Barikadë”, me afat 
deri 23.04.1960, cilësuar jashtë këtij afati pezullohen punimet. 
Mbi bazën e këtij dokumentacioni është realizuar regjistrimi i kësaj pasurie. 
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Referuar dokumentacionit gjendje në dosje, si dhe nga verifikimi i ortofotove ndër vite 1999, 
2007 dhe 2015 si dhe pamjeve nga Google Earth, rezulton se nuk përputhet objekti që pasqyrohet 
në këto pamje me atë që është miratuar për kalim pronësie, pasi rezulton se është miratuar kalimi 
i pronësisë për një ndërtesë që nuk përputhen pamjet, sipasortofotove të vitit 2007 dhe ortofoto e 
vitit 2015, ku rezulton se në vitin 2015 objekti është i rikonstruktuar dhe ndërtuar çati me 
tjegulla, ndërsa pamjet e vitit 2007 paraqesin një objekt në fazë rikonstruksioni, pra në këtë 
peiudhë ka pësuar një ndërhyrje në ndërtimin e objektit, duke ndryshuar gjurmen dhe strukturën 
e tij, kjo e konfirmuar edhe nga pamjet e Google Earth, është ndërtuar në vitet 2013-2015.  
Si përfundim konkludojmë se miratimi i kalimit të pronësisë për pasurinë nr. 17/603,me 
sipërfaqe trualli 182.5m2 truall dhe sipërfaqe ndërtimi 108.9m2,bazuar në Vendimin nr. 12, datë 
02.12.2019, të Drejtorit të ASHK Berat, është në kundërshtim me pikën 2/a dhe pikën 10 të 
VKM NR. 442, DATË 18.07.2018 “PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURËS SË KALIMIT TË 
PRONËSISË DHE REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME TË NDËRTUARA 
DERI ME DATË 10.08.1991 DHE TË TRUALLIT FUNKSIONAL” “Për përcaktimin e 
procedurave të kalimit të pronësisë të regjistrimit të pasurive të paluajtshme, të ndërtuara deri me 
datë 10.08.1991 dhe të truallit funksional të tyre”. 
Për veprimet dhe mosveprimet ngarkohet me përgjegjësi NP me detyrë Drejtor i DVASHK dhe 
specialistët DG e ThK. 
Referencë nr. 14222 dhe nr. 14223, ZK 8501; 
Me aplikim nr. 1372 dhe nr. 1373, datë 19.02.2020 nga RD, është kërkuar regjistrimi i 2 pasurive 
truall dhe ndërtesë, të përfituara përkatësisht me Vendimin nr. 13, datë 13.02.2020 dhe Vendimin 
nr. 14, datë 13.02.2020, të Drejtorit të ASHK Berat. 
Në kartelën e pasurisë së paluajtshme (KPP) volum 40, faqe 196, është regjistruar me datë 
04.03.2020, pasuria nr. 17/1133,me sipërfaqe trualli 293 m2dhe sipërfaqe ndërtimi87.2 m2, 
banesë 1 kat me podrum. Lagja “Muzakaj”. 
Gjithashtu në kartelën e pasurisë së paluajtshme (KPP) volum 40, faqe 197, është regjistruar me 
datë 04.03.2020, pasuria nr. 17/1134,me sipërfaqe trualli 108 m2dhe sipërfaqe ndërtimi32.8 m2, 
banesë 1 kat. Lagja “Muzakaj”. Për këto pasuri janë lëshuar certefikata pronësie datë 04.03.2020, 
në emër të R T D. Veprimet për regjistrimin e pasurisë janë kryer nga specialisti B Z. 
Këto regjistrime janë kryer bazuar në vendimin nr.13, datë 13.02.2020 dhe nr. 14, datë 
13.02.2020, të DrejtoritNP, në zbatim të VKM nr. 442, datë 18.07.2018 “Për përcaktimin e 
procedurës së kalimit të pronësisë dhe regjistrimit të pasurive të paluajtshme të ndërtuara deri me 
datë 10.08.1991 dhe të truallit funksional” “Për përcaktimin e procedurës së kalimit të pronësisë 
dhe regjistrimit të pasurive të paluajtshme të ndërtuara deri me datë 10.08.1991 dhe të truallit 
funksional”.  Dërguar për regjistrim me shkresën nr. 838, datë 14.02.2020, nga Drejtori i 
DVASHK Berat, bashkëlidhur dokumentacioni: 
Genplani hartuar me datë 13.02.2020, nënshkruar nga specialisti DG dhe Përgjegjësi i 
Hartografisë ThK. 
Planimetritë e e bodrumit dhe e katit përdhe; fotokopje Testamenti datë 19.02.1991, ku poseduesi 
i ndërtesës përfiton trashëgiminë e lënë nga nëna e tij R D. 
- fotokopje e pa sigluar e paln vendosjes së objektit e vitit 1965. 
Mbi bazën e këtij dokumentacioni është realizuar regjistrimi i këtyre pasurive. 
Referuar dokumentacionit gjendje në dosje, pamjeve të Gjeoprtalit ASIG, nga verifikimi i 
ortofotove ndër vite 1999, 2007 dhe 2015 si dhe pamjeve nga Google Earth, rezulton se nuk ka 
pamje të qartë për të saktësuar ekzistencën e objektit dhe ndryshimet në strukturë apo përmasa. 
Si përfundim konkludojmë se përpara miratimit të kalimit të pronësisë bazuar në Vendimin nr. 
14, datë 14.02.2020, të lëshuar nga Drejtori i ASHK Berat, duhet të procedohej me informacion 
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më të plotë për të saktësuar gjendjen e objekteve sipas përcaktimeve nëVKM NR. 442, datë 
18.07.2018 “Për përcaktimin e procedurës së kalimit të pronësisë dhe regjistrimit të pasurive të 
paluajtshme të ndërtuara deri me datë 10.08.1991 dhe të truallit funksional” “Për përcaktimin e 
procedurave të kalimit të pronësisë të regjistrimit të pasurive të paluajtshme, të ndërtuara deri me 
datë 10.08.1991 dhe të truallit funksional të tyre”. 
Veprimet janë kryer nga NP me detyrë Drejtor i DVASHK dhe specialistët DG e ThK. 
Përsa trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar, nga subjekti i audituar janë paraqitur 
observacione për Projekt Raportin me shkresën nr. 2844/1, datë 13.10.2021, ardhur në KLSH 
me numër 536/6, datë 14.10.2021,  nga personat e atakuar, ku sqarohet: 
Pretendimi i subjektit: 
Përkatësisht aktkostatimi nr. 2(në fakt është aktkonstatimi nr. 13) nga ana juaj janë konstatuar 
shkelje për mënyren e nxjerrjes se vendimeve te legalizimit ne favor te subjekteve R T D  me 
pretendimin se ndërtimet nuk janë objekt i VKM-s 442/2018 pasi janë objekte te ndërtuara pas 
vitit 1991. Këto konstatime i keni bazuar vetëm në fotografimin ndër vite ku jeni shprehur se 
objekti nuk është i qartë nga njëri fotografim në tjetrin...   Nga ana jonë  janë paraqitur 
observacionet në lidhje me mënyren e procedimit administrativ të kryer nga DVASHK Berat në 
mënyrë të detajuar. Ne kthim Përgjegjësiigje nga ana juaj është sqaruar dhe keni konkluduar se 
observacionet tona nuk qendrojne (faqja 93 i projekt raportit).  
Për sa më sipër po ju paraqesim observacionet tona në lidhje me këtë qendrim pasi është i 
pabazuar në prova dhe në fakte, qendrimi juajështë një hamendsim. 
Duke u bazuar në faqen zyrtare të asig.gov.al kjo zonë ka tre ortofoto ndër vite: ortofoto e vitit 
1999, ortofoto e vitit 2007 dhe ortofoto e viti 2015. Në ortofoton e vitit 1999 për këtë zonë është 
shum e pa qartë. Ndërsa në të dy ortofotot e tjera duket qartë objekt që është ekzistues dhe i pa 
ndryshueshëm si dhe duket qartë që mbi objekt ka shtrat me hardhi. Gjithashtu nga konstatimi në 
terren është vërejtur se objekti është i vjetër dhe pa ndryshime.  Bashkëlidhur po ju paraqesim 
foto të ortofotove të vitit 2007 dhe 2015. Ku duket shumë qart që ska asnjë ndryshim të objektit. 
Qëndrimi i Grupit të auditimit:  
Lidhur me observacionet e paraqitur, të sipërcituar, sqarojmë: 
Observacioni juaj pranohet pjesërisht lidhur me gjendjen e objektit, të pasyruar në ortofotot(2007 
dhe 2015) bashkëlidhur, por gjithsesi paqartësia e këtyre ortofotove nuk na krijon mundësinë e 
përcaktimit tëkonfigurimit të objektit, gjë e cila kërkon një verifikim më të detajuar në terren, 
nga ASHK Berat. 
-Titulli i gjetjes: Auditimi i zbatimit të procedurave të regjistrimit të akteve tëtë nxjerra nga 
DVASHK Berat, në zbatim të VKM-së nr.442 datë 18.07.2018. 
Situata: 
Nga auditimi i dokumentacionit u konstatua semiratimi i kalimit të pronësisë për objekte të 
ndërtuara para vitit 1991, është kryer në mospërputhje me përcaktimet ligjore, konkretisht:  
Me referencë nr. 14178, është regjistruar Vendimi nr. 12, datë 02.12.2019, i Drejtorit të ASHK 
Berat, që ka miratuar të drejtën e pronësisë për A K për pasurinëtruall me sipërfaqe 182.5 m2 dhe 
objekt banesë 1 kat me podrum, me sipërfaqe ndërtimi108.9 m2, regjistruar në KPP pasuria nr. 
17/603, volum 40, faqe 194. 
Referuar dokumentacionit gjendje në dosje, si dhe nga verifikimi i ortofotove ndër vite 1999, 
2007 dhe 2015 si dhe pamjeve nga Google Earth, rezulton se nuk përputhet objekti që pasqyrohet 
në këto pamje me atë që është miratuar për kalim pronësie, pasi referuar këtyre pamjeve rezulton 
se ka ndërhyrje lidhur me . 
Ndërsa lidhur me referncën nr.14222, është regjistruar Vendimi nr. 14, datë 13.02.2020, i 
Drejtorit të ASHK Berat, që ka miratuar të drejtën e pronësisë për R D, për pasurinë truall me 
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sipërfaqe 108 m2 dhe objekt banesë 1 kat, me sipërfaqe ndërtimi32.8 m2, regjistruar në KPP 
pasuria nr. 17/1134, volum 40, faqe 197, rezulton se ortofototot e viteve 2007 dhe 2015 nuk janë 
të qarta për të duke krijuar  paqartësi lidhur me konfigurimit e objektit. 
Kriteri: 
VKM nr. 442, datë 18.07.2018 “Për përcaktimin e procedurës së kalimit të pronësisë dhe 
regjistrimit të pasurive të paluajtshme të ndërtuara deri me datë 10.08.1991 dhe të truallit 
funksional” “Për përcaktimin e procedurave të kalimit të pronësisë të regjistrimit të pasurive të 
paluajtshme, të ndërtuara deri me datë 10.08.1991 dhe të truallit funksional të tyre”. Pika 2/a dhe 
pika 10;  
Impakti:  
Miratimi i kalimit të pronësisëështë bërë për objekte të cilat, kanë pësuar ndryshime në formë 
dhe strukturë gjatë periudhës 2007-2015. 
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 Berat, të marrë masa të 
rivlerësojë procedurat e kalimit të pronësisëdhe në referencë të akteve ligjore e nënligjore, të 
vlerësojë procedurat për shfuqizimin e Vendimit nr. 12, datë 02.12.2019, i Drejtorit të ASHK 
Berat, ndërsa për pasurinë e regjistruar nr. 17/603, volum 40, faqe 194, të nxjerrë urdhër kufizimi 
deri në plotësimin e dokumentacionit ligjor. Gjithashtu të ngrihet një grup punë për të verifikuar 
saktësisht në terren gjendjen e objektit ndërtesë, të kaluar në pronësi me Vendimin nr. 14, datë 
13.02.2020, si dhe të kufizohen veprimet mbi pasurinë deri në arritjen e konkluzionit 
përfundimtar. 
 
ZK 8502 
-Titulli i gjetjes: Auditimi i zbatimit të procedurave të regjistrimit të akteve  të të nxjerra nga 
DVASHK Berat, në zbatim të VKM-së nr. 442 datë 18.07.2018. 
Situata:Me referencë nr.012359, datë 24.09.2019 është bërë regjistrimi i pasurisë me nr.26/386, 
me sipërfaqe trualli 182.5m2 truall dhe 108.9m2 ndërtesë në emër të bashkëpronarëve R dhe V V. 
Ky regjistrim është bazuar në vendimin nr.8, datë 11.09.2019 të Regjistruesit DM, në kuadër të 
VKM nr. 442, datë 18.07.2018 “Për përcaktimin e procedurës së kalimit të pronësisë dhe 
regjistrimit të pasurive të paluajtshme të ndërtuara deri me datë 10.08.1991 dhe të truallit 
funksional” “Për përcaktimin e procedurës së kalimit të pronësisë dhe regjistrimit të pasurive të 
paluajtshme të ndërtuara deri me datë 10.08.1991 dhe të truallit funksional”.  
Me urdhër nr.754 datë 24.09.2019 të Regjistruesit DMjanë bërë ndryshimet në kartelat e pasurive 
të paluajtshme si mëposhtë: 
- Pasuria me nr.26/116, vol.34, fq.37, mbi të cilën ekziston një regjistrim i mëparshëm me 
referencë nr.8527 datë 20.06.2013 dhe një transaksion me kontratë dhurimi në emër të Rdhe V 
V, me sipërfaqe  200m2 truall dhe 200 m2 ndërtesë, përfshirë edhe LN 2018 të regjistrimit 
fillestar, është çregjistruar kjo pasuri dhe është shënuar me referencën nr.012359 sipërfaqe 24 m2 
shtet. Për këtë pasuri, ka patur urdhër kufizimi nga ish-Regjistruesja BC me arsyetimin e 
mungesës së dokumentacionit ligjor, si dosja e plotë e lejes së ndërtimit të vitit 1990, 
planvendosja e pronës, planimetria e objektit, deklarata e kufitareve. 
- Pasuria me nr.26/379, vol.28, fq.100, shtet gjatë regjistrimit fillestar LN 2018 është regjistruar 
me sipërfaqe 200 m2 truall, me reference nr.012359 është zbritur në sipërfaqe 16 m2. Në 
seksionin E të kartelës ka qenë shènimi “Mbi këtë pasuri ka tre objekte të paligjshme nga RVMe 
referencë nr.012350, është regjistruar një tjetër vendim nr.8, datë 11.09.2019 nga regjistruesi 
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DMme të cilën është miratuar regjistrimi i pronës  me sipërfaqe ndërtimi 140.4 m2 dhe sipërfaqe 
trualli 269.3m2”, për një objekt që rezulton shtesë dhe nuk i përket sferës së ligjshmërisë së 
VKM.442/2018. 
Konstatohet se janë regjistruar dy vendime mbi një pronë të regjistruar me reference 08527, mbi 
të cilën është regjistruar leja e ndërtimit e datës 29.12.1990 në emër të V V. Bashkëlidhur këtij 
dokumentacioni ndodhet: 
- akti i kolaudimit,mbi të cilën përcaktohet se objekti ze një sipërfaqe prej 103m2 
- akt kontrolli mbi zbatimin e punimeve mban datën 06.04.1999 
- Akt shfrytëzimi i datës 06.04.1999 vërteton ekzistencën e një shtëpie me  2 kate 
- notë transkriptimi për truallin me sipërfaqe 200m2, me datë 27.05.1958 
Sa më sipër janë regjistruar dy objekte, respektivisht me 2 kate, në kundërshtim me VKM NR. 
442, datë 18.07.2018 “Për përcaktimin e procedurës së kalimit të pronësisë dhe regjistrimit të 
pasurive të paluajtshme të ndërtuara deri me datë 10.08.1991 dhe të truallit funksional” “Për 
përcaktimin e procedurave të kalimit të pronësisë të regjistrimit të pasurive të paluajtshme, të 
ndërtuara deri me datë 10.08.1991 dhe të truallit funksional të tyre”, pika 1. 
Përkatësisht, me dy vendime 442 janë regjistruar pasuritë si mëposhtë: 
1. pasuria nr.26/386, vol.34, fq.239 me sipërfaqe trualli 182.5m2 nga kjo sipërfaqe ndërtimi 
108.9m2 në pronësi të R dhe V V 
2. Pasuria me nr.26/387, vol.4, fq.240 me sipërfaqe trualli 269.3 m2 nga kjo sipërfaqe ndërtimi 
140.4m2 në pronësi të R dhe V V. 
Sa më sipër, është regjistruar një pasuri ekzistuese për të cilën ka patur titull pronësie të 
regjistruar, në kundërshtim me pikën 12 të VKM nr. 442, datë 18.07.2018 “Për përcaktimin e 
procedurës së kalimit të pronësisë dhe regjistrimit të pasurive të paluajtshme të ndërtuara deri me 
datë 10.08.1991 dhe të truallit funksional” e cila përcakton se “12. ALUIZNI vendos rrëzimin e 
kërkesës, kur: “Nga informacioni i marrë, sipas pikës 11 të këtij vendimi, apo nga 
dokumentacioni i paraqitur nga të tretët, rezulton se për ndërtesën është regjistruar titull 
pronësie...” Në rastin konkret, për pasurinë nr.26/116, vol.34, fq.37 me sipërfaqe 200m2 truall 
dhe 200 m2 ndërtese ka patur informacion se është regjistruar nje titull pronësie me datë 
20.06.2013, e shprehur kjo vetë në urdhrin n.754 datë 24.09.2019 të regjistruesit DM.Gen-plani 
është miratuar nga z.DG. Z.ThK dhe z.DM. 
Veprimet në kartelë janë bërë nga z.DG, i sektorit të legalizimit me detyrë hartograf dhe jo nga 
një jurist i sektorit të regjistrimit. Vendimet e kalimit të pronësisë dhe certifikata e pronësisë janë 
miratuar nga z.DM.  
Kriteri: VKM nr. 442, datë 18.07.2018 “Për përcaktimin e procedurës së kalimit të pronësisë 
dhe regjistrimit të pasurive të paluajtshme të ndërtuara deri me datë 10.08.1991 dhe të truallit 
funksional” “Për përcaktimin e procedurës së kalimit të pronësisë dhe regjistrimit të pasurive të 
paluajtshme të ndërtuara deri me datë 10.08.1991 dhe të truallit funksional”.  
Ndikimi:Janë shkelur procedurat e regjistrimit të pasurisë, duke regjistruar 2 objekte për të cilat 
duhet të zbatohej procedura e regjistrimit me leje ndërtimi. 
Shkaku: Zbatim i gabuar i kritereve ligjore si dhe veprime të gabuara në kartelat e pasurive të 
paluajtshme. 
Rëndësia: E lartë. 
Rekomandim: DVASHK Berat të marrë masa për të rishqyrtuar të gjithë praktikën e realizuar 
në bazë të VKM nr. 442, datë 18.07.2018 “Për përcaktimin e procedurës së kalimit të pronësisë 
dhe regjistrimit të pasurive të paluajtshme të ndërtuara deri me datë 10.08.1991 dhe të truallit 
funksional” si dhe vlerësojë  arkëtimin e vlerës së tokës për sipërfaqen 151 m2, të përfituar tepër 
mbi sipërfaqen falas prej 300 m2. 
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Përsa trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar, nga subjekti i audituarjanë paraqitur 
observacione për Projekt Raportin me shkresën nr. 2844/1, datë 13.10.2021, ardhur në KLSH 
me numër 536/6, datë 14.10.2021,  nga personat e atakuar, ku sqarohet: 
Pretendimi i subjektit: 
“Leja e ndertimit nuk është për këto objekt. Regjistrimi fillestar i cili ka përfunduar në vitin 2017 
i ka bashkuar të gjithë objektet bashkë duke e trajtuar të gjithën me leje ndërtimi gjë të cilën ka 
bërë regjistrim të gabuar. Objekti i cili ka leje ndërtimi është ngjitur me këto objekt në pjesën 
veri-perëndimore të tij. Për objektin që kanë me leje ndërtimi z. R S V ka aplikuar për leje 
legalizimi me nr. 1059 datë 25.10.2006, e cila nuk është trajtuar nga ne.  
Objektet të cilat kemi trajtuar janë plotësisht konform VKM nr. 442, datë 18.07.2018 “Për 
përcaktimin e procedurës së kalimit të pronësisë dhe regjistrimit të pasurive të paluajtshme të 
ndërtuara deri me datë 10.08.1991 dhe të truallit funksional” dhe kjo vërtëtohet:  
- Notë traskiptimi nr. 2170 datë 27.05.1958 në të cilën shprehet se S V ka kontrat dhurimi për një 
palë shtëpi në lagjien “ 28 Nëntori “  
- Dëshmia e trashëgimisë nr 19 datë 27.02.1990 ku trashëgimlënësit e Z. S V janë dy femijët 
Rdhe VV gjithashtu edhe bashkëshortia L V 
- Kontratë dhurimi nr769 rep. 196 kol datë 31.03.1999 ku L V i dhuron dy djemëve pjesën e vetë 
në dy palë shtëpi të ndodhura në lagjien “28 Nëntori”. Në këtë kontrat thuhet shprehimisht “ 
Pronësia vërtetohet nga nota e traskriptimit e regjistruar në Vol. 21 nr. 21 datë 27.05.1958, si 
dhe nga dëshmia e trashëgimisë ligjore nr. 19 datë 27.02.1990.... “ (Theksojmë se kjo kontratë 
është bërë përpara datës së akt-shfrytëzimit i cili mban dt 6-4-1999). 
Vec këtyre dokumentave që vërtetojnë se objekti ka qën i ndërtuar përpara vitit 1958 janë dhe të 
gjitha hartat të cilat e vërtetojnë këtë gjeë. Bashkëlidhur keni hartën e relievit të Beratit të vitit 
1977, ku gjurma e objektit është pa objektin i cili është ndërtuar me lejen e ndërtimit të vitit 
1990. Harta e zyrës e regjistrimit sporadik e cila është filluar të krijohet pas vitit 1995 i ka të 
pasqyruara  ndryshimet e ndodhura  edhe objektin me leje ndërtimi të vitit 1990.  Kjo gjë është e 
pasqyruar edhe në faqen e asig.gov.al në hartat kadastrale si dhe në vazMimësi të gjitha hartat e 
tjera të disponueshme nga ne e vërtetojnë këtë gjë.  
Gjithashtu theksojmë se regjistrimi fillestar ka qënë shumë i pa qartë pasi kjo në kartelën e 
pasurisë me nr pas 26/116 te përshkrimi i vecant janë shprehur se “Pozicionimi i pronës është 
bërë duke ju referuar hartës Gjologji-Gjeodezi dhe planëvendosjes së pronës përshtatur me 
terrenin”.  Gjë që vërteton se ky regjistrim është i gabuar nga regjistrimi fillestar i cili ka 
përfunduar në vitin 2017. 
Në akt konstatim keni cituar pikën 1 të VKM NR. 442, datë 18.07.2018, ku shprehimisht thuhet 
Janë objekt trajtimi i këtij vendimi ndërtimet e ngritura deri më 10.8.1991 dhe trojet funksionale 
të tyre, për të cilat nuk ka akte të fitimit të pronësisë, sipas nenit 193, të Kodit Civil.  Ju sqarojmë 
se veprimet e bëra nga ana jonë janë konform kesaj VKM-je pasi objekti figuron i ndertuar para 
10.08.1991 ne baze te Notes se Transkriptimit, Dëshmisë së Trashëgimisë, Kontrates se Dhurimit 
si dhe dokumentacionit hartografik duke plotesuar  kushtet e pikes 1 te VKM-s nr.442. Pra 
objekti i regjistruar nuk disponon akt te fitimit te pronesise pasi mungon origjina e prones 
regjistrim i cili vjen ne kundershtim me nenin 195 te kodit civil dhe akteve nenligjore ne fushen e 
regjistrimit te pasurive te paluajtshme (regjistrime keto te konstatuara si te paligjshme edhe nga 
ana juaj ne kontrollet e ushtruara prane ish ZVRPP-ve), keto fakte dhe prova jane paraqitur 
edhe ne kartelen e hapur nga regjistrimi fillestar.Ne lidhje me lejen e ndertimit te pretenduar 
nga ana juaj ashtu sikurse ju kemi bërë me dije ajo është leshuar per objektin e pozicionuar ne 
veri-perendim te objektit te trajtuar nga ana jone kjo është e vertetuar edhe sipas 
dokumentacionit hartografik.   
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Në akt konstatim keni cituar se “ për pasurinë nr 26/116 ka patur informacion se është 
regjistruar një titull pronësie më datë 20.06.2013, e shprehur kjo në vetë në urdhrin nr 754 datë 
24.09.2019 të regjistruesit DM” . Ju sqarojmë se në urdhrin e cituar nga ju nuk ka asnjëgjë të 
shprehur për ndonjë regjistrim të titullit të pronësisë në vitin 20.06.2013, pra informacioni juaj 
është i pa saktë. 
Qëndrimi i Grupit të auditimit: Vendimi për regjistrim është kryer mbi një pasuri të regjistruar 
në kartelat e pasurisë, konkretisht pasuria me nr.26/116, vol.34, fq.37, për të cilën ka patur të 
regjistruar një leje ndërtimi dhe është shoqëruar një urdhër kufizimi për mungesë 
dokumentacioni si dhe kjo praktikë nuk është realizuar nga një jurist, në kundërshtim me 
rregulloren për punën në hipotekë. Pretendimi se nuk është ky objekt me leje nuk qëndron pasi 
në referencë rezulton se është pikërisht objekti për të cilin është miratuar vendimi 442. Nëse nuk 
është ky objekti i trajtuar me 442, atëherë pse me urdhrin nr.154 datë 24.09.2019 është urdhëruar 
çregjistrimi i saj? 
Nga ana tjetër, parashtrojmë faktet si mëposhtë që nuk mbështesin observacionin, në këtë formë 
të parashtuar tepër kontradiktore. 
- Së  pari, në kartelë rezulton e regjistruar pasuria me nr.26/116 me sipërfaqe , me sipërfaqe  
200m2 truall dhe 200 m2 ndërtesë, përfshirë edhe LN 2018 të regjistrimit fillestar. Kjo pasuri i 
referohet një objekti dhe jo dy objekteve. Fakti i ekzistencës është shprehur edhe në urdhrin 
n.754 datë 24.09.2019 të regjistruesit DM, natyrisht siç provohet edhe nga kartela. Në këto 
kushte, vendimi për kalimin e pronësisë në kuadër të VKM nr. 442, datë 18.07.2018 “Për 
përcaktimin e procedurës së kalimit të pronësisë dhe regjistrimit të pasurive të paluajtshme të 
ndërtuara deri me datë 10.08.1991 dhe të truallit funksional”, edhe në rast se do të pranonim 
mungesën e titullit të pronësisë, do të duhej të regjistrohej në rreshtin pasues. Nga ana juaj, është 
kryer veprimi i çrregjistrimi të kësaj pasurie, akt ky që mund të kryhet vetëm nga gjykata sipas 
Vendimit nr. 17, datë 23.04.2010 të Gjykatës Kushtetuese pasi nuk ka tagër Regjistruesi të kryejë 
çregjistrim. 
- Së dyti, vet akti i kolaudimit përcakton një sipërfaqe objekti prej 103m2, për pasojë nuk 
përputhet me sipërfaqen prej 200m2 gjatë regjistrimit fillestar dhe hartës së hipotekës, e cila nëse 
do t’i referoheni nuk përputhet në kulmin e anës së djathtë me gen-planin e hartuar prej jush. 

 
 
- Së treti, nëse i gjithë objekti sipas regjistrimit fillestar është 200m2 (103m2 sipas aktit të 
kolaudimit) nuk justifikohet me dokumentacion se pse ky objekt, bazuar në të dyja vendimet e 
marra është trajtuar sikur të jetë dy objekte të veçanta. Konkretisht njëra me sipërfaqe 269.3 m2 
truall dhe 108.9 m2 ndërtesë dhe tjetra me sipërfaqe 269.3 m2 truall dhe 140m2. Si rrjedhojë, 
rezulton se nga vendimet 442, nga një objekt me sipërfaqe 200m2 ndërtesë dhe 200 m2 truall i 
regjistruar, të jetë përfituar një objekt me sipërfaqe 249 m2 ndërtesë dhe 451 m2 truall, (i ndarë 
në dy objekte), më shumë se 300m2 truall që përcakton VKM nr.442. Për këtë sipërfaqe tepër, 
prej 151 m2, sipas pikës 19 të VKM nr. 442, datë 18.07.2018 “Për përcaktimin e procedurës së 
kalimit të pronësisë dhe regjistrimit të pasurive të paluajtshme të ndërtuara deri me datë 
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10.08.1991 dhe të truallit funksional”, subjekti duhet të paguajë çmimin sipas hartës së vlerës së 
pronave. 
- Së katërti, grupi i auditimit nuk kundërshton faktin se ky objekt është ndërtuar para vitit 1991, 
por problematika e konstatuara në këtë vendim konsiston në faktin se ky objekt ka pësuar 
ndryshime ndër vite. Për rrjedhojë, sipas VKM nr. 442, datë 18.07.2018 “Për përcaktimin e 
procedurës së kalimit të pronësisë dhe regjistrimit të pasurive të paluajtshme të ndërtuara deri me 
datë 10.08.1991 dhe të truallit funksional”, pika 22, “Kur në objektin e ngritur përpara datës 
10.8.1991 ose në truallin funksional gjenden zhvillime ndërtimore informale, ALUIZNI vepron 
në përputhje me pikën 1/2, të vendimit nr. 280, datë 1.4.2015”. 
Sa më sipër, për shkak dhe të veprimeve kategorisht të parregullta në kartelat e pasurive, 
observacioni deri në këtë fazë nuk do të merret paraysh nga grupi i auditimit. 
Pretendimi i subjektit për projekt-raportin: Nga informacioni i marrë nga sektori i kadastres 
rezulton se ne pronesi te kerkuesve  është e regjistruar nje pasuri me nr.26/111 pasuri e llojit 
truall me siperfaqe 200 m2 nga te cilat 200 m2 truall e 200 m2 ndertese. Ne seksionin E te 
karteles ka te regjistruar kufizimin ‘ndalim veprimesh per arsye te mungeses se dosjes se lejes se 
ndertimit dhe munges te origjines se prones’ gjithashtu ne seksionin pershkrimi i vecante ka te 
shenuar “Pozicionimi i pronës është bërë duke ju referuar hartës Gjologji-Gjeodezi dhe 
planëvendosjes së pronës përshtatur me terrenin”. 
Per sqarim dhe per interpretim me te sakte ështëmarrë dokumentacioni i cili ka sherbyer per 
regjistrimin e kesaj pasurie i cili është Notë traskiptimi nr. 2170 datë 27.05.1958, Dëshmia e 
trashëgimisë nr 19 datë 27.02.1990, Kontratë dhurimi nr769 rep. 196kol datë 31.03.1999 si dhe 
leja e ndertimit (ne emer te V V) e marrë me dt. 02.12.1990 dhe akt kolaudimi i vitit 1999, akt 
shfrytezimi me dt.06.04.1999 ne emer te R V. Nisur nga kufizimi i vendosur pas perfundimit te 
regjistrimit fillestar, per ndalim te veprimeve pasi ky regjistrim është kryer ne mungese te 
dokumentacionit te duhur tekniko-ligjor dhe ne mungese te akteve te fitimit te pronesise i jemi 
referuar nenit 24 te ligjit me nr. Nr.7843, datë 13.7.1994 “Per regjistrimin e pasurive te 
paluajtshme” i ndryshuar dhe i shfuqizuar, ligj i cili ka qene ne fuqi ne kohen e regjistrimit te 
pasurise ne te cilin percaktohet se “Regjistruesi, një person ose çdo grup i ngarkuar nga 
kryeregjistruesi kërkon që pronësia si dhe kufijtë e çdo pasurie që duhet regjistruar, të 
dokumentohen duke përdorur kriteret e mëposhtme:a)  Pronësia 
 Leja e ndertimit ne favor te V V e marrë me dt. 29.12.1990, dhe akt kolaudimi i vitit 1999, akt 
shfrytezimi me dt.06.04.1999 (akte te leshuara ne favor te R V), nuk perbejne titull pronesie te 
detyrueshem per regjistrim, pasi kjo leje ështëmarrë per merëmetim objekti  e shprehur qartesisht 
ne aktin e leshuar nga Keshilli Popullor i Qytetit “Kjo leje i leshohet qytetarit V V nga lagjia “8 
nentori “ sipas Vendimit Nr. – datë 29.12.1990 te KP Qytetit per meremetimin e shtepise se tij”. 
Qëndrimi i Grupit të auditimit: Observacioni do të merret pjesërisht parasysh. Për shkak se 
ligji nr.20/2020 ka rregulluar çështjen e trajtimit edhe të ligjërimit të shtesave që ka pësuar 
objekti kryesor i ndërtuar para vitit 1991 ,do të konsiderohet si e shteruar sipas nenit 34 germa 
(a). 
2. -Titulli i gjetjes: Auditimi i zbatimit të procedurave të regjistrimit të akteve  të të nxjerra nga 
DVASHK Berat, në zbatim të VKM-së nr. 442 datë 18.07.2018. 
Situata:Me referencë nr.012175, nr. kërkese 6370 datë 25.07.2019 për regjistrimin e vendimi 
nr.05 datë 22.07.2019 për kalimin në pronësi të objektit të ngritur para datës 10.08.1991 në 
pronësi Th P dhe V P.  
Ky vendim është nxjerrë në zbatim të VKM-së nr.442/2018 “Për përcaktimin e procedurave të 
kalimit të pronësisë të regjistrimit të pasurive të paluajtshme, të ndërtuara deri me datë 
10.08.1991 dhe të truallit funksional të tyre”.  Objekt i VKM nr. 442, datë 18.07.2018 “Për 
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përcaktimin e procedurës së kalimit të pronësisë dhe regjistrimit të pasurive të paluajtshme të 
ndërtuara deri me datë 10.08.1991 dhe të truallit funksional” janë ndërtimet e ngritura para datës 
10.08.1991 dhe trojet funksionale të tyre pa akte të fitimit të pronësisë, sipas përcaktimeve të 
nenit 193 të Kodit Civil.  Si rrjedhim, kushti parësor që legjitimon kërkesën për t’u përfshirën në 
procedurën e VKM nr. 442, datë 18.07.2018 “Për përcaktimin e procedurës së kalimit të 
pronësisë dhe regjistrimit të pasurive të paluajtshme të ndërtuara deri me datë 10.08.1991 dhe të 
truallit funksional” është mungesa e aktit të fitimit të pronësisë.Nga shqyrtimi i dokumentacionit 
rezulton se: 
-Për këtë pasuri ekziston një (akti fitimi pronësie) kontratë dhurimi i datës 10.07.1995 më 
përfitues z.M P, me objekt dhurimin e një shtëpie banimi të ndodhur në lagjen Goricë, pasuri e 
përfituara me anë të Vendimit të Gjykatë së rrethit Berat nr.893 datë 12.06.1995, e regjistruar në 
regjistrin hipotekor nr.366 , vol.20 datë 06.07.1995. Kjo kontratë dhurimi është transkriptuar në 
regjistrimin hipotekor me numër 394 vol. 20,datë 12.07.1995.   
-Me vendimin nr.05 datë 22.07.2019 të Drejtorit DM“Për kalimin në pronësi të objektit të ngritur 
para datës 10.08.1991” është miratuar kalimi në pronësi të sipërfaqes së ndërtimit prej 90.6m2 
dhe sipërfaqes së truallit funksional prej 300m2, për godinë 2 kate ndërsa kontrata e dhurimi 
përshkruan një godinë me dy dhoma, kuzhinë.  
-Me urdhrin nr.617 datë 2.08.2019 është bërë ndarja e pasurive bazuar në këtë vendim, ku 
pasuria me nr.4/490 e llojit truall me sipërfaqe 360 m2 është ndarë për të krijuar pasurinë 
nr.4/694 me sipërfaqe trualli 300 m2 dhe sipërfaqe ndërtese 90.6 m2 në emër të z.Th P dhe VB. 
Nuk është administruar vërtetimi nga Drejtoria Rajonale e Monumenteve të Kulturës Berat se 
nuk janë bërë ndryshime pa lejen e Institutit të Monumenteve të Kulturës. 
Kriteri: VKM nr. 442, datë 18.07.2018 “Për përcaktimin e procedurës së kalimit të pronësisë 
dhe regjistrimit të pasurive të paluajtshme të ndërtuara deri me datë 10.08.1991 dhe të truallit 
funksional”. 
Ndikimi:Është regjistruar pasuria ndërtesë me sipërfaqe 90.6m2 dhe sipërfaqe të truallit 
funksional prej 300m2, duke shkelur procedurat e  regjistrimit referuar llojit të dokumentacionit 
që ka shërbyer për fitimin e pronësisë.. 
Rëndësia: E mesme. 
Rekomandim: DVASHK Berat të marrë masa për administrimin e vërtetimit nga Drejtoria 
Rajonale Monumenteve të Kulturës Berat se nuk janë bërë ndryshime në objekt pa lejen e 
Institutit të Monumenteve të Kulturës. 
Pretendimi i subjektit. Ku pretendoni se është vepruar në kundërshtim me VKM nr. 442, datë 
18.07.2018 “Për përcaktimin e procedurës së kalimit të pronësisë dhe regjistrimit të pasurive të 
paluajtshme të ndërtuara deri me datë 10.08.1991 dhe të truallit funksional” ju sqarojmë se  në 
bazë të shkronjës “dh” te nenit 193 të kodit civil ku shprehimisht thotë “Vërtetimi gjyqësor i 
faktit të pronësisë nuk regjistrohet.” Pra vendimi  I gjykatës I rrethit Berat 893 datë 12.06.1995. 
Ky vendim është rreth një vit pas hyrjes ne fuqi të Kodit Civil gjë të cilën e nxjerr të pa vlefshëm  
këtë titull pronësie.  
Kontrata e dhurimit shprehimisht thotë “nje palë shtëpi që përbëhen prej dy dhoma, një kuzhinë, 
një korridore e dy soba gatimi (katonj)” Pra këto dy soba (katonj) janë pjesa e katit përdhe. Në 
gjuhen popullore këtyre dhomave të objekteve të vjetra vazMojnë dhe I thonë katonj, ndërsa në 
termat teknik fjalën (katonj) nuk ekziston konsiderohen katë me vete pasi këto dhoma janë me 
lartësi më të madhe së 2m. 
Qëndrimi i Grupit tëauditimit. Observacioni do të merret në konsideratë lidhur me mungesën e 
titullit të pronësisë dhe numrin e kateve. 
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3. -Titulli i gjetjes: Auditimi i zbatimit të procedurave të regjistrimit të akteve  të të nxjerra nga 
DVASHK Berat, në zbatim të VKM-së nr. 442 datë 18.07.2018. 
Situata:Me referencë nr.012060, nr.kërkese 7797 datë 17.02.2020 për regjistrimin e kalimit të 
pronësisë në emër të znj.S. K., për pasurinë nr.6/122 , vol.35, fq.124 me sipërfaqe objekt+trualli 
108m2, në lagjen Kala, sipas VKM nr. 442, datë 18.07.2018 “Për përcaktimin e procedurës së 
kalimit të pronësisë dhe regjistrimit të pasurive të paluajtshme të ndërtuara deri me datë 
10.08.1991 dhe të truallit funksional”, ka rezultuar se: 
Me vendimin nr.6 datë 03.06.2020 është miratuar nga (në mungesë P.ThK) vendimi për kalimin 
e pronësisë mbi objektin dhe truallin funksional në emër të S K. Dokumenti mbi të cilën është 
bazuar ky vendim është një kontratë shitje e pasurisë së paluajtshme, fotokopje, e datës 4 korrik 
1991 midis M K dhe B K, me objekt shitjen e shtëpisë, për të cilën nuk ka notë 
transkriptimi.Duke qenë se kjo pasuri është përfituar në emër të z.B K, vendimi i kalimit të 
pronësisë është bërë pa administruar certifikatën familjare dhe dëshminë e trashëgimisë, e për 
pasojë kjo pronë është regjistruar në emër të S K pa identifikuar lidhjen me poseduesin I K apo 
trashëgimtarët e tjerë. Gjithashtu, konstatohet se nuk është administruar vërtetimi nga Drejtoria 
Rajonale e Kulturës Berat se nuk janë bërë ndryshime pa lejen e Institutit të Monumenteve të 
Kulturës. 
Kriteri: VKM nr. 442, datë 18.07.2018 “Për përcaktimin e procedurës së kalimit të pronësisë 
dhe regjistrimit të pasurive të paluajtshme të ndërtuara deri me datë 10.08.1991 dhe të truallit 
funksional”. 
Ndikimi:Regjistrimi i transaksioneve mbi pasurinë në mungesë të dokumentacionit  
Rëndësia: E ulët. 
Rekomandim: DVASHK Berat të marrë masa për plotësuar dokumentacionin me certifikatën 
familjare dhe dëshminë e trashëgimisë së qytetarit z.B K. 
Veprimet në kartele janë bërë nga specialistja znj.SM ndërsa vendimi është miratuar nga z.ThK. 
Pretendimi i subjektit: Ju sqarojmë se në bazë të VKM nr. 442, datë 18.07.2018 “për 
përcaktimin e procedurës së kalimit të pronësisë dhe regjistrimit të pasurive të paluajtshme të 
ndërtuara deri me datë 10.08.1991 dhe të truallit funksional” shkronja a e pikes 6 dhe formularit 
të aplikimit aneks i VKM nr. 442, datë 18.07.2018 “për përcaktimin e procedurës së kalimit të 
pronësisë dhe regjistrimit të pasurive të paluajtshme të ndërtuara deri me datë 10.08.1991 dhe të 
truallit funksional” personi përgjegjës është aplikuesi dhe ai mban përgjegjësi të plotë penale 
për deklarim të rremë. Gjithashtu gjatë evidentimit në teren rezulton se në banes jetonte Znj S K 
e vetme.Ashtu sikurse parashikohet edhe ne piken 16 te VKM-s 442. 
Qëndrimi i Grupit tëauditimit. Observacioni nuk merret në konsideratë pasi nuk janë 
administruar certifikatat familjare apo dëshmia e trashëgimisë që provon regjimin e martesës, gjë 
që duhet plotësuar në dokumentacion. 
4. . -Titulli i gjetjes: Auditimi i zbatimit të procedurave të regjistrimit të akteve  të të nxjerra 
nga DVASHK Berat, në zbatim të VKM-së nr. 442 datë 18.07.2018. 
Situata:Me referencë nr. 012843, në bazë të kërkesës për regjistrim nr.4454/1 prot, datë 
0.10.2020 nga Drejtori EN është bërë regjistrimi i vendimit nr.17, datë 01.09.2020 për kalimin ne 
pronësi të objektit të ngritur para dadtës 1.08.1991 dhe truallit të tij funksional”, në emër të z.A 
M M, për sipërfaqe ndërtimi 123.7m2 dhe sipërfaqe trualli funksional 300 m2. Me urdhrin nr. 
1425 datë 01.12.2020 të drejtorit EN është bërë korrigjimi i pasurive, për të krijuar truallin 
funksional, konkretisht 
-Pasuria nr.1/207, vol.30 faqe 106 e llojit truall me sipërfaqe 247 m2  truall dhe 137.9 ndërtese 
është përshkuar si pasuri shtet ndërkohë që është pasuri private, ku ka qene e regjistruar pasuria e 
z.M, për të cilën është aplikuar për procedurën 442. 
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 -Pasuria nr.1/209 e llojit truall me sipërfaqe 283 m2, vol. 33 faqe 51 me sipërfaqe 283.8 m2  
është zbritur në sipërfaqen 231.6 m2 shtet 
-Pasuria me nr.1/210 e llojit truall, vol.33, fq.52 me sipërfaqe 20.7 m2 shtet është korrigjuar ne 
sipërfaqen 20.2m2 
Bazuar në konfirmimin e statutit nga ana e kadastrës është konfirmuar se kjo pasuri rezulton e 
regjistruar në kartelën e pasurisë së paluajtshme.  
Ndikimi:Mungon konfirmimi nga Drejtoria Rajonale e Institutit të Monumenteve të Kulturës se 
nuk janë bërë ndryshime në këtë objekt, monument i kategorisë së II, pa miratimin përkatës nga 
Institutit të Monumenteve të Kulturës, që ka sjell paqartësi lidhur me ndikimin në zonat  e 
percaktuara si zona që nuk lejohen ndërime.. 
Rëndësia: E ulët. 
Rekomandim: DVASHK Berat të marrë masa për administrimin e vërtetimit nga Drejtoria 
Rajonale  Monumenteve të Kulturës Berat se nuk janë bërë ndryshime në objekt pa lejen e 
Institutit të Monumenteve të Kulturës. 
Pretendimi i subjektit  pasuria 1/207 është regjistruar nga regjistrimi fillestar pa akt të fitimit të 
pronësisë por vetëm me një kontratë restaurimi të datës 31.03.1983. 
Qëndrimi i Grupit të auditimit: Observacioni do të merret në konsideratë në lidhje me 
mungesën e titullit të pronësisë. 
5. -Titulli i gjetjes: Auditimi i zbatimit të procedurave të regjistrimit të akteve  të të nxjerra nga 
DVASHK Berat, në zbatim të VKM-së nr. 442 datë 18.07.2018. 
Situata:Me referencë nr.12452, me kërkese nr.40120 datë 02.04.2020 të kërkueses nj.L P është 
bërë regjistrimi i kalimit të pronësisë bazuar në VKM nr. 442, datë 18.07.2018 “Për përcaktimin 
e procedurës së kalimit të pronësisë dhe regjistrimit të pasurive të paluajtshme të ndërtuara deri 
me datë 10.08.1991 dhe të truallit funksional”, për pasurinë nr.4/696, vol.35, fq. 121, 
objekt+truall me sipërfaqe 52 m2 ndërtese dhe 94.5m2 truall. Nga shqyrtimi i dokumentacionit 
rezulton se: 
Me vendimin nr.15 datë 19.02.2020 nga Drejtori NP është miratuar kalimin e pronësisë  
-Me urdhrin  nr.387 datë 28.04.2020 është bërë ndarja dhe bashkimi i pasurisë. 
Pasuria e llojit truall me sip.52.3m2 me pronar shtet dhe pasuria me nr.4/245 e llojit truall  me 
sipërfaqe 42.2m2 , vol.26 fq.108-109 janë bashkuar për të krijuar truallin funksional  të objektit 
me nr.pasurie. 4/696, me sip.94.5m2, vol.35 fq.121 
Kriteri: Ligji. 27/2018 “Për trashëgiminë kulturore dhe muzetë” 
Ndikimi:Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se DVASHK Berat nuk ka administruar 
vërtetimin nga Drejtoria Rajonale e Monumenteve të Kulturës Berat se qytetari nuk ka bërë 
ndërhyrje apo restaurime pa miratimin e Institutit të Monumenteve të Kulturës. 
Rëndësia: E ulët. 
Shkaku: Mos plotësimi i dokumentacionit. 
Rekomandim: DVASHK Berat të marrë masa për administrimin e vërtetimit nga Drejtoria 
Rajonale  Monumenteve të Kulturës Berat se nuk janë bërë ndryshime në objekt pa lejen e 
Institutit të Monumenteve të Kulturës. 
 
ZK 8503 
Lidhur me referencën 00007604, ZK 8503 ‘’Berat’’, janë sjellë dokumentacionet përkatëse 
justifikuese.Observacioni qëndron dhe reflektohet në hartimin e Raportit Përfundimtar të 
Auditimit. 
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II.7. Auditim mbi pranimin e dokumentacionit dhe regjistrimin e pasurive të paluajtshme, në 
bazë të nenit 24/b, të ligjitnr. 7843, datë 13.07.1994 “Për regjistrimin e pasurive të 
paluajtshme” i ndryshuar meligjin nr. 33, datë 21.03.2012 “Për regjistrimin e pasurive të 
paluajtshme”. 
Në zbatim të pikës 7 të programit të auditimit u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: 
1) Dokumentacioni i administruar në arkivë, praktikat, referencat dhe Av. 
2) Kartelat e pasurisë së paluajtshme, sipas volumeve dhe zonave kadastrale. 
3) Dokumentacioni sipas inventarizimit bashkëlidhur referencave përkatëse, si dhe 
korespondencat shkresore me institucionet përkatëse, etj.  
Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që: 
Nga ana e ASHK Berat nuk janë zbatuar përcaktimet ligjore të bëra përsa i përket regjistrimit të 
pasurive sipas 25/b, dhe pjesëmarrjen në proceset gjyqësore referuar:  
1) Nenit 20, 25/b, 45, 59, 74 të Ligjit 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të Paluajtshme”, 
përcaktimeve të Ligjit nr. 111/2019 “Për kadastrën”. 
2) Nenin 391, 442, 443, 444 të Ligjit nr. 8116, datë 29.03.1996 “Kodi Procedurës Civile i 
Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar dhe nenin 45 të ligjit nr. 33, datë 21.03.2012 “Për 
regjistrimin e pasurive të paluajtshme”. 
3) Pikën 4, të UKM nr. 2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve, që 
verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e 
urdhrit të regjistruesit”.  
4) Pikën 4, 5 dhe 6 të VKM Nr. 745, datë 24.10.2012 “Për procedurat e regjistrimit të 
pasurive të paluajtshme, për të cilat zotërohen dokumente të ligjshme pronësie, por që nuk kanë 
të përcaktuar sipërfaqen”. 
I- Regjistrimi sipas nenit 25/b 
ZK 8502 
1. -Titulli i gjetjes: Auditimi i zbatimit të procedurave të regjistrimit të pasurive kur disponojnë 
Titull Pronësie por nuk kanë të përcaktuar sipërfaqen, në zbatim të nenit 24/b të ligjit nr. 7843, 
datë 13.07.1994 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtëshme”, i shfuqizuar dhe neni 25/b të 
ligjit nr. 33, datë 20.03.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtëshme”, i ndryshuar. 
Situata:Me referencë nr.07042 datë 14.08.2008 është bërë regjistrimi fillestar i pasurisë 
nr.3/228, vol.20, faqe 19, lagja muzeale “Mangalem”, me sip. 221 m2 truall dhe 134 m2 ndërtesë 
në emër të z.KS. Për këtë pasuri është lëshuar certifikata e pronësisë me datë 16.09.2019, bazuar 
në një kontratë dhurimi, ne emër të z.A S. 
Në kuadër të një kërkesë për regjistrim fillestar datë 14.02.2008, bazuar në notën e transkriptimit 
datë 25.05.1951 është miratuar vendimi datë 28.10.2010 nga regjistruesi A M për regjistrimin e 
objektit+truall në kundërshtim me përcaktimin e nenit 24/b të ligjit nr.7843/1994 i ndryshuar 
“Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, i ndryshuar dhe VKM nr.1025/2008 “Për procedurat 
e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, për të cilat zotërohen dokumente të ligjshme pronësie, 
por që nuk kanë të përcaktuar sipërfaqen”. 
Konkretisht, në notën e transkriptimit, ku z.P S ka blerë një shtëpi të përbërë prej dy dhomash 
ndërsa në plan-rilevimin bashkëlidhur procedurës 24/b, me referencë nr.07183 shtëpia rezulton 
me bodrum, kat përdhe dhe kat të parë. Me vendimin nr.32 datë 20.09.1977, sipas vërtetimin 
nr.524/1 prot, datë 29.04.2005, për zP S është miratuar leje e ndërtimin për meremetim banese 
nga Këshilli Popullor, por mungon leja e ndërtimit. Konstatohet se mungon konfirmimi nga 
Drejtoria Rajonale e  Kulturës Berat se subjekti nuk ka bërë ndryshimi në objekt pa miratimin e 
Institutit të Monumenteve të Kulturës.Për pasojë, trualli nuk duhej të ishte përfshirë në 
procedurat e 24/b dhe VKM nr.1025/2008. Ku përcaktohet: Në rast se kërkuesi zotëron 
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dokumente pronësie, të përcaktuara në nenin 193, të Kodit Civil, vetëm për objektin (ndërtesë), i 
cili nuk e ka të përcaktuar sipërfaqen, regjistruesi procedon me regjistrim vetëm të objektit, 
pavarësisht se kufijtë e përmendur në dokumentin e pronësisë së objektit mund t’i referohen 
sipërfaqes, mbi të cilën është ndërtuar ky objekt.  
Regjistrimi me 24/b është miratuar nga ish-regjistruesi AM. Praktikat e dhënies së certifikatës 
me datë 16.09.2019 është punuar nga znj.SMdhe regjistruesi DM. 
Kriteri:neni 24/b i ligjit nr. 7843, datë 13.07.1994 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtëshme”, 
i shfuqizuar dhe neni 25/b i ligjit nr. 33, datë 20.03.2012 “Për regjistrimin e pasurive të 
paluajtëshme”, i ndryshuar, VKM nr.1025/2008 “Për procedurat e regjistrimit të pasurive të 
paluajtshme, për të cilat zotërohen dokumente të ligjshme pronësie, por që nuk kanë të 
përcaktuar sipërfaqen” 
Ndikimi: Sa më sipër, në aktet e fitimit të pronësisë është përcaktuar vetëm objekti me dy 
dhoma duke mos patur dokument përligjës sa i përket kateve të objekti si dhe mungon pronësia 
mbi truallin. 
Shkaku: Moszbatimi i drejtë i procedurës 24/b dhe fakti që për këtë pasuri regjistrimi është bërë 
herët, në vitin 2008. 
Rëndësia: E mesme. 
Rekomandim: DVASHK Berat të marrë masa për të administruar vërtetimin nga Drejtoria 
Rajonale e Kulturës Berat se subjekti nuk ka bërë ndryshime në objekt pa miratimin e Institutit të 
Monumenteve të Kulturës si dhe të bëjë një rivlerësim të praktikës, në rrethanat e ndryshimeve të 
reja ligjore që kanë përfshirë pronat e regjistruara me procedurën 24-25/b. 
 
Përsa trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar, nga subjekti i audituarjanë paraqitur 
observacione për Projekt Raportin me shkresën nr. 2844/1, datë 13.10.2021, ardhur në KLSH 
me numër 536/6, datë 14.10.2021,  nga personat e atakuar, ku sqarohet: 
Pretendimi i subjektit: 
Ish ZVRPP Berat ka kryer regjistrimin e pasurise se paluajtshme  ne zbatim te nenit 24 /a te ligjit 
7843 datë 13/07/1994 “Per Regjistrimin e Pasurive te Paluajtshme” dhe VKM nr.1025/2008 “Per 
procedurate Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme per te cilat zoterohen dokumenta te ligjshme 
pronesie por qe nuk kane te percaktuar siperfaqen”. Vendimi ështëmarrë ne baze te 
dokumentacionit te arkivuar ne ref. 007042. Akti i fitimit te pronesise note traskiptimi e vitit 
1951 e cila percakton objekt dhe bahce si dhe leje ndertimi e vitit 1977 nxjerre nga arkivi i rrethit 
Berat. 
Qëndrimi i Grupit të auditimit: Observacioni do të merret në konsideratë, marrë paraysh edhe 
dispozitat e reja ligjore që kanë shteruar problematikat e regjistrimit të objekteve me procedurën 
24/b. 
2. -Titulli i gjetjes: Auditimi i zbatimit të procedurave të regjistrimit të pasurive kur disponojnë 
Titull Pronësie por nuk kanë të përcaktuar sipërfaqen, në zbatim të nenit 24/b të ligjit nr. 7843, 
datë 13.07.1994 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtëshme”, i shfuqizuar dhe neni 25/b të 
ligjit nr. 33, datë 20.03.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtëshme”, i ndryshuar. 
Situata:Me referencë nr.11324  datë 31.05.2017 është bërë regjistrimi i pasurisë nr. 4/137 datë 
07.09.2017 për sip. 100m2 truall dhe 100 m2 ndërtesë në lagjen muzeale Goricë. Në datën 
16.07.2019 është bërë lëshimi i certifikatës në emër të P Th.  
Nga shqyrtimi i dosjes rezulton se: 
- Plan rilevimi i datës 19.05.2003 firmosur nga drejtoria e urbanistikës ka të përcaktuar 
sipërfaqe 68 m2 truall dhe 68 m2 objekt.  Mbi këto sipërfaqe, në kopjen origjinale është shënuar 
me shkrim +135 m2 truall dhe +100 m2 objekt. Nga plani i rilevimit, rezulton se është prekur 
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edhe pasuria shtet me nr.4/136 e cila sipas LN2018, rezulton të jetë 100 m2. Ndërkohë, që në 
versionin fotokopje të këtij plani rilevimi, rezulton vetëm sip.68m2 truall dhe 68 m2 objekt. 
Sikurse konstatohet, ka mospërputhje mes planeve të rilevimit, e për rrjedhoje gjatë regjistrimi 
fillestar është regjistruar në kartelat e pasurisë së paluajtshme një sipërfaqe tepër si për objektin 
ashtu edhe për truallin dhe për pasojë është prekur sipërfaqja e pasurisë nr.4/136. 
Me reference nr.011325 për këtë pasuri me datë 07.09.2019 ka patur një urdhër kufizimi me 
arsyetimin e mungesës së dokumentacionit tekniko-ligjor dhe origjinës së pronës, e cila është 
hequr nga Regjistruesi DM(pa firmosur), me urdhër nr.462 datë 16.070.2019 pasi plotësimit të 
dokumentacion, konkretisht notën e transkriptimit vol.16., nr.22,datë 07.03.1946. Me referencë 
nr.012110 është administruar një kërkesë për regjistrim pronësie me sipërfaqe objekti 135 m2 
dhe sipërfaqe trualli 135 m2, me datë 08.06.2019, bazuar në nenin 25/b të ligjit nr.33 datë 
21.03.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, në një kohë kur ky ligj ka qenë i 
shfuqizuar nga ligji 111/2018 “Për kadastrën”. Procedura e ndjekur me 25/b ka si objekt 
“individët, familjet dhe personat juridikë, privatë apo shtetërorë, që zotërojnë dokumente 
pronësie, sipas shkronjës “a” të këtij neni, por nuk kanë të përcaktuar në to sipërfaqen”. Në rastin 
konkret, nota e traksriptimit, përmes të cilës është identifikuar origjina e pronës, i referohet  vetë 
shtëpisë dhe jo truallit.  Nga verifikimi në ortofotot rezulton se kjo pasuri ka patur ndryshime 
ndër vite. Konkretisht, sipas ortofotos së vitit 2017 ka qenë pjesërisht e rrënuar dhe regjistrimi 
me referencë 012110 ka regjistruar sipërfaqen e rindërtuar, pa leje nga Instituti i Monumenteve 
të Kulturës si dhe nuk është marrë vërtetimi nga Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare Berat 
se z.P Th disponon banesë në lagjen muzeale Goricë dhe se në këtë banese nuk janë bërë 
ndryshime në volume pa miratimin e Institutit të Monumenteve të Kulturës. Certifikata është 
lëshuar në datë 16.07.2019. Praktika është përpunuar nga specialistja znj.EC. Certifikata është 
lëshuar nga Regjistruesi z.DM. 
Kriteri:neni 24/b i ligjit nr. 7843, datë 13.07.1994 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtëshme”, 
i shfuqizuar dhe neni 25/b i ligjit nr. 33, datë 20.03.2012 “Për regjistrimin e pasurive të 
paluajtëshme”, i ndryshuar, VKM nr.1025/2008 “Për procedurat e regjistrimit të pasurive të 
paluajtshme, për të cilat zotërohen dokumente të ligjshme pronësie, por që nuk kanë të 
përcaktuar sipërfaqen”. 
Ndikimi: Kryerja e ndërtimeve të pjesshme në objekt, në mungesë të lejes nga Instituti i 
Monumenteve të Kulturës, ndikon në cënimin e zonave të mbrojtura me rëndësi historike dhe 
kulturore. 
Shkaku: Moszbatimi i drejtë i kuadrit ligjor  
Rendësia: E mesme  
Rekomandim: DVASHK Berat të marrë masa për të administruar vërtetimin nga Drejtoria 
Rajonale e Kulturës Berat se subjekti nuk ka bërë ndryshime në objekt pa miratimin e Institutit të 
Monumenteve të Kulturës si dhe të bëjë një rivlerësim të praktikës, në rrethanat e ndryshimeve të 
reja ligjore që kanë përfshirë pronat e regjistruara me procedurën 24-25/b. 
Përsa trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar, nga subjekti i audituarjanë paraqitur 
observacione për Projekt Raportin me shkresën nr. 2844/1, datë 13.10.2021, ardhur në KLSH 
me numër 536/6, datë 14.10.2021,  nga personat e atakuar, ku sqarohet: 
Pretendimi i subjektit:Ish ZVRPP Berat ka kryer regjistrimin e pasurise se paluajtshme  ne 
zbatim të nenit 24 /b te ligjit 7843 datë 13/07/1994 “Per Regjistrimin e Pasurive te 
Paluajtshme” dhe VKM nr.1025 /2008 “Per procedurat e Regjistrimit te Pasurive te 
Paluajtshme per te cilat zoterohen dokumenta te ligjshme pronesie por qe nuk kane te percaktuar 
siperfaqen”. Vendimi ështëmarrë ne baze te dokumentacionit te arkivuar ne ref. 007042. Akti i 
fitimit te pronesise note traskiptimi e vitit 1951 e cila percakton objekt dhe bahce si dhe leje 
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ndertimi e vitit 1977 nxjere nga arkivi i rrethit Berat. DVASHK-ja do te marrë masa per 
zbatimin e rekomandimeve tuaja, dhe konkretisht do te mbahet korrespondence me DRKK Berat 
per leshimin e vertetimit perkates per kete subjekt 
Qëndrimi i Grupit të auditimit:Observacioni do të merret pjesërisht në konsideratë. 
 
3. -Titulli i gjetjes: Auditimi i zbatimit të procedurave të regjistrimit të pasurive kur disponojnë 
Titull Pronësie por nuk kanë të përcaktuar sipërfaqen, në zbatim të nenit 24/b të ligjit nr. 7843, 
datë 13.07.1994 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtëshme”, i shfuqizuar dhe neni 25/b të 
ligjit nr. 33, datë 20.03.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtëshme”, i ndryshuar. 
Situata:Me referencën nr.04798 datë regjistrimi 15.01.2007,për pasurinë nr.1/156, vol.16, fq.42 
me sipërfaqe trualli 73 m2 dhe sipërfaqe ndërtese 55 m2, në lagjen Kala është ndjekur procedura 
24/b e ligjit nr.7843 datë 13.07.1994 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”. 
 Me vendimin nr. 53 datë 04.01.2007 grupi i punës dhe regjistruesi kanë miratuar regjistrimin e 
pasurisë  përkatës, bazuar në dokumentacionin : 
- Note transkriptimit  
- Vërtetim nga bashkia 
- Kërkese për regjistrim pronësie 
- Deklaratë personale 
- Deklaratë noteriale e pronarëve kufitarë 
- Dëshmi trashëgimie 
- Plan-rilevimi 
Nga shqyrtimi në tërësi të dokumentacionit, rezulton se: 
-Me referencë nr.08000 datë 12.07.2012 me urdhrin nr.9 datë 12.09.2012 është vendosur kufizim 
mbi pasurinë nga Regjistruesi A M me arsyetimin se “pasuria nr.1/156 nga azhurnimi fushor 
2011 rezulton qe ndërtimi i regjistruar sipas dokumentacionit tekniko-ligjor nuk ekziston nga 
fakti. 
-Me referencë nr.09044, urdhër nr.95 datë 03.03.2015 nga Regjistruesi AB është hequr kufizimi 
me arsyetimin se objekti ekziston në vend dhe nuk ka ndryshime në banesë, bazuar edhe në një 
vërtetim nr.119 datë 25.02.2015 të lëshuar nga Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare Berat, 
nënshkruar nga Drejtori E K. Me reference nr.09049 mbi këtë pasuri është vendosur barrë 
hipotekor në favor të një subjekti kredidhënës. 
Nga shqyrtimi i ortofotove në portalin ASIG rezulton se objekti realisht ka qenë i prishur 1kat, 
çka nënkupton se urdhri nr. 12.09.2012 ka qenë korrekt dhe se ky objekti është rindërtuar pa u 
pajisur me leje ndërhyrje sipas ligjit për trashëgiminë kulturore, regjistruar 2 kate. Certifikata 
është lëshuar datë 03.06.2020. Praktika është përpunuar nga znj.EC dhe z.ThK 
Kriteri:neni 24/b i ligjit nr. 7843, datë 13.07.1994 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtëshme”, 
i shfuqizuar dhe neni 25/b i ligjit nr. 33, datë 20.03.2012 “Për regjistrimin e pasurive të 
paluajtëshme”, i ndryshuar, VKM nr.1025/2008 “Për procedurat e regjistrimit të pasurive të 
paluajtshme, për të cilat zotërohen dokumente të ligjshme pronësie, por që nuk kanë të 
përcaktuar sipërfaqen” 
Ndikimi: Kryerja e ndërtimeve të pjesshme në objekt, në mungesë të lejes nga Instituti i 
Monumenteve të Kulturës, ndikon në cënimin e zonave të mbrojtura me rëndësi historike dhe 
kulturore. 
Rekomandim: DVASHK Berat të marrë masa për konfirmuar nga Drejtoria Rajonale e Kulturës 
Berat lejen e ndërhyrjes në objekt dhe ekzistencën 2 katëshe të objektit muzeal. Në të kundërt, të 
korrigjojë kartelën duke bërë shënimin “objekt 1 kat” , në mungesë të lejës së ndërhyrjes për  
katine  2-të.                                                                                         
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Pretendimi i subjektit:Ne vendimin e 24/b  objekti është miratuar 2KT. Gabimisht kompania e 
regjistrimit nuk e ka pasqyruar kete fakt te pershkrimi i vecante. Nga dokumentacioni qe 
administrohet ne DVASHK Berat rezulton se subjekti ka paraqitur aktet e konfirmuara nga 
institucioni perkates (DRKK Berat) ku konfirmohet fakti qe ky objekt ekziston dhe ne keto kushte 
ish regjistruesi i ZVRPP Berat ka vijuar me pasqyrimin e shenimeve perkatese ne seksionin 
“Rubrika pershkrimi i vecante” te ketij fakti duke hequr shenimin qe gabimisht ka qene i 
pasqyruar nga procesi i regjistrimit fillestar (kufizim).Korigjimi është kryer ne zbatim te nenit 30 
te Ligjit 33/2012 “Per Regjistrimin e Pasurive te Paluajtshme” Praktika e regjistrimit dhe 
leshimi i dokumentacionit te pronesise nuk është firmosur nga ish-drejtori NP. 
Qëndrimi i Grupit të auditimit: Observacioni nuk do të merret në konsideratë. Nuk janë ofruar 
evidencë e mjaftueshme dhe e besueshme lidhur me ekzistencën 2 katëshe të objektit. 
 
4.-Titulli i gjetjes: Auditimi i zbatimit të procedurave të regjistrimit të pasurive kur disponojnë 
Titull Pronësie por nuk kanë të përcaktuar sipërfaqen, në zbatim të nenit 24/b të ligjit nr. 7843, 
datë 13.07.1994 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtëshme”, i shfuqizuar dhe neni 25/b të 
ligjit nr. 33, datë 20.03.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtëshme”, i ndryshuar. 
Situata:Me referencë nr. 01205, në bazë të kërkesës nr.2238 datë 20.03.2019 për shërbimin 
lëshim certifikate pronësie, për pasurinë nr.5/21 e llojit godinë 68 m2, vol.20 faqe 11 në lagjen 
muzeale Goricë, në emër të znj.P M, për të cilën është lëshuar certifikata e pronësisë në 
15.06.2019. 
Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se: 
-Me reference nr.06833 datë 02.02.2010 është bërë regjistrimi fillestar i pasurisë bazuar në 
procedurën 24/b. Në dokumentacionin që shoqëron këtë praktikë, gjenden deklarata e kufitareve, 
deklarata personale dhe në kërkesën për regjistrim është përshkruar pasuria e llojit truall 260 m2 
dhe sipërfaqe ndërtese 68 m2, e pasqyruar kjo sipërfaqe edhe në planin e rilevimit. Për këtë 
pasuri regjistrimi fillestar LN2018 është bërë  vetëm për objektin, dhe jo trualli funksional sipas 
kërkesës së bërë dhe planit të rilevimi.  
Rezulton se mungon vendimi i regjistruesit z.RP me relacionin përkatës që përbën dokumentin 
bazë të regjistrimit sipas Ligji nr. 7843, datë 13.7.1994 “Për regjistrimin e pasurive të 
paluajtshme”, i ndryshuar, neni 24b.Praktika është përpunuar nga specialistja znj..EC. Certifikata 
është lëshuar nga  Regjistruesi z.DM. 
Kriteri:neni 24/b i ligjit nr. 7843, datë 13.07.1994 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtëshme”, 
i shfuqizuar dhe neni 25/b i ligjit nr. 33, datë 20.03.2012 “Për regjistrimin e pasurive të 
paluajtëshme”, i ndryshuar, VKM nr.1025/2008 “Për procedurat e regjistrimit të pasurive të 
paluajtshme, për të cilat zotërohen dokumente të ligjshme pronësie, por që nuk kanë të 
përcaktuar sipërfaqen” 
Ndikimi:Regjistrimin e pasurisëtruall 260 m2 dhe sipërfaqe ndërtese 68 m2, me mungesë të 
dokumentacionit. 
Shkaku: Dokumentacion me korrigjime. 
Rëndësia: E ulët. 
Rekomandim: DVASHK Berat të marrë masa për të informuar qytetarin për plotësimin e 
dokumentacionit si dhe në mungesë të vendimit të regjistruesit, të vlerësojë mundësinë që 
qytetari të përfshihet në procedurat e VKM nr.827/2020. 
5.Me referencën nr.012006 datë 15.05.2009 është regjistruar trashëgimia për pasurinë nr.10/47 
me sip. 200 m2 truall dhe 78.5 m2 ndërtesë, në vol.15 faqe 91.  
Përsa trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar(referenca nr. 012006), nga subjekti i 
audituarjanë paraqitur observacione për Projekt Raportin me shkresën nr. 2844/1, datë 



 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
Raport përfundimtar për auditimin e ushtruar në Drejtorinë Vendore të Agjencisë 
Shtetërore të Kadastrës, Berat 

 

119 

 

13.10.2021, ardhur në KLSH me numër 536/6, datë 14.10.2021,  nga personat e atakuar, ku 
sqarohet: 
Pretendimi i subjektit: Ish ZVRPP Berat ka kryer regjistrimin e pasurise se paluajtshme  ne 
zbatim te nenit 24 /b te ligjit 7843 datë 13/07/1994 “Per Regjistrimin e Pasurive te 
Paluajtshme” dhe VKM nr.1025 /2008 “Per procedurate Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme 
per te cilat zoterohen dokumenta te ligjshme pronesie por qe nuk kane te percaktuar 
siperfaqen”. Vendimi ështëmarrë ne baze te dokumentacionit te arkivuar ne ref. 004533, dhe 
konkretisht me vendim te ish regjistruesit te ZVRPP Berat ne zbatim te procedurave te 
parashikuara ne nenin 24/b te ketij ligji, mbështëtur ne dokumentacionin e paraqitur sipas 
parashikimeve te kesaj dispozite 
Qëndrim i Grupit të auditimit: Observacioni do të pranohet, marrë parasysh edhe ndryshimet e 
reja ligjore që kanë shteruar problematikat e regjistrimeve me proceduren 24/b. Lidhur me 
referncën 012006, ndryshimi do të reflektohet në Raportin perfundimtar 
6. Me referencë n.04699 është bërë regjistrimi fillestar i pasurisë me nr.15-23 nd, vol.15 faqe 
208, godine me sipërfaqe 89.5 m2 për të cilën është lëshuar certifikata e pronësisë në datë 
30.04.2019. 
Përsa trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar(referenca nr. 004699), nga subjekti i 
audituarjanë paraqitur observacione për Projekt Raportin me shkresën nr. 2844/1, datë 
13.10.2021, ardhur në KLSH me numër 536/6, datë 14.10.2021,  nga personat e atakuar, ku 
sqarohet: 
Pretendimi i subjektit:Ish-ZVRPP Berat ka kryer regjistrimin e pasurise se paluajtshme  ne 
zbatim te ligjit 7843 datë 13/07/1994 “Per Regjistrimin e Pasurive te Paluajtshme” sipas 
dokumentacionit te regjistruar ne hipoteke.  Ne rastin konkret rezulton se, pavaresisht se 
pasqyrohet data e aplikimit 03.11.1994, pra 2 dite pas hyrjes ne fuqi te Kodit Civil te RSH (datë 
01.11.1994) rezulton qe ne kete rast ështëbërë regjistrim si trasferte nga regjistri hipotekor per 
pasuri te regjistruar me pare, ne zbatim kjo te Rregullores nr. 184, datë 08.04.1999 “Per punen 
e ZRPP” Kreu IV, pika 15, ku jane trajtuar keto raste dhe konkretisht: “pasurite e paluajtshme, 
ndertesa, te perfituara me vendim gjyqesor me objekt “vertetimin e faktit juridik” te dhena dhe te 
regjistruara para hyrjes ne fuqi te ligjit nr. 7850, datë 29.07.1994 “Per Kodin Civil te 
Republikes se Shqiperise” qe jane te pasqyruara ne regjistrat hipotekore, te administruar nga 
zyrat e regjistrimit te pasurive te paluajtshme, kur pasuria pozicionohet ne zonen kadastrale e 
cila po i nenshtrohet procesit te regjistrimit fillestar per regjistrimin e tyre do te procedohet 
sipas pikes 1 te percaktuar ne kete dokument, por ne rast te mungeses se dokumentacionit 
hartografik qe shoqeron vendimin gjyqesor, pozicionimi i pasurise ne harten kadastrale do te 
kryhet nga zyra e regjistrimit te pasurive te paluajtshme ose subjektet e kontraktuara per te kryer 
procesin e regjistrimit fillestar”. 
Qëndrim i audituesit: Observacioni do të pranohet, marrë parasysh edhe ndryshimet e reja 
ligjore që kanë shteruar problematikat e regjistrimeve me proceduren 24/b. Lidhur me referncën 
04699, ndryshimi do të reflektohet në Raportin perfundimtar 
7. Me reference nr. 006017, datë regjistrimi 28.05.2007 është bërë regjistrimi i pasurisë nr.1/70, 
vol.16, fq.235 me sipërfaqe objekt+truall 56 m2 në lagjen Kala. Kjo pronë është regjistruar në 
bazë të procedurës 24b nga regjistruesi RP. Nga shqyrtimi i dosjes dhe hartave rezulton se në 
vitin 2007 kjo godinë ka qenë e prishur ndërsa në ortofoton e vitit 2015 rezulton e rindërtuar. 
Grupi i punës që ka miratuar aktin e regjistrimit ka qenë i përbërë nga AXh dhe K L, RP. 
Certifikata është lëshuar në 31.12. 2019. Praktika e lëshimit te certifikatës është përpunuar nga 
znj.SMdhe Regjistruesi NP. Nuk është marrë vërtetimi nga Drejtoria Rajonale e Institutit të 
Monumenteve të Kulturës Berat se objekti nuk ka pësuar ndryshime pa leje. 
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Lidhur sa sipër trajtuar është mbajtur Akt-Konstatimi nr. 2, datë 10.08.2021.2021  për të cilin 
ne fazën e hartimit të projekt raportit, nuk janë paraqitur observacionet. Observacionet janë 
paraqitur për hartimin e raportit përfundimtar.   
 
ZK  8503 ‘’Berat’’ 
1.Referenca 00006287, ZK  8503 ‘’Berat’’  
Me referencën nr. 06287, është regjistruar pasuria nr. 6/356, Truall+Ndërtesë, sipërfaqe trualli 
144 m2 dhe sipërfaqe ndërtimi 98 m2, në vol. 15, faqe 178, në favor të znj. H H K, z..F A K, 
sipas nenit nr. 24/b, certifikata lëshuar më datë 16.10.2018, specialist EC dhe Regjistrues 
Nga auditimi konstatohet se dokumenti “Deklaratë Noteriale e Pronarëve Kufitarë”, nuk është 
konfirmuar nga kufitari në veri të pronës z. Z G, në kundërshtim me urdhrin e Kryeregjistruesit 
nr. 19, datë 20.09.1996 dhe me Rregulloren e Brendshme nr. 184, datë 08.04.1999, “Për Punën 
në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”ndryshuar me nr. 7, datë 07.01.2000, Kreu 
IV, pika 16. 
Përsa më sipër mban përgjegjësi ish-Regjistruesi  znj. BC dhe dhe specialisti znj. EC 
2.Referenca 00006494, ZK  8503 ‘’Berat’’  
Me INDICIE referencën nr. 09608, është regjistruar pasuria nr. 3/144, Truall, sipërfaqe trualli 10 
m2, në vol. 16, faqe 114, në favor të znj.V J G, kontratë dhurimi, certifikata lëshuar më datë 
14.09.2018. 
Duke kaluar në periudhat e mëparshme konstatohet se me referencë 06494, datë 09.07.2009, 
është regjistruar pasuria nr. 3/26, Truall, sipërfaqe 70 m2, dhe Ndërtesë 60 m2, në vol. 16, faqe 
113, në favor të z. J A N+6bp, regjistrim sipas nenit 24/b. 
Por, konstatohet se dokumenti “Deklaratë Noteriale e Pronarëve Kufitarë”, nuk është 
konfirmuar nga kufitari në veri të pronës z. R M, në kundërshtim me urdhrin e Kryeregjistruesit 
nr. 19, datë 20.09.1996 dhe me Rregulloren e Brendshme nr. 184, datë 08.04.1999, “Për Punën 
në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”ndryshuar me nr. 7, datë 07.01.2000, Kreu 
IV, pika 16. 
Përsa më sipër mban përgjegjësi ish-Regjistruesi  z. RP, si dhe dhe specialisti znj. EC 
Observacioni është pohues dhe përshkrues. Nuk qëndron  
3.Referenca 00004370, ZK  8503 ‘’Berat’’  
INDICIE referenca nr. 10144, është regjistruar pasuria nr. 15/25, Truall sipërfaqe 200 m2, 
Ndërtim 87 m2, në vol. 14, faqe 66, në favor të z. D D M, Dëshmi Trashëgimie, certifikata 
lëshuar më datë 20.11.2020. 
Duke kaluar në periudhat e mëparshme konstatohet se me referencë 04370, datë 27.02.2008, 
është regjistruar pasuria nr. 15/25, Truall sipërfaqe 200 m2, Ndërtim 87 m2, në vol. 14, faqe 66, 
në favor të z. G Sh, regjistrim sipas nenit 24/b. 
Por, konstatohet se dokumenti “Deklaratë Noteriale e Pronarëve Kufitarë”, nuk është 
konfirmuar nga kufitari në perëndim të pronës znj. H H, si dhe në formularin “Kërkesë për 
Regjistrim Pronësie”,në kundërshtim me urdhrin e Kryeregjistruesit nr. 19, datë 20.09.1996 dhe 
me Rregulloren e Brendshme nr. 184, datë 08.04.1999, “Për Punën në Zyrën e Regjistrimit të 
Pasurive të Paluajtshme”ndryshuar me nr. 7, datë 07.01.2000, Kreu IV, pika 16. 
Përsa më sipër mban përgjegjësi ish-Regjistruesi  z. RP, si dhe dhe specialisti znj. EC 
Observacioni është pohues dhe përshkrues. Nuk qëndron  
4.Referenca 00006227, ZK  8503 ‘’Berat’’  
INDICIE referenca 010157, regjistruar pasuria nr. 5/55, Truall+Ndërtesë, sipërfaqe trualli 367 
m2 dhe sipërfaqe ndërtimi 93 m2, në vol. 15, faqe 56, në favor të znj. M J D, lëshim dëshmi 
trashëgime certifikata lëshuar më datë 03.12.2020. 
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Regjistrimi fillestar nr. reference nr. 00006227, regjistruar pasuria nr. 5/55, Truall+Ndërtesë, 
sipërfaqe trualli 367 m2 dhe sipërfaqe ndërtimi 93 m2, në vol. 15, faqe 56, në favor të J TD, 
sipas nenit nr. 24/b. 
Nga auditimi konstatohet se në praktikë mungon dokumenti “Deklaratë Noteriale e Pronarëve 
Kufitarë”, sipas së cilës duheshin konfirmuar nga kufitarët në very, jug, lindje, perëndim, të 
pronës, në kundërshtim me urdhrin e Kryeregjistruesit nr. 19, datë 20.09.1996 dhe me 
Rregulloren e Brendshme nr. 184, datë 08.04.1999, “Për Punën në Zyrën e Regjistrimit të 
Pasurive të Paluajtshme”ndryshuar me nr. 7, datë 07.01.2000, Kreu IV, pika 16. 
Përsa më sipër mban përgjegjësi ish-Regjistruesi  z. RP,  specialisti znj. EC, juristi znj.  KL 
dhe hartografi z. AZh. 
Observacioni është pohues dhe përshkrues. Nuk qëndron  
5.Referenca 00003813, ZK  8503 ‘’Berat’’  
Me referencën nr. 03813, është regjistruar pasuria nr. 6/165, Truall+Ndërtesë, sipërfaqe trualli 
220 m2 dhe sipërfaqe ndërtimi 121.3 m2, në vol. 12, faqe 32, në favor të znj. V P S, sipas nenit 
nr. 24/b, certifikata lëshuar më datë 24.12.2020. 
Nga auditimi konstatohet se dokumenti “Deklaratë Noteriale e Pronarëve Kufitarë”, nuk është 
konfirmuar nga kufitari në lindje të pronës znj. Rozeta Gjon Papa, në kundërshtim me urdhrin e 
Kryeregjistruesit nr. 19, datë 20.09.1996 dhe me Rregulloren e Brendshme nr. 184, datë 
08.04.1999, “Për Punën në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”ndryshuar me nr. 7, 
datë 07.01.2000, Kreu IV, pika 16. 
Përsa më sipër mban përgjegjësi ish-Regjistruesi  z. EN dhe dhe specialisti znj. EC 
Përsa trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar(referenca nr. 004699), nga subjekti i 
audituarjanë paraqitur observacione për Projekt Raportin me shkresën nr. 2844/1, datë 
13.10.2021, ardhur në KLSH me numër 536/6, datë 14.10.2021,  nga personat e atakuar, ku 
sqarohet: 
Qëndrimi i Grupit të auditimit: 
Observacioni është pohues dhe përshkrues, nuk janë paraqitur argumente dhe prova të 
dokumentuara, për rrjedhojë nuk pranohet nga Grupi i auditimit. 
 
Titulli i Gjetjes:Nga auditimi rezultuan mangësi në regjistrimi i pasurive sipas nenit 24/b, të 
ligjit nr.7843, datë 13.07.1994. 
Situata:Drejtoria Vendore e ASHK Berat (ish-ZVRPP Berat), në 5 raste, me indicie dhe 
periudhës së auditimit, sipas referencave me numra: 00006287, 00006494, 
00004370,00006227,00003813, ka regjistruar pasuri të paluajtshme të përfituara nga aplikimi i 
nenit 24/b, të ligjit nr. 7843, datë 13.07.1994 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, në 
dokumentacionin tekniko-ligjor të të cilave mungojnë disa elemente të nevojshme, ku 
konstatohet se dokumenti “Deklaratë Noteriale e Pronarëve Kufitarë” nuk është konfirmuar nga 
të gjithë pronarët kufitarë. në kundërshtim me urdhrin e Kryeregjistruesit nr. 19, datë 20.09.1996 
dhe me Rregulloren e Brendshme nr. 184, datë 08.04.1999, “Për Punën në Zyrën e Regjistrimit të 
Pasurive të Paluajtshme”ndryshuar me nr. 7, datë 07.01.2000, Kreu IV, pika 16. 
Kriteri:Urdhri i Kryeregjistruesit nr. 19, datë 20.09.1996 dhe Rregulloren e Brendshme nr. 184, 
datë 08.04.1999, “Për Punën në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”ndryshuar me 
nr. 7, datë 07.01.2000, Kreu IV, pika 16. 
Ndikimi/Efekti: Një peformancë e ulët lidhur me gjendjen pronësore dhe marrëdhënie jo 
korrekte me shtetin dhe kufitarët. 
Shkaku: Papërgjegjshmëri dhe nivel jo i lartë i specialistëve (jurist dhe hartografë) si dhe 
regjistresve ndër vite.  
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Rëndësia: I mesëm 
Rekomandime: Drejtoria Vendore e ASHK Berat, të marrë masa dhe të nxjerrë urdhër 
kufizimi, për pasurinë sipas referencave me numra: 00006287, 00006494, 
00004370,00006227,00003813,deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko-ligjor dhe të 
fillojë procedurat me grup pune për rivlerësimin edhe një herë të dokumentacionit tekniko ligjor 
mbi bazën e të cilit janë regjistruar pasuritë, duke njoftuar subjektet për fillimin e procedurave. 
 
II-Proceset gjyqësore 
DVASHK Berat (ish-ZVRPP Berat) nuk ka një evidencë të saktëë të proceseve gjyqësore ndër 
vite, mungon data-base dhe evidentimi rast pas rasti, për ecurinë e tyre, ankimimet dhe krijimin e 
një praktike më vete duke hapur dosje për çdo proces gjyqësor, në përfundim të cilit do ti 
nënshtrohet arshivimit, kryesisht për vitin 2018 dhe më parë. Në dosje nuk administrohen 
rregullisht prapësimet e bëra për çdo proces gjyqësor. Me ndjekjen e proceseve gjyqësore është 
marë specialisti Pjetro Qendro, më hollësisht sipas viteve si vijon: 
Treguesit e tabelave(bashkëlidhur Raportit Përfundimtar anekset II/, II/2, II/3) pasqyrojnë 
konkretisht objektin e kërkesë-padive, gjykatën në të cilën zhvillohet procesi gjyqësor, si 
dhe palët ndërgjygjëse dhe vendimin e gjykatës  për gjykimin e çështjeve.  
 
1. Gjetje nga auditimi: Për periudhën 2018-2020 lidhur me proceset gjyqësore në të cilat ish-
ZVRPP Berat ka qenë palë e paditur dhe është pranuar kërkesë-padia është ushtruar e drejta e 
animimit në 20 raste. Duke ju referuar të dhënave ZVRPP Berat për  ka qenë palë ndërgjygjëse 
respektivisht në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Berat, Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë 
Vlorë, Gjykatën e Apelit Vlorë. Në këto procese janë shqyrtuar çështje të cilat kanë të bëjnë me 
konflikt pronësie midis subjekteve fizikë me objekt: Lirim dorëzim sendi etj., ose midis 
subjekteve fizikë dhe institucioneve të tjera si Bashkia Berat, Agjencia e Trajtimit të Pronave me 
objekt: detyrim njohje pronar, detyrim njohje bashkëpronar, detyrim kthimi kompensimi i pronës 
etj. Drejtoria Vendore e ASHK Berat në cilësinë e palës së tretë, në këto procese ka asistuar me 
paraqitje informacioni lidhur me statusin juridik të pasurive objekt gjykimi, pajisje me kopje të 
njehsuar dokumentacioni të administruar pranë kësaj drejtorie sipas kërkesave specifike të 
gjykatës. 
Në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Vlorë DVASHK Berat është thirrur kryesisht si 
palë e paditur.Pranë kësaj gjykate janë shqyrtuar çështje të cilat kanë të bëjnë me refuzimet për 
regjistrim të pasurive të paluajtshme, mospajisjen medokumentacion pronësie, kundërshtimin e 
akteve të nxjerra nga kjo drejtori siç janë vendosjet e kufizimeve mbi pasuritë me mungesë 
dokumentacioni tekniko-ligjor etj. 
Për vitin 2020 për shkak të emergjencës së krijuar nga Covid 19,  në gjysmën e parë të vitit 2020 
Gjykatat në Shqipëri kanë qenë të mbyllura për njëfarë periudhe kohore dhe një numër i 
konsiderueshëm  çështjesh gjyqësore kanë pësuar zgjatje të procesit të gjykimit dhe janë 
zhvilluar  në gjysmën e dytë të vitit. Kjo ka sjellë dhe vonesa në shqyrtimet gjyqësore dhe  
mbartjen e tyre. 
Per vitin 2020 lidhur me proceset gjyqësore në të cilat DVASHK  Berat ka qenë palë e paditur 
dhe është pranuar kërkesë-padia është ushtruar e drejta e ankimimit. Gjithsej 5 ankimime. 
-Duke ju referuar të dhënave të mësipërme është për tu theksuar  se për periudhën e vitit 2020 
për shkak të emergjencës së krijuar nga Covid 19,  në gjysmën e parë të vitit 2020 Gjykatat në 
Shqipëri kanë qenë të mbyllura për njëfarë periudhe kohore dhe një numër i konsiderueshëm  
çështjesh gjyqësore kanë pësuar zgjatje të procesit të gjykimit dhe janë zhvilluar  në gjysmën e 
dytë të vitit. Kjo ka sjellë dhe vonesa në shqyrtimet gjyqësore dhe  mbartjen e tyre. Gjithashtu 
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për këtë periudhë janë shqyrtuar dhe janë në shqyrtim e sipër  çështje gjyqësore në të cilat është 
në cilësinë e palës së paditur dhe ASHK Tiranë ku kundërshtohen vendime administrative për 
refuzim regjistrimi sipas projekt- vendimeve të dërguara nga DVASHK Berat për pasuri të 
ndodhura nën administrimin e kësaj të fundit. 
Në këto procese nëpërmjet përfaqësuesve të autorizuar nga drejtoria vendore dhe qendrore,  janë 
paraqitur nëpërmjet prapësimeve dhe argumentimi ligjor mbi bazën e veprimit apo mosveprimit 
të DVASHK Berat për regjistrimin, pajisjen me dokumentacion pronësie, si dhe nxjerrjen e 
akteve për refuzimin e regjistrimit të pasurive të paluajtshme. 
Më hollësisht të dhënat sipas viteve janë trajtuar në tabelat nr. 1, 2, 3 dhe 4 “Ecuria e proceseve 
gjyqësore gjatë periudhës objekt auditimi, bashkangjitur projektraportit të auditimit.  
Për sa më sipër është mbajtur Akt verifikimi nr. 2, datë 10.08.2021. 
 
ZK 8503 
Në zbatim të pikës II.7, të programit të auditimit nr. 536/1, datë 14.05.2021, u shqyrtua 
dokumentacioni si më poshtë: 
1.Volumet e KPP-ve nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ,20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, të Zonës Kadastrale nr. 8503 Berat. 
2.Referencat që trajtojnë probleme ta kthimit dhe kompensimit të pronave. 
Nga shqyrtimi i  dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që: 
1.Referenca 00008471, ZK  8503 ‘’Berat’’  
Me referencën nr. 08471, është regjistruar pasuria nr. 7/95, Truall+Ndërtesë, sipërfaqe trualli 
28.7 m2 dhe sipërfaqe ndërtimi 28.7 m2, në vol. 15, faqe 222, në favor të z. DA., sipas vendimit 
te Gjykatës së Apelit (formë e prerë) nr. 128, 23.03.2015, certifikata lëshuar më datë 26.08.2019, 
specialist ASdhe Regjistrues. 
Por, konstatohet se nuk ndodhet bashkëlidhur vendimit të gjykatës, dhe vendimit të përmbaruesit 
gjyqësor nr. 230/1, datë 30.03.2015, planvendosja e pronës, në kundërshtim me Rregulloren e 
Brendshme nr. 184, datë 08.04.1999, “Për Punën në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të 
Paluajtshme”ndryshuar me nr. 7, datë 07.01.2000, Kreu IV, pikat 14 dhe 15. 
Përsa më sipër mban përgjegjësi ish-Regjistruesi  dhe specialisti z. AS. 
 
Titulli i Gjetjes: Regjistrimi i pasurive të përfituara nga vendimet gjyqësore të formës së prerë. 
Situata:Drejtoria Vendore e ASHK Berat (ish-ZVRPP Berat), në 1 rast,  sipas referencës me 
numër: 00008471, ka regjistruar pasuri të paluajtshme të përfituara nga vendimet gjyqësore të 
formës së prerë, në dokumentacionin e së cilës mungon dokumentacioni tekniko-ligjor: 
planvendosja e pronës. 
Kriteri:Rregullore e Brendshme nr. 184, datë 08.04.1999, “Për Punën në Zyrën e Regjistrimit të 
Pasurive të Paluajtshme”ndryshuar me nr. 7, datë 07.01.2000, Kreu IV, pikat 14 dhe 15. 
Ndikimi/Efekti: Një peformancë e ulët lidhur me gjendjen pronësore dhe marrëdhënie jo 
korrekte me sistemin gjyqësor. 
Shkaku: Papërgjegjshmëri dhe nivel jo i lartë i specialistëve (jurist dhe hartografë) si dhe 
regjistresve ndër vite. 
Rëndësia: I mesëm  
Rekomandime:Drejtoria Vendore e ASHK Berat, të marrë masa dhe të nxjerrë urdhër 
kufizimi, për pasurinë sipas referencës me numër:00008471,deri në plotësimin me 
dokumentacionin tekniko-ligjor dhe të fillojë procedurat me grup pune për rivlerësimin edhe një 
herë të dokumentacionit tekniko ligjor mbi bazën e të cilit janë regjistruar pasuritë, duke njoftuar 
subjektet për fillimin e procedurave përkatëse. 
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Gjithashtu të të merren masa për të ardhmen duke mos regjistruar pasuri të përfituara nga 
vendimet gjyqësore të formës së prerë, në kushtet e mosplotësimit të dokumentacionit tekniko 
ligjor:plan-vendosja bashkëlidhur vendimit, e konfirmuara ne çdo faqe dhe me vulë lidhëse me 
vendimin gjyqësor. 
 
II.8. Auditim mbi regjistrimin e pasurive me mbivendosje me prona të regjistruara më 
parë, evidentimi i tyre nga ZVRPP dhe auditimi i praktikave në proces dhe shërbimi i 
ZVRPP ndaj kërkesave të qytetarëve. 
 
Në zbatim të kësaj pike të programit, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: 
- Dokumentacioni i administruar në arkivë, praktikat, referencat dhe Av. 
- Kartelat e pasurisë së paluajtshme, sipas volumeve dhe zonave kadastrale. 
-Dokumentacioni sipas inventarizimit bashkëlidhur referencave përkatëse, si dhe korespondencat 
shkresore me institucionet përkatëse, etj.  
Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që: 
Nga ana e ASHK Berat nuk janë zbatuar plotësisht përcaktimet ligjore të bëra përsa i përket 
administrimit të praktikave në proces dhe procedurës së ndjekur për mbivendosjet, konkretisht:  
- Nenet 20, 59, 74 të Ligjit 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të Paluajtshme”, si dhe 
përcaktimeve të Ligjit nr. 111/2019 “Për kadastrën”. 
- Pika 4, të UKM nr. 2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve, që verifikohen 
nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të 
regjistruesit”.  
- Ligji nr. 9154, datë 06.01.1993 “Për Arkivat”, 
- Ligji nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”,  
- Pika 7 të Rregullores nr. 184, datë 8.4.1999 “Për Punën në ZVRPP”, të ndryshuar, Udhëzimi 
Metodik Nr. 76 Prot, datë 13.09.1999 “Për plotësimin e kartelës së pasurisë së paluajtshme”. 
- Urdhri nr. 364, datë 27.04.2012 “Për miratimin e propozimeve të këshillit drejtues tekniko-
ligjor”, 
- Rregulloren nr. 2079, datë 11.6.2007 “Për arkivimin e dokumenteve tekniko ligjore në ZRPP”, 
në të cilat ndër të tjera përcaktohet:  
 
Nenin 20 i ligjit nr. 33, datë 21.3.2012 “Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme”, Regjistruesi 
ka këto kompetenca: 
a) drejton dhe organizon veprimtarinë e Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme për 
realizimin e funksioneve dhe përmbushjen e detyrave të saj, në përputhje me përcaktimet e 
legjislacionit në fuqi; 
ç) të kërkojë me shkrim ose me shkresë zyrtare nga personi i interesuar që, brenda një afati jo 
më të gjatë se 30 ditë, të paraqesë dokumentet e pronësisë, certifikatat, çdo dokument tjetër apo 
plan rilevimi, të lidhur me pasurinë e paluajtshme, kontratën e qirasë ose hipotekën në fjalë. Në 
rast të mosparaqitjes së dokumentacionit të kërkuar brenda afatit të sipërcituar kërkesa për 
regjistrim refuzohet; 
d) të thërrasë çdo person të interesuar që të paraqitet tek ai ose te ndonjë person tjetër i 
autorizuar prej tij, për të dhënë informacion ose shpjegim për pasurinë e paluajtshme, kontratën 
e qirasë ose hipotekën; 
dh) t'i propozojë Kryeregjistruesit refuzimin e regjistrimit kur nuk plotësohen kushtet e 
përcaktuara në këtë ligj; 
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e) të administrojë dhe të verifikojë të dhënat e përcaktuara në shkronjat "c", "ç", "d" dhe "dh" të 
këtij neni; 
ë) t'i kërkojë personit, që paraqet një informacion jo të rregullt, që t'ia paguajë zyrës së 
regjistrimit shpenzimet që ajo ka kryer në procesin e verifikimit të këtij informacioni jo të 
rregullt. 
Neni 64- Kundërvajtjet 1. Konsiderohen kundërvajtje administrative shkeljet e mëposhtme: a) të 
gjitha shkeljet e dispozitave të këtij ligji, që nuk përbëjnë vepër penale; b) vonesat në përgjigje të 
kërkesave; c) kalimi i afateve të regjistrimit; ç) humbja e dokumentacionit; d) ndërhyrja e 
paautorizuar në regjistrat e kadastrës, përfshirё edhe ato elektronikë, kur nuk ka pasojë. 2. Për 
këto shkelje drejtuesi i Agjencisë dhe struktura përgjegjëse për ankimin vendos për dënimin me 
gjobë nga 5 000 deri në 500 000 lekë. Masa e gjobës caktohet në varësi të shkeljes së kryer dhe 
pasojës që ka sjellë për përfituesin e shërbimit. 3. Kundër vendimit të dënimit me gjobë, 
punonjësi ka të drejtë të ankohet në gjykatën administrative brenda 5 ditëve. 
Pika 7 –Arkiva, e Rregullores nr. 184, datë 8.4.1999 “Për Punën në ZVRPP”, të ndryshuar, 
7.1. Arshivon dokumentat e pershkruara ne piken 4: (4/2, 4/3, 4/4, 4/6, 4/7, 4/9,4/11),  
7.3. Pas perfundimit te te gjitha procedurave te regjistrimit dhe nenshkrimit teAplikimit nga 
Regjistruesi, dokumentin dhe dy kopjet e Aplikimit i pranon per arkivim. Ploteson kuadratin 
“Arkivimi Manual” te Aplikimit dhe vendos ne zarfin perkates dokumentin bashke me kopjen e 
pare te Aplikimit. Kopja e dyte i jepet Aplikantit. 
7.4.I Përgjegjësiigjet me dokumentacionin e nevojshem punonjesve te ZRPP sipas kerkesave 
paraprake te bera prej tyre. Cdo levizje ditore e dokumentave apo hartave jashte arshives 
regjistrohet ne “Regjistrin e veprimeve ditore te dokumentave te arkivit”, etj…. 
Nga Auditimi rezultoi që:  
II.8-1- Auditim mbi regjistrimin e pasurive me mbivendosje me prona të regjistruara më 
parë 
Nga auditimi është konstatuar se nga DVASHK Berat nuk administrohet një data base për 
praktikat me mbivendosje ndër vite, Kjo gjendje vazMon të jetë për periudhën objekt auditimi 
01.10.2018 deri31.12.2020, çka nënkupton se mosevindetimi i pasurive me mbivendosje vazMon 
që prej periuudhave të mëparshme, referuar rekomandimeve të lëna nga KLSH. 
Evidentimi i pasurive me mbivendosje është bërë në vijimësi dhe në përgjithësi janë zbatuar 
procedurat, duke vendosur kufizimin të pasurive, njoftimin e personave pronarë, si dhe 
orientimin e tyre për tju drejtuar gjykatës, për të zgjidhur problemin e mbivendosjeve.  

Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezultuan mangësi në praktikën me referencë nr.06464 është 
bërë regjistrimi i pasurisë nr.17/54, vol.9, fq.126 me sipërfaqe trualli prej 1000m2.  
Situata:Mbi këtë pasuri është bërë një regjistrim i lejes së ndërtimit dhe për  rrjedhojë janë hapur 
dy kartela të reja: 
-Vol.19, fq.127, pasuria me nr.17/120 me sipërfaqe 500m2 truall dhe 144m2 objekt 
-vol.19, fq.128, pasuria me nr.17/120 me sipërfaqe 500 m2 truall dhe 144 m2 ndërtesë, përfituar 
me leje legalizimi me referencën nr.012158.Për të dyja këto pasuri është lëshuar certifikata e 
pronësisë në 16.08.2019. Nga verifikimi në origjinë i pasurisë nr.17/54 rezulton se: 
Për të dyja këto pasuri me reference nr.8648 ka patur të regjistruar në seksionin D një kërkesë 
padi nga znj.A.G. e cila ka përfituar një truall me sipërfaqe 680 m2 në bazë të një vendimi 
gjyqësor nr.727 datë 25.06.2007 i cili ka marrë formë të prerë. Prona e znj.A.G. krijon 
mbivendosjen me pasuritë përkatëse. Referenca e heqjes së kufizimit mbi atë se çfarë është 
vendosur në këtë gjykim nuk gjendet në arkivin e DVASHKBerat. Praktika është përpunuar nga 
znj.EC dhe regjistruesi DM. 
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Kriteri: Pika 4 e nenit 24 të ligjit nr.111/2018. 
Ndikimi:heqja e kufizimit të vendosur për shkak të mbivendosjes në mungesë të 
dokumentacionit. 
Rëndësia: E mesme. 
Rekomandim: DVASHK Berat të marrë masa për plotësimin e dokumentacionit të çështjes 
civile të qytetares z.A. G. në të kundërt të vendosë urdhër kufizimi mbi pasurinë. 
 
II.8-2  Praktikat në proces 
Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion në lidhje me auditimin e gjendjes, 
evidentimit nga ZVRPP dhe ecurinë e regjistrimit të pasurive që lidhen me aplikimet e 
qytetarëve por që nuk kanë marrë zgjidhje dhe të mbetura në proces, për vitet para 2018, 2019, 
2020,  u konstatua se: 
1. Nuk ka një rregullore të brendshme të Funksionimit të Administratës së DVASHK Berat(ish 
ZVRPP dhe ALUIZNI), të miratuar nga ASHK-ja për periudhën e mëparshme dhe për vitet 
2018, 2019 deri më datë 31.12.2020, të bazuar në organikat dhe organigramat dërguar nga 
Kryemisistri me urdhrat nr. 196, datë 4.8.2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Urdhrin nr.33, 
datë 2.4.2013, të Kryeministrit, “Për miratimin e strukturës dhe të organikës  të Zyrës  së 
Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”, dhe Urdhrave nr.58, datë 23.04.2009, nr. 33, datë 
02.04.2014 “Për miratimin e strukturës  dhe të organikës  së Sistemit të Regjistrimit të Pasurive 
të Paluajtshme” dhe Urdhrin e Kryeministrit nr.84, datë 02.05.2019 “Për miratimin e strukturës 
dhe të organikës së Agjencisë Shtetërore të Kadastrës”. 
Rregullorja aktuale nr. 184, datë 8.4.1999 “Për punën e Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të 
Paluajtshme”, përveç se është një rregullore tekniko ligjore e cila është ende ajo e viteve 1999, e 
shoqëruar me ndryshime të pjesshme, nuk ka si objekt funksionimin e Administratës së ish 
ZVRPP, si njësi e vetme në territorin vendor dhe në kushtet e reja të përditësimit dhe zbatimit të 
kërkesave të ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”. 
Për pasojë nuk ka një përcaktim të kryerjes së detyrave, lidhur me ushtrimin e kompetencave dhe 
mbajtjes së përgjegjësive të secilit specialist sipas pozicioneve të punës, Drejtorit dhe 2 Zv. 
Drejtorëve, lidhur me përgatitjen e evidencave, informacionit në tërësi si dhe sidomos lidhur 
administrimin e dokumentacionit me trajtimin dhe ndjekjen e ankesave kërkesave të qytetarëve 
për mënyrën e marrjes së shërbimit të ofruar qytetarëve nga kjo drejtori, lidhur me vjeljen e 
opinionit të tyre për cilësinë afatin e shërbimit dhe sidomos lidhur me evidentimin, raportimin e 
praktikave në proces, evidentimin e afateve të zgjidhjes së tyre, nxjerrjen e përgjegjësisë së 
zgjatjes dhe shkeljes së afateve, evidentimin dhe ndjekjen periodike të zgjidhjes së pronave të 
regjistruara me mbivendosje, trajtimin dhe përgjigjen e ankesave etj., pra mungon Sistemi i 
Mekanizmave të Kontrollit të Brendshëm(SMKB), në kundërshtim me ligjin nr. 10296, datë 
8.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, gjendje kjo e pandryshuar, pasi është 
evidentuar edhe në auditimin e mëparshëm. 
2- Adninistrimi i dokumetacionit në DVASHK Berat(ish ZVRPP dhe ALUIZNI), nuk plotëson 
kërkesat dhe standardet e përcaktuara, pasi nga lëvizjet e shpeshta të punonjësve nga njëri sektor 
në tjetrin, si dhe largimet nga puna, nuk shoqërohet me dorëzimin e praktikave që ka në 
përpunim dhe librit Model 4, për të cilat duhet mbahet procesverbali i dorëzimit ku të 
pasqyrohen të gjithë dokumentet që ka dorëzuar personi që largohet nga vendi i punës, sipas 
përcaktimeve në Rregulloren nr. 2079, datë 11.06.2007 “Qarkullimi dhe shfrytëzimi i 
dokumenteve tekniko ligjor në ZRPP”. 
Nga Drejtorët(ish Regjistruesit) marrës në dorëzim dhe dorëzues të detyrës  nuk rezulton të ketë 
dhe nuk u paraqitën akt-dorëzimet apo procesverbalet e marrjes në dorëzim dhe dorëzimin e 
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detyrës nga secili Drejtor(ish Regjistrues), përgjegjës sektorësh e specialist, nuk evidentohen. 
Theksojmë se mos dorëzimi dhe mosmarrja e detyrës me procesverbal si dhe lëvizjet mjaft të 
shpeshta të punonjësve, evidente kjo për këtë institucion, ka sjellë mjaft probleme si vonesa në 
kthimin e përgjigjeve, humbjen e dokumentacionit dhe mosarkivimin e tyre, aq më tepër kur 
kemi të bëjmë dokumentacion pronësie. Veçojmë këtu mungesën e dokumentacionit 
hartografik, hartat vektor të punës, të azhornuara gjatë procesit të miratimit të lejeve të 
lëgalizimit, për peiudhën objekt auditimi.Gjendje kjo  në kundërshtim me ligjin nr. 10296, datë 
8.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” dhe me Udhëzimin e Ministrisë 
Financave nr. 30, datë 27.12.2011”Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”. 
Përgatitja, ndjekja, dhe raportimi i evidencave përmendur më sipër, në një masë të 
konsiderueshme shprehin performancën e punës së secilit punonjës por mbi të gjitha 
performancën e shërbimit të kësaj zyre ndaj qytetarëve duke rritur dhe transparencën e 
institucioni shtetëror për cilësinë e shërbimit dhënë  ndaj publikut.  
3. Në lidhje me kryerjen e auditimit mbi arkivimin e dokumentacionit konstatohen: 
- Ruajtja dhe siguria e dokumentacionit nuk është konform rregullave dhe normave ligjore të 
përcaktuara, pasi ambjentet e arkivës  janë të papërshtatshme, mungojnë hapësirat e nevojshme 
dhe sistemi i dokumentacionit në rafte, por rezulton që numër i madh referencash vendosen në 
dySh, duke mos plotësuar standardet minimale, të ruajtjes dhe administrimit të dokumentacionit 
që arshivohet. Gjendje e cila ndikon në uljen e sigurisë së ruajtjes së dokumetacionit dhe në uljen 
e efektivitetit të përdorimit të dokumenteve për të kryer shërbimet ndaj qytetarëve në kohë dhe 
me cilësi.  
Sa trajtuar, arsyetojmë se arkivimi dhe përpunimi i dokumentacionit është në papajtueshmëri me 
kriteret e përcaktuara në Rregulloren e ZQRPP nr. 2079, datë 11.06.2007 “Për arkivimin e 
dokumenteve tekniko–ligjore në zyrat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, me ligjin nr. 
9154, datë 06.11.2003 “Për Arkivat”, në ligjin nr. 33, datë 24.03.2012 “Për Regjistrimin e 
Pasurive të Paluajtshme”, i ndryshuar, si dhe me Udhëzimin “Mbi Normat Tekniko-Profesionale 
dhe Metodologjike të Shërbimit Arkivor në Republikën e Shqipërisë”. 
Mbi administrimin e kërkesave dhe aplikimeve të qytetarëve për të cilat është paguar shërbimi 
por që nuk është marrë. 
Nga sa trajtuar, gjendja e krijuar ka sjellë si pasojë keqadministrim të dokumentacionit të 
aplikimeve të kërkesave të qytetareve dhe praktikave në proces nga mos evidentimi, pasi për çdo 
vit nuk ka pasur e nuk ka një evidencë nga kjo Zyrë, lidhur me kryerjen e shërbimit të kësaj 
ZVRPP-je ndaj publikut dhe lidhur me administrimin e dokumentacionit të regjistrimit të 
pasurive të qytetarëve. 
Sipas informacionit të kërkuar nga Grupi i Auditimit të KLSH-së gjendja e praktikave në proces 
për periudhën 01.01.2018-31.12.2020, paraqitet e pasqyruar në tabelën përmbledhëse: 

Përmbledhëse e Praktikave të përpunuara dhe në proces periudha Vitet 2018, 2019 dhe 2020 
Tabela nr.  

Periudha  Aplikime në 
total 

Të trajtuara Të pa përfunduara(me Av.) 

 01.01-
31.12.2018 6539 

 
6000 539 

01.01-
31.12.2019 4744 

 
3791 953 

01.01-
31.12.2020 5679 

 
4857 822 

 Para dhe deri 
01.01.2018 

            2237  - 2237 
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TOTALI 19199 14648 4551 

 
- Sa sipër rezulton se gjatë periudhës së auditimit, janë trashëguar nga periudha e mëparshme 
2237 praktikë në proces, si dhe janë evidentuar 2314 praktika me Akt Verifikim(AV) për 
periudhën 01.01.18-31.12.2020, ose 13.6 % e totalit të aplikimeve, një numër mesatar në 
krahasim me numrin e aplikimeve të kryera. Ndërkohë që nga verifikimi i praktikave me Av 
në disa raste janë konstatuar mbajtja e disa AV për të njëjtën praktikë në një periudhë më 
shumë se një vit, ndërkohë që mund të shmangej vonesa duke bërë një AV të vetme për të 
kërkuar dokumentet që mungojnë në dosje.  
Të ardhurat e vjela nga aplikimet e qytetarëve dhe duke mbetur praktikat pa zgjidhur dhe në 
proces, janë të ardhura të arkëtuara të pamerituara sa kohë që shërbimi-produkt nuk është kryer 
nga kjo zyrë ndërsa qytetari ka paguar duke mos marrë produktin- shërbimin e kërkuar.  
Nuk është rregulluar me urdhër të titullarit apo rregullore çelja e llogarisë “Kreditorë për 
shërbime të pa kryera dhe në proces”, ku të evidentoheshin këto të ardhura të marra nga 
qytetarët për shërbime të pa kryera dhe nuk janë arkivuar praktikat në arkiv, e duke mos i lënë në 
duar të punonjësve me afate nga 1 e më shumë vite, në kundërshtim me afatin e përcaktuar në 
ligjin nr. 8485, datë 12.05.1999 “Kodi i procedurave administrative të Republikën së 
Shqipërisë”(KPA).  
Për mangësit më sipër lidhur me mosdorëzimin dhe administrimin në arkivë të dokumentacionit 
të praktikave në proces të papërfunduara, dokumentacionin hartografik të punës së ALUIZNI-t, 
që vjen në kundërshtim me ligjin nr. 9154, datë 6.1.1993 “Për Arkivat”, pika 4, kreu II i 
Rregullores nr. 184, datë 8.4.1999 “Për Punën në ZVRPP”, të ndryshuar, mepika 1.4, kreu III të 
Rregullores nr. 2079, datë 11.6.2007 “Për arkivimin e dokumenteve tekniko ligjore ne ZRPP”, 
dhe për shkeljen e afatit 1 mujor të KPA, të trajtimit të kërkesave të qytetarëve dhe enteve 
publike, trajtimin me vonesë, ngarkohen me përgjegjësi: 
EN me detyrë ish Drejtor, DM, ish Drejtor, NP ish Drejtor, B Cish Drejtor,ThK, me detyrë ish 
Përgjegjës hartografie, F A, me detyrë ish Përgjegjës hartografie, ASme detyrë ish Përgjegjës 
Sektori i Kadastrës. 
 
-Gjetje:Lidhur me evidentimin e rasteve që konstatohen me mbivendosje të pasurive,  rezulton 
se DVASHK Beratnuk ka një evidencë dhe nuk njihet e raportohet gjendja e pasurive të 
regjistruara me mbivendosje, as nuk raportohet ndjekja e procedurave ligjore për trajtimin e 
pasurive me mbivendosje, si dhe nuk raportohet ecuria e zgjidhjes dhe pjesëmarrja e kësaj zyre 
në seancat gjyqësore për këto çështje. Kjo gjendje vazMon të jetë për periudhën objekt auditimi 
01.10.2018-31.12.2020, çka nënkupton se mos evindetimi i pasurive me mbivendosje vazMon që 
para periudhës objekt auditimi, referuar rekomandimeve të lëna nga KLSH në auditimet e 
mëparshme, duke ndikuar nëecurinë e zbatimit të procedurave ligjore në përputhje me kërkesat e  
nenit  59 dhe 74 të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”  
Rekomandim 85: DVASHK Berat të marrë masa të menjëhershme për krijimin e një data-base 
për evidentimin e pasurive me mbivendosje, ecurinë e zbatimit të procedurave ligjore për 
trajtimin e pasurive me mbivendosje si dhe pjesëmarrja e kësaj zyre në seancat gjyqësore për 
këto çështje. 
Gjetje: ish ZVRPP Berat nuk ka zbatuar procedurat ligjore lidhur me administrimin e 
dokumentacionit dhe zbatimin e afateve ligjore për kryerjen e shërbimeve të faturuara ndaj 
qytetarëve, si vijon:  
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1. Administrimin e praktikave dhe kërkesave në proces të pa përfunduara të cilat para periudhës 
së auditimit dhe deri 31.12.2020, arrijnë në rreth mbi 4551 praktika me të ardhura të 
përfituara pa dhënë shërbimin e faturuar, mos administrimin në arkiv të dokumentacionit, 
mbajtjen e praktikave të aplikimeve nga specialistët për afate të gjata.Kjo ka sjellë si pasojë 
mungesën e transparencës së punës ndaj publikut dhe mosfunksionimin e Sistemit të Kontrollit të 
Brendshëm, lidhur me integritetin e punonjësve në zbatim të ligjit nr.10296, datë 8.7.2010 “Për 
mekanizmin financiar dhe kontrollin”, në mos zbatim tënenit 24, germa “b” dhe të neneve 4 e 5, 
kapitulli II-të për “Detyrat e Sekretar-Arkivit të organit shtetëror” ligjit nr.9154, datë 6.1.1993 
“Për arkivat” dhe “Rregullores për punën me dokumentet administrative të organeve shtetërore”, 
ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, ligjit nr.33, datë 
29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, Rregullores nr. 184, datë 8.4.1999 “Për 
punën e zZyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme”. 
2. Nuk ka hartuar dhe dërguar për miratim nga ASHK, të rregullores së brendshme të 
funksionimit të administratës, për periudhën e mëparshme dhe për vitet 2018-2019 deri 
31.12.2020, të bazuar në organikat dhe organigramat e miratuara nga qeveria me urdhërat 
përkatës. Kjo, pasi Rregullorja aktuale nr. 184, datë 8.4.1999 “Për punën e Zyrës së Regjistrimit 
të Pasurive të Paluajtshme”,nuk ka si objekt funksionimin e Administratës së ish ZVRPP-së, si 
njësi e vetme në territorin vendor dhe në kushtet e reja të përditësimit, pra nuk është e 
përshtatur me kërkesat ligjore aktuale,  për rrejdhojë nuk ka një përcaktim të kryerjes së 
detyrave, lidhur me ushtrimin e kompetencave dhe mbajtjes së përgjegjësive, të secilit specialist 
sipas sektorëve përkatës, Drejtor, zv. Drejtor, lidhur me përgatitjen e evidencave, informacionit 
në tërësi si dhe sidomos lidhur administrimin e dokumentacionit, trajtimin dhe ndjekjen e 
ankesave/ kërkesave të qytetarëve, për mënyrën e marrjes së shërbimit të ofruar qytetarëve nga 
kjo zyrë.Veçanërisht lidhur me evidentimin, raportimin e praktikave në proçes, evidentimin e 
afateve të zgjidhjes së tyre, nxjerrjen e përgjegjësisë së zgjatjes dhe shkeljes së afateve, 
evidentimi, pra mungon Sistemi i Mekanizmave të Kontrollit të Brendshëm(SMKB), gjendje kjo 
e pandryshuar, pasi është evidentuar edhe në auditimin e mëparshëm, sa vepruar në kundërshtim 
me ligjin nr.10296, datë 8.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” 
Rekomandim: Drejtori i DVASHK Berat, të marrë masat për inventarizimin e dokumentacionit, 
dhe të evadohen aplikimet e 4551 praktikave dhe kërkesave në proces të pa përfunduara, para 
dhe për periudhën objekt auditimi, për të bërë të mundur kryerjen e shërbimit të faturuar, 
rritjen e integritetit dhe transparencës së punës ndaj publikut, si dhe të administriohet në 
arkivë dokumentacioni përkatës  i praktikave në proces. 
Rekomandim:Drejtori i DVASHK Berat në bashkëpunim me ASHK-në, të marrë masa për të 
hartuar e miratuar Rregulloren  e Brendshme të Funksionimit të Administratës, e cila do të 
përcaktojë qartë fuksionimin e strukturave dhe detyrat e përgjegjësitë  për çdo punonjës, duke 
ngritur e vënë në funksionim Sistemin e Mekanizmave të Kontrollit të Brendshëm (SMKB). 
Gjetje:  Drejtori i DVASHK Berat nuk ka zbatuar procedurat ligjore, lidhur me administrimin e 
qarkullimin e dokumentacionit dhe arkivimin e tij, nga ku konstatohet:  
1. Administrimi i dokumetacionit nuk plotëson kërkesat dhe standardet e përcaktuara, pasi nga 
lëvizjet e shpeshta të punonjësve dhe largimet nga puna, nuk shoqërohen me dorëzimin e 
praktikave që ka në përpunim dhe librit Model 4, si dhe nuk mbahet procesverbali i dorëzimit, ku 
të pasqyrohen të gjithë dokumentet që ka dorëzuar personi që largohet nga vendi i punës, sipas 
përcaktimeve në Rregulloren nr.2079, datë 11.06.2007 “Qarkullimi dhe shfrytëzimi i 
dokumenteve tekniko ligjor në ZVRPP”. 
Veçojmë këtu mungesën e dokumentacionit hartografik, hartat vektor të punës, të azhornuara 
gjatë procesit të miratimit të lejeve të lëgalizimit, për peiudhën objekt auditimi. Gjendje kjo  në 
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kundërshtim me  kërkesat ligjore përcaktuar nëVKM nr. 332, datë 12.03.2008 e ndryshuar me 
VKM nr. 688, datë 29.07.2015 
2. Në lidhje me kryerjen e auditimit mbi arkivimin e dokumentacionit konstatohen: 
- Ruajtja dhe siguria e dokumentacionit nuk është konform rregullave dhe normave ligjore të 
përcaktuara, pasi ambjentet e arkivës  janë të papërshtatshme, mungojnë hapësirat e nevojshme 
dhe sistemi i dokumentacionit në rafte, por rezulton që numër i madh referencash vendosen në 
dySh, duke mos plotësuar standardet minimale, të ruajtjes dhe administrimit të dokumentacionit 
që arshivohet. Një numër I konsiderueshëm dosjesh, janë pa numër inventari progresiv fletësh 
dhe për çdo fletë të cituar në inventar. Gjendje e cila ndikon në uljen e siGsë së ruajtjes së 
dokumetacionit dhe në uljen e efektivitetit të përdorimit të dokumenteve për të kryer shërbimet 
ndaj qytetarëve në kohë dhe me cilësi. Nuk janë zbatuar kërkesat ligjore të përcaktuara në  kreun 
V të ligjit nr.9154, datë 6.1.1993 “Për Arkivat”, Kreut III, pikat 2.6, 2.8, 2.11 të Rregullores 
nr.2079, datë 11.06.2007 “Për arkivimin e dokumenteve tekniko ligjor në ZVRPP”, si dhe me 
Udhëzimin “Mbi Normat Tekniko-Profesionale dhe Metodologjike të Shërbimit Arkivor në 
Republikën e Shqipërisë”. 
Rekomandim:Drejtori i DVASHK Berat, të marrë masa për të plotësuar standardet e kërkuara të 
ruajtjes dhe administrimit të dokumentacionit që arkivohet, duke krijuar ambjentet e hapësirat e 
nevojshme dhe sistemimin e dokumentacionit në rafte, si dhe të ndiqen procedurat lidhur me 
qarkullimin e  përpunimin e dokumentacionit, duke bërë të mundur që praktikat e përfunduara të 
arkivohen brenda afatit dhe të dorëzohen nga specialistët përkatës, me marrës në dorëzim 
specialisti i arkivës. Gjithashtu të marrë masa, që në rastet e largimit nga puna të punonjësve, apo 
ndërrimin e vendit të punës, të dorëzohet me procesverbal, me marrës në dorëzim, i gjithë 
dokumentacioni që ka në administrim në proces shqyrtimi punonjësi përkatës. 
 
II.9. Probleme të ndryshme të dala gjatë auditimit dhe indicjet e ankesat e administruara 
në KLSH. 
 
Në zbatim të pikës 9 të programit të auditimit u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: 
1- Dokumentacioni i administruar në arkivë, praktikat, referencat dhe Av. 
2- Kartelat e pasurisë së paluajtshme, sipas volumeve dhe zonave kadastrale. 
3- Dokumentacioni sipas inventarizimit bashkëlidhur referencave përkatëse, si dhe 

korespondencat shkresore me institucionet përkatëse, etj.  
Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që: 
1. Në lidhje me ankesën e administruar në KLSH me nr. 236 prot, datë 10.02.2021 ku 
shtetasja E T(drejtuar edhe ASHK-së Tiranë), përfaqësuese me prokurë e znj. L Jdhe znj. L 
C, banuese në Lagjen “Çlirim”, Berat, ka parashtruar ankesën e saj, lidhur me saktësimin e një 
urdhri për kufizimin e pasurisë nr. 10/310, me origjinë nga pasuria nr. 10/220, volum 13, faqe 
132, e cila pas zbatimit të një urdhri për kufizmi pasurie është lënë jashtë kufizimit. Me 
pretendimin se kjo pasuri vjen nga pasuria me zërin kadastral “lulishte”. 
Nga shqyrtimi i dokumentacionit që lidhet me origjinën e pasurisë 10/220, v. 13, faqe 132, 
rezulton se në vitin 2001 me referencë 03729 është regjistruar pasuria truall me sipërfaqe 1140 
m2 dhe ndërtesë 1 kat me sipërfaqe 130 m2, për qytetari I R, mbi këtë pasuri me referncë nr. 
12005 datë 23.03.2010 në seksionin “E”, është vendosur sekuestro. Kjo pasuri rezulton e ndarë 
në:  
Pasurinë nr. 10/242, volum 16, faqe 207 truall me sipërfaqe 752 m2 korigjuar më pas me 
sipërfaqe 572 m2, mbyllur kartela ndarë në 2 pasuri: volum 21, faqe 25 pasuria nr. 10/265, 
volum 16, faqe 207 truall me sipërfaqe 236 m2, korigjuar më pas me sipërfaqe 146 m2, për Isuf 
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Rehovën, e cila pas regjistrimit të dëshmisë së trashëgimisë me referncë nr. 8221, datë 
22.01.2007 ka kaluar në pronësi të 7 bashkëpronarëve, më pas me referncë nr.  8397, datë 
01.03.2011 me kontratë shitje ka kaluar në pronësi të K H’;volum 21, faqe 25 pasuria nr. 
10/266, volum 16, faqe 208 truall me sipërfaqe 336 m2, për I R,më pas me referncë nr.  8397, 
datë 01.03.2011, me kontratë shitje ka kaluar në pronësi të K H . të 2 pasurite nr. 10/265 dhe nr. 
10/266 në emër të K Hjanë bashkuar në pasurinë nr. 10/310, volum 25. Faqe 93, truall me 
sipërfaqe 482 m2, për të cilën në seksionin “E”, është vendosur kufizim me referencë nr. 14289, 
datë 08.04.2021. 
Pasuria nr. 10/243, volum 16, faqe 208, regjistruar pasuria truall me sipërfaqe 388 m2 dhe 
ndërtesë 1 kat me sipërfaqe 130 m2, për I R, e cila me referncë nr.  4613, datë 07.11.2003, me 
kontratë shitje ka kaluar në pronësi të A Gpër të cilën në seksionin “E”, është vendosur kufizim 
me referencë nr. 14289, datë 08.04.2021. për të gjitha pasuritë e sipërcituara në asnjë rast nuk 
është lëshuar certifikatë pronësie. 
Gjithashtu për K H rezulton e regjistruar edhe pasuria nr. 10/512 volum 20, faqe 204, truall me 
sipërfaqe 141 m2, regjistruar me referencë nr. 9086, datë 01.07.2013, e cila me referencë nr. 
14289, datë 03.06.2020 ka kaluar në pronësi “shtet”.  
Për sa trajtuar, konkludojmë se çështja e ngritur në ankesën e qytetarit(kufizimi i pasurisë nr. 
10/310, ka gjetur zgjidhja pasi mbi këtë pasuri është vendosur kufizimi i veprimeve në seksionin 
përkatës të kaertelës, bazuar në Urdhrin e  Drejtorit të DVASHK Berat znj. O Z   
 
2. Në lidhje me shkresën e dërguar në KLSH, 253, datë 12.02.2021, përgjigje shkrese e 
dërguar nga Përgjegjësi i ASHK Skrapar, lidhur me ankesën e administruar me nr. 310/19 
prot, datë 24.07.2020, dërguar nga qytetari A Xh, i cili prtendon se nuk i regjistrohet akti 
administrativ (AMTP nr. 04, datë 27.06.2016) për sipërfaqen prej 2000 m2. 
Referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion nga Përgjegjësi i ASHK Skrapar, ne shkresat 
nr. 253, datë 12.02.2021 dhe gjatë auditimit në DVASHK Berat, rezulton se: 
Gjatë periudhës së kryrjes së punimeve në zbatim të projktit “TAP”, me Urdhër të regjstruesit nr. 
839, datë 20.11.2015, është bërë përmirësim/përditësim duke bashkuar parcela të ndryshme. Një 
ndër këto pasuri është edhe pasuria nr. 17/42, me toponimim “Fusha e Kadiut”, për të cilën 
pretendon qytetari. Më pas me urdhrin nr. 255, datë 16.10.2017, mbi këto pasuri, pasi është 
konstatuar se gjatë procesit të bashkimit të pasurive, është bashkuar edhe pasuria nr. 17/79 për të 
cilën është ndryshuar zëri kadastral nga”ranishte” në”arë”, për këtë i është kthyer përgjigje 
aplikuesit me shkresën nr. 1828, datë 19.12.2017. Më pas ndërmjet të afërmeve të ankuesit A Xh 
është bërë pjestim pasurie me Vendimin e gjykatës nr. 71, daët 29.01.2018, ku përfshihet edhe 
pasuria që pasqyrohet në AMTP, për këtë është aplikuar nga ankuesi për të kryer regjistrimin e 
kësaj pasurie sipas përcaktimit në vendimin e gjykatës, ndërsa Zyra e ASHK Skrapar i ka kthyer 
përgjigje me shkresën datë 28.06.2018, ku i njofton pamundësinë e regjistrimit për pasurinë nr. 
17/37 arë me sipërfaqe 2000 m2, pasi kjo pasuri nuk rezulton e regjistruar në kartelat e pasurive. 
Duke vijuar më pas me procedurën e ndjekur nga Zyra e Përmbarimit Gjyqësor B M, procedurë e 
cila është pezulluar nga Gjykata e Administrative Vlorë me Vendimin nr. 1359, datë 
16.12.2019.Gjithashtu pas korespodencave që ka patur Zyra e ASHK Skrapar me Drejtorinë e 
Mbrojtjes dhe Administrimit të Tokës, Qarku Berat, me shkresën nr. 561/1, datë 11.12.2020, 
konfirmohet se familja bujqësore e ankimuseit ka përfituar tokë me me sipërfaqe 2800 m2, nga e 
cila 1441 m2, në parcelën me toponimim “Fusha e Kadiut”, ndërsa nga ankimuesi pretendohet 
2000 m2 në këtë parcelë. Bashkëlidhur shkresës është edhe fragmenti i hartës kadstrale. 
Lidhur sa trajtuar, arrijmë në konkluzionin se ankimuesi ka të drejtën legjitime për të regjistruar 
pronën e përfituar me  AMTP nr. 04, datë 27.06.2016, duke ju përmbajtur përcaktimeve ligjore 
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në Ligjin nr. 20/2020, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronave në 
Republikën e Shqipërisë”. 
 
ZK 8502 
1. Gjetje nga auditimi: Në bazë të ankesës së zotit T N datë 05.08.2021, përfaqësuar nga Av. F 
C, shprehet shqetësimi për mosregjistrimin e një vendimi gjyqësor të formës së prerë, konkretisht 
vendimi nr.1083 datë 18.11.2014 të lënë në fuqi nga vendimi i gjykatës së apelit Vlorë nr. 159 
datë 17.02.2016. 
Z. T. N., më datë 05.10.2016, me nr. 8228 aplikimi, ka paraqitur kërkesën për regjistrimin e 
pasurisë së paluajtshme me sipërfaqe 46.747 ha tokë arë; 12.070 ha ullishte; 5021 kullotë, 7505 
ha tokë bujqësore, ish vaskat e peshkut dhe 0432 ha tokë truall, aktit të ekspertimit që është pjesë 
e këtij vendimi. Në vendimin  nr. 1083 datë 18.11.2014 të Gjykatës së Shkallës së Parë të Rrethit 
Gjyqësor Berat, me paditës T N dhe të Paditur Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave 
Tiranë me objekt “Pavlefshmërinë e vendimit nr.311 datë 14.07.2008 të Zyrës Rajonale të 
Kthimit dhe Kompensimit të Pronave të Qarkut Berat “Për përfundimin e procedimit 
administrativ” dhe të Urdhrit nr.2239/2 datë 15.08.2008 të Drejtorit të Përgjithshëm të AKKP-së 
Tiranë, gjykata ka vendosur:  
• Pranimin e padisë së paraqitur nga paditësi T N; 
• Shfuqizimin e vendimit nr.311 datë 14.07.2008 të Zyrës Rajonale të Kthimit dhe 
Kompensimit të Pronave Qarku Berat dhe të urdhrit nr.2239/2 datë 15.082008 të Drejtorit të 
Përgjithshme të Agjencisë së Kthimit të Kompensimit të Pronave; 
• Shfuqizimin e vendimit nr.1299 datë 02.10.20 të Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit 
të Pronave; 
• T’u ktheje trashëgimtarëve të subjekteve të shpronësuara, trashëgimlënësve T N, DN, F 
N dhe V N pasurinë e paluajtshme me sipërfaqe prej 74.76.06 Ha, ndodhur në Goriçan Clrimim, 
Berat Zona Kadastrale me numër 1806 nga e cila: 46.747 Ha tokë arë; 12.070 Ha ullishte 5.021 
kullotë, 7.505 ha tokë bujqësore; 0,4320 ha tokë truall, sipas aktit të ekspertimit që është pjesë e 
këtij vendimi; 
• T’u njohë të drejtën e parablerjes trashëgimtarëve të subjekteve të shpronësuara, 
trashëgimlënësve T N, DN, F N dhe V Npër rezervuarin e fshatit Gorican Clirim, komuna Kutalli  
Berat për shkak të pronësisë mbi sipërfaqen e tokës është ndërtuar; 
• Kompensimin e trashëgimtarëve të subjekteve të shpronësuara, trashëgimlënësve T N, 
DN, F N dhe V N për sipërfaqen e zënë 513.4723, e ndodhur në Gorican Clirim, sipas aktit të 
ekspertimit bashkëlidhur këtij vendimi; 
• Pasuritë e mësipërme i përfitojnë dhe i gëzojnë trashëgimtarët e trashëgimlënësit T N...; 
• Ngarkohet i padituri AKKP Tiranë, të përcaktojë masën dhe mënyrën e kompensimit dhe 
Komuna Kutalli Berat të bëjë ekzekutimin e këtij vendimi në lidhje me dorëzimin e pronave të 
kthyera në natyrë. 
Me vendimin nr.2-91 datë 02.12.2016  të Gjykatë së Rrethit Gjyqësor Berat  është lëshuar urdhri 
i ekzekutimit për vendimin nr.159 datë 17.02.2016 të Gjykatës së Apelit që le në fuqi vendimin e 
mësipërm. 
Me urdhrin nr.2 datë 28.03.2017, nga regjistruesi L Sh është refuzuar regjistrimi me arsyetimin 
se:  
Ø Duke ju referuar dispozitivit të Vendimit nr. 1083  datë 18.11.2014  të Gjykatës së Rrethit 
Gjyqësor Berat, me anë të së cilit ngarkon të  paditurin AKKP Tiranë të përcaktojë masën dhe 
mënyrën e kompensimit, dhe Komuna Kutalli të bëjë ekzekutimin e këtij vendimi në lidhje me 
dorëzimin e pronave në natyrë, rezulton se ky detyrim i ngarkuar nga gjykata nuk është 
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ekzekutuar nga i padituri AKKP (ATP) Tiranë, e cila duhej të përcaktonte masën dhe mënyrën e 
kompensimit të pasurive të pretenduara nga paditësi T N. Ndodhur në këto kushte, në të cilat 
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat ngarkon të paditurin ATP Tiranë të dalë me një vendim tjetër 
sipas përcaktimeve të shprehura nëpërmjet dispozitivit të vendimit,  nga kjo e fundit nuk është 
paraqitur asnjë vendim në lidhje me zbatimin e detyrimeve të përcaktuara nga gjykata. 
Ø Gjithashtu pas shqyrtimit dhe verifikimit të përcaktimit të palëve ndërgjygjëse të 
Vendimit nr. nr. 1083, datë 18.11.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat, si dhe të  Vendimit 
nr. 159 datë 17.02.2016 të Gjykatës së Apelit Vlorë, konstatohet se gjatë shqyrtimit gjyqësor të 
çështjes nuk është thirrur si palë në proces Avokatura e Shtetit, për të legjitimuar zhvillimin e një 
procesi të rregullt Gjyqësor, duke konsideruar se pasuritë e paluajtshme për të cilat pretendohej 
kthimi i tyre  në favor të trashëgimtarëve  janë në pronësi të shtetit.   
Nga verifikimi i dokumentacionit, rezulton se urdhri i mësipërm bën një paraqitje faktike të 
gabuar dhe i mungon arsyetimi juridik dhe baza ligjore ku mbështetet një urdhër i tillë. 
Kjo për arsyet simëposhte  
Ø Së pari, Kodi Civil, neni 193 germa (dh) përcakton qartë “Duhet të regjistrohen në 
regjistrin e pasurive të paluajtshme  vendimet e gjykatave ose organeve kompetente shtetërore që 
përkatësisht përmbajnë fitimin ose njohjen e pronësisë mbi pasuritë e paluajtshme, pjesëtimin e 
pasurive të paluajtshme ose që deklarojnë të pavlefshme veprimet juridike për kalimin e 
pronësisë të regjistruar më parë rregullisht, si dhe aktet e përmbarimit gjyqësor për sekuestrimin 
e pasurisë së paluajtshme ose shitjen në ankand të tyre”. 
Ø Së dyti, urdhri paraqet në mënyrë të gabuar dispozitivin e gjykatës në lidhje me 
Agjencinë e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave(sot ATP), pasi ajo nuk përcakton detyrimin që 
ky institucion të dalë në një vendim të veçantë për kthimin e pronave, siç përcakton urdhri i 
refuzimit të regjistrimit, por shprehet që ATP të përcaktojë masën dhe mënyrën e 
kompensimit, në lidhje me kompensimin e sipërfaqes prej 513.4723 ha dhe jo me pronat që i 
kthehen në sipërfaqen 74.76.06 ha.  
Ø Së treti, në lidhje me konstatimin se gjatë shqyrtimit gjyqësor të çështjes nuk është thirrur 
si palë në proces Avokatura e Shtetit, për të legjitimuar zhvillimin e një procesi të rregullt 
Gjyqësor, duke konsideruar se pasuritë e paluajtshme për të cilat pretendohej kthimi i tyre  në 
favor të trashëgimtarëve  janë në pronësi të shtetit, nga ana e përfaqësuesit të z.T N është 
dorëzuar: 
1 Procesverbali i seancës përgatitore datë 19.06.2014  ku nga Gjyqtari është  vendosur që “Të 
njoftohet Zyra e Avokatisë Dega  Vlorë” 
2. Procesverbali i seancës së parë gjyqësore datë 09.07.2014  ku përcaktohet se “Zyra e 
Avokatisë Vlorë është njoftuar dhe nuk është paraqitur 
3. Procesverbali i seancës gjyqësore datë 22.09.2014 ku përcaktohet se “Gjykimi zhvillohet në 
mungesë dhe për palën Dega Avokatura e Shtetit Vlorë 
4. Procesverbali i datës 27.10.2014 ku përcaktohet se “dhe avokatura e shtetit Vlorë ka marrë 
dijeni”. 
Në bazë të Udhëzim nr. 2, datë 12.9.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve, që 
verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e 
urdhrit të regjistruesit”, në pikën 10 përcaktohet se : “Kur, në bazë të pikave 6 e 7 të këtij 
udhëzimi, propozohet refuzimi i kërkesës apo kufizimi i regjistrimit, dosja e plotë e praktikës, së 
bashku me tekstin e projekturdhrit të refuzimit, i kalojnë për kompetencë kryeregjistruesit. Me 
miratimin e urdhrit, kërkuesit i vihen në dispozicion kopja e njësuar e dokumentacionit të dosjes 
dhe udhëzimi për të drejtën, instancat, afatet e ankimit, si dhe orientimi, në çdo rast, për 
mënyrën e saktëë të plotësimit të shkaqeve të refuzimit.”. 
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Me shkresën nr.2382/1 datë 26.04.2017 Kryeregjistruesi I M e ka kthyer projekt-urdhrin e 
refuzimit të regjistrimit me arsyetimin se “Projekt-urdhrit të refuzimit nr.2, datë 28.03.2017 të 
ZVRPP Berat si dhe dokumentacionit tekniko ligjor që e shoqëron atë  u konstatua se ka mangësi 
në trajtimin e tij si dhe në shkakun e propozimit për refuzim konkretisht: 
-ZVRPP ka bërë interpretim të gabuar të pikës 8 të diapozitivit të vendimit nr.1083 datë 
18.11.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat, lidhur me AKP dhe Komunën Kutalli 
-Në dosjen e projekt-urdhër të ZVRPP Berat nuk është dhënë informacion mbi gjendjen juridike 
të pasurive (nga verifikimi që ka bërë grupi i auditimit të akt-ekspertimit nuk rezulton  
mbivendosje). 
-Në kushtet kur gjatë shqyrtimit gjyqësor të çështjes nuk është thirrur si palë Avokatura e Shtetit, 
të procedohet në zbatim të Udhëzimit nr.2/2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve, që 
verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e 
urdhrit të regjistruesit”. 
Në datën 27.11.2020 me shkresën nr.5484/1 prot. Regjistruesi EN e refuzon serish regjistrimin 
me arsyet e cituara në projekt-urdhrin e refuzimit nr.2, datë 28.03.2017 të ZVRPP Berat. Për këtë 
refuzim, me pasojë moszbatimin e vendimit të  nr.291 datë 02.2.2016 të Gjykatës së Rrethit 
Berat me objekt “Lëshimin e urdhrit të ekzekutimit për vendimin nr.1083 datë 18.11.2014, 
Dhoma Kombëtare e Përmbaruesve Gjyqësor Privat ka gjobitur me 50,000 lekë ish-regjistruesin 
EN. 
Sa më sipër, ështëkonstatuar se trajtimi i çështjes dhe urdhrat e refuzimit, jo vetëm që nuk kanë 
qenë të arsyetuara juridikisht dhe të në kundërshtim me nenin 193 të Kodit Civil, por i janë 
referuar gabimisht diapozitivit të vendimit të gjykatës nr.1083 datë 18.11.2014, marrë formë të 
prerë me vendimin nr.159 datë 17.02.2016 nga Gjykata e Apelit Vlorë, me pasojë të mos 
regjistrimit të një titulli ekzekutiv pronësie dhe mbi të gjitha duke marrë përsipër kompetenca për 
të interpretuar vendimet e gjykatave, ndërkohë që për këtë çështje është shteruar trajtimi 
gjyqësor, madje ka edhe vendim të formës së prerë. 
1.1.Rekomandim: DVASHK Berat të marrë masa që, në rrethanat faktike të procesverbaleve 
gjyqësore që provojnë njoftimin e Avokaturës së Shtetit, të procedojë me  regjistrimin e 
Vendimit nr.1083 datë 18.11.2014, për trashëgimtarë përkatës, për pasurinë e paluajtshme me 
sipërfaqe prej 74.76.06 Ha, ndodhur në Goriçan Çlirim, Berat Zona Kadastrale me numër 1806 
nga e cila: 46.747 Ha tokë arë; 12.070 Ha ullishte 5.021 kullotë, 7.505 ha tokë bujqësore; 0,4320 
ha tokë truall, sipas aktit të ekspertimit që është pjesë e këtij vendimi. Në rast të konstatimit të 
mbivendosjeve të këtyre pasurive me pasuri të regjistruara me tituj të tjerë pronësie, të bëhen 
shënimet përkatëse në kartelat e pasurive të paluajtshme. 
2. Gjetje nga auditimi:Me shkresën nr. 574, datë 21.05.2021 në KLSH është administruar 
ankesa e znj.V T, e cila pretendon se ka aplikuar për regjistrim dhe lëshim certifikate në 
Drejtorinë Vendore të ASHK Berat, por nuk ka marrë një përgjigje zyrtare. 
Nga shqyrtimi që i është bërë ankesës përkatëse, rezulton se gjatë kryerjes së regjistrimit fillestar 
ë regjistrimit fillestar është regjistruar pasuria me nr.27/470, Vol.26 , në pronësi të B T, M T dhe 
F T me sipërfaqe trualli 474 m2 nga kjo sipërfaqe ndërtimi 180m2, regjistruar me referencën 
011479. Regjistrimi i pasurisë është kryer nga kompania që realizoi regjistrimin fillestar për 
zonën kadastrale të qytetit Berat, zk 8502. Nga verifikimi, DVASHK –Berat ka konstatuar se 
nuk është krijuar referenca dixhitale dhe as manuale. Me kërkesën nr. 1210 aplikimi, datë 
02.02.2019 është kërkuar plotësimi i gjithë dokumentacionit tekniko ligjor i përdorur për 
regjistrimin, i cili plotëson dokumentacionin e referencën përkatëse 011479 dhe me kërkesën 
nr.0682 datë 08.07.2021 është dorëzuar dokumentacioni si mëposhtë, i cili figuron i regjistruar 
në regjistrat hipotekor:  
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1. Notë transkriptimi regjistruar në hipotekë vol.20, nr.6 dhe 5 të vitit 1958 
2. Kontratë dhurimi nr.2234/646 datë 06.07.1999 regjistruar në hipoteke vol.5 nr.645 datë 
06.07.1999 
3, Dokument kadastral, janar 1912 
Deklaratë noteriale e pronarëve fqinjë kufitarë 
4. Plan rilevimi+planimetri 
Sa më sipër, është plotësuar dokumentacioni tekniko ligjor në zbatim të ligjit 111/2018 “Për 
Kadastrën”, ligjit nr. 20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë dhe VKM 
nr.781 datë 07.10.2020 neni 21, është zbatuar trashëgimia e aplikuar dhe lëshuar certifikata e 
pronësisë për znj.V T. 
Statusi:Përfunduar. 
3. Gjetje nga auditimi: Me anë të shkresës nr.293 prot, datë 24.02.2021 është administruar në 
Kontrollin e Lartë të Shtetit ankesa e qytetarit K Dh L, përfaqësuar me prokurë nga Ing. R N. 
Nga ana e z.N është bërë ankim në Drejtorinë e Përgjithshme të ASHK ku nëpërmjet shkresës 
nr.8762/3 prot, datë 06.11.2020 nga Drejtoria e Përgjithshme e ASHK Drejtuar Drejtorisë 
Vendore të ASHK-së Berat, është kërkuar marrja e masave si mëposhtë: 
1.Të korrigjojë në seksionin “C” të kartelës së pasurisë nr.12/140-nd sipas Udhëzimit metodik 
nr.76, datë 13.09.1999 “Për plotësimin e kartelës së pasurisë së paluajtshme”, ku të jepet 
vijueshmëria e pasurisë njësi dhe apartamentit që gjendet në këtë ndërtesë. 
2.Të regjistrojë në seksionin “D” të kartelave të pasurive nr.12/140-N1 dhe 12/140-N2, të drejtën 
e parablerjes sipas vendimit nr.348 datë 23.02.1996 të ish-komisionit të kthimit të kompensimit 
të pronave dhe të njoftojë bashkinë Berat  në lidhje me regjistrimin e kryer 
3.Të saktëësojë sipërfaqen e pasurisë nr.12/140+1-1, sipas dokumentacionit të lejes së ndërtimit. 
Në ankesën e tij, z.N shprehet se pas kësaj shkrese ka ndeshur kthim-përgjigje burokratike nga 
ASHK –Berat me shkresën nr.5172/1 prot, datë 20.11.2020, ku i është kërkuar në mënyrë 
kronologjike të përsëritur të njëjtat pika, për të cilat ishte ankuar në ankesën e mëparshme e ku i 
kërkohet të heqë dorë me deklaratë noteriale mbi një pjesë të sipërfaqes, të cilët e pretendon të 
tijin, por që në kartelën e regjistrit hipotekor dhe defakto në terren kjo pasuri i është kaluar 
Bashkisë Berat dhe kjo e fundit ka lidhur një kontrate emfitoeze me një subjekt të tretë pa marrë 
parasysh të drejtën e parablerjes të regjistruar. Qytetari pretendon se DVASHK Berat ka bërë një 
regjistrim të kundërligjshëm  për objektin “ish-menca” duke e regjistruar në emër të Bashkisë 
Berat, pavarësisht se ky objekt nuk ndodhet në VKM –në e transferimit të pronave të bashkisë. 
Ndodhur në këto kushte nga DVASHK Berat është vijuar me saktëësimet e mëposhtme: 
• Është kryer korrigjimi i kartelës së pasurisë nr. 12/140+1-1 vol 15 faqe 84  ZK 8502 e 
llojit apartament në pronësi të K L, konkretisht sipërfaqes së saj nga 361 m2 në 182.2 m2. 
• Është pasqyruar e drejta e parablerjes sipas Vendimit nr. 348 datë 28.02 1996 të ish-KKK     
Pronave, në kartelën e pasurive nr. 12/140-N1 dhe 12/140-N2. 
• Në pasurinë nr. 12/140 ND në seksionin e pronësisë në seksionin “C” është pasqyruar 
Ndërtesë me Njësi dhe Apartamente nga vol 34 faqe 119 deri në vol. 34 faqe 121, vol 15 faqe 84. 
Nga informacioni që na është vënë në dispozicion nga DVASHK Berat, rezulton se për këtë 
ankesë është regjistruar një padi në Gjykatën Administrative të Vlorës. Me datë  26.07.2021 
Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Vlore ka shpallur rrëzimin e Kërkesë-Padisë të z.K L 
si të pambështetur ne prova dhe ne ligj.Si rrjedhojë, trajtimi i kësaj ankesë i përket tanimë sferës 
së instancave gjyqësore, deri sa vendimi të marrë formë të prerë. 
2.1.Rekomandim: DVASHK Berat të marrë masa për regjistrimin e vendimeve të gjykatës që 
do të dalin për këtë rast në kartelat e pasurive të paluajtshme. 
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4. Gjetje nga auditimit: Me anë të shkresës nr.624 datë 01.06.2021 është administruar në KLSH 
ankesa e znj. E A. Me datën 21.07.2020 , me kërkesën nr.7854 është aplikimi pranë DVASHK-
së Berat, duke depozituar për regjistrim dokumentacionit si dëshmi trashëgimie dhe vendim 
gjyqësor të formës së prerë. Nga ana e DVASHK-së Berat, znj. E A iu kërkua që të dorëzohet një 
vendim gjyqësor ku të hiqej masa e sekuestros ndaj pasurisë së saj. 
Nga ana e znj.E A është përcjell vendimi nr.310 datë 28.12.2020 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 
Berat, vendim i cili është i formës së prerë, ku vendos: 
-Heqja e sekustros të vënë mbi pasurinë e paluajtshme me nr.4/118 zk:8501, në pronësi të 
shtetasit I. A., urdhëruar me shpresën  e prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Berat, me 
nr.1033/3 datë 24.10.2007. 
-Me ekzekutimin e këtij vendimi ngarkohet prokuroria pranë Gjykatës së shkallës së parë Berat 
dhe DVASHK-së Berat. 
Pas administrimit të dokumentacionit të mësipërm, me datë 25.06.2021 nga ana e DVASHK 
Berat është vijuar me heqjen e sekuestros sipas vendimit të mësipërm.Statusi: Përfunduar. 
 
ZK 8503 
Në zbatim të pikës II.9, të programit të auditimit nr. 536/1, datë 14.05.2021, u shqyrtua 
dokumentacioni si më poshtë: 
1.Volumet e KPP-ve nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ,20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, të Zonës Kadastrale nr. 8503 Berat. 
2.Referencat që trajtojnë probleme të ankesave dhe indicieve. 
1. Referenca 00007411, ZK  8503 ‘’Berat’’  
Me referencën nr. 00007411, është regjistruar pasuria nr. 1/70, Truall sipërfaqe 30 m2, Ndërtesë 
sipërfaqe 30 m2, në vol. 25, faqe 247, në favor të B N M, sipas lejes së ndërtimit nr. 10, datë 
29.08.1998,Shtesë Lokali+Rikonstruksion, Certifikata lëshuar më datë 20.1.2019. 
Nga auditimi në dosje, rezulton se regjistrimi është kryer bazuar në vërtetimin e pronësisë 
hipotekor datë 19.10.1999, përfituar nga leja e ndërtimitnr. 10, datë 29.08.1998, Shtesë 
Lokali+Rikonstruksion dhe Akt-shfrytëzimit datë 12.09.1999. 
Sipas HTR dhe verifikimit nga sistemi geoportal-albania, konstatohet se është regjistruar pasuria: 
Truall+Ndërtesë, e cila bën pjesë në zonën tampon (Muzeale) të  Beratit, e kufizuar me sheshin 
e autobuzave 
Sa sipër është kryer regjistrim i paligjshëm për Shtesë Ndërtesë sipërfaqe 30 m2 dhe Truall 30 
m2. 
Në dosje nuk ka asnjë dokument të miratuar nga organet përkatëse të ruajtjes së monumenteve të 
kulturës. 
Përsa më sipër mban përgjegjësi ish-Regjistruesi  znj. BC, si dhe specialistja znj. EC dhe ish-
Regjistruesi z. FP dhe ish-specialiste znj. KL për regjistrimin në hipotekë. 
2. Referenca 00006120, ZK  8503 ‘’Berat’’  
Me INDICIE referencën nr. 00007583, është regjistruar pasuria nr. 5/162, Truall sipërfaqe 47 
m2, Ndërtesë sipërfaqe 47 m2, në vol. 15, faqe 41, , A I A+4bp Dëshmi Trashëgimie, certifikata 
lëshuar më datë 24.12.2018.  
Duke kaluar në periudhën e mëparshme, rezulton se sipas referencës nr. 00006120, datë 
31.01.2008, është regjistruar pasuria nr. 5/162, Truall, sipërfaqe 47 m2, Ndërtesë sipërfaqe 47 
m2,në vol. 15, fq.41, në favor të në favor të M I I+5 bashkëpronarë,sipas lejes së ndërtimit 
Vendimi KP nr. 60, datë 27.08.1990. 
Sipas HTR dhe verifikimit nga sistemi geoportal-albania, konstatohet se është regjistruar pasuria: 
Truall+Ndërtesë, e cila bën pjesë në zonën tampon (Muzeale) të  Beratit. 
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Sa sipër është kryer regjistrim i paligjshëm I lejes së ndërtimit  47 m2 dhe Truall 47 m2. 
Në dosje nuk ka asnjë dokument të miratuar nga organet përkatëse të ruajtjes së monumenteve të 
kulturës. 
Përsa më sipër mban përgjegjësi ish-Regjistruesi  z. RP dhe znj. EC. 
3. Referenca 00002964, ZK  8503 ‘’Berat’’  
Me INDICIE referencën nr. 00002900, është regjistruar pasuria nr. 5/36, Truall sipërfaqe 207 
m2, Ndërtesë sipërfaqe 85 m2, në vol. 11, faqe 230,  P K Q, certifikata lëshuar më datë 
08.02.2021.  
Duke kaluar në periudhën e mëparshme, rezulton se sipas referencës nr. 00002964, datë 
19.05.2008, është regjistruar pasuria nr. 5/36, Truall, sipërfaqe 207 m2, Ndërtesë sipërfaqe 85 
m2,në vol. 11, fq.230, në favor të në favor të S J Q, sipas lejes së ndërtimit të lëshuar nga 
Komiteti Ekzekutiv Pluralist i Rrethit, nr. s`ka, datë 29.10.1992. 
Sipas HTR dhe verifikimit nga sistemi geoportal-albania, konstatohet se është regjistruar pasuria: 
Truall+Ndërtesë, e cila bën pjesë në zonën tampon (Muzeale) të  Beratit. 
Sa sipër është kryer regjistrim i paligjshëm i lejes së ndërtimit   Truall 207 m2 dhe Ndërtesë 85 
m2. 
Në dosje nuk ka asnjë dokument të miratuar nga organet përkatëse të ruajtjes së monumenteve të 
kulturës. 
Përsa më sipër mban përgjegjësi ish-Regjistruesi  z. RP dhe ish-specialiste znj. HZ. 
4. Referenca 00004292, ZK  8503 ‘’Berat’’  
Sipas referencës  nr. 4292, është regjistruar pasuria nr.2/66ND, Truall +Ndërtesë, sipërfaqe 
trualli 100.8 m2; sipërfaqe ndërtimi 100.8  m2, në vol. 13, faqe 231, në favor të z. S Q, leje 
ndërtimi, certifikata lëshuar më datë 25.04.2018. 
Është dhënë leje ndërtimi, datë 24.04.1992 dhe vendimi nr.9, datë 24.04.1992 i Komitetit 
Pluralist të Qytetit, për qytetarin S Q. 
Sipas HTR dhe verifikimit nga sistemi geoportal-albania, konstatohet se është regjistruar pasuria: 
Truall+Ndërtesë, e cila bën pjesë në zonën tampon (Muzeale) të  Beratit. 
Sa sipër është kryer regjistrim i paligjshëm i lejes së ndërtimit   Truall 100.8 m2 dhe Ndërtesë 
100.8 m2. 
Në dosje nuk ka asnjë dokument të miratuar nga organet përkatëse të ruajtjes së monumenteve të 
kulturës. 
Përsa më sipër, mbajnë përgjegjësi ish-Regjistruesi z.RP  dhe specialistët znj. EC dhe  z. AZh.  
Veprimet dhe mosveprimet e trajtuara më sipër për referencat 07411, 06120, 02964, 09772, në 
Zonën Kadastrale nr. 8503 Berat, janë në kundërshtim me: 
-Ligjin nr. 9048, datë 07.04.2003  “Për Trashëgiminë Kulturore”, të ndryshuar: 
-Neni 29, pika 1, ku përcaktohet se: “Qytet-muze, zonat-muze, qendrat historike, ansamblet 
muze, qendrat dhe parqet arkeologjike janë kategori objektesh në grup, që ruhen në tërësinë e 
tyre si komplekse historiko-arkeologjike, monumentale, arkitektoniko urbanistike dhe mjedisore 
dhe për këtë ndalohen ndërtimet e reja që prekin objektet ekzistuese, me përjashtim të rrjetit 
inxhinierik nëntokësor”.  
-Neni 33, ku përcaktohet se: “Gërmimi, restaurimi, përdorimi dhe çdo veprim tjetër ne 
monumentet e kulturës, si dhe çdo ndryshim ne truallin e vene ne mbrojtje rreth tyre, bëhet vetëm 
me autorizimin e Këshillit Kombëtar të Restaurimeve, Institutit Arkeologjik, për gërmimet 
shkencore, si dhe të Agjencisë së Shërbimit Arkeologjik, në rastet e gërmimeve të shpëtimit”. 
-Ligjin nr. 7867, datë 12.10.1994 “Për mbrojtjen e pasurisë kulturore të luajtshme dhe të 
paluajtshme”, neni 18. 



 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
Raport përfundimtar për auditimin e ushtruar në Drejtorinë Vendore të Agjencisë 
Shtetërore të Kadastrës, Berat 

 

138 

 

-VKM nr. 826, datë 28.12.2005  “Për shpalljen "qendër historike" të një zone në qytetin-muze të 
beratit dhe miratimin e rregullores së administrimit të kësaj qendre” 
-Dekretin nr. 4874, datë 23.9.1971 “Mbi mbrojtjen e monumenteve  kulturale  e historike dhe të 
pasurive natyrale të rralla”, nenet 5 dhe 8.  
VKM nr. 172, datë 02.06.1961, për shpalljen Qytet-Muze të Qytetit Berat. 
-Kartën e Venecias e vitit 1964 
Observimi është bërë se vetëm për zonën muzeale lëshohen leje nga IMK, duke përzier konceptet 
të cilat nuk kanë ndashmëri në ligj, pasi Berati është qytet Muze dhe nëzonën tampon përfshihen 
të gjithë përcaktimet sipas nenit 29,të ligjit nr. 9048, datë 07.04.2003  “Për Trashëgiminë 
Kulturore”, të ndryshuar. Observacioni nuk qëndron. 
 
Titulli i Gjetjes: Regjistrimi i pasurive në zonën tampon. 
Situata: Drejtoria Vendore e ASHK Berat (ish-ZVRPP Berat), në 4 raste, me indicie dhe 
periudhës së auditimit, sipas referencave me numra: 00007411, 00006120,00002964, 00004292, 
ka regjistruar pasuri të paluajtshme të përfituara nga lejet e ndërtimit, në të cilat, sipas HTR dhe 
verifikimit nga sistemi geoportal-albania, konstatohet se janë regjistruar pasuritë: 
Truall+Ndërtesë, e cila bën pjesë në zonën tampon (Muzeale) të  Beratit, në mungesë të  
dokumentacionit ligjor  të miratuar nga organet përkatëse të ruajtjes së monumenteve të 
kulturës. 
Kriteri:Ligji nr. 9048, datë 07.04.2003  “Për Trashëgiminë Kulturore”, të ndryshuar: 
-Neni 29, pika 1, ku përcaktohet se:  
“Qytet-muze, zonat-muze, qendrat historike, ansamblet muze, qendrat dhe parqet arkeologjike 
janë kategori objektesh në grup, që ruhen në tërësinë e tyre si komplekse historiko-arkeologjike, 
monumentale, arkitektoniko urbanistike dhe mjedisore dhe për këtë ndalohen ndërtimet e reja që 
prekin objektet ekzistuese, me përjashtim të rrjetit inxhinierik nëntokësor”.  
-Neni 33, ku përcaktohet se: 
“Gërmimi, restaurimi, përdorimi dhe çdo veprim tjetër ne monumentet e kulturës, si dhe çdo 
ndryshim ne truallin e vene ne mbrojtje rreth tyre, bëhet vetëm me autorizimin e Këshillit 
Kombëtar të Restaurimeve, Institutit Arkeologjik, për gërmimet shkencore, si dhe të Agjencisë së 
Shërbimit Arkeologjik, në rastet e gërmimeve të shpëtimit”. 
-Ligjin nr. 7867, datë 12.10.1994 “Për mbrojtjen e pasurisë kulturore të luajtshme dhe të 
paluajtshme”, neni 18. 
-VKM nr. 826, datë 28.12.2005  “Për shpalljen "qendër historike" të një zone në qytetin-muze të 
beratit dhe miratimin e rregullores së administrimit të kësaj qendre” 
-Dekretin nr. 4874, datë 23.9.1971 “Mbi mbrojtjen e monumenteve  kulturale  e historike dhe të 
pasurive natyrale të rralla”, nenet 5 dhe 8.  
VKM nr. 172, datë 02.06.1961, për shpalljen Qytet-Muze të Qytetit Berat. 
-Kartën e Venecias e vitit 1964 
Ndikimi/Efekti: Një peformancë e ulët lidhur me gjendjen pronësore dhe marrëdhënie jo 
korrekte me shtetin dhe Institutin e Monumenteve të Kulturës, prishje e zonës tampon, pasoja në 
turizëm. 
Shkaku: Papërgjegjshmëri dhe nivel jo i lartë i specialistëve (jurist dhe hartografë) si dhe 
regjistresve ndër vite.  
Rëndësia: I lartë 
Rekomandime: Drejtoria Vendore e ASHK Berat, të marrë masa dhe të nxjerrë urdhër 
kufizimi, në bazë të ligjit nr. 111/2018, datë 07.02.2019 ”Për Kadastrën”, neni 27, për pasurinë 
sipas referencave me numra: 00007411, 00006120,00002964, 00004292,deri në plotësimin me 
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dokumentacionin tekniko-ligjor sipas ligjit dhe të fillojë procedurat me grup pune për 
rivlerësimin edhe një herë të dokumentacionit tekniko ligjor dhe gjeohapësinor mbi bazën e të 
cilit janë regjistruar pasuritë, duke njoftuar subjektet për fillimin e procedurave përkatëse sipas 
kërkesave të ligjit nr.111/2018 “Për Kadastrën”.  
Gjithashtu të merren masa për të ardhmen duke mos regjistruar pasuri të përfituara nga lejet e 
ndërtimit në zonën tampon, në kushtet e mosplotësimit të dokumentacionit të miratuar nga 
organet përkatëse të ruajtjes së monumenteve të kulturës. 
 
IV. GJETJE DHE REKOMANDIME 

 
A.MASA ORGANIZATIVE 
        
1-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të procedurave të dhënies së lejeve të legalizimit 
nga Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat (ish- Drejtoria Rajonale e 
ALUIZNI-t Berat), rezultoi se për periudhën objekt auditimi ka lëshuar gjithsej 1566 leje 
legalizimi për objekte informale, ndërsa sipas të dhënave konstatohet se periodikisht brenda 
periudhës objekt auditimi, kanë dalë nga arkiva e institucionit për tu punuar 3434 dosje të 
objekteve informale, për 1566 dosje është kryer edhe kualifikimi i objekteve informale për të 
vazMuar procedurat deri në lëshimin e lejes së legalizimit, ndërkohë sipas pasqyrave të 
paraqitura konstatohet se janë kthyer 1868 dosje dhe nuk ka asnjë të dhënë apo dokument për 
administrimin e tyre, kjo ka sjell keqadministrimin e dokumentacionit. Gjithashtu theksojmë se 
për këto subjekte janë kryer matjet, genplanet, planimetritë dhe nuk kanë marrë vendime duke 
shkelur të gjitha afatet ligjore dhe deri në përfundim të auditimit në subjekt,nuk janë legalizuar 
duke e zgjatur këtë afat me vite, veprime në kundërshtim me nenet 27, 28 të ligjit nr. 9482, datë 
03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” i ndryshuar, nenin 
17 të ligjit nr.  9154, date 06.11.2003, “Për Arkivat” si dhe VKM nr.  589, datë 10.09.2014“Për 
përcaktimin e procedurave tëevidentimit faktik, në terren, tëndërtimeve pa leje/shtesave 
nëndërtime me leje, të organeve dhedokumentacionit për propozimin dhe miratimin e zonave 
informale”, pika 10, e ndryshuar me VKM nr. 634, datë 7.9.2016. (Më hollësisht trajtuar në 
pikën I, faqet 23-55, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
1.1.Rekomandimi: Drejtoria Vendore e ASHK Berat, të marrë masa që në vazMimësi për 
objekte informale të pajisur me leje legalizimi të evidentojë respektimin e afateve të matjeve në 
terren, kualifikimin e tyre deri në lëshimin e lejes së legalizimit, si dhe për objektet informale për 
të cilat kanë përfunduar evidentimin faktik në terren të ndërtimeve pa leje, evidentimi i gjendjes 
juridike të truallit, si dhe hartimi i genplanit dhe planimetrive, por pa përfunduar procesi i 
legalizimit. Të operojë me vazhdimin e procedurave të legalizimit, duke i trajtuar në funksion të 
afatit kohor të qëndrimit në arkiv, si dhe të bëhet dokumentimi i vazdueshëm i lëvizjes së 
dosjeve që futen dhe nxirren nga arkiva për punë. 

Menjëherë e në vijimësi 
 
2-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të procedurave të dhënies së lejeve të legalizimit 
nga Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat (ish-Drejtoria Rajonale e 
ALUIZNI-t Berat), rezultoi: se në 16 raste janë miratuar lejet e legalizimit: nr. 10003245, datë 
20.04.2019 dosja nr.  858; Leja e Legalizimit nr.  10003561, datë 27.07.2020 dosja nr. 1120; Leja e 
Legalizimit me nr.  10003281, datë 30.05.2019 dosja nr. 7442;Leja e legalizimit me nr. 10003346, 
datë 20.07.2019 dosja nr. 362;Leja e Legalizimit me nr. 10009147, datë 20.09.20 dosja nr. 1421; 
Leja e legalizimit me nr. 10002404, datë 10.10.2018 dosja nr. 4757; Leja e legalizimit me nr. 
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10002798, datë 30.05.2019 dosja nr. 1369;Leja e legalizimit nr.  10002949, datë 24.12.018, dosje 
nr.  1419;Leja e legalizimit nr.  10003294, datë 26.06.19, dosje nr.  1774;Leja e legalizimit nr.  
10003338, datë 26.04.2019, dosje nr.  1018;Leja e legalizimitnr.  10003937, datë 24,04,2019, dosje 
nr.  92;Leja e legalizimit nr.  10003027, datë 20.01.2019, dosje nr.  5289;Leja e legalizimit nr.  
10002983, datë 27.12.2018, dosje nr.  1353;Leja e legalizimit nr.  10002773, datë 22.10.2018, 
dosje nr.  965;Leja e legalizimit nr. 10008193, datë 29.03.2019, dosje nr.  1900;Leja e legalizimit 
nr.  10003534, datë 22.11.2020 dosja nr.  3113, në këto raste është miratuar legalizimi i objekteve 
informale dhe kalimi i pronësisë së parcelës ndërtimore për sipërfaqen totale prej 5848 m2, ku 
rezulton se është miratuar më tepër sipërfaqjaprej2268 m2, ndërsa duke ju referuar kriterit të 
trefishit të sipërfaqes së bazës së objektit, duhet të miratohej sipërfaqja totale prej 3580 m2. 
Veprime në kundërshtim meligjinnr.  9482, datë 03.04.2006“Për legalizimin, urbanizimin dhe 
integrimin e ndërtimeve pa leje”, me ndryshime, neni 17 pika 1,ligjin nr.  20/2020 “Për 
përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”, neni 22, pika 3, që 
kanë sjellëpërfitim të padrejtë nga poseduesit e lejeve të legalizimit përkatëse, për sipërfaqen 
totale prej 2268 m2[5848(sip. e miratuar)-3580(sip. takuese)], nga mos respektimi i përcaktimeve 
ligjore, lidhur me zbatimin e kriterit për miratimin e sipërfaqes së parcelës ndërtimore, sa 3 fish i 
sipërfaqes së bazës së objektit të legalizuar. (Më hollësisht trajtuar në pikën I, faqet 23-55, të 
Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
2.1.Rekomandimi: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK Berat,të marrë masa, që pas miratimit me 
VKM të parcelave ndërtimore, për çdo rast, sipërfaqja e parcelës ndërtimore e përfituar më tepër, 
të likuidohet me çmimin e tregut nga personat përfitues, në të kundërt kjo sipërfaqe të kthehet në 
gjendjen juridike të mëparshme (sipas  lejeve të legalizimit pasqyruar tek gjetja).  

Brenda datës 30.01.2022 
 
3-Gjetje nga auditimi: Në 34 raste,“Procesverbali i verifikimit në terren” i të dhënave të 
ndërtimit pa lejë/shtesë në ndërtimin me leje”, pasqyron kufitarët e parcelës ndërtimore të zënë 
vetëm me numrin e pasurisë pa përshkrim, nuk janë përcaktuar largësitë e bazës së objektit  nga 
kufijtë e parcelës. Skicat fushore pasqyrojnë përmasat e objektit informal, por nuk kanë të 
pasqyruara: ndërtimin në raport me kufizimet dhe situatën ndërtimore rreth tij; largësitë nga 
objekti te kufiri i pronës; largësitë nga pikat ekstreme të pronës dhe objekteve. Veprime në 
kundërshtim me manualin “Hartimi dhe paraqitja e materialeve grafike (genplan dhe planimetri) 
të objektit që legalizohet”, miratuar me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm të ALUIZNI-tnr. 30, 
datë 15.01.2016 “Për mënyrën e hartimit dhe paraqitjes së dokumentacionit teknik(gen plan, 
planimetri). (Më hollësisht trajtuar në pikën I, faqet 23-55, të Raportit Përfundimtar të 
Auditimit). 
3.1.Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat të marrë masa 
për 34 rastet e konstatuara e në vijim, për të plotësuar “Procesverbalin e verifikimit në terren të 
dhënave të ndërtimit pa lejë/shtesës në ndërtimin me leje”, me të dhënat e kërkuara edhe me 
largësitë  e bazës së objektit nga kufijtë  e parcelës ndërtimin në raport me kufizimet dhe situatën 
ndërtimore rreth tij. Në rastin e mos plotësimit, të bashkëpunojë me Drejtorinë e Përgjithshme të 
Agjencisë të Kadastrës Shtetërore për objektet informale të pajisura me leje legalizimi për të 
filluar procedurat për shfuqizimin e lejeve të legalizimit. 

Brenda datës 30.01.2022 
 
4-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të procedurave të dhënies së lejeve të legalizimit 
nga Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat (ish- Drejtoria Rajonale e 
ALUIZNI-t Berat), rezultoi se në 33 raste, legalizimi i objekteve informale është kryer në 
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kundërshtim me dispozitat e ligjit të legalizimit dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij, 
pasi:  
- Në 7 raste, janë kryer legalizime të objekteve sipas lejeve të legalizimit: nr. 10003350, datë 
27.07.2019 dosja nr. 1421;nr. 10002949, datë 24.12.018, dosje nr. 1419;nr.10002983, datë 
27.07.2019 dosja nr. 2604;nr. 10002330, datë 24.04.2018 dosja nr. 6067;nr. 10001003, datë 
25.08.2020 dosja nr. 14; nr. 10000691, datë 20.09.2020 dosja nr. 64;nr.  100003695, datë 
20.09.2020 dosja nr.  3285; është kryer legalizimi i objektit informal të ndërtuar në buzë të 
kanaleve kulluese ujëmbledhëse apo kanaleve të ujërave të zeza(kuz), pa respektuar 
distancat dhe në këtë rast procesi i legalizimit duhej të ishte kushtëzuar prej autoriteteve të ujit, 
pasi në dosje nuk ndodhet dokumentacioni argumentues. 
- Në 2 raste, janë kryer legalizime të objekteve sipas lejeve të legalizimit: nr. 10000740, datë 
20.10.2020 që i përket dosja nr. 178; nr. 10003729, datë 29.102020, që i përket dosja nr. 31, këto 
objekte ndodhen në parcela që figurojnë  zëri kadastral “gurore”,  ndërsa objekti i legalizuar me 
dosje nr.  31, rezulton brenda zonës së tensionit të lartë. 
Në 2 raste, janë kryer legalizime të objekteve sipas dokumentacionit të pronësisë lëshuar nga 
ZVRPP, parcela ndërtimore e zënë ndodhet e regjistruar në pasurinë e llojit “Arë, kullotë, 
pemishte”, duke ndryshuar zërin kadastral në regjimin e tokës në “Truall”. 
- Në 9 raste, janë kryer legalizime të objekteve sipas Lejeve të Legalizimit me nr.  10003281, 
datë 30.05.2019 dosja nr. 7442;nr. 10002773, datë 22.10.2018 dosja nr. 965; nr. 10003603, datë 
24.12.2020 dosja nr. 77; nr. 10002369, datë 30.04.2018 dosja nr. 7882; nr. 10001003, datë 
20.04.2020 dosja nr. 14; nr. 10001003, datë 20.04.2020 dosja nr.  14; nr. 10003534, datë 
20.05.2020 dosja nr. 3113; nr. 103623, datë 01.09.2020 dosja nr. 209; nr. 10003191, datë 
30.09.2020 dosja nr. 5434; pa respektuar distancat nga rrugët, si edhe në 3 raste sipas lejeve 
të legalizimit: nr.  10001589, datë 20.07.2020 dosja nr. 221; nr. 10003260, datë 20.07.2020 dosja 
nr. 1467; Lejes së Legalizimit me nr. 100003121, datë 28.06.2019 dosja nr. 7537; është 
legalizuar objekti mbi trotuar, ndërkohë që në dosje nuk ka korrespodencë shkresore me 
Autoritetin Rrugor Shqiptar, për të përcaktuar nëse parcela ndërtimore bie në rrugë apo mbi 
projektin infrastrukturor. 
- Në 3 raste, sipas Lejes Legalizimit nr. 10003719 datë 20.10.2020, nr. 10003754, datë 
30.10.2020,  nr. 10008292, datë 25.06.2019, janë legalizuar objekte që ndodhen në distanca të 
afërta me Lumin Osum,për rrjedhojë nuk mund të përfshihej në proces legalizimi. 
- Në 2 raste, sipas Leja e Legalizimit nr. 10003245 datë 20.04.2019 është legalizuar objekti që 
rezulton të jetë ndërtuar me materiale të paqëndrueshme (objekti llamarinë i pa qëndrueshëm), 
ndërsa me leje legalizimi nr. 10003696, datë 30.09.2020, sëbashku me objektin është 
legalizuar edhe tenda përpara(objekt me material të paqëndrueshëm), për rrjedhojë nuk 
mund të përfshihej në proces legalizimi. 
- Në 5 raste, sipasLeja e Legalizimit nr.  10003561, datë 27.07.2020 lëshuar për një objektqë 
ndodhet në parcelën  e insitutit të burgut,gjithashtu sipas lejes së legalizimitnr.  10003319, datë 
28.06.2019,lëshuar për një objektqë ndodhet me mur të përbashkët me institucionin e Shëndetit 
Publik, sipas lejes së legalizimitnr.  10005750, datë 20.10.2020,lëshuar për një objektqë ndodhet 
mbi oborrin e shkollës, sipas lejes nr.  10003746, datë 20.10.2020 për objekt që ndodhet afër 
Bazës ushtarake, si edhe sipas lejes nr.  serial 179712, datë 27.08.2020, dosja nr.  485, për objekt 
qëndodhet afër Divizionit ushtarak, ndërsa nga këto institucione nuk ka as një dokument ku 
shprehen, për rrjedhojë nuk mund të përfshihej në proces legalizimi. 
- Në 1 rast, Leja e Legalizimit me nr. 10002409, datë 27.0692019 , posedues shoqëria “U” shpk, 
lëshuar për një objekt informal që ndodhen në zonën e mbrojtur arkeologjike(zonë tampon),të 
miratuar me VKM nr.  767, datë 12.11.2014 “Për shpalljen të qendrës historike të qytetit të Berat 
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dhe miratimin e rregullores për mbrojtjen, konservimin e integruar dhe administrimin e saj e të 
zonës së mbrojtur përreth”, e cila ka shfuqizuar VKM nr. 826, datë 28.12.2005. Nga moszbatimi i 
procedurave dhe kritereve të përcaktuara në aktet ligjore dhe nënligjore, ku përcaktohen kushtet 
dhe kriteret për kualifikimin e objekteve në proces legalizimi. 
Veprime në kundërshtim me Ligjin nr.  9482, datë 03.04.2006“Për legalizimin, urbanizimin 
dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, ligjinnr. 111/2012, datë 15.12.2012 “Për 
Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore”, neni 4, pika 8, neni 5 dhe neni 84 “Veprimtaritë në 
brigje”, Ligjinnr.  8093, datë 21.03.1996 “Për rezervat ujore”, neni 2, pika 5 neni 4, pika 
5,ligjinr.  111/2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, neni 84 dhe akteve 
nënligjore në zbatim të tij; Ligjinr.  8378,  datë  22.07.1998 i ndryshuar “Kodi rrugor në 
Republikën e Shqipërisë”, neni 2 dhe neni 4 i tij, nenet 38, 48 të ligjit nr.  27/2018 “Për 
trashëgiminë kulturore dhe muzetë”, VKM nr.  280, date 01.04.2015 “Për përcaktimin e 
kritereve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, 
shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje”, Kreu III, pika 2, germa “h”, pika 3, pika 
4, germë “e”,i ndryshuar, VKM nr. 589, datë 10.9.2014“Për përcaktimin e procedurave 
tëevidentimit faktik, në terren, tëndërtimeve pa leje/shtesave nëndërtime me leje, të organeve 
dhedokumentacionit për propozimin dhe miratimin e zonave informale”, i ndryshuar, VKM nr. 
153, date 07.04.2000 “Për miratimin e rregullores së zbatimit të Kodit Rrugor në Republikën e 
Shqipërisë” neni 25, pika 2. (Më hollësisht trajtuar në pikën I, faqet 23-55, të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 
4.1.Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat, në 
bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të ASHK Tiranë, të marrë masa të rivlerësojë 
procedurat e legalizimi për objektet informale të pajisura me leje legalizimi në 33 raste dhe në 
referencë të akteve ligjore e nënligjore, tëvlerësojë procedurat për shfuqizimin e lejes së 
legalizimit. Gjithashtu për pasuritë e regjistruar sipas lejeve legalizimi konstatuar të lëshuara me 
shkelje në 30 raste,të marrë masa, të nxjerrë urdhër kufizimi deri në plotësimin e 
dokumentacionit të kërkuar ligjor. 

Menjëherë 
 
5-Gjetje nga auditimi: Nga Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat (ish- 
Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Berat)për periudhën objekt auditimi, janë lëshuar 1566 leje 
legalizimi për objektet informale të  legalizuara, nga të cilat, 396 leje legalizimi janë lëshuar 
vetëm për objektin me shënimin në lejen e legalizimit “Kalimi i pronësisë për parcelën 
ndërtimore do miratohet me Vendim të Këshillit të Ministrave”. Konstatohet zvarritje e 
pajustifikuar ekëtij  procesi, mos koordinim dhe marrje informacioni me institucionet e tjera, dhe 
deri në përfundimin e auditimit në subjekt, nuk kanë dalë akoma VKM-te për mbarimin 
plotësisht të këtij procesi,  duke mos respektuar afatet ligjore deri ne 3 vjet, nuk janë dërguar 
shkresa të dyta për interpretimin esanksioneve ligjore sipas ligjit nr. 67/2014, neni 13 pika 2 me 
nenin17 dhe nenit 28 të ligjit 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin 
e ndërtimeve pa leje”, i ndryshuar. 
Referuar çmimit të tokës truall për këto zona, sipas Vendimit të KM nr. 89, datë 03.02.2016 “Për 
miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë”, për sipërfaqet e parcelave 
ndërtimore totale prej 62,982.5 m2 rezulton një shumë që duhej paguar prej subjekteve informale 
prej 62,982,500 lekë(e njëjta vlerë edhe bono privatizimi), veprime këto në kundërshtim me 
ligjin nr.  9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa 
leje”me ndryshime, neni 17 ( pika 5 ). (Më hollësisht trajtuar në pikën I, faqet 23-55, të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 

http://www.aluizni.gov.al/vendim-nr-280-date-1-4-2015-i-ndryshuar-me-vkm-nr-756-date-26-10-2016-per-percaktimin-e-kritereve-procedurave-e-dokumentacionit-te-zbatueshem-per-te-kualifikuar-ndertimet-pa-leje-shtesat-a/
http://www.aluizni.gov.al/vendim-nr-280-date-1-4-2015-i-ndryshuar-me-vkm-nr-756-date-26-10-2016-per-percaktimin-e-kritereve-procedurave-e-dokumentacionit-te-zbatueshem-per-te-kualifikuar-ndertimet-pa-leje-shtesat-a/
http://www.aluizni.gov.al/vendim-nr-280-date-1-4-2015-i-ndryshuar-me-vkm-nr-756-date-26-10-2016-per-percaktimin-e-kritereve-procedurave-e-dokumentacionit-te-zbatueshem-per-te-kualifikuar-ndertimet-pa-leje-shtesat-a/
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5.1.Rekomandimi: Drejtoria Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat, në 
bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të ASHK të marrë masa dhe të ndjekë të gjitha 
procedurat për kalimin e pronësisë së parcelës ndërtimore deri në daljen e VKM-ve, për 396 
dosje të objekteve informale të pajisur me Leje legalizimi të objektit, për të mundësuar brenda 
afateve ligjore likuidimin të vlerës përkatëse të parcelave ndërtimore. 

        Brenda datës 31.01.2022 
 
6-Gjetje nga auditimi: Nga ish Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Berat, në 15 raste, nuk është 
respektuar afati 60 ditor për marrjen e vendimit për kualifikimin ose s’kualifikimin e praktikës 
së legalizimit nga data në të cilën është mbajtur procesverbali i konstatimit në terren veprim në 
kundërshtim me: pikën 8 të VKM nr. 280, datë 01.04.2015 i ndryshuar, “Për përcaktimin e 
kritereve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, 
shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje” i ndryshuar si dhe në 22 raste nuk është 
respektuar afati 30 ditor për lëshimin e lejes së legalizimit nga data e kualifikimit, veprim në 
kundërshtim me pikën 2 të VKM nr. 954, datë 25.11.2015 “Për përcaktimin e kritereve, të 
procedurave dhe të formularit të lejes së legalizimit” me ndryshime. (Më hollësisht trajtuar në 
pikën I, faqet 23-55, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
6.1.Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat, të marrë masa, 
të analizojë situatën, të nxjerrë përgjegjësitë dhe të përgatisë plane konkrete, për të shqyrtuar 
kërkesat për legalizim sipas zonave informale dhe brenda afateve të përcaktuara ligjërisht, duke 
mundësuar afrimin e shërbimit të kërkuar nga qytetarët në kohë duke rritur edhe transparencën 
për publikun.  

Në vijimësi 
7-Gjetje nga auditimi: Nga dokumentacioni rezulton se dorëzimi i dosjeve nuk është kryer me 
inventar të rregullt, pasi nuk janë hedhur dhe pasqyruar  numri i fletëve që ndodhen në secilën 
dosje hyrjet dhe daljet nga arkiva, nuk përshkruhet marrësi në dorëzim dhe dorëzuesit, sasia e 
fletëve e numerizuar. Nuk janë plotësuar të gjitha të dhënat në database elektronik, në pasqyrat e 
vet deklarimeve, sipas  ekstremiteteve të duhura. 
Gjithashtu nuk janë plotësuar të gjitha të dhënat në database elektronik, në pasqyrat e vet 
deklarimeve sipas ekstremiteteve të duhura, sipas përcaktimeve nëUrdhrin nr.291, datë 
01.09.2008 dhe nr.  846, datë 11.10.2012 të Drejtorit të Përgjithshëm të ALUIZNI-t. Veprime në 
kundërshtim meligjinnr. 9154, datë 06.11.2003 neni 22 pika 2, si dhe neni 24, iligjit nr.  9154, 
date 06.11.2003dhe me  Urdhrin  nr 583, datë 13.03.2019 të Drejtorit të Përgjithshëm “ Për 
inventarizimin dhe sistemimin e praktikave të legalizimit .....”. (Më hollësisht trajtuar në pikën I, 
faqet 23-55, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
7.1.Rekomandimi: DVASHK Berat, të marrë të gjitha masat, për të ngritur grup pune, që të 
plotësoje dhe të inventarizojë të gjithë dokumentacionin, gjendje në dosjet përkatëse. Gjithashtu 
të marrë masa për plotësimin dhe hedhjen e të dhënave në database elektronik. 

Në vijimësi 
7.2.Rekomandimi:Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Berat të marrë masa për  plotësimin dhe 
hedhjen e të dhënave në database elektronik sipas procedurave ligjore dhe udhëzimeve përkatëse 
të ASHK-së. 

Menjëherë 
8-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se për 306 objekte informale që nuk 
plotësojnë kriteret ligjore për legalizim nuk janë zbatuar procedurat për s`kualifikimin e tyre, 
veprime këto në kundërshtim me ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006“Për legalizimin, urbanizimin 
dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, i ndryshuar, pikën 5 të nenit 2 dhe nenin 39 Kapitulli IV i 
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VKM-sënr. 438, datë 28.06.2006, Urdhrit nr. 291, datë 01.09.2008, i ndryshuar, me Urdhrin nr. 
846, datë 11.10.2012 të Drejtorit të Përgjithshëm të ALUIZNI-t, si dhe pikat 2 dhe 3 të neni 42. 
(Më hollësisht trajtuar në pikën I, faqet 23-55, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
8.1.Rekomandimi: Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Berat të marrë masa, qëpër të gjitha 
objektet informale që nuk plotësojnë kriteret për legalizim, të ndiqen procedurat ligjore për 
s`kualifikimin e tyre si dhe të informohen në kohë aplikuesit e legalizimeve dhe institucionet 
bashkëpunuese.  

Menjëherë 
 
9-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të procedurave të dhënies së lejeve të legalizimit 
nga Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat (ish- Drejtoria Rajonale e 
ALUIZNI-t Berat), rezultoi se në 6 raste, legalizimi i objekteve informale është kryer në 
kundërshtim me dispozitat e ligjit të legalizimit dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij, 
pasi:  
- Në 1 rast, për lejen e legalizimit nr.  1000324, datë 30.03.2020, regjistruar në KPP volum 40, 
faqe 204, pasuria nr.  3/423-Nd, është kryer legalizimi i objektit informal të ndërtuar në buzë të 
kanal(distancë 1.7 m) pa respektuar distancat dhe në këtë rast procesi i legalizimit duhej të 
ishte kushtëzuar prej autoriteteve të ujit, pasi në dosje nuk ndodhet dokumentacioni argumentues. 
- Në 1 rast, për lejen e legalizimit nr.  10003369, datë 29.08.2019, regjistruar në KPP  pasuria nr.  
3/423-Nd, është kryer legalizimi i objektit informal, i cili rezulton i ndërtuar mbi kanal kullues, 
pa respektuar distancat dhe në këtë rast procesi i legalizimit duhej të ishte kushtëzuar prej 
autoriteteve të ujit, pasi në dosje nuk ndodhet dokumentacioni argumentues. 
- Në 1 rast, për lejen e legalizimit nr.  10002757, datë 20.09.2018, regjistruar në KPP volum 39, 
faqe 236, pasuria nr.  12/475-Nd, është kryer legalizimi i objektit informal të ndërtuar në zonë 
lumore (indeks I/50), duke shkelur kushtet e përcaktuara në planin rregullues, 
- Në 1 rast, për lejen e legalizimit nr.  10003533, datë 28.05.2020, regjistruar në KPP volum 40, 
faqe 221, pasuria nr.  11/11-Nd, është kryer legalizimi i objektit informal të ndërtuar duke 
miratuar 1 kat më tepër, se sa lejon plani rregullues i miratuar; 
- Në 1 rast, për lejen e legalizimit nr.  10002656, datë 16.08.2018, regjistruar në KPP volum 39, 
faqe 211, pasuria nr.  4/165-Nd, është kryer legalizimi i objektit informal, pa respektuar 
distancat nga rrugët, ndërkohë që në dosje nuk ka korrespodencë shkresore me Autoritetin 
Rrugor Shqiptar. 
- Në 1 rast. Leja e Legalizimit me nr.  10003105, datë 19.02.2019 është lëshuar për një objekt 
informal që ndodhen në zonën e mbrojtur arkeologjike  të miratuar me VKM nr.  767, datë 
12.11.2014 “Për shpalljen të qendrës historike të qytetit të Berat dhe miratimin e rregullores për 
mbrojtjen, konservimin e integruar dhe administrimin e saj e të zonës së mbrojtur përreth. 
Veprime këto në kundërshtim me nenin 2 tëligjitnr. 9482, datë 03.04.2006“Për legalizimin, 
urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, ligjinNr.  8093, datë 21.03.1996 
“Për rezervat ujore”, neni 2, pika 5 neni 4, pika 5,ligjinr.  111/2012, “Për menaxhimin e integruar 
të burimeve ujore”, neni 84 dhe akteve nënligjore në zbatim të tij; LigjiNr.  8378,  datë  
22.07.1998 i ndryshuar “Kodi rrugor në Republikën e Shqipërisë”, neni 2 dhe neni 4 i tij, nenet 
38, 48 të ligjit nr.  27/2018 “Për trashëgiminë kulturore dhe muzetë”, VKM nr.  280, date 
01.04.2015“Për përcaktimin e kritereve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të 
kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje”, Kreu III, 
pika 2, germa “h”, pika 3, pika 4, germë “e”, VKM nr.  589, datë 10.9.2014, i ndryshuar, VKM 
nr.  153, date 07.04.2000 “Për miratimin e rregullores së zbatimit të Kodit Rrugor në Republikën 
e Shqipërisë” neni 25, pika 2; dhe Planin e përgjithshëm rregullues të Bashkisë Berat, miratuar 
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me Vendimin e KKT-së nr.  3, datë 29.12.2016. (Më hollësisht trajtuar në pikën I, faqet 23-55, të 
Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
9.1.Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat, në 
bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të ASHK Tiranë, të marrë masa të rivlerësojë 
procedurat e legalizimit për objektet informale të pajisura me leje legalizimi në 6 rastesi me lart 
dhe në referencë të akteve ligjore e nënligjore, të vlerësojë procedurat për shfuqizimin e lejes së 
legalizimit. Gjithashtu për pasuritë e regjistruar sipas lejeve legalizimi konstatuar të lëshuara me 
shkelje në 6 raste, të marë masa të nxjerrë urdhër kufizimi, deri në plotësimin e dokumentacionit 
të kërkuar ligjor. 

Menjëherë  
 
10-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të procedurave të dhënies së lejeve të 
legalizimit nga Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat (ish- Drejtoria 
Rajonale e ALUIZNI-t Berat), rezultoi se është legalizuar objekti “Godinë e kombinuar 1 kat”, 
regjistruar në KPP pasuria nr.  3/423-Nd, volum 40, faqe 204, ZK 8501, (Leja e Legalizimit me 
nr.  1000324, datë 30.03.2020 në favor të subjektit “A-G” shpk), me sipërfaqe të ndërtimit 578.6 
m2 dhe parcelë ndërtimore me sipërfaqe 1298 m2, me sipërfaqe totale për banim 200.7 m2 dhe 
për aktivitet sipërfaqja 377.9 m2, ku referuar dokumentacionit hartografik (hartës së vjetër me 
indeks harte BR-4, e cila ka shërbyer për regjistrimin fillestar ortofotove të viteve 1999, 2007 
dhe 2015, kjo është një zonë brenda të cilës para vitit 1991 ka qenë e përbërë nga objekte 
shtetërore). Nga auditimi rezulton se një pjesë e objektit të legalizuar, për sipërfaqen prej 437 m2, 
ka egzistuar para vitit 1991 dhe nuk ka ndryshuar aspak as në formë e as në ndërtim përveçse 
shtesës anësorë nga lindja në drejtim të kanalit, i cili rezulton si ndërtim i ri me sipërfaqe 140.8 
m2. Pra, objekti për sipërfaqen prej 437 m2, nuk është objekt informal i ndërtuar në vitin 1996 
sipas vetëdeklarimit, e për pasojë nuk mund të legalizohen në kuptimin e nenit 1 të Ligjit nr.  
9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”. (Më 
hollësisht trajtuar në pikën II.6, faqet 85-103, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
10.1.Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat të vendosë 
masë kufizimi për pasurinënr. 3/423-Nd, volum 40, faqe 204, ZK 8501 dhe të të 
vlerësojëprocedurat për shfuqizimin e lejes së legalizimit, si dhe të njoftojë organet vendore për 
të filluar procedurat përkatëse të evidentimit së pronësisë të objektit. 

Menjëherë 
 
11-Gjetje nga auditimi: Në 2 raste, janë kryer veprime fiktive, me pasojë lëshimin e 
certifikatave të pronësisë në mënyrë të kundërligjshme, pa administruar dokumentacion 
pronësie, për praktika që rezultojnë të mos jenë përfunduar nga juristët e DVASHK Berat. 
Konkretisht: 
- Me referencë nr.  8431datë 02.08.2020 është bërë regjistrimi i pasurisë  me nr. 4/184, vol.26, 
fq.110 me sipërfaqe 150 m2 truall dhe 121.8 m2 ndërtesë 2 kate, në lagjen muzeale “Goricë”. Në 
kartelën e pasurisë së paluajtshme, në seksionin C të pronësisë ka ndërhyrje fiktive, ku në 
rubrikën e lëshimit të certifikatës është shkruar si datë lëshimi 26.10.2020 në emër të z.FIB, 
praktikë kjo e pa përfunduar dhe e pa firmosur nga juristët e DVASHK-së Berat. Bazuar në një 
referencë nr. 012778 (që nuk gjendet) është hequr urdhri i kufizimit i vendosur  mbi këtë pasuri. 
Sa më sipër, është konstatuar se është lëshuar certifikatë pronësie, për një praktikë që, në 
sistemin elektronik IPS të kadastrës, rezulton të mos jetë përfundimtar nga specialistët e 
DVASHK Berat, por bart statusin e rishikimit. Po ashtu, nga verifikimi në sistemin IPS rezulton 
se certifikata me nr.  2065248 është lëshuar duke ndërhyrë në mënyrë të parregullt në sistemin 
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IPS, bazuar në një kërkesë  me datë 23.10.2020 nr.  10700 që i përket një qytetari dhe praktike 
tjetër, me qëllim vetëm plotësimin dhe lëshimit në mënyrë të paligjshme të kësaj certifikate 
pronësie, duke qenë se praktika në emër të z.FIB rezultonte në fazë rishikimi e për pasojë nuk 
mund të gjenerohej certifikate nga sistemi. 
- Me referencë  nr. 01443 në emër të z. MAB është bërë regjistrimi i lejes së legalizimit për 
shtesë kati për banim, me sipërfaqe ndërtimi 200 m2 truall dhe sipërfaqe ndërtimi 137 m2, e 
pasqyruar në kartelën e pasurisë së paluajtshme, me nr. pasurie 9/148, vol.15 faqe 227 në lagjen 
“Çlirim”. Referenca me të cilën është regjistruar leja e legalizimit  nr.  014434 është  fiktive, me 
mungesë të plotë dokumentacioni. Po ashtu, urdhri i kufizimi i vendosur mbi këtë pasuri është 
hequr pa administruar asnjë dokumentacion pronësie dhe nuk ka referencë apo firmë nënshkrimi 
nga juristët e DVASHK për këtë veprim si pasojë, është lëshuar certifikata e pronësisë në 
mënyrë fiktive me datë 30.09.2020, për një praktikë që rezulton e papërfunduar në sistemin e 
kadastrës dhe që nuk është firmosur në kartelën e pasurisë së paluajtshme nga juristët e 
DVASHK-Berat, veprime këto në kundërshtim me nenin 193 të Kodit Civil dhe ligjin nr. 
111/2020 “Për Kadastrën”, neni 17, pika 5. (Më hollësisht trajtuar në pikën II.6, faqet 85-103, të 
Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
11.1.Rekomandimi: DVASHK Berat të marrë masa për vendosjen e kufizimeve mbi pasurinë 
nr.  9/148, vol.15 faqe 227 si dhe mbi pasurinë nr.  4/184, vol.26, fq.110 me sipërfaqe 150 m2 
truall dhe 121.8 m2, ndërtesë 2 kate, deri në plotësimin e dokumentacionit tekniko ligjor. 

Menjëherë 
 

12-Gjetje nga auditimi: Me referencë nr.  012126, nr. kërkese 5658 datë 02.07.2019  është 
lëshuar certifikata e  pronësisë për pasurinë nr.  12/87, vol 20, faqe 3, me sipërfaqe 4839 m2 
truall dhe 1038 m2 ndërtesë, godinë 4 kate. Origjina e kësaj pasurie buron nga referenca nr.  0691 
dhe konkretisht: 
- Vendimi nr.  123 datë 02.0.1994 të Komisionit të Kthimit të Kompensimit të Pronave të 
Bashkisë Berat, për subjektin e shpronësuar  AB. 
- Vendimi i  Gjykatës së Rrethit Beratnr. 448 datë 07.07.2000, ka vendosur t’i ktheje sipërfaqet e 
lira prej 1600m2 dhe 500m2, të njohura më parë me vendimin nr. 123 të KKKP 
- Vendim i Gjykatës së Rrethit Beratnr. 1033 datë 26.12.2002, ka vendosur t’i ktheje sipërfaqen e 
lirë prej 1100 m2. 
Duke qene se në truallin me sipërfaqe 15825 m2 që u kthehet trashëgimtarëve B, përfshihet edhe 
ndërtesa e njohur si“materniteti”, së bashku me objektet social-ekonomike të ndërtuara mbi këtë 
truall, Drejtoria e Administrimit dhe Shitjes së Pronave Publike në Ministrinë e Financave dhe 
Ekonomisë, përmes kontratës nr. 2279 rep- nr. 657 kol, datë 03.05.2010, u ka shitur ish-
pronarëve B sipërfaqen përkatëse truall+objektin. 
Me referencë nr. 07143, me kontratë shitje nr. 1834 rep, nr. 617 kol,  datë 18.05.2010, rezulton 
se trashëgimtarët e familjes B, i kanë shitur shoqërisë “U “ sh.p.k truallin me sipërfaqe 4845 m2 
dhe objektin “maternitet” të privatizuar, me sipërfaqe 1080 m2. 
Me referencën nr. 12126, shoqëria “U” shpk. aplikon për lëshim certifikate për pasurinë nr. 
12/87 ndërkohë që objekti prej 1038 m2(sipas LN2018) rezulton i shembur prej mëse 10 vitesh, 
sipas ortofotove. Bashkëlidhur këtij dokumentacioni, plani i rilevimit, dokument ky që mban 
datën 26.06.2019, paraqet ndërtesën e maternitetit, sipas të njëjtës gjurmë të planvendosjes së 
privatizimit të maternitetit, e cila faktikisht rezulton e prishur. Me Urdhrin nr. 50, datë 
29.07.2019 nga Regjistruesi është urdhëruar “të lëshohet certifikata e pronësisë për pasurinë nr. 
12/87 vol.2, fq.3, zk.8502 sipas sipërfaqeve të përcaktuara në matjet LN 2018”. Për pasojë, është 
lëshuar certifikata në datë 29.07.2019 për një objekt inekzistent me sipërfaqe 1038 m2. Veprime 



 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
Raport përfundimtar për auditimin e ushtruar në Drejtorinë Vendore të Agjencisë 
Shtetërore të Kadastrës, Berat 

 

147 

 

në kundësrhtim menenin 193 të ligjit nr. 7850, datë 29.07.1994“Kodit Civil i Republikës 
sëShqipërisë” dhe ligjin nr. 111 datë 07.02. 2018 “Për Kadastrën”, neni 17, pika 5. Më hollësisht 
trajtuar në pikën II.4, faqet 65-70, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
12.1.Rekomandimi: DVASHK Berat të marrë masa që të njoftojë shoqërinë “U sh.pk.” për 
dorëzimin e certifikatës dhe të bëjë korrigjimet dhe shënimet përkatëse në kartelë, lidhur me mos 
ekzistencën e godinës “maternitet”, e cila rezulton e shembur. 

Menjëherë 
 
13-Gjetje nga auditimi: Me referencë nr.  0479, datë 19.11.2009 është bërë regjistrimi i 
pasurisë me nr.  36/67, vol.6, fq.158, zk. 2848 Otllak, me sipërfaqe trualli 10300 m2, me datë 
lëshimi certifikatë pronësie 13.05.2010, për të cilën është kryer transaksion tek personat e tretë.  
Regjistrim fillestar është bazuar në akte të fitimit të pronësisë të cilët janë administruar në formë 
fotokopje dhe pa plansvendosje, sipas dokumentacionit të paraqitur nga një zyrë përmbaruese, 
bazuar në vendimin nr. 42, datë 11.03.2009 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat me objekt 
“Lëshimin e urdhrit të ekzekutimit”.  Konkretisht: 
- Është regjistruar pasuria me nr. 36/67 në datën 11.11.2009  me Vendimin nr. 43, datë 
02.09.1994 të Komisionit të Kthim-Kompensimit të Pronave nga Këshilli  i Rrethit rreth 5 
dynym truall, pa u shoqëruar me planvendosjen e miratuar nga anëtarët e komisionit. 
Me vendimin nr. 43, datë 13.03.1996 të Gjykatës së Rrethit Berat, trashëgimtarëve  u është 
kthyer edhe një sipërfaqe tjetër prej 10,000 m2 truall. Ky vendim është fotokopje si dhe nuk është 
shoqëruar me plan-vendosje.  
- Është bërë ndryshimi i zërit nga arë në truall pa miratimin e Drejtorisë së Administrimit dhe 
Mbrojtjes së Tokës në Këshillin e Qarkut. 
- Janë hequr kufizime dhe padia e sekuestros pa miratimin e Drejtorit të DVASHK-së Berat dhe 
pa një vendim gjyqësor të formës së prerë për legjitimimin e këtij veprimi. Për pasojë, pas heqjes 
së sekuestros, një pjesë e pasurisë ka pësuar transaksion me persona të tretë. 
- Ne kushtet e ekzistencës se mbivendosjes mes dy titujve, të KKP dhe AMTP-së, së një qytetari, 
nuk është administruar asnjë informacion nëse mbi këtë pasuri ka shteruar konflikti gjyqësor 
civil mes dy palëve.  
Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me ligjin nr. 111/2018 “Për Kadastrën”, nenin 17, si 
dhe  nenit 211, paragrafi i dytë të Kodit të Procedurës Civile dhe me pikën 3 të Rregullores së 
Brendshme nr. 184, datë 08.04.1999 “Për Punën në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të 
Paluajtshme”, e ndryshuar(Më hollësisht trajtuar në pikën II.1, faqet 55-60, të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 
13.1.Rekomandimi: DVASHK Berat të marrë masa për të vendosur urdhër kufizimi mbi 
pasurinë përkatëse deri në plotësimin e dokumentacionit të konstatuar në mungesë(të konfirmuar 
nga ATP-ja), si dhe të administrohet vërtetimi gjyqësor se mbi këtë pasuri është shteruar padia 
civile mes palëve pretenduese.   

Brenda datës 30.01.2022 
14-Gjetje nga auditimi: Me referencë nr. 01249 datë 14.11.2019 është bërë regjistrimi  i 
kontratës së dhurimit për pasurinë nr. 15/2016 me sipërfaqe 400m2 truall dhe sipërfaqe ndërtimi 
97 m2, vol.11, fq.58.  Nga shqyrtimi i dokumentacionit dhe origjina e pronësisë rezulton se për 
objektin prej 97 m2 mungon akti i  fitimit të pronësisë,  në kundërshtim me nenin  193 të Kodit 
Civil dhe nenin 17 të ligjit nr. 111/2018 “Për Kadastrën, konkretisht leja e ndërtimit, por gjendet 
bashkëlidhur vetëm një vërtetim nga Arkivi Shtetëror i Qarkut Berat e cila shprehet se znj.F. Y. 
është miratuar leja e ndërtimit në lagjen 30 vjetori, me Vendimin nr. 60, datë 27.08.1990, të 
Këshillit Popullor të Qytetit. Po ashtu, kontrata e shitblerjes së pasurisë nga Bashkia Berat nuk 
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është shoqëruar me plan vendosjen e miratuara nga Sektori i Urbanistikës së Bashkisë Berat. (Më 
hollësisht trajtuar në pikën II.1, faqet 55-60, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
14.1.Rekomandimi: DVASHK Berat të marrë masa për konfirmimin e shitjes së truallit nga 
Bashkia Berat, plotësimin e dokumentacionit lidhur me lejen e ndërtimit, si dhe plotësimin e 
dokumentacionit për veprimin juridik të transaksionit të pasurisë tek persona të tretë. 

Menjëherë 
 
15-Gjetje nga auditimi: Me referencë nr. 04300 datë regjistrimi 19.09.2005, për pasurinë nr. 
11/132, vol.14, fq.175 me sipërfaqe objekt+truall 159 m2, nga shqyrtimi i dokumentacionit 
rezulton se: 
-Origjina e kësaj pasurie rrjedh nga Vendimi nr.  40, datë 11.12.1993 të Komisionit për Kthimin 
e Pronës, në të cilën në emër të znj.N G (V), ka vendosur të njohë pronësinë e znj.V për një 
godinë dy katëshe në rrugën kryesore të qytetit të Beratit të kufizuar në tre anë me rrugën dhe në 
një anë pallati tre katesh. Ky vendim është transkriptuar në volumin nr. 6, nr. 74 datë 12.01.1994. 
Me kontratën e shitjes nr. 409 rep,  nr. .188 kol, kjo pasuri ka pësuar transaksion duke kaluar tek 
persona të tretë 
Nga shqyrtimi i dokumentacionit rezulton: 
- Regjistrim i parregullt i pasurisë, për shkak se Vendimi nr. 40,datë 11.12.1993 të Komisionit të 
Kthimit të Pronave nuk ka vendosur kthimin, por vetëm njohje të pronësisë. 
- Bashkëlidhur vendimit nuk gjendet planvendosja e nënshkruar nga anëtarët e komisionit 
- Vendimi nr. 40 nuk ka vendosur lidhur me njohjen apo kthimin e truallit. 
Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim menenin 193 të Kodit Civil dhe neni 17 të ligjit nr.  
111/2018 “Për Kadastrën”. (Më hollësisht trajtuar në pikën II.1, faqet 55-60, të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 
15.1.Rekomandim: DVASHK Berat të marrë masa, që për të gjitha rastet kur vendimet e 
Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave shprehen vetëm për njohje dhe jo kthim, në 
kushtet kur pasuria të jetë në pronësi të mbajtësit të parë në emër të së cilit është lëshuar titulli i 
pronësisë, të konfirmojë dokumentacionin tek Agjencia e Trajtimit të Pronave, duke e shoqëruar 
me kufizim.  

Në vijimësi 
 
16-Gjetje nga auditimi: Drejtoria Vendore e ASHK Berat (ish-ZVRPP Berat), në 2 raste, me 
indicie, sipas referencave 08695, 02743,  ka regjistruarvendime të Komisionit të Kthimit dhe 
Kompensimit të Pronave, në kushtet kur mungojnë dokumente të nevojshme për të kryer 
regjistrimin fillestar, si: 
-Referenca 08695, datë 15.04.2016, bashkëlidhur vendimit të KKP, plan vendosja bashkëlidhur 
Vendimit të KKP nr.  183, datë 22.12.1998, nukka  firmën dhe vulën e Komisionit të KKP . 
-Referenca 02743, datë 23.03.2002, bashkëlidhur vendimit të KKP Berat nr.  63, datë 
28.01.1994, mungon proces-verbali i marrjes në dorëzim të pronës (piketimi i truallit). Ndryshimet 
e vendimit janë bërë me vendim të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat nr. 37, datë 01.02.2000, 
por vendimi nuk është administruar në kopjen origjinale dhe mungon plan-vendosja bashkëlidhur 
këtij vendimi. 
Sa sipër është në kundërshtim meRregulloren e Brendshme nr. 184, datë 08.04.1999 “Për Punën 
në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”, e ndryshuar, Kreu IV, pikat 9 dhe 14.   
Gjithashtu, sipas Vendimit të Komisionit të KKP, Bashkia Berat nr. 63, datë 28.01.1994, është 
vendosur, kthimi i një sipërfaqeje prej 5527 m2 truall. Vendimi nuk ka njohur të drejtën e 
parablerjes për objektet shtetërore në  pjesën e zënë të sipërfaqes së njohur prej 15463 m2.  
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-Por, konstatohet se me kontratën e shitjes datë 20.07.1994, është shitur nga Spitali Civil Berat, 
ndërtesa prej 140 m2, konfirmuar nga Dega e AKP Berat, në një kohë që, pronarit nuk i ishte 
njohur e drejta e parablerjes. 
-Më datë 11.01.1995 është përsëritur kontrata, ku cilësohet se trualli prej 140 m2, i jepet pa 
shpërblim pronarit, sepse është pronar i truallit.  
Kontratat e mësipërme janë të kundërligjshme, sepse nuk kanë mbajtur parasysh Vendimin e 
Komisionit të KKP, Bashkia Berat nr.  63, datë 28.01.1994, i cili nuk ka njohur të drejtën e 
parablerjes në sipëfaqet e zëna. (Më hollësisht trajtuar në pikën II.1, faqet 55-60, të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 
16.1.Rekomandimi: Drejtoria Vendore e ASHK Berat,të marrë masa dhe të nxjerrë urdhër 
kufizimi, për pasuritë sipas referencave: 08695, 02743,  deri në plotësimin e referencave me 
dokumentacionin tekniko-ligjor sipas ligjitdhe të fillojë procedurat me grup pune për 
rivlerësimin edhe një herë të dokumentacionit mbi bazën e të cilit janë regjistruar pasuritë, duke 
njoftuar subjektet për fillimin e procedurave përkatëse. Gjithashtu të merren masa për të ardhmen 
duke mos regjistruar vendime te KKP, në kushtet e mungesës së plan-vendosjeve, të vendimeve 
origjinale të gjykatave dhe të moszbatimit të vendimeve të KKP për të drejtën e parablerjes. 

        Menjëherë dhe në vijimësi 
 
17-Gjetje nga auditimi: Në 3 raste, janë bërë regjistrime fillestare të pasurive, përmes 
procedurës 24/b në lagjet muzeale, Mangalem, Kala dhe Goricë, përfshirë pasuri që kanë 
rezultuar të shembura e të rindërtuara, për të cilat nuk është administruar asnjë leje restaurimi 
apo ndërhyrjeje nga Instituti i Monumenteve të Kulturës. Konkretisht, këto problematika janë 
konstatuar në regjistrimet si mëposhtë: 
- Me referencë nr. 07042 datë 14.08.2008 është bërë regjistrimi fillestar i pasurisë nr. 3/228, 
vol.20, faqe 19, lagja muzeale “Mangalem”, me sipërfaqe 221 m2 truall dhe 134 m2 ndërtesë në 
emër të z. KS. Për këtë pasuri është lëshuar certifikata e pronësisë me datë 16.09.2019. 
- Me referencë nr. 11324  datë 31.05.2017 është bërë regjistrimi i pasurisë nr.  4/137 datë 
07.09.2017 për sipipërfaqen 100 m2 truall dhe 100 m2 ndërtesë, në lagjen muzeale Goricë. Në 
datën 16.07.2019 është bërë lëshimi i certifikatës në emër të P Th.  
- Me reference nr. 006017, datë regjistrimi 28.05.2007 është bërë regjistrimi i pasurisë nr. 1/70, 
vol.16, fq.235 me sipërfaqe objekt+truall 56 m2 në lagjen Kala.  
Veprime në kundërshtim me nenin 24/b të ligjit nr. 7843, datë 13.07.1994 “Për regjistrimin e 
pasurive të paluajtëshme”, i shfuqizuar dhe nenin 25/b të ligjit nr. 33, datë 20.03.2012 “Për 
regjistrimin e pasurive të paluajtëshme”, i ndryshuar, VKM nr.1025/2008 “Për procedurat e 
regjistrimit të pasurive të paluajtshme, për të cilat zotërohen dokumente të ligjshme pronësie, por 
që nuk kanë të përcaktuar sipërfaqen”. (Më hollësisht trajtuar në pikën II.7, faqet 113-124, të  
Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
17.1.Rekomandimi: DVASHK Berat të marrë masa për të administruar vërtetimin nga Drejtoria 
Rajonale e Kulturës Berat se subjektet nuk ka bërë ndryshime në objekt pa miratimin e Institutit 
të Monumenteve të Kulturës si dhe të bëjë një rivlerësim të praktikave të mësipërme, në rrethanat 
e ndryshimeve të reja ligjore që kanë përfshirë pronat e regjistruara me procedurën 24-25/b. 

Menjëherë 
 
18-Gjetje nga auditimi:  Në 1 rast, me referencë nr.  01205, në bazë të kërkesës nr. 2238 datë 
20.03.2019 për shërbimin lëshim certifikate pronësie, për pasurinë nr. 5/21 e llojit godinë 68 m2, 
vol.20 faqe 11 në lagjen muzeale Goricë, në emër të znj. P M, për të cilën është lëshuar 
certifikata e pronësisë në datë 15.06.2019. Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se 
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reference nr. 06833 datë 02.02.2010 është bërë regjistrimi fillestar i pasurisë bazuar në 
procedurën 24/b. Në dokumentacionin që shoqëron këtë praktikë, gjenden deklarata e kufitareve, 
deklarata personale dhe në kërkesën për regjistrim është përshkruar pasuria e llojit truall 260 m2 
dhe sipërfaqe ndërtese 68 m2, e pasqyruar kjo sipërfaqe edhe në planin e rilevimit.  
Sa më sipër, konstatohet se mungon vendimi i regjistruesit  me relacionin përkatës që përbën 
dokumentin bazë të regjistrimi në kundërshtim me ligjin nr.  7843, datë 13.7.1994 “Për 
regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, i ndryshuar, neni 24/b.  Për këtë pasuri regjistrimi 
fillestar LN2018 është bërë  vetëm për objektin, dhe jo trualli funksional sipas kërkesës së bërë 
dhe planit të rilevimi. (Më hollësisht trajtuar në pikën II.7, faqet 113-124, të  Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 
18.1.Rekomandimi: DVASHK Berat të marrë masa për të informuar qytetarin për plotësimin e 
dokumentacionit si dhe në mungesë të vendimit të regjistruesit, të vlerësojë mundësinë që 
qytetari të përfshihet në procedurat e VKM nr. 827/2020. 

Menjëherë 
 
19-Gjetje nga auditimi:DVASHK Berat ka kryer veprime duke regjistruar pasuritëme nr. 2848, 
me 102 pasuri të llojit arrë+truall dhe truall, bazuar në dokumentin “Lista i trojeve të zonës 
kadastrale Otllak”, të cilit rezulton se i mungojnë firmat e KryePt, të Kryetarit të Komunës dhe 
vulën përkatëse. Gjithashtu DVASHK Berat ka vijuar regjistrimin e trojeve dhe banesave të 
qytetarëve në zonënë e Uznovës, në kushtet ku për këto pasuri është nxjerrë urdhër kufizimi, 
duke ndalur veprimet e regjistrimeve të pasurive, pasi dokumenti “Lista i trojeve të zonës 
kadastrale Uznovë”, rezulton me korrigjime. Veprime ne kundërshtim meligjin nr. 20/2020 “Për 
përfundimin e procedurave kalimtare të pronësinë në Republikën e Shqipërisë”, VKM nr. 432 
datë 14.08.1995 “Listës emërore të pronarëve të trojeve dhe shtëpive”, VKM nr. 994, datë 
10.12.2015 “Për procedurën e regjistrimit të akteve të marrjes së tokës në pronësi”. (Më 
hollësisht trajtuar në pikën II.2, faqet 61-63 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
19.1.Rekomandimi: DVASHK Berat të marrë masa që ta referojë problematikat e listës së 
trojeve në Otllak dhe Uznovë në Drejtorinë e Përgjithshme të ASHK, me qëllim vlerësimin mbi 
mënyrën e vijimit të operimit me regjistrimin e këtyre pasurive. 

Menjëherë 
 
20-Gjetje nga auditimi: DVASHK Berat ka kryer veprime duke regjistruarme referencë nr. 
03468, datë 14.01.2019, pasurinë nr. 111/12, vol.1, fq.122 e llojit arrë+truall, me sipërfaqe 
2662.6 m2 arë dhe 200 m2 truall, zk 8504 Uznovë dhe është lëshuar certifikata e pronësisë me 
datë 28.01.2019. Rezulton kjo pasuri ka qenë e kufizuar, për shkak të mungesës së elementeve të 
formës dhe përmbajtjes në dokumentin “Lista i trojeve të zonës kadastrale Uznovë”, pasi lista 
emërore e pronarëve të trojeve dhe shtëpive ka korrigjime, fshirje, shtesa, ne emrat e pronarëve 
dhe parregullsi të tjera në lidhje me numrat rendore, ndërsa veprimet janë kryer në kundërshtim 
me Urdhrin e Regjistruesit për kufizim me nr. 1677 prot, datë 20.12.2018, për ndalimin e 
veprimeve mbi pasuritë.    (Më hollësisht trajtuar në pikën II.2, faqet 61-63 të  Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 
20.1.Rekomandimi: DVASHK Berat të marrë masa për vendosjen e kufizimit për sipërfaqen e 
truallit prej 200m2 në pasurinë nr. 111/2, vol.1, fq.122, deri në plotësimin me dokumentacionit 
tekniko ligjor, duke vlerësuar nëse pasuria përkatëse mbart korrigjime në listën emërore. 

Menjëherë  
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21-Gjetje nga auditimi: Me referencë nr. 041, datë 13.03.2001 është regjistruar kontrata e 
shitjes për pasurinë 74/86, vol.5, fq.3  e llojit ullishte me sipërfaqe LN 4890 m2, zk.2848, Otllak. 
Origjina e kësaj pasurie buron nga AMTP Nr.  117 datë 11.6.1992 në emër të S J D. Nga 
shqyrtimi i dokumentacionit është konstatuar se në emër të z.S J është regjistruar një sipërfaqe 
1458 m2 (totali LN 11958-10500 AMTP),më shumë sesa sipërfaqet e përcaktuar në titullin e 
pronësisë, konkretisht AMTP nr. 117. Po ashtu, konstatohet se në emër të z. D gjendet edhe një 
AMTP-tjetër, pa numër, për të cilët  nuk janë regjistruar veprime. Nga ana e Drejtorisë së 
Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, për z.S D është konfirmuar sipërfaqe prej 10500 
m2.Veprime në kundërshtim me VKM nr. 994, datë 10.12.2015 “Për procedurën e regjistrimit të 
akteve të marrjes së tokës në pronësi” dhe ligjin 20/2020 “Për përfundimin e procedurave 
kalimtare të pronësinë në Republikën e Shqipërisë”. (Më hollësisht trajtuar në pikën II.1, faqet 
61-63, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
21.1.Rekomandimi: DVASHK Berat të marrë masa që të kalojë në pronësi  “shtet” sipërfaqen 
prej 1458m2 arë të përfituar më tepër, si de të njoftojë qytetarin që të paraqesë deklaratë noteriale 
për saktësimin e pjesës së pasurisë nga e cila do të përzgjedh të heqë dorë. 

Brenda datës 30.01.2020 
 

22- Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi i veprimeve mbi AMTP nr.  34, në emër të z.Ll G, me 
sipërfaqe totale prej 7678 m2, rezultojnë të regjistruara 4 pasuri, në të cilën për pasurinë nr. 24/6 
vol.1, fq.156 e llojit arë me sipërfaqe totale 1,225 m2 LN (AMTP 1150 m2),  është regjistruar 
kontratë shitje me datë 31.03.2021 dhe nuk ka patur urdhër kufizimi. 
Nga  verifikimi i dokumentacionit rezulton se në listën bashkëlidhur Urdhrit të Regjistruesit nr.  
3294 datë 24.07.2017 është vendosur kufizim vetëm në një nga ngastrat e AMTP-së , konkretisht 
pasurinë nr. 19/15 vol.1, fq.91 e llojit arë me sipërfaqe 2565 m2 dhe jo në ngastrat e tjera. AMTP 
e administruar është fotokopje dhe nuk është marrë vërtetimi nga DAMT si dhe certifikata e vitit 
1992 se z.Ll G ka qenë  i trajtuar me tokë bujqësore si dhe konfirmimi përkatës nga Bashkia 
Berat. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me VKM nr. 994 datë 9.12.2015 ”Për 
Procedurën e Regjistrimit të Akteve të Marrjes së Tokës në Pronësi(AMTP)”, pika 2.2. (Më 
hollësisht trajtuar në pikën II.2, faqet 61-63, të  Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
22.1.Rekomandimi: DVASHK Berat të marrë masa për vendosjen e kufizimit mbi pasuritë që 
burojnë nga AMTP- nr. 43 në emër të z. Ll G, deri në konfirmimin e AMTP-së nga Drejtoria e 
Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, Qarku Berat. 

Menjëherë 
 
23-Gjetje nga auditimi: Drejtoria Vendore e ASHK Berat (ish-ZVRPP Berat), në 4 raste, me 
indicie, sipas referencave me numra: 00002901,00003994,00002902,00002694,ka regjistruar 
pasuri të paluajtshme të përfituara nga privatizimi, në dokumentacionin e të cilave mungojnë 
dokumentet tekniko-ligjore, si aktet e dorëzimit të nënshkruara nga AKP dhe blerësi dhe 
kontratat e marrëdhënieve me truallin, nga të cilat: 
-Në dokumentacionin e 2 referencave me numra: 00002901, 00002902, në referenca mungon 
akti i dorëzimit i nënshkruar nga AKP dhe blerësi. 
-Në dokumentacionin e 2 referencave me numra:00003994, 00002694, në referenca mungon 
kontrata për marrëdhëniet me truallin, në sipërfaqe të përgjithshme 252.9  m2(52.9+200) 
Përsa u trajtua më sipër, bie në kundërshtim meRregulloren e Brendshme nr.  184, datë 
08.04.1999, ndryshuar me nr.  7, datë 07.01.2000, Kreu IV, pika 7.(Më hollësisht trajtuar në 
pikën II.4, faqet 65-69, të  Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
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23.1.Rekomandimi: Drejtoria Vendore e ASHK Berat, të marrë masa dhe të nxjerrë urdhër 
kufizimi, për pasuritë sipas referencave me numra: 00002901,00003994,00002902, 
00002694,deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko-ligjor sipas ligjit dhe të fillojë 
procedurat me grup pune për rivlerësimin edhe një herë të dokumentacionit tekniko ligjor mbi 
bazën e të cilit janë regjistruar pasuritë, duke njoftuar subjektet për fillimin e procedurave 
përkatëse. 
Gjithashtu tëmerren masa për të ardhmen duke mos regjistruar pasuri të përfituara nga 
privatizimi, në kushtet e mosplotësimit të dokumentacionit tekniko ligjor me kontratën për 
marrëdhëniet me truallin dhe aktin e dorëzimit të nënshkruar nga AKP. 

              Menjëherë dhe në vijimësi  
 
24-Gjetje nga auditimi: Drejtoria Vendore e ASHK Berat (ish-ZVRPP Berat), në 1 rast, sipas 
referencës me numër:00000514,  ka regjistruar pasuri të paluajtshme në favor të Entit Kombëtar 
të Banesave në bazë të dokumentit “Akti i Bashkëpronësisë”, nr.  s`ka, datë s`ka, dokument i cili 
nuk është konfirmuar nga Enti Kombëtar i Banesave dhe as nga ZVRPP Berat, në kundërshtim 
me Rregulloren e Brendshme nr.  184, datë 08.04.1999, ndryshuar me nr.  7, datë 07.01.2000, 
Kreu IV, pika 21.(Më hollësisht trajtuar në pikën II.4, faqet 65-69, të  Raportit Përfundimtar të 
Auditimit). 
24.1.Rekomandimi: Drejtoria Vendore e ASHK Berat, të marrë masa dhe të nxjerrë urdhër 
kufizimi, për pasurinë sipas referencës me numër 00000514,deri në plotësimin me 
dokumentacionin tekniko-ligjor sipas ligjit dhe të fillojë procedurat me grup pune për 
rivlerësimin edhe një herë të dokumentacionit tekniko ligjor mbi bazën e të cilit janë regjistruar 
pasuritë, duke njoftuar subjektet për fillimin e procedurave përkatëse. Gjithashtu të merren masa 
për të ardhmen duke mos regjistruar pasuri në favor të Enti Kombëtar i Banesave, në kushtet e 
mosplotësimit të dokumentacionit tekniko ligjor,dokumentit“Akti i Bashkëpronësisë”, të pa 
konfirmuar nga Enti Kombëtar i Banesave.        
 Menjëherë dhe në vijimësi     
 25-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të procedurave të regjistrimit të pasurive sipas 
lejeve të ndërtimit dhe ligjeve urbanistike, sipas referencave nr.  8904, nr.  12734 dhe nr.  13841, 
ZK 8501, janë regjistruar dhe kryer veprime për pasuritë pallat me tre seksione, me funksion të 
përzier 5 kat + papafingo: 
- pasuria nr.  10/304, volum 24, faqe 225, truall dhe ndërtesë me sipërfaqe 234 m2, ndarë njësitë 
në volum 38, faqe 175 deri faqe 193; 
- pasuria nr.  10/305, volum 24, faqe 226, truall dhe ndërtesë me sipërfaqe 234 m2, e cila është 
korigjuar me referencë nr.  12794 në sipërfaqen 248.7 m2, ndarë njësitë në volum 38, faqe 194 
deri faqe 212; 
- pasuria nr.  10/306, volum 24, faqe 227, ndërtesë me sipërfaqe 234 m2, e cila pas bashkimit të 
truallit me objektin(referencë nr.  13841) ka kaluar volum 40, faqe 88, pasuria nr.  10/541, me 
sipërfaqe të bazës 234 m2 dhe truall me sipërfaqe 234 m2. Njësitë e këtij seksioni janë regjistruar 
nga faqja 94 deri në faqe 105, volum 40, gjithsej 12 njësi. Rezulton se veprimet dhe procedura e 
regjistrimit, janë kryer në mungesë të dokumentacionit urbanistik dhe shkelje të kushteve të 
lejes së ndërtmit, konkretisht: 
-  Mungon planvendosja bashkëlidhur kontratës së shitblerjes së truallit, që ka shërbyer si Titull 
pronësie; 
- Referuar dokumentacionit ligjor urbanistik(Vendimi i KRRT-së së Rrethit Berat nr.  22, datë 
24.07.1995, Formulari nr.  4 nr.  736, datë 18.09.1995, leje ndërtimi për subjektin “V” shpk dhe 
planvendosje e objektit) rezulton se kati papafingo i objektit(3 seksionet), nuk është miratuar me 
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dokumentacion ligjorë urbanistik, për rrjedhojë regjistrimi i objektit pallat 5 kat +papafingo me 
3 seksione, duke regjistruar edhe një kat papafingo, është kryer më kundërshtim me dispozitat 
ligjore.Gjithashtumungon Leja e Shfrytzimit të objektit, e miratuar nga Bashkia Berat, si një nga 
aktet bazë që përcakton ndërtimin e objektit në përputhje me dokumentacionin urbanistik të 
miratuara dhe që shërben për regjistrimin e objektit. Veprime këto në kundërshtim me nenin 
25/a, neni 45 të ligjit nr.  33, datë 21.03.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, nenet 
12 dhe 13, të ligjit nr.  8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të 
ndërtimit”; pika 5 të UKM nr.  2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve, që 
verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e 
urdhrit të regjistruesit”, Udhëzimi nr.  132, datë 02.06.2003 të Kryeregjistruesit të ZQRPP 
Tiranë. (Më hollësisht trajtuar në pikën II.5, faqet 70-85, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
25.1.Rekomandimi: Drejtori i DVASHK Berat,të marrë masa,bazuar në shkeljet e konstatuara 
dhe në dispozitat ligjore përkatëse, të nxjerrë urdhër kufizimi për pasuritë: 
- pasuria nr.  10/304, volum 24, faqe 225, truall dhe ndërtesë me sipërfaqe 234 m2, ndarë njësitë 
në volum 38, faqe 175 deri faqe 193; 
- pasuria nr.  10/305, volum 24, faqe 226, truall dhe ndërtesë me sipërfaqe 234 m2, e cila është 
korigjuar me referencë nr.  12794 në sipërfaqen 248.7 m2, ndarë njësitë në volum 38, faqe 194 
deri faqe 212; 
- pasuria nr.  10/541, volum 40, faqe 88, me sipërfaqe të bazës 234 m2 dhe truall me sipërfaqe 
234 m2, ndarë njësitë nga faqja 94 deri në faqe 105, volum 40; deri në plotësimin me 
dokumentacionin tekniko ligjor që shërben si Titull Pronësie dhe të konstatuar në mungesë. 

Brenda datës 30.01.2022 
 
26-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të procedurave të regjistrimit të pasurive sipas 
lejeve të ndërtimit dhe ligjeve urbanistike, në 2 raste, me referencë nr.  07484, 8215 dhe nr.  
13884, ZK 8501, është regjistruar pasuria nr.  1/317, volum 40 faqe 110, Arë+truall me sipërfaqe 
totale 3500 m2, nga e cila truall me sipërfaqe 500 m2, dy godina, njëra 2 katëshë dhe tjetra 1 
katëshe me podrum,  me sipërfaqe ndërtimi 363,56 m2, bazuar në dokumentacionin urbanistik 
ligjor dërguar nga ish Komuna Otllak me shkresat nr.  datë 01.03.2007 dhe datë 01.12.2010. 
Referuar dokumentacionit rezulton se ka mospërputhje dhe pasaktësi të dhënash në 
dokumentacionin ligjor urbanistik. 
me referencë nr.  014013 dhe 07364 ZK 8501, është regjistruar pasuria nr.  5/6-Nd, volum 20, 
faqe 214, objekti ndërtesë 2 kat+bodrum me sipërfaqe të bazës 175 m2, e cila është ndarë në këto 
pasuri: volum 40, faqe 156, pasuria nr.  5/6-Nd1, bodrum me sipërfaqe 102 m2; volum 40, faqe 
157, është regjistruar pasuria nr.  5/6-Nd2, ndërtesë me sipërfaqe 37 m2; volum 40, faqe 158,  
është regjistruar pasuria nr.  5/6-Nd3, ndërtesë me sipërfaqe 138 m2; volum 40, faqe 159,  është 
regjistruar pasuria nr.  5/6-Nd4, ndërtesë me sipërfaqe 208 m2.   
Referuar dokumentacionit ligjor urbanistik, në planvendosjen e miratuar për objektin, rezulton se 
është miratuar ndërtimi i një banese 2 kat, me sipërfaqe të bazës 100 m2(matur sipas shkallës 
1:500), pra nuk është miratuar  ndërtimi i bodrumit, gjithashtu është regjistruar sipërfaqe e 
bazës së objektit 175 m2, që rezulton 75 m2 më e madhe se  ajo e miratuar 100 m2(referuar plan 
vendosjes së objektit. Veprime këto në kundërshtim me nenin 24/a, të ligjit nr.  7843, datë 
13.07.1994 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, i ndryshuar, me pikën 2 nenin 45, të 
ligjit nr. 33, datë 21.03.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” i ndryshuar,me pikën 5, 
të UKM nr. 2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve, që verifikohen nga zyra 
e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit”, 
UKM nr.  1, datë 13.04.2016“Për Caktimin e Kritereve e tëprocedurave për regjistrimin elejes së 
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ndërtimit dhe aktevenoteriale të lidhura përzhvillimin, në cilësinë einvestitorit e të pronarëve 
tëtruallit apoblerësve/porositësve të njësiveindividuale, të objektit nëfazën e karabinasë dhe 
tëobjektit të përfunduar,dhe Regulloren nr.  184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së 
regjistrimit të pasurive të paluajtshme”. (Më hollësisht trajtuar në pikën II.5, faqet 70-85, të 
Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
26.1.Rekomandimi : Drejtori i DVASHK Berat,të marrë masa, bazuar në shkeljet e konstatuara 
dhe në dispozitat ligjore përkatëse, të pezullojë kryerjen e veprimeve mbi pasuritë deri në 
plotësimin dhe saktësimin e dokumentacionit urbanistik. 

Brenda datës 30.01.2022 
 
27- Gjetje nga auditimi: Me referencë nr.  02327 është bërë regjistrimi i pasurisë me nr. 8/47e 
llojit godinë+ truall me sipërfaqe trualli prej 300 m2 dhe sipërfaqe ndërtimi 180m2, ndërtim 2+3 
kate, në emër të z. H Ad M. Nga shqyrtimi i dokumentacionit rezulton se: 
-Bazuar në një kontratë shitblerje ndërmjet Komitetit Ekzekutiv të Qytetit Berat, datë 16.03.1965  
z.A M ka blerë truallin shtetëror prej 300m2. 
-Me datë 20.02.1975  nga Këshilli Popullor i Qytetit Berat, zyra e urbanistikës, qytetarit A M i 
është lejuar të kryejë punimet për ndërtim i ri prej dy dhomash. 
Ndërkohë, në këtë dokumentacion mungon  plan vendosja e miratuar, sipas pikës 12 të 
Rregullores datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme”, të 
ndryshuar, por gjendet e administruar vetëm një plan rilevimi i datës 02.05.2001 ku përcaktohet 
sipërfaqe e ndërtimit 181m2 me 2+3 kate. 
Sa më sipër, konstatohet se ka mospërputhje mes lejes së ndërtimit dhe planrilevimit mbi të cilën 
është bërë regjistrimi e për rrjedhojë mungojnë dokumentacioni shtesë që përligj shtesat e bëra 
ndër vite në këtë godinë, çka ka sjellë regjistrimin e një godinë pothuajse të re me një leje 
ndërtimi të vitit 1975. Veprime në kundësrhtim menenin 193 të ligjit nr. 7850, datë 
29.07.1994“Kodit Civil i Republikës së Shqipërisë”. (Më hollësisht trajtuar në pikën II.5, faqet 
70-85, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
27.1.Rekomandimi: DVASHK Berat të marrë masa për të rivlerësuar dosjen me referencë nr. 
02327, duke kërkuar plotësimin e dokumentacionit mbi godinën 2+3 kate, në të kundër të 
vendosë urdhër kufizimi mbi objektin deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor.  

Brenda datës 30.01.2022 
 
28-Gjetje nga auditimi: Me referencën nr. 06464 është bërë regjistrimi i pasurisë nr. 17/54, 
vol.9, fq.126 me sipërfaqe trualli prej 1000 m2. Mbi këtë pasuri është bërë një regjistrim i lejes së 
ndërtimit dhe për  rrjedhojë janë hapur dy kartela të reja: 
-Vol.19, fq.127, pasuria me nr. 17/120 me sipërfaqe 500 m2 truall dhe 144m2 objekt 
-vol.19, fq.128, pasuria me nr. 17/120 me sipërfaqe 500 m2 truall dhe 144 m2 ndërtesë, përfituar 
me leje legalizimi me referencën nr. 012158. Për të dyja këto pasuri është lëshuar certifikata e 
pronësisë në datë 16.08.2019. Nga verifikimi në origjinë i pasurisë me nr. 17/54 rezulton se: 
Për të dyja këto pasuri me reference nr. 8648 ka patur të regjistruar në seksionin D një kërkesë 
padi nga znj. A G e cila ka përfituar një truall me sipërfaqe 680 m2 në bazë të Vendimit 
Gjyqësor nr. 727, datë 25.06.2007, i cili ka marrë formë të prerë. Prona e znj. A G krijon 
mbivendosjen me pasuritë përkatëse. Referenca e heqjes së kufizimit mbi atë se çfarë është 
vendosur në këtë gjykim nuk gjendet në arkivin e DVASHK Berat. Heqja e kufizimit të vendosur 
për shkak të mbivendosjes në mungesë të dokumentacionit, bie në kundërshtim me pikën 4 e 
nenit 24 të ligjit nr.111, datë 06.02.2018 “Për kadastrën”(Më hollësisht trajtuar në pikën II.5, 
faqet 70-85, të  Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
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28.1.Rekomandimi: DVASHK Berat të marrë masa të njoftojë qytetarin dhe ti kërkojë 
plotësimin e dokumentacionit të çështjes civile të qytetares z. A G, në të kundërt të vendosë 
urdhër kufizimi mbi pasurinë. 

Brenda datës 30.01.2022 
 

29-Gjetje nga auditimi: Drejtoria Vendore e ASHK Berat (ish-ZVRPP Berat),në 6 raste, me 
indicie dhe periudhës së auditimit, sipas referencave me numra: 00007248, 00004467,00004484, 
00004498, 00004007, 00002823, ka regjistruar pasuri të paluajtshme të përfituara nga lejet e 
ndërtimit, në dokumentacionin e të cilave mungojnë dokumentet tekniko-ligjore,si lejet e 
ndërtimit, dhe kontratat e marrëdhënieve me truallin në troje shtetërore dhe publike, nga të cilat: 
-Në dokumentacionin e këtyre 6 referencave, mungon kontrata për marrëdhëniet me truallin në 
troje shtetërore dhe publike, në sipërfaqe të përgjithshme736 m2(73+103+115+206+132+107). 
Veprime në kundërshtim meRregulloren e Brendshme nr.  184, datë 08.04.1999 “Për punënë në 
Zyrat e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”, e ndryshuar, Kreu IV, pika 12 (Më hollësisht 
trajtuar në pikën II.5, faqet 70-85, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
29.1.Rekomandimi: Drejtoria Vendore e ASHK Berat, të marrë masa dhe të nxjerrë urdhër 
kufizimi, në bazë të ligjit nr.  111/2018, datë 07.02.2019 ”Për Kadastrën”, neni 27, për pasurinë 
referencave me numra: 00007248, 00004467,00004484, 00004498, 00004007, 00002823,deri në 
plotësimin me dokumentacionin tekniko-ligjor dhe të fillojë procedurat me grup pune për 
rivlerësimin edhe një herë të dokumentacionit tekniko ligjor mbi bazën e të cilit janë regjistruar 
pasuritë, duke njoftuar subjektet për fillimin e procedurave përkatëse. Gjithashtu të merren masa 
për të ardhmen duke mos regjistruar pasuri të përfituara nga lejet e ndërtimit në trojet shtetërore 
dhe publike, në kushtet e mosplotësimit të dokumentacionit tekniko ligjor: lejet e ndërtimit, 
kontratën për marrëdhëniet me truallin. 

          Menjëherë dhe në vijimësi 
 
30-Gjetje nga auditimi: Drejtoria Vendore e ASHK Berat (ish-ZVRPP Berat), në 4 raste, sipas 
referencave me numra: 00007411, 00006120,00002964,00004292, ka regjistruar pasuri të 
paluajtshme të përfituara nga lejet e ndërtimit, në të cilat, sipas HTR dhe verifikimit nga sistemi 
geoportal-albania, konstatohet se janë regjistruar pasuritë: Truall+Ndërtesë, e cila bën pjesë në 
zonën tampon (muzeale) të  Beratit, në mungesë të  dokumentacionit ligjor  të miratuar nga 
organet përkatëse të ruajtjes së monumenteve të kulturës. 
Veprimet dhe mosveprimet e trajtuara më sipër janë në kundërshtim me: 
-Ligjin nr.  9048, datë 07.04.2003  “Për Trashëgiminë Kulturore”, të ndryshuar, neni 29, pika 1, 
neni 33, me ligjin nr.  7867, datë 12.10.1994 “Për mbrojtjen e pasurisë kulturore të luajtshme dhe 
të paluajtshme”, neni 18, VKM nr.  826, datë 28.12.2005  “Për shpalljen "qendër historike" të një 
zone në qytetin-muze të Beratit dhe miratimin e rregullores së administrimit të kësaj qendre” 
-Dekretin nr.  4874, datë 23.9.1971 “Mbi mbrojtjen e monumenteve  kulturale  e historike dhe të 
pasurive natyrale të rralla”, nenet 5 dhe 8, VKM nr.  172, datë 02.06.1961, për shpalljen Qytet-
Muze të Qytetit Berat, Kartën e Venecias e vitit 1964. (Më hollësisht trajtuar në pikën II.5, faqet 
70-85, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
30.1.Rekomandimi: Drejtoria Vendore e ASHK Berat,të marrë masa dhe të nxjerrë urdhër 
kufizimi, për pasurinë sipas referencave me numra: 00007411, 
00006120,00002964,00004292,deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko-ligjor dhe të 
fillojë procedurat me grup pune për rivlerësimin edhe një herë të dokumentacionit tekniko ligjor 
dhe gjeohapësinor mbi bazën e të cilit janë regjistruar pasuritë, duke njoftuar subjektet për 
fillimin e procedurave përkatëse. Të merren masa për të ardhmen për të mos regjistruar pasuri të 
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përfituara nga lejet e ndërtimit në zonën tampon, në kushtet e mosplotësimit të dokumentacionit 
të miratuar nga organet përkatëse të ruajtjes së monumenteve të kulturës. 

         Menjëherë dhe në vijimësi  
31-Gjetje nga auditimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Beratme 
referencë nr. 03748, kakryer regjistrimin e lejes së legalizimit nr. 10002163, datë 26.12.2017 me 
sipërfaqe parcele ndërtimore 951 m2 dhe sipërfaqe ndërtimi 232.7 m2, për të cilat janë lëshuar 
certifikatat e pronësisë datë më23.07.2019. Rezulton se është miratuar në mënyrë të parregullt 
sipërfaqja e truallit prej 951 m2, duke përfshire sipërfaqe që shtrihen përtej truallit funksional të 
objektit dhe më tepër se 3 fishi i sipërfaqes së bazës së objektit, për rrjedhojë ky subjekt ka 
përfituar 252 m2 sipërfaqe trualli më shumë (3*232.7=698). Veprimet e mësipërme janë në 
kundërshtim me ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e 
ndërtimeve pa leje”,  neni 17 germa b. (Më hollësisht trajtuar në pikën II.6, faqet 85-103, të  
Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
31.1.Rekomandimi: DVASHK Berat të marra masa për vendosjen e urdhër-kufizimit mbi 
pasurinë e përfituar me lejen e legalizimit nr. 10002163 deri në korrigjimin dhe ribërjen e gen-
planit, ku të zbritet sipërfaqja prej 252 m2 që nuk korrespondon me truallin funksional të 
objektit. 

Menjëherë 
 
32-Gjetje nga auditimi: DVASHK Berat, me referencë nr. 03611, datë 20.03.2019, ka 
regjistruar pasurinënë volumin 21, fq.126, sipas lejes se legalizimit nr. 10003140, datë 
23.02.2019 për objektin “shtese kati për banim në objektin ekzistues 3 kate”, me sipërfaqe 
parcele ndërtimore  191 m2 dhe sipërfaqe ndërtimi 191 m2 dhe sipërfaqe totale e ndërtimit për 
banim 236 m2. Kjo leje legalizimi ka miratuar shtesë kati, mbi objektin ekzistues prej 3 katesh. 
Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se: Leja e legalizimit nr. 1003140 datë 23.02.2019 
është në kundërshtim me planin rregullues të qytetit të Beratit, i cili për zonën ku është miratuar 
kjo leje, lagjja Uznovë, lejon ndërtimi jo më shumë se 3 kate, Veprime në kundërshtim me 
Vendimin e Këshillit Bashkiak të Beratit, nr. 108 datë 25.11.2016 dhe Vendimin e Këshillit 
Kombëtar të Territorit, nr. 3 datë 29.12.2016.(Më hollësisht trajtuar në pikën II.6, faqet 85-103, 
të  Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
32.1.Rekomandimi: DVASHK Berat të marrë masa për të konfirmuar nga Bashkia Berat 
regjimin e numrit të kateve në lagjen Uznovë dhe në varësi të përgjigjes nga bashkia, të vlerësojë 
vendosjen e kufizimit mbi shtesën e përfituar me lejen e legalizimit nr.  1003140. 

Menjëherë 
 
33-Gjetje nga auditimi: Në 6 raste, janë legalizuar objekte ekzistuese, me sipërfaqe trualli mbi 
3-fishin e lejuar, të regjistruara në kadastër dhe që kanë qenë të shoqëruara me urdhër-kufizimi. 
Konkretisht, janë legalizuar: 
- Me referencë nr. 012203, nr. kërkese 7991, datë 27.08.2019është bërë regjistrimi i lejes së 
legalizimit nr. 1000353, datë 03.07.2019 për godinë banimi 2 kate, me sipërfaqe ndërtimi 115m2 
dhe sipërfaqe parcele ndërtimore 360 m2 në emër të Konstandin Koroveshi. Nga shqyrtimi i 
dokumentacionit rezulton së emër të z. K K është e regjistruar pasuria me nr. 19.323-Nd, vol.34 
faqe 13 e llojit ndërtesë, për të cilën me reference nr. 08780 tëvitit 2013 ka patur një urdhër 
kufizimi për ndalim veprimesh deri në zgjidhjen e problemit të dalë nga regjistrimi i gabuar 
hipotekor. Për këtë ndërtesë është bërë një deklaratë noteriale nga pronari me nr. 20500/2069 ku 
shprehet prishja e objektit. Kjo kartele e pasurisë së paluajtshme nuk është mbyllur. Për 
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rrjedhojë, kjo pronë është përfshirë në procedurën e legalizimit, ndonëse nga ortofotot rezulton të 
mos jetë prishur. Po ashtu, data e vetëdeklarimit është 20.09.2014.  
- Me referencë nr. 04529 datë 26.05.2006 për pasurinë me nr. 19-64 –nd, vol.15, faqe 88 me 
sipërfaqe objekti 174 m2 (LN 2018 147m2), e regjistruar në kundërshtim me pikën 15 të 
Rregulloren e Brendshme nr.  184, datë 08.04.1999 “Për punënë në Zyrat e Regjistrimit të 
Pasurive të Paluajtshme”, e ndryshuar, ku përcaktohet se “vërtetimi gjyqësor i faktit për njohje të 
pronësisë, i dhënë pas datës 1 Nëntor 1994 nuk regjistrohe. Gjithashtu edhe vërtetimi gjyqësor i 
faktit i miratuar para kësaj date, por që nuk është regjistruar deri me datë 01.11.1994, nuk 
regjistrohet”. Me referencën nr. 07543 datë 24.01.2012 mbi këtë pronë është vendosur urdhër 
kufizimi me arsyetimin e mungesës së dokumentacionit të pronësisë. Me referencën nr. 012323 
kjo kartelë është mbyllur bazuar në deklaratën noteriale për prishje objekti dhe është përfshirë në 
procedurën e legalizimit, bazuar ne lejen nr.  nr. 1003458 datë 30.12.2019.  
- Me referencë nr. 019002, nr. kërkese 10199 datë 06.10.2020 për regjistrimin e lejes së 
legalizimit nr. 10003699 datë 20.09.2020 sipas kërkesës së aplikuar nr. 11855 datë 15.2.2020 
është regjistruar  pasuria me nr. 13/195 me sipërfaqe ndërtimi 104.6 m2 dhe sipërfaqe trualli 500 
m2, vol.35, fq.155 në emër të z. B M. Kjo pasuri, ekzistuese që ne vitin 1996 sipas aktit të 
kolaudimit, pa marrëdhënie me truallin, është përfshirë në procedurën e legalizimit bazuar në një 
deklaratë noteriale datë 19.02.2019, nr. 1455 repertori nr. 664 koleksioni, përmes së cilës qytetari 
ka deklaruar se ka prishur banesën dhe se nuk është subjekt iveprave penale. Nga ortofotot në 
portalin ASIG, kjo ndërtese nuk rezulton të jetë prishur ndonjëherë si dhe nuk është marrë 
konfirmim nga Bashkia Berat për prishjen e objektit.Nga baza e të dhënave të legalizimeve, nuk 
rezulton që z. B M të ketë bërë vetëdeklarim për t’u përfshirë në proces legalizimi. Po ashtu, leja 
e legalizimit për parcelën ndërtimore është miratuar mbi 3-fishin e lejuar. Për rrjedhojë, subjekti 
ka përfituar 188 m2 truall më shumë.  
- Leja e legalizimit nr. 1003245, datë  26.04.2019  është legalizuar objekti me sipërfaqe 73.8. m2 
dhe sipërfaqe e parcelës ndërtimore 310m2 në emër të z.S H R dhe L G R, për objekt “godinë 
shërbimi 1 kat”. Nga shqyrtimi i dokumentacionit rezulton se sipërfaqja e parcelës ndërtimore 
prej 310 m2 është miratuar në kundërshtim me nenin 7 germa b,ligji nr. 9482, datë 
03.04.2006,me ndryshime “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të 
ndryshuar. Për pasojë, nga sipërfaqja prej 221 m2, që duhet të përfitonte përfituesi i lejes së 
legalizimit, është miratuar një sipërfaqe prej 88 m2 më shumë sesa përcakton ligji. 
- Leja e legalizimit nr. 10001414 datë 04.05.2017 është lëshuar certifikata e pronësisë për 
pasurinë nr. 13/137, vol.25 faqe 176, me sipërfaqe tepër 77.41 m2.  
- Leja e  legalizimit nr. 10003448 datë 11.--. 2019 për objektin godinë shërbimi 1 kat, me 
sipërfaqe ndërtimi 38.6m2 dhe sipërfaqe parcele ndërtimore 160 m2, rezulton se:Leja e 
legalizimit nuk ka zbatuar kriterin e trefishit të sipërfaqes së bazës së ndërtimit për parcelën 
ndërtimore, duke dhënë 44 m2 më shumë sesa përcakton kuadri rregullator. Veprime në 
kundërshtim me nenin 7 germa b, pika 2 neni 17,ligji nr. 9482, datë 03.04.2006,me ndryshime 
“Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar. (Më hollësisht 
trajtuar në pikën II.6, faqet 85-103, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
33.1.Rekomandimi: DVASHK Berat të marrë masa për të mos vijuar procedurën e legalizimit 
për objekte ekzistuese, pa marrë konfirmimin nga një institucion shtetëror për shembjen e 
objektit, si dhe të nxjerrë urdhër kufizimi për pasuritëe përfituara me leje legalizimi, që kanë 
përfituar më tepër sipërfaqe trualli përtej 3-fishit të parcelës ndërtimore, deri në likuidimin me 
çmim tregu të sipërfaqes së tepërt. 

Menjëherë e në vijimësi 
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34-Gjetje nga auditimi: Me referencë nr. 3673 me nr.  kërkese 3846, datë 07.05.2019, për 
shërbimin e korrigjimit të gabimit në kartelë, për pasurinë nr. 111/11, vol.1, fq.121, e llojit arë 
+truall me sipërfaqe 2471 m2 arë, 200m2 truall dhe 76 m2 ndërtesë në lagjen Uznovë, është 
regjistruar leja e legalizimit nr. 10003197, datë 29.03.2019,  për objekt shërbimi 1 kat, me 
sipërfaqe parcele ndërtimore 160m2 dhe sipërfaqe ndërtimi 160 m2. Nga shqyrtimi i 
dokumentacionit rezulton  se është bashkuar objekti pa titull pronësie prej 76 m2, objekt me vete, 
me objektin e legalizuar prej 160 m2. Po ashtu, është regjistruar edhe sipërfaqja e truallit prej 360 
m2, nga te cilat 200m2 pa titull pronësie, në kundërshtim me Urdhrin e Drejtorit të DVASHK-së 
nr. 1677 prot, datë 20.12.2018, regjistrimin e kufizimi për ndalimin e veprimeve, për shkak të 
mungesës së elementeve të formës dhe përmbajtjes së listës emërore të pronarëve të trojeve dhe 
shtëpive të zk 8504, Uznovë. 
 
 
Nga veprimet në kartelë konstatohet se është vepruar në kundërshtim me nenin 193,të ligjit nr. 
7850, datë 29.07.1994“Kodit Civil i Republikës së Shqipërisë”. (Më hollësisht trajtuar në pikën 
II.6, faqet 85-103, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
34.1.Rekomandimi: DVASHK Berat të marrë masa për vendosjen e kufizimit, rikthimin e 
kartelës në gjendjen e mëparshme për pasurinë nr. 111/11, vol.1, fq.121 dhe hapjen e një kartele 
të re për regjistrimin e lejes së legalizimit. 

Menjëherë 
 
35-Gjetje nga auditimi: Me referencënnr. 1572, me numër aplikimi 7438, datë 14.11.2018, 
është regjistruar leja e legalizimit me nr. 1002821 datë 31.10.2018 me sipërfaqe ndërtimi dhe 
parcele ndërtimore 86.5m2. Lidhur me titullin e pronësisë mbi tokën, në lejen e legalizimit 
përcaktohet se konfirmohet me shkresën nr. 5757/1, port nga ZVRPP Berat me datë 18.10.2018 
në zk.2848, nr.  pasurie 25/29. Kjo pasuri me nr.  25/29-nd është regjistruar në volumin 7, fq.174  
me sipërfaqe 86.5 m2 ndërtesë. 
Nga shqyrtimi i kartelave rezulton se është legalizuar një objekt ekzistues, i cili është regjistruar 
fillimisht nëvolumin 1, fq.198, bazuar në AMTP-22, ku është pasqyruar pasuria me nr. 25-29, me 
sipërfaqe 200 m2 truall dhe 80 m2 ndërtesë. Duke qene se kjo pasuri në emër të z.AD nuk 
figuron  në listën e trojeve të Otllakun, e për pasojë nuk duhej regjistruar, në këtë rrethanë të mos 
ligjërimit të pasurisë, kjo pronë është përfshirë në proces legalizimi. Vet deklarimi është bërë në 
datën 17.10.2014. 
Me urdhrin nr. 1497 datë 27.11.2018 të Regjistruesit, bazuar në faktin se origjina e pronësisë së 
truallit të parcelës ndërtimore është AMTP-nr. 22 datë 10.0.1997 e cila është me të meta dhe me 
mangësi (në elementë të formës dhe përmbajtjes së aktit), në referim të VKM nr. 994 datë 
9.12.2015 ”Për Procedurën e Regjistrimit të Akteve të Marrjes së Tokës në Pronësi(AMTP)”. Sa 
më sipër, rezulton se ekzistojnë dy pasuri në emër të A D. 
• Pasuria me nr. 25/29, vol. 1, fq.198, me sipërfaqe 200 m2 truall dhe 80 m2 ndërtesë, 
kartelëaktive, e cila bazohet në AMTP. 
Pasuria me nr. 25-29-nd, vol.7 fq.174 me sipërfaqe 86.5 m2 ndërtesë, e përfituar me leje 
legalizimit. (Më hollësisht trajtuar në pikën II.6, faqet 85-103, të Raportit Përfundimtar të 
Auditimit). 
35.1.Rekomandimi: DVASHK  Berat të marrë masa për të mbyllur kartelën përkatëse të 
pasurisë së z.A. D., pasuria me nr. 25/29 vol.1, fq.198 për të cilën është përfshirë në procesin e 
legalizimit. 

Menjëherë 
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36-Gjetje nga auditimi: Drejtoria Vendore e ASHK Berat (ish-ZVRPP Berat), në 1 rast, me 
indicie, sipas referencës 08572,  ka vendim për regjistrim të lejes së legalizimit, pasuria nr.  
10/332, ndërtesë, sipërfaqe ndërtimi 79.1 m2, në vol. 27, faqe 173,,në kushtet kur me referencën 
nr.  00008573, është vendosur kufizim në seksionin “E” të KPP, për këtë pasuri, deri në 
zgjidhjen e problemit të krijuar nga sistemi hipotekor, pasi sipas shkresës nr. 669/1, datë 
31.03.2013,të Regjistruesit, “regjistrimi nuk gjendet në hipotekë, pasi hipoteka e viteve 1991-
1997 është djegur”. 
Sa sipër bie në kundërshtim me Rregulloren e Brendshme nr.  184, datë 08.04.1999 “Për punënë 
në Zyrat e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”, e ndryshuar(Më hollësisht trajtuar në pikën 
II.6, faqet 103-113, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
36.1.Rekomandimi: Drejtoria Vendore e ASHK Berat,të marrë masa dhe të nxjerrë urdhër 
kufizimi, për pasurinë sipas referencës 08572,deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko-
ligjor sipas ligjitdhe të fillojë procedurat me grup pune për rivlerësimin edhe një herë të 
dokumentacionit tekniko ligjor mbi bazën e të cilit janë regjistruar pasuritë, duke njoftuar 
subjektet për fillimin e procedurave përkatëse. Të merren masa për të ardhmen duke mos lëshuar 
leje legalizimi për objekte informale, në kushtet e kufizimeve të vendosura në rubrikat  përkatëse 
të KPP-ve. 

          Menjëherë dhe në vijimësi 
 
37-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të procedurave të regjistrimit të akteve  të të 
nxjerra nga Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat (ish- Drejtoria Rajonale 
e ALUIZNI-t Berat), ZK 8501, në zbatim të VKM-së nr. 442 datë 18.07.2018 “Për përcaktimin e 
procedurës së kalimit të pronësisë dhe të regjistrimit të pasurive të pasurive të paluajtshme, të 
ndërtuara deri më 10.08.1991 dhe të truallit të tyre funksional”, i ndryshuar, rezultoi: 
Në 1 rast, miratimi i kalimit të pronësisë për objekte të ndërtuara para vitit 1991, është kryer në 
mospërputhje me përcaktimet ligjore, konkretisht:  
Me referencë nr.  14178, është regjistruar Vendimi nr.  12, datë 02.12.2019, i Drejtorit të ASHK 
Berat, që ka miratuar të drejtën e pronësisë për A K për pasurinë truall me sipërfaqe 182.5 m2 
dhe objekt banesë 1 kat me podrum, me sipërfaqe ndërtimi108.9 m2, regjistruar në KPP pasuria 
nr.  17/603, volum 40, faqe 194. 
Referuar dokumentacionit gjendje në dosje dhe nga verifikimi i ortofotove ndër vite 1999, 2007 
dhe 2015, si dhe pamjeve nga Google Earth, rezulton se nuk përputhet objekti që pasqyrohet në 
këto pamje me atë që është miratuar për kalim pronësie, pasi referuar këtyre pamjeve rezulton se 
ka ndërhyrje lidhur me çatinë e objektit. 
Ndërsa lidhur me referencën nr. 14222, është regjistruar Vendimi nr.  14, datë 13.02.2020, i 
Drejtorit të ASHK Berat, që ka miratuar të drejtën e pronësisë për R D, për pasurinë truall me 
sipërfaqe 108 m2 dhe objekt banesë 1 kat, me sipërfaqe ndërtimi32.8 m2, regjistruar në KPP 
pasuria nr.  17/1134, volum 40, faqe 197, rezulton se ortofotot e viteve 2007 dhe 2015 nuk janë 
të qarta, duke krijuar  paqartësi lidhur me konfigurimit e objektit. 
(Më hollësisht trajtuar në pikën II.6.1, faqet 103-113, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
37.1.Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat, të marrë masa 
të rivlerësojë procedurat e kalimit të pronësisë dhe në referencë të akteve ligjore e nënligjore, të 
vlerësojë procedurat për shfuqizimin e Vendimit nr. 12, datë 02.12.2019, i Drejtorit të ASHK 
Berat, ndërsa për pasurinë e regjistruar nr. 17/603, volum 40, faqe 194, të nxjerrë urdhër kufizimi 
deri në plotësimin e dokumentacionit ligjor. Gjithashtu të ngrihet një grup punë për të verifikuar 
saktësisht në terren gjendjen e objektit ndërtesë, të kaluar në pronësi me Vendimin nr. 14, datë 
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13.02.2020, si dhe të kufizohen veprimet mbi pasurinë deri në arritjen e konkluzionit 
përfundimtar. 

Menjëherë 
 
38-Gjetje nga auditimi: Me referencën nr. 012359, datë 24.09.2019, është bërë regjistrimi i 
pasurisë me nr. 26/386, me sipërfaqe trualli 182.5m2 truall dhe 108.9m2 ndërtesë në emër të 
bashkëpronarëve Verija.  Ky regjistrim është bazuar në Vendimin nr. 8, datë 11.09.2019 të 
Regjistruesit, në kuadër të VKM nr. 442/2018 “Për përcaktimin e procedurës së kalimit të 
pronësisë dhe regjistrimit të pasurive të paluajtshme të ndërtuara deri me datë 10.08.1991 dhe të 
truallit funksional”, i ndryshuar.  
Po ashtu, rezulton se nga vendimet për kalimin e pronësisë në kuadër të VKM 442/2018, nga një 
objekt me sipërfaqe 200 m2 ndërtesë dhe 200 m2 truall i regjistruar, të jetë përfituar një objekt 
me sipërfaqe 249 m2 ndërtesë dhe 451 m2 truall, (i ndarë në dy objekte), më shumë se 300m2 
truall që përcakton pika 19 e VKM nr. 442/2018. Për këtë sipërfaqe tepër, prej 151 m2, sipas 
pikës 19 subjekti duhej të paguante çmimin sipas hartës së vlerës së pronave. (Më hollësisht 
trajtuar në pikën II.6.1, faqet 103-113, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
38.1.Rekomandimi: DVASHK Berat të marrë masa për të rishqyrtuar të gjithë praktikën e 
realizuar, veprimet e bëra në kartelë, në raport me ndryshimet e reja ligjore, si dhe të vlerësojë 
nxjerrjen e urdhër kufizimit për dy pasuritë, deri në arkëtimin e vlerës së tokës për sipërfaqen 
151 m2, të përfituar më tepër dhe me çmim favorizues. 

Menjëherë 
 
39-Gjetje nga auditimi: Në 4 raste, janë regjistruar pasuri në kuadër të VKM nr. 442/2018, pa 
administruar vërtetimin nga Drejtoria Rajonale e Monumenteve të Kulturës Berat se nuk janë 
bërë ndryshime pa lejen e Institutit të Monumenteve të Kulturës 
- Me referencë nr. 012175, nr.  kërkese 6370 datë 25.07.2019 për regjistrimin e vendimi nr. 05 
datë 22.07.2019 për kalimin në pronësi të objektit të ngritur para datës 01.08.1991 në pronësi Thr 
P dhe V P.  
- Referencë nr.  012843, në bazë të kërkesës për regjistrim nr. 4454/1 prot, datë 100.10.2020 nga 
Drejtori ENështë bërë regjistrimi i Vendimit nr. 17, datë 01.09.2020, për kalimin në pronësi të 
objektit të ngritur para datës 1.08.1991 dhe truallit të tij funksional”, në emër të z.A M M, për 
sipërfaqe ndërtimi 123.7m2 dhe sipërfaqe trualli funksional 300m2  
- Me referencë nr. 12452, me kërkese nr. 40120 datë 02.04.2020 të kërkueses nj. L P është bërë 
regjistrimi i kalimit të pronësisë bazuar në VKM nr. 442/2018“Për përcaktimin e procedurës së 
kalimit të pronësisë dhe regjistrimit të pasurive të paluajtshme të ndërtuara deri me datë 
10.08.1991 dhe të truallit funksional”, i ndryshuar, për pasurinë nr. 4/696, vol.35, fq. 121, 
objekt+truall me sipërfaqe 52 m2 ndërtese dhe 94.5 m2 truall. 
- Me referencë nr. 012060, nr. kërkese 7797 datë 17.02.2020 për regjistrimin e kalimit të 
pronësisë në emër të znj. S K, për pasurinë nr. 6/122, vol. 35, fq. 124 me sipërfaqe objekt+trualli 
108m2, në lagjen Kala, sipas VKM 442/2018“Për përcaktimin e procedurës së kalimit të 
pronësisë dhe regjistrimit të pasurive të paluajtshme të ndërtuara deri me datë 10.08.1991 dhe të 
truallit funksional”, i ndryshuar, ka rezultuar se vendimi i kalimit të pronësisë është bërë pa 
administruar certifikatën familjare dhe dëshminë e trashëgimisë, e për pasojë kjo pronë është 
regjistruar në emër të S K pa identifikuar lidhjen me poseduesin I K apo trashëgimtarët e tjerë. 
Për këtë rast, nuk është administruar certifikatën familjare dhe dëshminë e trashëgimisë, e për 
pasojë kjo pronë është regjistruar në emër të S K pa identifikuar lidhjen me poseduesin I K apo 
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trashëgimtarët e tjerë. (Më hollësisht trajtuar në pikën II.6.1, faqet 103-113, të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 
39.1.Rekomandimi: DVASHK Berat të marrë masa për administrimin e vërtetimit nga Drejtoria 
Rajonale e Monumenteve të Kulturës Berat se nuk janë bërë ndryshime në objekt pa lejen e 
Institutit të Monumenteve të Kulturës si dhe të plotësohet dokumentacioni me certifikatën 
familjare dhe dëshminë e trashëgimnisë për z.B K. 

Menjëherë 
 
40-Gjetje nga auditimi: Me referencën nr. 04798 datë regjistrimi 15.01.2007për pasurinë nr. 
1/156, vol.16, fq.42 me sipërfaqe trualli 73 m2 dhe sipërfaqe ndërtese 55 m2, në lagjen Kala 
është ndjekur procedura 24/b e ligjit nr. 7843 datë 13.07.1994 “Për regjistrimin e pasurive të 
paluajtshme”.Me referencë nr. 08000 datë 12.07.2012 me Urdhrin nr. 9, datë 12.09.2012, nga 
Regjistruesi A M është vendosur kufizim mbi pasurinë, me arsyetimin se “pasuria nr. 1/156 nga 
azhurnimi fushor 2011, rezulton që ndërtimi i regjistruar sipas dokumentacionit tekniko-ligjor 
nuk ekziston nga fakti”. 
-Me referencë nr. 09044, sipas Urdhërit të Regjistruesitnr. 95, datë 03.03.2015, është hequr 
kufizimi me arsyetimin se objekti ekziston në vend dhe nuk ka ndryshime në banesë, bazuar edhe 
në një vërtetim nr. 119 datë 25.02.2015 të lëshuar nga Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare 
Berat. Nga shqyrtimi i ortofotove në portalin ASIG rezulton se objekti realisht ka qenë i prishur 
1kat, çka nënkupton se urdhri nr.  12.09.2012 ka qenë korrekt dhe se ky objekti është rindërtuar 
pa u pajisur me leje ndërhyrje sipas ligjit për trashëgiminë kulturore, regjistruar 2 kate. 
Certifikata është lëshuar date 03.06.2020. (Më hollësisht trajtuar në pikën II.7, faqet 113-124, të 
Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
40.1Rekomandimi:DVASHK Berat të marrë masa, për të konfirmuar nga Drejtoria Rajonale e 
Monumenteve të Kulturës Berat lejen e ndërhyrjes në objekt dhe ekzistencën 2 katëshe të 
objektit muzeal. Në të kundërt, të korrigjojë kartelën duke bërë shënimin “objekt 1 kat”, në 
mungesë të lejes së ndërhyrjes për  katin e  2-të.                                                                                         

Menjëherë 
 
41-Gjetje nga auditimi: Drejtoria Vendore e ASHK Berat(ish-ZVRPP Berat), në 1 rast, sipas 
referencës me numër: 00008471, ka regjistruar pasuri të paluajtshme të përfituara nga vendimet 
gjyqësore të formës së prerë, në dokumentacionin e së cilës mungon dokumentacioni tekniko-
ligjor: planvendosja e pronës,në kundërshtim me Rregulloren e Brendshme nr. 184, datë 
08.04.1999, ndryshuar me nr. 7, datë 07.01.2000, Kreu IV, pikat 14 dhe 15. (Më hollësisht 
trajtuar në pikën II.7, faqet 113-124, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
41.1.Rekomandimi: Drejtoria Vendore e ASHK Berat,të marrë masa dhe të nxjerrë urdhër 
kufizimi, për pasurinë sipas referencës me numër:00008471,deri në plotësimin me 
dokumentacionin tekniko-ligjor sipas ligjit dhe të fillojë procedurat me grup pune për 
rivlerësimin edhe një herë të dokumentacionit tekniko ligjor mbi bazën e të cilit janë regjistruar 
pasuritë, duke njoftuar subjektet për fillimin e procedurave përkatëse. Të merren masa për të 
ardhmen duke mos regjistruar pasuri të përfituara nga vendimet gjyqësore të formës së prerë, në 
kushtet e mosplotësimit të dokumentacionit tekniko ligjor, plan vendosja bashkëlidhur vendimit, 
e konfirmuar në çdo faqe dhe me vulë lidhëse me vendimin gjyqësor. 

        Menjëherë dhe në vijimësi  
 
42-Gjetje nga auditimi: Drejtoria Vendore e ASHK Berat (ish-ZVRPP Berat), në 5 raste, sipas 
referencave me numra: 00006287, 00006494, 00004370, 00006227, 00003813, ka regjistruar 
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pasuri të paluajtshme të përfituara nga aplikimi i nenit 24/b, të ligjit nr. 7843, datë 13.07.1994 
“Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, në dokumentacionin tekniko-ligjor të të cilave 
mungojnë disa elemente të nevojshme, ku konstatohet se dokumenti “Deklaratë Noteriale e 
Pronarëve Kufitarë” nuk është konfirmuar nga të gjithë pronarët kufitarë, në kundërshtim me 
urdhrin e Kryeregjistruesit nr.  19, datë 20.09.1996 dhe me Rregulloren e Brendshme nr.  184, 
datë 08.04.1999, ndryshuar me nr. 7, datë 07.01.2000, Kreu IV, pika 16. (Trajtuar më hollësisht 
në pikën 7, në faqen 100-106, të të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
42.1 Rekomandimi: Drejtoria Vendore e ASHK Berat,të marrë masa dhe të nxjerrë urdhër 
kufizimi, për pasurinë sipas referencave me numra: 00006287, 00006494, 
00004370,00006227,00003813,deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko-ligjor sipas ligjit 
dhe të fillojë procedurat me grup pune për rivlerësimin edhe një herë të dokumentacionit tekniko 
ligjor mbi bazën e të cilit janë regjistruar pasuritë, duke njoftuar subjektet për fillimin e 
procedurave përkatëse. 

         Menjëherë  
 
43-Gjetje: DVASHK Berat, nuk ka një evidencë dhe nuk njihet e raportohet gjendja e pasurive 
të regjistruara me mbivendosje. Nuk raportohet ndjekja e procedurave ligjore për trajtimin e 
pasurive me mbivendosje, si dhe nuk raportohet ecuria e zgjidhjes dhe pjesëmarrja e kësaj zyre 
në seancat gjyqësore për këto çështje. Kjo gjendje vazhdon të jetë për periudhën objekt auditimi 
nga data 01.10.2018 deri në datë31.12.2020, çka nënkupton se mos evidentimi i pasurive me 
mbivendosje vazMon që para periudhës objekt auditimi, referuar rekomandimeve të lëna nga 
KLSH në auditimet e mëparshme, duke ndikuar në ecurinë e zbatimit të procedurave ligjore në 
përputhje me kërkesat e  nenit  59 dhe 74 të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e 
pasurive të paluajtshme”. (Më hollësisht trajtuar në pikën II.8, faqet 124-130, të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 
43.1.Rekomandimi: DVASHK Berat të marrë masa të menjëhershme për krijimin e një baze të 
dhënash, për evidentimin e pasurive me mbivendosje, ecurinë e zbatimit të procedurave ligjore 
për trajtimin e pasurive me mbivendosje si dhe pjesëmarrja e kësaj zyre në seancat gjyqësore për 
këto çështje. 

Menjëherë 
 
44-Gjetje: ish ZVRPP Berat nuk ka zbatuar procedurat ligjore lidhur me administrimin e 
dokumentacionit dhe zbatimin e afateve ligjore për kryerjen e shërbimeve të faturuara ndaj 
qytetarëve, si vijon:  
1. Administrimi i praktikave dhe kërkesave në proces të pa përfunduara, rezulton që nuk janë 
respektuar afatet, duke krijuar stoqe, të cilat para periudhës së auditimit dhe deri 31.12.2020, 
arrijnë në rreth mbi 4551 praktika me të ardhura të përfituara pa dhënë shërbimin e faturuar. 
Konstatohet mos administrimi në arkiv i dokumentacionit, mbajtja e praktikave të aplikimeve 
nga specialistët për afate të gjata. Kjo ka sjellë si pasojë mungesën e transparencës së punës ndaj 
publikut dhe mosfunksionimin e Sistemit të Kontrollit të Brendshëm, lidhur me integritetin e 
punonjësve në zbatim të ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 
kontrollin”, në mos zbatim tënenit 24, germa “b” dhe të neneve 4 e 5, kapitulli II-të për “Detyrat 
e Sekretar-Arkivit të organit shtetëror” të ligjit nr. 9154, datë 06.01.1993 “Për arkivat” dhe 
“Rregullores për punën me dokumentet administrative të organeve shtetërore”, të dalë në zbatim 
të tij, ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, Rregullores nr.  
184, datë 8.4.1999 “Për punën e Zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme”. 
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2. Nuk ka hartuar dhe dërguar për miratim në ASHK, rregulloren e brendshme të funksionimit të 
administratës, për periudhën deri në përfundimin e auditimit në subjekt,ndërsaRregullorja nr.  
184, datë 8.4.1999 “Për punën e Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”,nuk ka si 
objekt funksionimin e Administratës së ish ZVRPP-së, për rrjedhojë nuk ka një përcaktim të 
kryerjes së detyrave, lidhur me ushtrimin e kompetencave dhe mbajtjes së përgjegjësive, të 
secilit specialist sipas sektorëve përkatës, Drejtor, zv. Drejtor, lidhur me përgatitjen e 
evidencave, informacionit në tërësi si dhe sidomos lidhur administrimin e dokumentacionit, 
trajtimin dhe ndjekjen e ankesave/ kërkesave të qytetarëve, për mënyrën e marrjes së shërbimit të 
ofruar qytetarëve nga kjo zyrë. Veçanërisht lidhur me evidentimin, raportimin e praktikave në 
proces, evidentimin e afateve të zgjidhjes së tyre, nxjerrjen e përgjegjësisë së zgjatjes dhe 
shkeljes së afateve, evidentimi, pra mungon Sistemi i Mekanizmave të Kontrollit të 
Brendshëm(SMKB), sa vepruar në kundërshtim me ligjin nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për 
Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”. (Më hollësisht trajtuar në pikën II.8, faqet 124-130, të 
Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
44.1.Rekomandimi: Drejtori i DVASHK Berat, të marrë masat për inventarizimin e 
dokumentacionit, dhe të evadohen aplikimet e 4551 praktikave dhe kërkesave në proces të pa 
përfunduara, për të bërë të mundur kryerjen e shërbimit të faturuar, rritjen e integritetit dhe 
transparencës së punës ndaj publikut, si dhe të administrohet në arkiv dokumentacioni përkatës  i 
praktikave në proces. 
44.2.Rekomandimi: Drejtori i DVASHK Berat në bashkëpunim me ASHK-në, të marrë masa 
për të hartuar e miratuar Rregulloren  e Brendshme të Funksionimit të Administratës, e cila do të 
përcaktojë qartë funksionimin e strukturave dhe detyrat e përgjegjësitë  për çdo punonjës, duke 
ngritur e vënë në funksionim Sistemin e Mekanizmave të Kontrollit të Brendshëm(SMKB). 

Menjëherë 
 
45-Gjetje: Drejtori i DVASHK Berat nuk ka zbatuar procedurat ligjore, lidhur me administrimin 
e qarkullimin e dokumentacionit dhe arkivimin e tij, pasi:  
1. Administrimi i dokumentacionit nuk plotëson kërkesat dhe standardet e përcaktuara, pasi nga 
lëvizjet e shpeshta të punonjësve dhe largimet nga puna, nuk shoqërohen me dorëzimin e 
praktikave që ka në përpunim dhe librit Model 4, si dhe nuk mbahet procesverbali i dorëzimit, ku 
të pasqyrohen të gjithë dokumentet që ka dorëzuar personi që largohet nga vendi i punës, sipas 
përcaktimeve në Rregulloren nr.  2079, datë 11.06.2007 “Qarkullimi dhe shfrytëzimi i 
dokumenteve tekniko ligjor në ZVRPP”. Veçojmë këtu mungesën e dokumentacionit 
hartografik, hartat vektor të punës, të azhurnuara gjatë procesit të miratimit të lejeve të 
legalizimit, për periudhën objekt auditimi. Gjendje kjo  në kundërshtim me  kërkesat ligjore 
përcaktuar në VKM nr.  332, date 12.03.2008 e ndryshuar me VKM nr.  688, date 29.07.2015. 
2. Ruajtja dhe siguria e dokumentacionit nuk është sipas rregullave dhe normave ligjore, pasi 
ambientet e arkivës janë të papërshtatshme, mungojnë hapësirat e nevojshme dhe sistemi i 
dokumentacionit në rafte, rezulton që numër i madh referencash vendosen në dySh, duke mos 
plotësuar standardet minimale, të ruajtjes dhe administrimit të dokumentacionit që arkivohet. Një 
numër i konsiderueshëm dosjesh, janë pa numër inventari progresiv fletësh dhe për çdo fletë të 
cituar në inventar. Kjo situatë ndikon në uljen e sigurisë së ruajtjes së dokumentacionit dhe në 
uljen e efektivitetit të përdorimit të dokumenteve për të kryer shërbimet ndaj qytetarëve në kohë 
dhe me cilësi. Veprime në kundërshtim me kreun V të ligjit nr. 9154, datë 6.1.1993 “Për 
Arkivat”, Kreut III, pikat 2.6, 2.8, 2.11 të Rregullores nr. 2079, datë 11.06.2007 “Për arkivimin e 
dokumenteve tekniko ligjor në ZVRPP”, si dhe me Udhëzimin “Mbi Normat Tekniko-
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Profesionale dhe Metodologjike të Shërbimit Arkivor në Republikën e Shqipërisë”. (Më 
hollësisht trajtuar në pikën II.8, faqet 124-130, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
45.1.Rekomandimi: Drejtori i DVASHK Berat, të marrë masa për të plotësuar standardet e 
kërkuara të ruajtjes dhe administrimit të dokumentacionit që arkivohet, duke krijuar ambientet e 
hapësirat e nevojshme dhe sistemimin e dokumentacionit në rafte, si dhe të ndiqen procedurat 
lidhur me qarkullimin e  përpunimin e dokumentacionit, duke bërë të mundur që praktikat e 
përfunduara të arkivohen brenda afatit dhe të dorëzohen nga specialistët përkatës, me marrës në 
dorëzim specialisti i arkivës. Gjithashtu të marrë masa, që në rastet e largimit nga puna të 
punonjësve, apo ndërrimin e vendit të punës, të dorëzohet me procesverbal, me marrës në 
dorëzim, i gjithë dokumentacioni që ka në administrim në proces shqyrtimi punonjësi përkatës. 

Menjeherë 
 
46-Gjetje nga auditimi: Nisur nga ankesat e ardhur nga qytetarët drejtuar Kontrollit të Lartë të 
Shtetit, konkretisht: 
- Ankesa e administruar në KLSH me nr. 236 prot., datë 10.02.2021 ku shtetasja E T(drejtuar 
edhe ASHK-së Tiranë), përfaqësuese me prokurë e znj. L J dhe znj. L C, banuese në Lagjen 
“Çlirim”, Berat, ka parashtruar ankesën e saj, lidhur me saktësimin e një urdhri për kufizimin e 
pasurisë nr.  10/310, me origjinë nga pasuria nr.   10/220, volum 13, faqe 132, e cila pas zbatimit 
të një urdhri për kufizim pasurie, është lënë jashtë kufizimit.   
Nga shqyrtimi i dokumentacionit që lidhet me origjinën e pasurisë 10/220, v. 13, faqe 132, 
rezulton se në vitin 2001 me referencë  03729 është regjistruar pasuria truall me sipërfaqe 1140 
m2 dhe ndërtesë 1 kat me sipërfaqe 130 m2, për qytetari I R, mbi këtë pasuri me referencë nr.  
12005 datë 23.03.2010 në seksionin “E”, është vendosur sekuestro. Gjithashtu edhe për pasurinë 
nr.  10/310, volum 25. Faqe 93, truall me sipërfaqe 482 m2, për të cilën ankuesipretendon se 
është anashkaluar kufizimi i saj, rezulton se me referencë nr.  14289, datë 08.04.2021, është 
vendosur kufizimi në seksionin “E”.  
 - Shkresa e dërguar në KLSH, nr. 253, datë 12.02.2021, përgjigje shkrese e dërguar nga 
Përgjegjësi i ASHK Skrapar, lidhur me ankesën e administruar me nr. 310/19 prot, datë 
24.07.2020, dërguar nga qytetari A Xhi, i cili pretendon se nuk i regjistrohet akti administrativ 
(AMTP nr. 04, datë 27.06.2016) për sipërfaqen prej 2000 m2. 
Referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion nga Përgjegjësi i ASHK Skrapar, ne shkresat 
nr.  253, datë 12.02.2021 dhe gjatë auditimit në DVASHK Berat, rezulton se: 
Gjatë periudhës së kryerjes së punimeve në zbatim të projektit “TAP”, me Urdhër të regjistruesit 
nr.  839, datë 20.11.2015, është bërë përmirësim/përditësim duke bashkuar parcela të ndryshme. 
Një ndër këto pasuri është edhe pasuria nr. 17/42, me toponimin “Fusha e Kadiut”, për të cilën 
pretendon qytetari. Më pas me urdhrin nr. 255, datë 16.10.2017, mbi këto pasuri është vendosur 
kufizim veprimesh, pasi është konstatuar se gjatë procesit të bashkimit të pasurive, është 
bashkuar edhe pasuria nr. 17/79 për të cilën është ndryshuar zëri kadastral nga ”ranishte” në 
”arë”. Për këtë Zyra e ASHK Skrapar i ka kthyer përgjigje aplikuesit me shkresën nr. 1828, datë 
19.12.2017 dhe pas një kërkese tjetër për regjistrimin e pasurisë, i ka kthyer përgjigje me 
shkresën datë 28.06.2018, ku i njofton pamundësinë e regjistrimit për pasurinë nr. 17/37 arë me 
sipërfaqe 2000 m2. 
Lidhur sa trajtuar, arrijmë në konkluzionin se qytetari ankues, ka të drejtën legjitime për të 
regjistruar pronën e përfituar me  AMTP nr.  04, datë 27.06.2016, duke ju përmbajtur 
përcaktimeve ligjore në ligjin nr. 20/2020, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proceseve 
kalimtare të pronave në Republikën e Shqipërisë”. (Më hollësisht trajtuar në pikën II.9, faqet 
130-140, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
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46.1.Rekomandimi: Drejtori i DVASHK Berat,të marrë masa,bazuar në shkeljet e konstatuara 
dhe në dispozitat ligjore përkatëse, të njoftojë palët dhe të vazhdojë kufizimi,për pasurinënr. 
10/220, volum 13, faqe 132, dhe pasuritë që rrjedhin prej saj, rrjedhimisht edhe për pasurinë nr. 
10/310, volum 25. Faqe 93, ZK 8501, si dhe të orientojë palët për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve 
në rrugë ligjore. 
46.2.Rekomandimi:Drejtori i DVASHK Berat në bashkëpunim Zyrën e ASHK Skrapar të marrë 
masa, të saktësojë zërat kadastral për parcelat e kufizuara me urdhrin nr.  255, datë 16.10.2017 
dhe më pas të vazhdojë procedurën për regjistrimin e pasurive të fituara me AMTP nr. 04, datë 
27.06.2016, për poseduesin e këtij akti administrativ.  

Menjëherë 
 
47- Gjetje nga auditimi: Me ankesën nr. 626, datë 02.06.2021 administruar në KLSH, znj.D Sh 
ka shprehur shqetësimin në lidhje me veprimet e ndjekura nga Drejtoria Vendore e ASHK-së 
Berat, duke pretenduar se ka aplikuar për pajisje certifikate pronësie, por ende nuk ka marrë 
shërbimin e kërkuar. Nga shqyrtimi i këtij rasti, është konstatuar se pasuria me sipërfaqe ndërtimi 
124m2, e llojit “ndërtim 1 kat”, regjistruar në pronësi të A Sh(bashkëshorti) është ngritur mbi 
truallin me nr. 19/97, me sipërfaqe 997 m2 me pronar shtet.  
Këtë pasuri, znj.Sh e ka përfituar bazuar në një leje ndërtimi të vitit 1992, konfirmuar nga arkivi 
shtetëror vendor Berat,  por problematika konsiston në faktin se znj.Sh nuk ka një kontratë për 
blerjen e truallit nga Bashkia Berat për regjistrimin e truallit. Për këtë arsye, DVASHK Berat, ka 
vepruar drejtë dhe në zbatim të kuadrit rregullator duke refuzuar regjistrimin, por nuk e ka 
adresuar saktë znj.Sh  në lidhje me mënyrën se çfarë mundësish ofron kuadri rregullator për 
regjistrimin e truallit. Konkretisht, znj.Sh mund ta përfitojë truallin dhe të realizojë regjistrimin 
sipas përcaktimeve të kuadrit të ri ligjor, ligji nr. 20/2020 “Për përfundimin e proceseve 
kalimtare të pronësisë” ka përcaktuar, konkretisht në nenin 61 germa (c),pika 1/a. (Më hollësisht 
trajtuar në pikën II.9, faqet 130-140, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
47.1.Rekomandimi: DVASHK Berat të ngrejë një grup pune në terren për të verifikuar nëse 
objekti është 2-katësh dhe të bëjë korrigjime e nevojshme në bazë të dokumentacionit dhe 
planvendosjen që shoqëron vendimin e lejes së ndërtimit  DASHK Berat të ndjekë me përparësi 
rastin e znj. D Sh, për miratimin e kalimit të truallit pa shpërblim. 

Menjëherë 
 
48- Gjetje nga auditimi:Në bazë të ankesës së zotit T N datë 05.08.2021,  shprehet shqetësimi 
për mosregjistrimin e një vendimi gjyqësor të formës së prerë, konkretisht vendimi nr. 1083 datë 
18.11.2014 të lënë në fuqi nga vendimi i Gjykatës së Apelit Vlorë nr.  159 datë 17.02.2016.Z.T 
N, më datë 05.10.2016, me nr.  8228 aplikimi, ka paraqitur kërkesën për regjistrimin e pasurisë 
së paluajtshme me sipërfaqe 46.747 ha tokë arë; 12.070 ha ullishte; 5021 kullotë, 7505 ha tokë 
bujqësore, ish vaskat e peshkut dhe 0432 ha tokë truall. Aktit të ekspertimit që është pjesë e këtij 
vendimi të formës së prerë, përmes së cilës gjykata ka vendosur, ndër të tjera, t’u kthejë 
trashëgimtarëve pasurinë e paluajtshme me sipërfaqe prej 74.76.06 ha. Ky vendim nuk është 
regjistruar nga ish-ZVRPP Berat, ndonëse janë paraqitur procesverbalet gjyqësore të njoftimit të 
Avokaturës së Shtetit, çështje kjo që ka qenë një nga arsyet e refuzimit të regjistrimit. 
Sa më sipër është konstatuar se trajtimi i çështjes dhe urdhrat e refuzimit, jo vetëm që nuk kanë 
qenë të arsyetuara juridikisht, por i janë referuar gabimisht dispozitivit të Vendimit të Gjykatës 
nr. 1083 datë 18.11.2014, marrë formë të prerë me Vendimin nr. 159, datë 17.02.2016 nga 
Gjykata e Apelit Vlorë, me pasojë mosregjistrimin e një titulli ekzekutiv pronësie dhe mbi të 
gjitha duke marrë përsipër kompetenca për të interpretuar vendimet e gjykatave, ndërkohë që për 
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këtë çështje është shteruar trajtimi gjyqësor madje ka edhe vendim të formës së prerë.(Më 
hollësisht trajtuar në pikën II.9, faqet 130-140, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
48.1.Rekomandimi: DVASHK Berat të marrë masa, që në rrethanat faktike të plotësimit dhe 
paraqitjes së dokumentacionit, të shqyrtojë dhe rivlerësojë këtë dokumentacion, për të proceduar 
me  regjistrimin e Vendimit nr. 1083 datë 18.11.2014, për trashëgimtarë përkatës, për pasurinë e 
paluajtshme me sipërfaqe prej 74.76.06 ha, ndodhur në Goriçan Çlirim, Berat Zona Kadastrale 
me numër 1806 nga e cila: 46.747 ha tokë arë; 12.070 ha ullishte 5.021 kullotë, 7.505 ha tokë 
bujqësore; 0,4320 ha tokë truall, sipas aktit të ekspertimit që është pjesë e këtij vendimi. Në rast 
të konstatimit të mbivendosjeve të këtyre pasurive me pasuri të regjistruara me tituj të tjerë 
pronësie, të bëhen shënimet përkatëse në kartelat e pasurive të paluajtshme. 

Menjëherë 
 
49-Gjetje nga auditimi:Nga auditimi i zbatimit të rekomandimeve, të lëna nga auditimi i 
mëparshëm i KLSH, rezultoi se: nga DV ASHK Berat ( ish- ZVRPP Berat) nuk janë marrë masat 
e duhura për zbatimin e tyre, nga 24 rekomandime të lëna, rezultojnë të pazbatuara 4 masa, janë 
zbatuar 12 rekomandime dhe të zbatuara pjesërisht 8 masa organizative, ndërsa nga 6 masat si 
ardhur e munguar, rezultojnë të zbatuara pjesërisht 5 masa dhe është zbatuar 1 masë, si dhe është 
lënë 1 masë zMëmtimi në vlerën 6,602,177 lekë, e cila rezulton e pa zbatuar dhe nuk ka 
argumentim për moszbatimin e tyre . Gjithashtu nga auditimi i zbatimit të rekomandimeve, të 
lëna nga auditimi i mëparshëm në ish Drejtorinë e ALUIZNI-t Berat rezulton se janë lënë për  
zbatim 22 rekomandime gjithsej, nga të cilat 17 masa organizative dhe 5 masa për shpërblim 
dëmi, në vlerën 15,809,880 lekë. Nga masat organizative janë realizuar 4 masa, janë në proces 8 
masa dhe të pa zbatuara 5 masa. Lidhur me masat për shpërblim dëmi nuk asnjë shkresë apo 
informacion që të vërtetojë ndjekjen e zbatimit të tyre duke ndjekur të gjitha rrugët ligjore deri në 
shpërblimin e dëmit të shkaktuar në vlerën 15,809,880 lekë, ndaj konsiderohen të pa zbatuara. 
(Më hollësisht trajtuar në pikën II.3 dhe I, faqet 130-140, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
49.1.Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat të marrë masa 
që me grup pune me program e afate të përcaktuara të analizoje dhe të shqyrtojë të gjitha masat e 
rekomanduara dhe të pa zbatuara dhe në përfundim të kthejë përgjigje në KLSH për ecurinë e 
zbatimit të tyre.. 

Menjëherë 
 
50-Gjetje: Nga hartografët e ZVRPP Tiranë nuk janë përgatitur kopje e hartës treguese të 
regjistrimit (HTR), ku të përcaktoj me vijëzim me ngjyre të kuqe pozicionin gjeografik të 
pasurisë, veprim në papajtueshmëri me pikën 10.6, Kreu i II të Rregullores nr. 184, datë 
08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme”, të ndryshuar.  
50.1.Rekomandimi: Regjistruesi i ZVRPP Tiranë të marrë masa, që për çdo rast për pasuritë e 
paluajtshme si regjistrime fillestare, ndarje dhe bashkim pasurish, të përgatisë planrilevimi nga 
hartografi i ZVRPP, duke e krahasuar me planrilevimin e ardhur nga topografi me licencë. 

                   Në vijimësi 
 
 
B.MASA PËR ELEMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË 
ADMINISTRIMIN E PRONËS PUBLIKE DHE PËR MENAXHI MIN ME EKONOMICI 
TET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET TË PRONËS PUBLIKE, në vlerën prej 
27,373,600 lekë pa tvsh. 
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1-Gjetje nga auditimi: DVASHK Berat (Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës 
Berat) në marrjen e vendimeve “Për kualifikimin për legalizim të objektit informal”, në të gjitha 
rastet e audituara ka vepruar në kundërshtim me ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për 
legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” nenin 27 “Dokumentacioni 
tekniko-ligjor për legalizimin e objektit”, pika “ç” –“vërtetimin për likuidimin e taksës së 
ndikimit në infrastrukturë për të gjitha rastet, kur subjekti nuk përjashtohet nga pagesa e taksës 
sipas këtij ligji dhe legjislacionit në fuqi”, në 662 dosje legalizimi  me sipërfaqe ndërtimore 
132,201 m2,me një të ardhur të munguar në vlerën  21,359,052 lekë. (Më hollësisht trajtuar 
në pikën I, faqet 23-55, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
1.1.Rekomandimi:DVASHK-Berat në bashkëpunim me Njësitë e Qeverisjes Vendore të Qarkut 
Berat, të marrin masa duke ndjekur rrugët ligjorepër llogaritjen, saktësimin dhe arkëtimin e 
vlerës së taksës së infrastrukturës, si dhe dokumentacionin për tarifën e shërbimit, në 662 raste 
me vlerë 21,359,052 lekë. 

Menjëherë e në vijimësi 
 
2-Gjetje nga auditimi: Nga Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat (ish- 
Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Berat), ka legalizuar objektin me  leje legalizimi nr.  10003534 
datë 20.05.2020, ndërtese  për aktivitet 374.5 m2, për të cilin më parë ka qenë miratuar leje 
ndërtimime Vendiminnr. 1, datë20.10.2010 të KRRT-së Komuna Vertop, për objektin 
mesipërfaqendërtimi 125 m2, në kushtët e shkeljes së lejes së ndërtimit duke kaluar në proces 
legalizimi, rezulton se gjatë procedurës së legalizimit nuk është llogaritur sipërfaqja e dhënë 
me tepër 445 m2në vlerën  890,000 lekë(445,000 lekë dhe 445,000 bono privatizimi), si dhe 
nuk është llogaritur penaliteti për daljen jashtë lejes se ndërtimit për sipërfaqen 64 m2, në 
vlerën 206,803 lekë, veprimet e kryera janë në mospërputhje  dhe në kundërshtim me ligjinnr. 
9482, datë 03.04.2006 ‘’Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje’’, të 
ndryshuar, neni 27 dhe neni 28 dhe   VKM nr. 280, datë 1.4.2015 “Për përcaktimin e kritereve, 
procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat 
anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje”, (i ndryshuar me VKM nr. 756, datë 26.10.2016) dhe 
VKM nr. 267, datë 21.4.2010. (Më hollësisht trajtuar në pikën I, faqet 23-55, të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 
2.1.Rekomandimi: Drejtori i DVASHK Berat, të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurinë e përfituar 
me leje legalizimi nr. 10003534, datë 20.05.2020, si dhetë marrë masa duke ndjekur të gjitha 
rrugët ligjore deri në arkëtimin e vlerës 890,000 lekё nga qytetari përfitues F. M., si dhe të 
aplikohet penaliteti në vlerën 206,800 lekё. 

Brenda datës 30.01.2022 
 
3-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të procedurave të dhënies së lejeve të legalizimit 
nga Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat (ish- Drejtoria Rajonale e 
ALUIZNI-t Berat), rezultoi se: Për të njëjtin subjekt janë miratuar 3 leje legalizimi, përkatësisht, 
Leja e Legalizimit me nr. 10003297, datë 25.06.2019, Leja e Legalizimit me nr. 10003525, datë 
30.03.2019 dhe Leja e Legalizimit me nr. 1000324, datë 30.03.2020.Referuar formularit të 
pagesës së taksës së ndikimit në infrastrukturë, për të 3 rastet rezulton se është aplikuar taksë e 
favorizuar duke aplikuar 0.5 % të vlerës totale, ndërsa duhet të aplikohej vetëm për njërin 
objekt(atë të legalizuar më parë),për rrjedhojë Nga Bashkia Berat nuk është aplikuar e saktë 
vjelja taksës së ndikimit në infrastrukturë për tre objektet informale. Nga përllogaritja e gabuar 
e taksës së ndikimit në infrastrukturë, për tre objekte të legalizuara për të njëjtin posedues, është 
krijuar ardhur e munguar në vlerën prej 988,000 lekë. Vepruar në kundërshtim me  nenin 27 të 
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ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa 
leje”.(Më hollësisht trajtuar në pikën II.6, faqet 85-103, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
3.1.Rekomandimi: Drejtoria Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat, t’i kërkojë 
Bashkisë Berat, vërtetimin mbi llogaritjen dhe pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë në 
vlerën prej 988,000 lekë, nga subjekti “A” shpk, si dhe të kërkojë që të bëhet regjistrimi në 
sektorin përkatës të kartelës, në refuzim të vendosen masë për kufizimin deri në arkëtimin e plotë 
të detyrimeve të papaguara. 

        Brenda datës 31.01.2022 
 
4-Gjetje nga auditimi: Drejtoria Vendore e ASHK Berat (ish-ZVRPP Berat), në 2 raste, sipas 
referencave me numra: 00003994, 00002694, ka regjistruar pasuri të paluajtshme të përfituara 
nga privatizimi, në dokumentacionin e të cilave mungojnë kontratat e marrëdhënieve me truallin, 
në truall pronë shtet, me sipërfaqe të përgjithshme 252.9 m2(52.9+200). Sa sipër është kryer 
regjistrim i paligjshëm për pasuritë e paluajtshme të përfituara nga privatizimi, në sipërfaqe të 
përgjithshme 252.9 m2.Këtë sipërfaqe e vlerësojmë me çmimin e referencës, për tokën “Truall”, 
për ZK 8503 Berat, që sipas VKM-sënr. 89, datë 03.02.2016 “Për miratimin e hartës së vlerës së 
tokës në Republikën e Shqipërisë”, është 4183 lekë/m2. 
Nga vlerësimi konstatohen të ardhura të  munguara si rezultat i përfitimit të paligjshëm të 
truallit prej në shumën 1,057,881 lekë(4183x252.9). 
Përsa u trajtua më sipër, bie në kundërshtim meRregulloren e Brendshme nr. 184, datë 
08.04.1999“Për punën e Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”,e ndryshuar, Kreu IV, 
pika 7. 
(Më hollësisht trajtuar në pikën II.4, faqet 65-69, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
4.1.Rekomandimi: Drejtoria Vendore e ASHK Berat,tëmarrë masa, duke njoftuar Drejtorinë e 
Përgjithshme të PronësPublike (Drejtoria e Drejtimit të Pronës), pranë Ministrisë së Ekonomisë 
dhe Financave, si dhe të ndjeke të gjithë rrugët ligjore deri në arkëtimin e vlerave të trojeve të 
papaguara në shumën e përgjithshme 1,057,881 lekë, nga përfituesit e objekteve të privatizuar. 

         Deri më datën 31.01.2022 
 
5-Gjetje nga auditimi: Drejtoria Vendore e ASHK Berat (ish-ZVRPP Berat), në 6 raste, sipas 
referencave me numra: 00007248, 00004482, 00004467, 00004484, 00004498, 00002823, ka 
regjistruar pasuri të paluajtshme të përfituara nga lejet e ndërtimit, në dokumentacionin e të 
cilave mungojnë kontratat e marrëdhënieve me truallin në troje shtetërore dhe publike, me 
sipërfaqe të përgjithshme pronë Shtet: 736 m2(73+103+ 115+206+132+107). 
Këtë sipërfaqe e vlerësojmë me çmimin e referencës, për tokën “Truall”, për ZK 8503 Berat, që 
sipas VKM nr. 89, datë 03.02.2016 “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e 
Shqipërisë”, është 4183 lekë/m2. 
Nga vlerësimi konstatohen të ardhura të  munguara si rezultat i përfitimit të paligjshëm të 
përdorimit truallit,janë në shumën prej 3,078,688 lekë(4183x736).Përsa u trajtua më sipër, 
bie në kundërshtim meRregulloren e Brendshme nr. 184, datë 08.04.1999“Për punën e Zyrës së 
Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”, e ndryshuar, Kreu IV, pika 12. (Më hollësisht trajtuar 
në pikën II.5, faqet 70-85, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
5.1.Rekomandimi: Drejtoria Vendore e ASHK Berat,tëmarrë masa, duke njoftuar Bashkinë 
Berat, Drejtorinë e Përgjithshme të Pronës Publike (Drejtoria e Drejtimit të Pronës), pranë 
Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave dhe të ndjeke të gjithë rrugët ligjore deri në arkëtimin e 
vlerave të trojeve të papaguara në shumën e përgjithshme 3,078,688 lekë, nga përfituesit e 
objekteve  sipas lejeve të ndërtimit.                                                    Deri më datën 31.01.2022 
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