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Nr.__________Prot.               Tiranë, më 30.09.2019 

 

    V E N D I M 

 
Nr. 94, Datë 30.09.2019 

 

PËR 

AUDITIMIN E USHTRUAR NË ZYRËN VENDORE TË REGJISTRIMIT TË PASURIVE 

TË PALUAJTSHME, BERAT, AUDITIM I PËRPUTHSHMËRISË DHE 

RREGULLSHMËRISË “MBI PROCEDURËN E PRANIMIT DHE ADMINISTRIMIT TË 

DOKUMENTACIONIT PËR REGJISTRIMIN FILLESTAR TË PASURIVE TË 

PALUAJTSHME DHE EVIDENTIMIN DHE TRAJTIMIN LIGJOR TË 

MBIVENDOSJEVE” 

për periudhën nga data 01.09.2016 deri më 01.10.2018. 

  

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

(aktualisht Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës (ASHK) Berat), rezultoi që 

veprimtaria e subjektit të audituar, në drejtim të çështjeve që lidhen me vlerësimin e procedurave të 

shqyrtimit dhe miratimit të kërkesave për regjistrim fillestar tё pasurive tё paluajtshme, trajtimin 

ligjor tё mbivendosjeve, AMTP-ve dhe regjistrimin e legalizimeve, nuk ka qenë plotësisht efektive, 

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

regjistrime në zona muzeale, në afërsi të lumenjve, në zona kullosore, tejkalim të parcelës në 

procesin e legalizimit, etj. 

Pasi u njoha me Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe Projektvendimin e paraqitur nga Grupi i 

Auditimit të Departamentit të Auditimit të Aseteve dhe Mjedisit, shpjegimet e dhëna nga subjekti i  

audituar, si dhe vlerësimet mbi objektivitetin dhe cilësinë e auditimit nga Drejtori i Departamentit të 

mësipërm, Drejtori i Standarteve dhe Sigurimit të Cilësisë, si dhe Drejtori i Përgjithshëm, në 

mbështetje të neneve 10, 15, 25 dhe 30, të ligjit nr.154/2014 miratuar në datën 27.11.2014 “Për 

Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, 

  

VENDOSA 
                   

I. Të miratoj Raportin Përfundimtar të Auditimit “Për zbatimin e procedurës ligjore në pranimin 

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

paluajtshme, evidentimin dhe trajtimin ligjor të transaksioneve të kryera, regjistrimet dhe 

mbivendosjeve, etj.,” të ushtruar në Zyrën Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Berat, 

për periudhën 01.09.2016 deri më 01.10.2018. 

  

 

II. Të miratoj opinionin e auditimit, rekomandimet për përmirësimin e gjendjes dhe të kërkoj 

marrjen e masave, për sa vijon: 
 

A. OPINIONI I AUDITIMIT 



2 
 

Bazuar në standardet INTOSAI dhe në Manualet e Auditimit të KLSH-së, llojin e opinioneve të 

audituesit, si dhe bazuar në punën e kryer në subjekt mbi bazën e evidencave, rezultatet e auditimit, 

të cilat në mënyrë të përmbledhur janë paraqitur në seksionin III, “Gjetje rekomandime”, opinioni 

ynë si auditues është: 

Baza për opinion të kundërt1 

Nga auditimi u konstatua se nga mos zbatimi i kuadrit rregullator në fuqi në fushën e regjistrimit të 

pasurive të paluajtshme, kanë rrjedhur shkelje të konsiderueshme dhe të përhapura. Kështu: 

--Në mbi 100 raste, në disa Zona Kadastrale, ZVRPP Berat ka regjistruar AMTP të 

pavlefshme të cilave u mungojnë elementet e formës dhe të përmbajtjes.  

-Në 3 raste, në Zonën Kadastrale 2881 “Pashalli”, sipas referencave 0580, 0577, 0587, ne 

sipërfaqen e përgjithshme prej 13.300 m2,  kanë rezultuar 2,699,900 lekë efekt financiar, si rezultat 

i ndryshimit  të sipërfaqeve sipas  AMTP-ve, në favor të projektit të GT A (projekti TAP)”. 

-Në 1  rast, në Zonën Kadastrale 3813 “Vokopol”, rezulton një diferencë 13600 m2, dhe mungesë 

të elementëve të formës dhe përmbajtjes në AMTP, me një efekt financiar 2,760,800 lekë. 

-Në 2 raste, në Zonën Kadastrale 3813 “Vokopol”,  rezultoi mungesë të elementëve të formës 

dhe përmbajtjes në AMTP, me një efekt financiar 4,246,557 lekë. 

- Në 11  raste, në Zonat Kadastrale  8501 dhe 8502 “Berat”, janë regjistruar pasuri të  përfituara 

me leje legalizimi dhe leje ndërtimi,  prej ku sipas HTR, verifikimit nga sistemi geoportal-albania, 

numri i pasurisë (pasuria mëmë), dhe hartës me vijën kufizuese të zonës muzeale Berat,  u 

konstatua se të 11 pasuritë e regjistruara janë të pozicionuara  në zonën tampon (Muzeale) të  

Beratit, në mungesë të dokumentacionit (projekteve) të konfirmuara nga Instituti i Monumenteve të 

Kulturës (IMK) dhe  Këshilli Kombëtar i Restaurimeve (KKR). 

-Në 3 raste, në zonën kadastrale nr. 3032 “Poshnjë”,  për një sipërfaqe të përgjithshme prej 

1300 m2, janë kryer regjistrime të pasurive të përfituara me leje legalizimi, në zona të përcaktuara 

me zërin kadastral “Kullotë”, duke ndryshuar  zërin kadastral nga “Kullotë” në  “Truall”. 

-Në 4 raste, në zonat kadastrale nr. 1682, 3357, 1004, për një sipërfaqe të përgjithshme 

ndërtimore 389 m2,  janë kryer regjistrime të pasurive të përfituara me leje legalizimi, në zona të 

cilat sipas sistemit geoportal-albania dhe HTR, ndodhen të pozicionuara pranë brigjeve të lumit 

“Osum”, në distanca nga brigjet 81-170 m dhe në këtë rast procesi i legalizimit duhej të kishte 

ndaluar, leja e legalizimit nuk duhet të ishte dhënë dhe nuk duheshin kryer regjistrime nga 

ZVRPP Berat, sepse në këto zona sipërfaqja e tokës është për përdorim publik dhe nuk ka 

konfirmim nga Këshilli Kombëtar i Ujit . 

-Në regjistrimet e bërë në Komunën Cukalat, Sinjë,  Velçan, me AMTP të parregullta me 

korrigjime, që paraqesin 2 shkrime,  pasqyrojnë shtesa sipërfaqesh dhe zërash kadastral, nuk 

pasqyrohet sipërfaqja totale e AMTP, mungon data, nënshkrimi i anëtareve te komisionit dhe 

marrësit tokës, mungojnë vulat,  kufizimet dhe në 17 raste AMTP të dubluara,  etj. 

-Në regjistrimet e lejeve të legalizimit, nuk janë përfshirë parcelat ndërtimore, nuk disponohet 

fragmenti i ortofotos dixhitale dhe ZVRPP nuk ka bërë verifikimin e elementëve të formës dhe të 

përmbajtjes të aktit administrativ lejes legalizimit 

-Në 1 rast në ZK 8502, Lagja “Kala”, Qyteti Berat, ZVRPP Berat ka bërë regjistrimin e 

vendimit të gjykatës për 310m2 truall dhe 109.2m2 ndërtesë, nuk ka bërë verifikimin e formës dhe 

përmbajtjes sepse nuk ka verifikuar nëse palët ndërgjyqëse (në rastin konkret pala e paditur) janë 

thirrur si palë në gjykim apo jo. 

Ndër të tjera, për këtë rast, është regjistruar kontrata e shitjes nr.1481 rep. Nr.745/2 kol. në emër të 

regjistrueses aktuale B C për sipërfaqen 155m2 truall dhe 33m2 ndërtesë. Në rastin e vendimit të 

mësipërm të gjykatës, B C (regjistruesja aktuale) ka marrë pjesë në proces në cilësinë e avokates së 

palës paditëse. Nga verifikimi i praktikave për këto regjistrime rezulton se regjistruesja aktuale B C 

                                                           
1 Nga auditimi i rregullshmërisë, mbështetur në standardet INTOSAI-t, ISSAI-n 4000 “Standarti i Auditimit të 

Përputhshmërisë”, nivelin e sigurisë, mjaftueshmërinë e evidencës dhe sqarimit sa materiale e të  përhapura janë 

shkeljet dhe parregullshmëritë, si  dhe në Manualet e Auditimit të KLSH-së, nga auditimi i kryer në subjektin ZVRPP 

Berat, ka rezultuar një gamë e gjerë dhe shtrirje e konsiderueshme e parregullsive, të metave, mangësive dhe shkeljeve 

të konstatuara. Mbi bazën e gjykimit profesional të audituesve të pavarur të KLSH këto devijime/shkelje nga kuadri 

ligjor dhe rregullator në fuqi të cilat janë materiale dhe të përhapura, e për rrjedhojë japim Opinion të Kundërt. Për 

përmirësimin e gjendjes janë rekomanduar marrja e masave përkatëse. 
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ka qenë në konflikt të pastër dhe të hapur interesi në regjistrimin e kontratës së shitjes dhe lëshimin 

e vërtetimit hipotekor datë 04.07.2018 në emër të saj, aq më tepër kur kjo kontratë vjen si pasojë e 

mosvendosjes së kufizimit për vendimin e gjykatës në të cilët nuk janë thirrur në proces palët e 

paditura dhe ku regjistruesja ka qenë avokate e palës paditëse. 

ZVRPP Berat ka bërë pune të pamjaftueshme: 

-Në administrimin e praktikave dhe kërkesave në proces të pa përfunduara të cilat prej 3 vitesh deri 

në 31.12.2018 arrijnë në rreth mbi 2561 praktika   

-Në zbatimin e bazës nënligjore aktuale, në përmbushje të rritjes së transparencës së zyrës lidhur 

me shërbimin ndaj publikut dhe forcimit të 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”. 

-Janë konstatuar të ardhura të munguara: 

 -Në 3 raste, në seksionin “D” të KPP në emër të personave privatë ku janë regjistruar sipas 

referencave marrja me qira, marrja në përdorim të përkohshëm të sipërfaqeve pjesë të Projektit 

TAP, si dhe servituti i kalimit të pronësisë për interes publik. Këto janë regjistruar në mënyrë të 

paligjshme në favor të personave privatë i cili kanë përfituar padrejtësisht shumën në vlerën totale 

prej 10,194,337 lekë, vlerë kjo që do të ishte përfituar nga shteti nëse pasuritë e paluajtshme të 

prekura nga TAP, por që u mungon dokumentacioni tekniko-ligjor do të regjistroheshin me pronar 

“Shtet” mbi bazën e dispozitave ligjore 

-Në  3 raste legalizimi rezulton diferencë e papaguar për kalimin e parcelës ndërtimore në favor 

përfituesve për 137,598 lekë. 

-Në 1 rast ka rezultuar diferencë e pagesës së taksës së ndikimit në infrastrukturë prej 4,768,878 

lekë 

-Në 3 raste ka rezultuar diferencë e pagesës së taksës së ndikimit në infrastrukturë si rezultat i 

diferencave preventiv-situacion me efekt financiar 4,040,292 lekë 

-Janë konstatuar dëme ekonomike dhe të ardhura të munguara, sepse: 

-Në 3 raste, në Zonën Kadastrale  8505 në seksionin “D” të KPP në emër të personave privatë 

janë regjistruar sipas referencave marrja me qira, marrja në përdorim të përkohshëm të sipërfaqeve 

pjesë të Projektit TAP, si dhe servituti i kalimit të pronësisë për interes publik. Këto janë 

regjistruar në mënyrë të paligjshme në favor të personave privatë i cili kanë përfituar 

padrejtësisht shumën në vlerën totale prej 10,194,337 lekë, vlerë kjo që do të ishte përfituar 

nga shteti nëse pasuritë e paluajtshme të prekura nga TAP, por që u mungon dokumentacioni 

tekniko-ligjor do të regjistroheshin me pronar “Shtet” mbi bazën e dispozitave ligjore 

-ZVRPP Berat, në 29 raste, në Zonat Kadastrale  8501 dhe 8502  “Berat”, ka kryer regjistrime 

të lejeve të legalizimit për godina banimi, në të cilat u konstatua se sipërfaqja e parcelës ndërtimore 

tejkalon 3-fishin e bazës së ndërtimit, sipërfaqe deri 500 m2, të cilat duhej t`i shiteshin pronarit 

sipas vlerës së pronës, me një efekt financiar dëm ekonomik prej 6,602,177 lekë  

 

 

B. MASA ORGANIZATIVE 

 
1. Gjetje nga auditimi: Nga ana e KLSH me shkresën përcjellëse janë lënë 63 rekomandime 

gjithsej, nga këto: 60 masa organizative dhe 3 masa zhdëmtimi me vlerën 2,063,760 lekë. 

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

është si më poshtë: 

-Nga 60 masat organizative janë pranuar, zbatuar plotësisht 59, dhe nuk është zbatuar 1 . U 

kontrolluan me përzgjedhje KPP-të nr.15/445, nr. 15/445, nr. 13/124-ND, nr.743/37-ND, nr. 

859/12-ND, nr.859/12-ND, nr. 2/637-ND, nr. 1/288-ND, nr.2/637-ND, nr. 1281/13-ND, nr. 26/100 

ND, nr 6/141+2-B, nr. 6/141+2-1, nr. 6/208-ND, nr. 6/141-B, nr.6/141+1-1, nr. 26/69-ND, , nr. 

4/98-ND. Të gjitha KPP-të rezultojnë të kufizuara me shënimin “Kufizuar nga KLSH”.  

-Nga 3 rekomandimet për shpërblim dëmi për shumën 2,063,760 lekë të arkëtueshëm, janë pranuar 

dhe janë në proces zbatimi, por nuk është arkëtuar asnjë prej shumave të mësipërme. 

Janë marrë masa disiplinore: ”Lirim nga Detyra” për 2 (dy) punonjës, ish Regjistruesi dhe ish 

përgjegjësi i Sektorit të Regjistrimit dhe Hartografisë. Nuk janë zgjidhur 2 ankesa të bëra nga 

qytetarët (Trajtuar nё faqet 28 -38 të Raportit Përfundimtar tё Auditimit). 
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Rekomandim: Drejtori i Drejtorisë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës(ASHK) Berat në 

bashkëpunim me institucionet përgjegjëse,të marrë masa e nevojshme për zbatimin e 

rekomandimeve për “Masa Shpërblim Dëmi”, duke  ndjekur të gjitha procedurat administrative e 

ligjore, deri në arkëtimin e shumës 2,063,760 lekë.  

               Brenda muajit Dhjetor 2019 
  

2.Gjetje nga auditimi: ZVRPP Berat, në 1 rast, në Zonën Kadastrale 2881 “Pashalli”, (shtrirje 

në periudhat e mëparshme) sipas referencave 00196 dhe 0075, datë 23.06.2005, ka kryer 

regjistrime dhe ndarje pasurish, ku nga regjistrimi i kartelave bija ishte lënë një sipërfaqe prej 2764 

m2 e pashpërndarë, sipërfaqe e paregjistruar (e fshehur), gjë që le shteg për abuzim për përfitim me 

pronën e shtetit.  

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme, janë në kundërshtim me Kreun II, të Rregullores së 

Brendshme nr. 184, datë 08.04.1999. 

Përveç sa më sipër, pasuria 1328/2, 6336 m2 i ka kaluar sipas referencës nr. 0454, datë 29.07.2013, 

shoqërisë “S C” shpk, me kontratë shitje, duke u ndryshuar zëri kadastral nga “Kullotë” në 

“Truall”: 6336 m2 brenda së cilës “Ndërtesë” 2222 m2, ku sipas shënimeve në rubrikën 

“Përshkrim i veçantë” është regjistruar “Tunele të nëndheshëm”. Është lëshuar certifikatë pronësie 

më datë 01.08.2013. 

Zëri kadastral është ndryshuar me urdhrin e ish Regjistruesit z. F P, nr. 249, datë 23.06.2005 dhe 

me konfirmimin e aplikimit nr. 1903, datë 23.06.2005, duke vepruar në kundërshtim me ligjin nr. 

7917, datë 13.4.1995 “Per kullotat dhe livadhet”, neni 8 (Trajtuar nё faqet 39 deri 65 të Raportit 

Përfundimtar tё Auditimit). 

Rekomandim: Drejtori i Drejtorisë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastës Berat të marrë 

masa për të ardhmen të mos pranojë regjistrimin e lejeve të legalizimit dhe lejeve të ndërtimit në 

kushtet kur bëhët fjalë për zona të përcaktuara me zërat kadastral “Kullotë” dhe “Pyll” dhe t`u 

drejtohet me shkresë institucioneve përkatëse (Bashkisë dhe ALUIZNI-t) si dhe të përcjellë dosjet 

për ndjekje të mëtejshme në organet e Prokurorisë. 

Të korrigjohet gabimi i kryer në ndarjen e pasurisë, duke përputhur sipërfaqet sipas HTR me plan-

rilevimi, në të kundërt çështja t`i përcillet organeve të prokurorisë.  

           Brenda muajit Dhjetor 2019 

 

3.Gjetje nga auditimi: ZVRPP Berat, në 3 raste, në Zonën Kadastrale 2881 “Pashalli”, sipas 

referencave 0580, 0577, 0587, në sipërfaqen e përgjithshme prej 13.300 m2, ka nxjerrë urdhra 

korrigjimi ku si dokumente shoqëruese janë relacionet përkatëse, planet e rilevimit, vërtetimet nga 

pushteti vendor, certifikata gjendje familjare, datat e të cilave janë pas datës së referencës dhe 

arkivimit , çka tregon se dokumentet në fjalë janë formale.  

Kemi të bëjmë me procesin e përmirësimit/përditësimit të pasurive, pjesë të së cilave pasuri janë 

marrë me qira, në përdorim dhe servitut dhe janë në favor të projektit të Gazsjellësit Trans Adriatik 

(projekti TAP)”, duke u regjistruar në seksionin “D” të KPP. 

Konstatohet se regjistrimi i pasurive nga ZVRPP Berat është i parregullt, pasi në dokumentet 

AMTP origjinale të disponuara në Arkiv, në emër të subjekteve përfituese, sipërfaqet e pasurive janë 

korrigjuar, pra ka ndryshim nga sipërfaqet sipas AMTP-ve, për sipërfaqet e pasurive përkatëse dhe 

nuk ishin sistemuar diferencat e sipërfaqeve, pra nuk plotësohen elementet e formës dhe të 

përmbajtjes.  

Sipërfaqja e mësipërme (13.300 m2) e vlerësuar me çmimin e tokës bujqësore për Bashkinë 

Berat (203 lekë/m2), rezulton 2,699,900 lekë efekt financiar. 

Sa më sipër, nuk duhej duheshin pranuar regjistrimet e pasurive, sepse veprimet e kryera bien në 

kundërshtim me Udhëzimin të KM nr. 2, datë 13.6.2013 ‘’Për mënyrën e procedimit të 

organeve të administratës publike për pasuritë e paluajtshme, të fituara me aktin e marrjes së 

tokës në pronësi (AMTP)’’, pikat 1/c dhe 2.2/b.  

Në këto raste nga punonjësit, që përpunojnë praktikat, mangësitë e konstatuara, duhej t`i 

referoheshin regjistruesit në formë të shkruar, duke treguar hollësisht këto mangësi dhe shkelje të 

konstatuara, ku ZVRPP-ja, brenda 2 (dy) ditëve pune nga data e konstatimit, duhet t`i drejtohej 

mbajtësit të parë të titullit të pronësisë dhe komunës/bashkisë për të bërë saktësimin e plan 
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vendosjes sipas sipërfaqes së pasurisë në fjalë të dhënë në AMTP, si dhe KVTP Prefektura Berat 

(Trajtuar nё faqet 39 - 65 të Raportit Përfundimtar tё Auditimit ). 

Rekomandim: Drejtori i Drejtorisë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat të marrë 

masa, bazuar në nenin 27, të ligjit nr. 111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, duke vendosur 

kufizimin për pasuritë sipas referencave 0580, 0577, 0587, në ZK 2881 “Pashalli”, ne sipërfaqen e 

përgjithshme prej 13.300 m2, tokë “Arë”, e cila e vlerësuar me çmimin e tokës bujqësore për 

Bashkinë Berat (203 lekë/m2), rezulton 2,699,900 lekë, e përfituar me dokumente AMTP të 

parregullta, pa vula, në procesin e përmirësimit/përditësimit të pasurive, pjesë të të cilave pasuri 

janë marrë me qira, në përdorim dhe servitut dhe janë në favor të projektit të Gazsjellësit Trans 

Adriatik (projekti TAP)”, duke u regjistruar në seksionin “D” të KPP, deri në plotësimin e 

dokumentacionit tekniko-ligjor për kalimin e pasurive të mësipërme, konfirmimin shkresor nga 

Bashkia dhe sipas formularit 6, e të tjera dokumente sipas ligjit. 

           Brenda muajit Dhjetor 2019 

 

4.Gjetje nga auditimi:ZVRPP Berat, në 7 raste, në Zonën Kadastrale 2881 “Pashalli”, sipas 

referencave 0578, 0575, 0558, 0552, 0556, 0573, 0585, për sipërfaqen e përgjithshme 36583 m2 ka 

nxjerrë urdhra-korrigjimi, ku si dokumente shoqëruese janë relacionet përkatëse, planet e rilevimit, 

vërtetimet nga pushteti vendor, certifikata gjendje familjare, datat e të cilave janë pas datës së 

referencës dhe arshivimit , çka tregon se dokumentet në fjalë janë formale.  

Kemi të bëjmë me procesin e përmirësimit/përditësimit të pasurive, pjesë të së cilave pasuri janë 

marrë me qira, në përdorim dhe servitut dhe janë në favor të projektit të Gazsjellësit Trans Adriatik 

(projekti TAP)”, duke u regjistruar në seksionin “D” të KPP. 

Konstatohet se regjistrimi i pasurive nga ZVRPP Berat është i parregullt, pasi në dokumentet 

AMTP origjinale të disponuar në Arkiv në emër të subjekteve përfitues, mungojnë vulat e 

institucioneve përkatëse, pra nuk plotësohen elementet e formës dhe të përmbajtjes e për 

rrjedhojë, nuk duhej pranuar regjistrimi i pasurive, sepse veprimet e kryera bien në kundërshtim 

me ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015 “Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së 

Shqipërisë” dhe me udhëzimin e KM nr. 2, datë 13.6.2013 ‘’Për mënyrën e procedimit të organeve 

të administratës publike për pasuritë e paluajtshme, të fituara me aktin e marrjes së tokës në 

pronësi (AMTP)’’, pikat 1/ç dhe 4/b.  

Sipërfaqja e mësipërme (36,583 m2) e vlerësuar me çmimin e tokës bujqësore për Bashkinë 

Berat (203 lekë/m2), rezulton 7,426,349 lekë efekt financiar.. 

Në këto raste nga punonjësit, që përpunojnë praktikat, mangësitë e konstatuara, duhej t` i 

referoheshin regjistruesit në formë të shkruar, duke treguar hollësisht këto mangësi dhe shkelje të 

konstatuara, ku ZVRPP-ja, brenda 2 (dy) ditëve pune nga data e konstatimit, duhet t`i drejtohej 

mbajtësit të parë të titullit të pronësisë dhe komunës/bashkisë për të bërë saktësimin e plan 

vendosjes sipas sipërfaqes së pasurisë në fjalë të dhënë në AMTP, si dhe KVTP Prefektura Berat 

(Trajtuar nё faqet 39 -65 të Raportit Përfundimtar tё Auditimit). 

Rekomandim: Drejtori i Drejtorisë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat të marrë 

masa , bazuar në nenin 27, të ligjit nr.111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, duke vendosur 

kufizimin për pasuritë sipas referencave 0578, 0575, 0558, 0552, 0556, 0573, 0585, ne sipërfaqen e 

përgjithshme prej 36583 m2 , tokë “Arë”, e cila e vlerësuar me çmimin e tokës bujqësore për 

Bashkinë Berat (203 lekë/m2), rezulton 7,426,349 lekë, e përfituar me dokumente AMTP të 

parregullta, pa vula, në procesin e përmirësimit/përditësimit të pasurive, pjesë të të cilave pasuri 

janë marrë me qira, në përdorim dhe servitut dhe janë në favor të projektit të Gazsjellësit Trans 

Adriatik (projekti TAP)”, duke u regjistruar në seksionin “D” të KPP, deri në plotësimin e 

dokumentacionit tekniko-ligjor për kalimin e pasurive të mësipërme, konfirmimin shkresor nga 

Bashkia dhe sipas formularit 6, e të tjera dokumente sipas ligjit. 

           Brenda muajit Dhjetor 2019 

 

5.Gjetje nga auditimi: ZVRPP Berat, në 1 rast, në Zonën Kadastrale 3813 “Vokopol”, sipas 

referencës 0128, datë 28.05 .2018, ka kryer regjistrim shërbimi për korrigjim emri, ku në 

dokumentin AMTP origjinal të disponuar në Arkiv mungonte vula e institucioneve përkatëse pra 

nuk plotësohen elementet e formës dhe të përmbajtjes e për rrjedhojë, nuk duhej pranuar 

regjistrimi i pasurive, sepse veprimi i kryer bie në kundërshtim me ligjin Nr.44, datë 30.04.2015 
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“Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë” dhe me Vendimin e KM nr. 994, datë 

9.12.2015 “Për procedurën e regjistrimit të akteve të marrjes së tokës në pronësi”, pikat 1 dhe 2: 

Sa më sipër, nuk rezulton që ZVRPP Berat  t`i jetë drejtuar me shkresë Bashkisë Ura-Vajgurore, për 

konfirmimin e pasurisë, megjithatë Bashkia Ura-Vajgurore me shkresë nr.1025, datë 17.05.2018 ka 

dërguar relacionin për konfirmim të AMTP nr. 9, duke e argumentuar konfirmimin nëpërmjet Formularit 

6, sipas të cilit subjekti Jani Rrumbullaku ka përfituar 21500 m2 tokë bujqësore, në një kohë që siç u 

përmend më sipër pasuritë e këtij subjekti rezultojnë 43120 m2, nga e cila 8020 m2 ka kaluar “Shtet”, 

pra mbeten 35100 m2, me një diferencë më shumë prej 13600 m2 (35100-21500), përfituar më 

shumë tokë, veprim në kundërshtim me ligjin nr.7501, datë 19.07.1991 “Për Tokën”, të ndryshuar 

dhe ligjin nr.8053, datë 21 .12.1995 “Për kalimin në pronësi pa shpërblim të tokës bujqësore”. 

Duke bërë vlerësimin sipas hartës së vlerës së pronës miratuar me VKM nr.89, datë 03.02.2016, 

çmimi i tokës bujqësore prej 203 lekë/m2, efekt financiar prej 2,760,800 lekë (Trajtuar nё faqet 39 

- 65 të Raportit Përfundimtar tё Auditimit). 

Rekomandim: Drejtori i Drejtorisë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat të marrë 

masa, bazuar në nenin 27 të ligjit nr. 111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, duke vendosur 

kufizimin për pasurinë sipas referencës 0128, datë 28.05.2018, ne sipërfaqen prej 13600 m2 , tokë 

“Arë”, e cila e vlerësuar me çmimin e tokës bujqësore për Bashkinë Berat (203 lekë/m2), rezulton 

2,760,800 lekë e përfituar me dokumente AMTP të parregullt, pa vulë, në procesin e 

përmirësimit/përditësimit të pasurive, deri në rikthimin e sipërfaqes së përfituar tepër, duke e kaluar 

sipërfaqe pronë “Shtet”.      

           Brenda muajit Dhjetor 2019 

 

6. Gjetje nga auditimi: ZVRPP Berat, në 2 raste, në Zonën Kadastrale 3813 “Vokopol”, sipas 

referencave 0126, datë 12.12.2017, 052, datë 06.11.2017, për sipërfaqen e përgjithshme 20919 m2, 

ka kryer regjistrime korrigjim emri dhe dëshmi trashëgime, në kushtet kur në dokumentet AMTP 

origjinal të disponuar në Arkiv mungonin vulat e institucioneve përkatëse pra nuk plotësohen 

elementet e formës dhe të përmbajtjes e për rrjedhojë, nuk duhej pranuar regjistrimi i pasurive, 

sepse veprimi i kryer bie në kundërshtim me ligjin Nr. 44 datë 30.04.2015 “Kodi i Procedurave 

Administrative të Republikës së Shqipërisë” dhe me Vendimin e KM nr. 994, datë 9.12.2015 “Për 

procedurën e regjistrimit të akteve të marrjes së tokës në pronësi”, pikat 1 dhe 2. 

Sa më sipër, ZVRPP Berat i është drejtuar Bashkisë “Ura-Vajgurore” për konfirmim, ku në relacionet 

përkatëse nuk përfshihet mungesa e vulës në AMTP-të, si elemente bazike të formës dhe i përmbajtjes 

së dokumentit. Relacionet nuk përmbanin pjesën përshkruese të faktit, si dhe argumentimin e 

mangësive të konstatuara. 

Bashkia Ura-Vajgurore ka kthyer përgjigje duke plotësuar mangësitë e evidentuara, në të cilat mangësi 

nuk përmendet mungesa e vulave në AMTP-të, si element bazik të formës dhe përmbajtjes së 

dokumentit duke mos e përshkruar shkresërisht këtë mangësi thelbësore që i kthen AMTP-të në akte 

juridikisht të pavlefshme.  

Sipërfaqja e mësipërme (20,919 m2) e vlerësuar me çmimin e tokës bujqësore për Bashkinë Berat 

(203 lekë/m2), rezulton 4,246,557 lekë efekt financiar (Trajtuar nё faqet 39-65 të Raportit 

Përfundimtar tё Auditimit). 

Rekomandim: Drejtori i Drejtorisë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat të marrë 

masa, bazuar në nenin 27 të ligjit nr. 111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, duke vendosur 

kufizimin për pasuritë sipas referencave 0126, datë 12.12.2017, 052, datë 06.11.2017, ne 

sipërfaqen e përgjithshme prej 20919 m2 , tokë “Arë”, e cila e vlerësuar me çmimin e tokës 

bujqësore për Bashkinë Berat (203 lekë/m2), rezulton 4,246,557 lekë, e përfituar me dokumente 

AMTP të parregullta, pa vula, në procesin e përmirësimit/përditësimit të pasurive, deri në 

plotësimin e dokumentacionit tekniko-ligjor për kalimin e pasurive të mësipërme, konfirmimin 

shkresor nga Bashkia për faktin e mungesës së vulave dhe sipas formularit 6, e të tjera dokumente 

sipas ligjit. 

           Brenda muajit Dhjetor 2019 

 

7.Gjetje nga auditimi: ZVRPP Berat, në 11 raste, në Zonat Kadastrale 8501 dhe 8502 

“Berat”, me indicie riskun për faktin e regjistrimit të lejeve të ndërtimit në Zonën Muzeale Berat 

(Zona Tampom), është shtrirë auditimi edhe në periudhat e mëparshme, ku sipas referencave nr. 
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2500 dhe 07052, datë 16.04.2012 si dhe 08988, 009892, 009836, 02746, nr.06137, datë 03.09.2007, 

nr.04887, më datë 13.03.2007, nr.06404, më datë 15.08.2018, nr.03711, më datë 24.01.2008, 

nr.2081, datë 28.05.2008, nr.08043, datë 16.10.2012, ka regjistruar pasuritë e përfituara me leje 

legalizimi dhe leje ndërtimi, prej ku sipas HTR, verifikimit nga sistemi geoportal-albania, numri i 

pasurisë (pasuria mëmë), dhe hartës me vijën kufizuese të zonës muzeale Berat, u konstatua se të 11 

pasuritë e regjistruara janë të pozicionuara në zonën tampon (Muzeale) të Beratit.  

Pasuritë e regjistruara sipas referencave, 009892, 009836, janë përfituar me leje ndërtimi dhe 

vendime të Komitetit Pluralist të Beratit, dhe kanë qenë të regjistruara në regjistrat hipotekorë vol. 

23, nr. 3530, datë 12.12.1995, regjistra të cilat nuk ekzistojnë sepse janë djegur në vitin 1997.  

-Në dosjet përkatëse nuk ndodhet dokumentacion (projekte) të konfirmuara nga Instituti i 

Monumenteve të Kulturës (IMK) dhe Këshilli Kombëtar i Restaurimeve (KKR). Nuk ka asnjë 

dokument të miratuar nga organet përkatëse të ruajtjes së monumenteve të kulturës. 

Në këto 11 raste nuk bëhet fjalë për veprimtari “Restauruese” apo “Konservuese”, por janë kryer 

ndërtime të reja, e mbi këtë bazë janë kryer regjistrimet në ZVRPP Berat. 

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, 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”. 

Neni 43, 1. Qendrat, zonat dhe parqet arkeologjike përcaktohen nga Instituti i Arkeologjisë dhe 

Instituti i Monumenteve të Kulturës. Në territoret, që hyjnë ne këtë grup, është e ndaluar çdo lloj 

ndërhyrjeje me karakter ndërtimor ose veprimtari të tjera që i dëmtojnë ato. 2. Zonat arkeologjike 

në studim përcaktohen nga Instituti i Arkeologjisë dhe Instituti i Monumenteve të Kulturës. Çdo 

ndërhyrje në këto zona kryhet në prani të specialistëve të këtyre institucioneve; 

-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 (Trajtuar nё faqet 66 - 138 të Raportit Përfundimtar tё Auditimit). 

Rekomandim: Drejtori i Drejtorisë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat të marrë 

masa për të ardhmen të mos pranojë regjistrimin e lejeve të ndërtimit dhe lejeve të legalizimit në 

zonën tampon (Muzeale) të Beratit dhe t`u drejtohet me shkresë institucioneve përkatëse (Bashkisë 

dhe sektori i ALUIZNI-t) si dhe të përcjellë dosjet për ndjekje të mëtejshme në organet e 

Prokurorisë.  

           Brenda muajit Dhjetor 2019 

 

8.Gjetje nga auditimi: ZVRPP Berat, në 3 raste, në zonën kadastrale nr. 3032 “Poshnjë”, 

sipas referencave nr. 01232, 01505, 01212, për një sipërfaqe të përgjithshme prej 1300 m2, janë 

kryer regjistrime të pasurive të përfituara me leje legalizimi, në zona të përcaktuara me zërin 

kadastral “Kullotë”, duke ndryshuar zërin kadastral nga “Kullotë” në “Truall”, në një kohë që 

kompetenca për ndryshimin e zërit kadastral i takon Ministrit të Mjedisit, vetëm në kushtet e një 

investimi afatgjatë në veprimtari biznesi, veprimtari shoqërore, shëndetësore, sportive e turistike. 

Këto veprime janë një në kundërshtim, me nenet 10 dhe 17/3, 6 të ligjit nr. 9693, datë 19.03.2007 

“Për fondin kullosor”, i ndryshuar, ku përcaktohet: 

“Neni 10: “Heqja e një kullote apo livadhi nga fondi kullosor apo ndryshimi i destinacionit për një 

sipërfaqe kullote bëhet: 
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Për sipërfaqe deri në 1 ha, me miratimin e ministrit. 

Neni 17/3: “Sipërfaqe të caktuara dhe toka të fondit kullosor, pronë shtetërore mund të jepen në 

përdorim, për të zhvilluar në to veprimtari shoqërore, shëndetësore, sportive e turistike, ....” 

Neni 17/6: “Kur veprimtaritë, që kërkohen të ushtrohen sipas pikës 3 të këtij neni, janë të 

përhershme apo afatgjata, si poligone ushtarake, miniera, pika të përhershme turistike, llixha e 

pika kurative, pista e stacione skish, subjekti kërkues zbaton procedurat për heqjen e kësaj 

sipërfaqeje nga fondi kullosor” 

-me pikën 3, të VKM nr. 1374, datë 10.10.2008 “Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave, që 

ndiqen për heqjen, shtimin dhe ndryshimin e destinacionit të fondit kullosor”, ku përcaktohet se: 

“Kërkesa për heqjen e sipërfaqeve nga fondi kullosor është e vlefshme vetëm kur bëhet për 

veprimtaritë e përcaktuara në nenin 17, të ligjit nr. 9385, datë 04.05.2005 “Për Pyjet dhe 

shërbimin pyjor, të ndryshuar, dhe qe janë në përputhje me pikën 6, të nenit 17, të ligjit nr. 9693, 

datë 19.03.2007 “Për fondin kullosor” 

Legalizimet e mësipërme dhe ndryshimi i destinacionit të parcelave ndërtimore nga “Kullotë” në 

“Truall”, janë të paligjshme, pasi nuk përfshihen në asnjërën nga veprimtaritë e përmendura më 

sipër dhe nuk ka kërkesë për heqjen nga fondi kullosor apo urdhër Ministri që të ketë bërë miratim 

për këtë ndryshim destinacioni (Trajtuar nё faqet 66 - 138 të Raportit Përfundimtar tё Auditimit). 

Rekomandim: Drejtori i Drejtorisë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat të marrë 

masa për të ardhmen të mos pranojë regjistrimin e lejeve të legalizimit dhe lejeve të ndërtimit në 

kushtet kur bëhet fjalë për zona të përcaktuara me zërat kadastral “Kullotë” dhe “Pyll” dhe t`u 

drejtohet me shkresë institucioneve përkatëse (Bashkisë dhe sektorit të ALUIZNI-t) si dhe të 

përcjellë dosjet për ndjekje të mëtejshme në organet e Prokurorisë. 

           Brenda muajit Dhjetor 2019 

 

9.Gjetje nga auditimi:ZVRPP Berat, në 4 raste, në zonat kadastrale nr. 1682, 3357, 1004, 

sipas referencave nr. 0194, 0141, 0200, 0181, për një sipërfaqe të përgjithshme ndërtimore 389 

m2, janë kryer regjistrime të pasurive të përfituara me leje legalizimi, në zona të cilat sipas sistemit 

geoportal-albania dhe HTR, ndodhen të pozicionuara pranë brigjeve të lumit “Osum”, në distanca 

nga brigjet 81-170 m dhe në këtë rast procesi i legalizimit duhej të kishte ndaluar, leja e legalizimit 

nuk duhet të ishte dhënë dhe nuk duheshin kryer regjistrime nga ZVRPP Berat, sepse në këto 

zona sipërfaqja e tokës është për përdorim publik dhe nuk ka konfirmim nga Këshilli Kombëtar i 

Ujit . 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me: 

-Ligjin ligjin nr. 33/2012, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, neni 25. 

-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”. 

 -VKM nr. 438, datë 28.6.2006 "Për përcaktimin e kritereve, të procedurave dhe dokumentacionit të 

zbatueshëm, për të kualifikuar objektet në ndërtim, që legalizohen ose jo", të ndryshuar, Kapitulli 3, 

pika III. 

-UKM 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”, pika 5, ku citohet se: 

“Kur akti, që njeh ose përmban fitimin e së drejtës së pronësisë, është akt administrativ, 

punonjësit e ZRPP-së, që përpunojnë kërkesat individuale për regjistrim, procedojnë duke 

verifikuar, sipas shtojcës 3 të këtij udhëzimi: 

a) elementet e formës, në përputhje me përcaktimet e pjesës VI të Kodit të Procedurave 

Administrative, dhe të ligjeve apo akteve nënligjore përkatëse, që rregullojnë regjimin e tyre” 

-Ligjin nr. 8485, date 12.5.1999 “Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë”, 

Pjesa VI. 

-Ligjin nr. 44/2015, datë 30.04.2015 “Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqiperisë”, 

Pjesa V (Trajtuar nё faqet 66 -138 të Raportit Përfundimtar tё Auditimit). 

Rekomandim: Drejtori i Drejtorisë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat të marrë 

masa për të ardhmen të mos pranojë regjistrimin e lejeve të legalizimit dhe lejeve të ndërtimit në 

kushtet kur bëhet fjalë për zona të pozicionuara pranë brigjeve të lumenjve dhe ujrave të tjera 

sipërfaqësore, ku veprimtaritë përbri brigjeve përcaktohen në planet dhe studimet e planifikimit dhe 
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rregullimit të territorit. Këto dokumente miratohen paraprakisht në Këshillin Kombëtar të Ujit, 

sipas nenit 4, pika 8; nenit 5 dhe nenit 84, të ligjit nr.111/2012, datë 15.11.2012, “Për menaxhimin e 

integruar të burimeve ujore”, të ndryshuar me ligjin 6/2018, datë 08.02.2018 

Në rast të kundërt, t`u drejtohet me shkresë institucioneve përkatëse (Bashkisë dhe sektori i 

ALUIZNI-t) si dhe të përcjellë dosjet për ndjekje të mëtejshme në organet e Prokurorisë. 

                        Në vijimësi 

 

10.Gjetje nga auditimi: ZVRPP Berat, në 4 raste, në zonat kadastrale nr. 8501 dhe 8502, sipas 

referencave nr. 8928, 8924, 09009, 012867, ka regjistruar pasuri të përfituara me leje legalizimi, ku 

statuset juridikë janë “E paregjistruar”, por sipas Hartës Treguese të Regjistrimit (HTR), 

konstatohet fakti se kemi të bëjmë me pasuri “Ndërtesë” dhe sipas shenjave konvencionale 

ndërtimet rezultojnë “të ligjshme”, në posedim të subjektit informal. Rrjedhimisht konkludojmë se 

ndërtesat janë të ligjshme dhe janë adaptuar ose prishur, përderisa ka shenjat konvencionale për të 

qenë e tillë, sipas Rregullores së brendshme të ZQRPP nr.184, datë 08.04.1999, e ndryshuar. Këto 

ndërtesa nuk duhej të ishin legalizuar dhe nuk duhej të ishin regjistruar nga ZVRPP Berat (Trajtuar 

nё faqet 66 - 138 të Raportit Përfundimtar tё Auditimit). 

Rekomandim: Drejtori i Drejtorisë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat të marrë 

masa, bazuar në nenin 27 të ligjit nr.111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, duke vendosur 

kufizimin për pasuritë sipas referencave nr.8928, 8924, 09009, 012867, të përfituara me leje 

legalizimi, deri në plotësimin e dokumentacionit tekniko-ligjor, përputhjes së plotë të shënimeve në 

KPP-të me HTR-të, vërtetimit të ekzistencës së ndërtimeve të paligjshme me hartat treguese të 

regjistrimit dhe hartat e tjera përpara viteve 90`, duke konfirmuar mungesën e ndërtimeve në 

ligjshme në këtë periudhë. 

           Brenda muajit Dhjetor 2019 

 

11. Gjetje nga auditimi: Sipas indices së bërë nga qytetarë, ka rezultuar se me vendimin e KVVTP 

nr. 296, datë 14.11.2018, protokolluar me nr.269 prot., datë 14.11.2018, sipas kërkesës së bërë nga 

z.B T, Rruga “M Gj” Tiranë, me objekt të kërkesës “Verifikimi i vlefshmërisë ligjore të aktit të 

marrjes së tokës bujqësore në pronësi nr.117, datë s`ka, lëshuar në emër të z. P B S, në bazë të ligjit 

nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë 

mbi tokën bujqësore”, i ndryshuar, është nxjerrë konkluzion: 

 “Shfuqizimi i plotë i AMTP nr. 117, datë s`ka, lëshuar në emër të familjes bujqësore të përfaqësuar 

nga z. P B S, me sipërfaqe prej 13750 m,2 kthimin e sipërfaqes 13250 m2 të regjistruar në 

ZVRPP Berat, në referencë të këtij akti, të ndara pasuria 334/6 me sipërfaqe 4030 m2, pasuria 

334/43 me sipërfaqe 2830 m2, pasuria 463/54 me sipërfaqe 640 m2, pasuria 512/5 me sipërfaqe 

5750 m2, t`i kthejë në pronësi shtet, sipas plan vendosjeve të hartuara nga komisioni vendor, si 

dhe vlerën prej 101,500 lekë që duhet të paguajë ky fermer për pasurinë nr. 355, me sipërfaqe 500 

m2” (Trajtuar nё faqet 39 - 65, të Raportit Përfundimtar tё Auditimit).  

Rekomandim: Drejtori i Drejtorisë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat të marrë 

masa dhe të kalojë në pronësi “Shtet”, sipas vendimit të KVVTP nr. 296, datë 14.11.2018, pasuritë 

e poshtëshënuara:  

-nr. 334/6, sip. 4030 m2, zëri kadastral “Arë” e regjistruar në vol. 1, fq. 214, zona kadastrale 3808, 

fshati Vodic, njësia administrative Vertop. 

-nr. 334/43, sip. 2830 m2, zëri kadastral “Arë” e regjistruar në vol. 2, fq. 1, zona kadastrale 3808, 

fshati Vodic, njësia administrative Vertop. 

-nr. 463/54, sip. 640 m2, zëri kadastral “Arë” e regjistruar në vol. 6, fq. 26, zona kadastrale 3808, 

fshati Vodic, njësia administrative Vertop. 

-nr. 512/5, sip. 5750 m2, zëri kadastral “Arë” e regjistruar në vol. 7, fq. 83, zona kadastrale 3808, 

fshati Vodic, njësia administrative Vertop. 

-nr. 355/18 me sipërfaqe 500 m2 e llogaritur në vlerë leku e barabartë me 101,500 lekë që do të 

paguheshinn nga fermeri dhe do t`i kalonin Agjencisë së Trajtimit të Pronës (ATP).  

                                                        Brenda muajit Dhjetor 2019 
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12. Gjetje nga auditimi: Nisur nga vendimet e KVVTP Berat të dala gjatë periudhës nën auditim 

2016-2018 për shfuqizimin e plotë ose të pjesshëm të AMTP-ve, për Komunën Cukalat, shërbeu si 

indice për auditimin deri në origjinë të pronave të dhëna me AMTP, ku rezultoi: 

a. AMTP nuk kanë asnjë vulë, konkretisht: AMTP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 

52,55, 56, 57, 62, 66, 68, 69, 70,71, 74, 77, 75, 76, 80, 81, 82, 86, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 98, 99, 

103, 104, 105 109, 110, 111, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 126,127, 130, 131, 141, sipas pasqyrës 

bashkëngjitur, për pasojë regjistrimi i sipërfaqeve të tokës bujqësore që pasqyrojnë këto AMTP 

është bërë në kundërshtim me shkronjën “a” të nenit 25, të ligjit 33, datë 29.04.2012 “Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, i ndryshuar, me VKM 994, datë 9.12.2015, “Për 

procedurën e regjistrimit të akteve të marrjes së tokës në pronësi”, me UKM 2, datë 13.06.2013 

“Për mënyrën e procedimit të organeve të administratës publike, për pasuritë e paluajtshme, të 

fituara me AMTP”, me pikën 5 të UKM 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 me nenin 116.b. të ligjit 44/2015 “Kodi i procedurave 

administrative RSH”.  

b. AMTP janë të pa rregullta dhe nuk përbëjnë titull pronësie, konkretisht: AMTP 1, 2, 3, 4, 

12, 32, 62, 67, 85, 92, 95, 97, 107, 113, 115, 145, 149 etj, sipas pasqyrës bashkëngjitur, pasi kanë 

korrigjime, paraqesin 2 shkrime, pasqyrojnë shtesa sipërfaqesh dhe zërash kadastral, nuk 

pasqyrohet sipërfaqja totale e AMTP, mungon data, nënshkrimi i anëtareve te komisionit dhe 

marrësit tokës, veprime në kundërshtim me nenin 116.b. të ligjit 44/2015 “Kodi i procedurave 

administrative RSH” dhe me udhëzimin e MF nr.30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve 

në njësitë e sektorit publik“, pika 36.  

c. AMTP nuk kanë të plotësuara kufizimet e pasurive që përmbajnë, konkretisht: AMTP 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 41, 43, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 55, 56, 62, 66, 68, 

69, 80, 86, 88, 89, 90,91, 94, 95, 96, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 115, 116, 117, 118, 

119, 120, 122, 123, 125, 126,130, 133, 132, 134, 135, 136, 138, 140, 141,142, 148, 150, 151, 

152,153, 154, 155, 156, 157,159, 158, 160,161,162, 163, 164, 165, 166, etj, sipas pasqyrës 

bashkëngjitur, në papajtueshmëri me shkronjën “a” neni 25, të ligjit nr.33, datë 29.04.2012 “Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, me ligjin 9948, datë 07.07.2008 “Për Shqyrtimin e 

vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar dhe 

shkronjën “b” pika 1, të UKM 2, datë 13.06.2013 “Për mënyrën e procedimit të organeve të 

administratës publike, për pasuritë e paluajtshme, të fituara me AMTP” dhe shkronja “a” pika 1, të 

UKM 2, datë 13.01.2010 “Për mënyrën e verifikimit apo të shqyrtimit të vlefshmërisë ligjore të 

krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore, nga komisionet vendore të verifikimit të titujve 

të pronësisë, kur këtë e kërkojnë individ a institucione”,  

d. në 17 raste u konstatuan 2 AMTP (dubluara) që i zotëronte 1 person, përkatësisht: 2 AMTP 

84 B C, 2 AMTP 123 I T, 2 AMTP 131 M T, 2 AMTP 147 J Z, 2 AMTP 143 A B, 2 AMTP 112 G 

Z, 2 AMTP 28 B Z, 2 AMTP 30 E Z, 2 AMTP 27 B Z, 2 AMTP 26 M Z, 2 AMTP 25 B Z, 2 

AMTP 24 F Z, 3 AMTP 23 Sh Z, 2 AMTP 111 A Z, 2 AMTP 9 P Z, 2 AMTP 16 B Z, 2 AMTP 145 

L B, 

e. AMTP në shumicën e rasteve janë mjaftuar vetëm me nënshkrimin e kryetarit të 

komisionit të ndarjes tokës (N B), madje ky i fundit për veten e tij ka plotësuar 2 AMTP nr. 144, 

për sipërfaqen 50400 m2 në vend 26070 m2 që duhej ose 24330 m2 tepër ( veta x 4345 

m2/frymë=26070 m2). Gjithashtu, 2 AMTP paraqesin shtesë sipërfaqesh në 2 zëra kadastral 

nëpërmjet korrigjimeve të bëra, përkatësisht: parcela 192/10 ishte 4000 m2 korrigjuar në 4700 m2 

arë, parcela 192/1 ishte 2000 m2 korrigjuar në 2800 m2 ullishte. 

i. ZVRPP i ka dërguar pranë KQ për verifikim disa AMTP, por në përgjigje ka pranuar 

vertetime, në vend të shkresave zyrtare të protokolluara të shoqëruara me formularin nr. 6. 

Kështu janë aplikuar 2 standarde, pasi disa përgjigje janë me formularin nr. 6 si AMTP 39 58 dhe 

disa jo si AMTP 37, 101, 108, 121, 128, 129. 

 Janë bërë shënime duke korrigjuar AMTP origjinale, në vend të saktësimit me relacion, 

konkretisht: AMTP 53, 54, 59, 60, 78 etj, veprime në kundërshtim me VKM nr.994, datë 

09.12.2015 “Për procedurën e regjistrimit të AMTP”, pika 2/2/c, Pika 5/ b (Trajtuar nё faqet 39 - 

65 të Raportit Përfundimtar tё Auditimit). 
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Rekomandim: Drejtori i Drejtorisë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat të marrë 

masa, bazuar në nenin 27 të ligjit nr.111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, duke vendosur 

kufizimet, bazuar në shkeljet e konstatuara dhe në dispozitat ligjore përkatëse: 

- të verifikojë AMTP e parregullta dhe të dubluara në KVVTP në 17 raste (PV), për pasuritë e 

ish-komunës Cukalat dhe më tej të kryej veprimet, në rast se nuk ka transaksione, në të kundërt të 

zbatohen detyrimet nga pronari i parë për vlerën e tokës shitur. 

- të kalojë “shtet” sipërfaqen tepër 24330 m2, ZK 1427, Cukalat, vol 1 dhe 7, si diferencë midis 2 

AMTP 144 dhe normativës për frymë, në emër të kryetarit të komisionit të ndarjes tokës Nuri 

Bregu, me konfirmimin e KVVTP. 

               Brenda muajit Dhjetor 2019 

 

13. Gjetje nga auditimi: Nisur nga disa referenca të vitit 2016-2018, u krijua indice për auditimin 

e dokumentacionit të këtyre pronave deri në origjinën e tyre. Kështu,  

* ZVRPP Berat në ZK 3456, Sinjë, ka regjistruar AMTP pa verifikuar elementet e formës dhe 

përmbajtjes, pasi 59 AMTP nuk kanë asnjë vulë, sipas listës analitike bashkëngjitur, në 

kundërshtim me shkronjën “a” të nenit 25, të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme”, i ndryshuar, me VKM nr. 994, datë 9.12.2015, “Për procedurën e 

regjistrimit të akteve të marrjes së tokës në pronësi”, me UKM nr. 2, datë 13.06.2013 “Për 

mënyrën e procedimit të organeve të administratës publike, për pasuritë e paluajtshme, të fituara 

me AMTP”, 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 me nenin 116.b. të ligjit 44/2015 “Kodi procedurave administrative të 

RSH”,  

* Në 32 raste AMTP nuk kanë nënshkrimin e kryetarit komisionit ndarjes tokës, sipas 

pasqyrës bashkëngjitur, në papajtueshmëri me shkronjën “a” i nenit 25, të ligjit nr. 33, datë 

29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, shkronjën “b” pika 1, të UKM nr. 2, datë 

13.06.2013 “Për mënyrën e procedimit të organeve të administratës publike, për pasuritë e 

paluajtshme, të fituara me AMTP” dhe me pikën 5, të UKM 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 me nenin 116/a/b të ligjit 44/2015 “Kodi i 

procedurave administrative RSH”. Kështu, ZVRPP nuk ka verifikuar elementet e formës dhe të 

përmbajtjes së Aktit Administrativ AMTP-ve,  

* AMTP janë të parregullta dhe nuk përbëjnë titull pronësie, pasi: 

- në 14 raste janë plotësuar pa përgjegjësi, kanë korrigjime, konkretisht: AMTP 4, 49, 61, 69, 13, 8, 

10, 25, 53, 56, 59, 63, 67, 68, etj, 

- në 5 raste janë plotësuar me 2 shkrime të ndryshme, konkretisht: AMTP 44, 50, 51, 52, 57 etj,  

- në 22 raste paraqesin shtesa sipërfaqesh dhe zërash kadastral, konkretisht: AMTP 2, 4, 8, 10, 24, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 45, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 63, 60, 66,  

- në 1 rast nuk rakordon sipërfaqja analitike me totalin e AMTP, konkretisht: AMTP 38, 

- në 8 raste nuk ishin plotësuar kollonat mbi kufizimet e pasurive, konkretisht AMTP 17, 18, 31, 

34, 42, 43, 48, 54, etj,  

- mungonte nënshkrimi i anëtareve te komisionit dhe marrësit tokës, madje janë bërë objekt ankese 

në prokurori sipas sekuestros datë 12.12.2002, konkretisht: AMTP 70 dhe 12, 

Veprime në kundërshtim me udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në 

njësitë e sektorit publik “, pika 36,  

* ZVRPP nuk ka kërkuar me shkresë zyrtare KVVTP, për vlerësimin e ligjshmërisë të AMTP- ve, 

në kundërshtim me UKM nr. 2, datë 13.06.2013 pika b dhe “c” . 

* Gjithashtu nuk ka dërguar shkresë për verifikim në adresë të DAMT Qarkut Berat (Trajtuar nё 

faqet 39-65 të Raportit Përfundimtar tё Auditimit). 

Rekomandim: Drejtori i Drejtorisë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat bazuar në 

shkeljet e konstatuara, bazuar në nenin 27, të ligjit nr. 111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, 

të vendosë kufizim hipoteke, deri në verifikimin e plotë të elementeve formës e përmbajtjes së 

akteve administrative AMTP-ve të regjistruara në ZK 3456, Sinjë, Berat dhe ti dërgojë për 

verifikim në KVVTP, për ata që nuk i janë nënshtruar transaksioneve dhe që janë në pronësi 

të pronarit parë. 
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Brenda muajit Dhjetor 2019 

 

14. Gjetje nga auditimi: Nisur nga disa referenca të vitit 2016-2018 të ZK 3726, Velçan, u krijua 

indicie për auditimin e këtyre pronave me AMTP deri në origjinën e tyre, ku rezultoi:  

a. Në 5 raste AMTP nuk kanë nënshkrimin e kryetarit komisionit ndarjes tokës, përkatësisht: 

AMTP 2, 49, 52, 55 dhe 56. ZVRPP nuk ka verifikuar elementet e formës dhe të përmbajtjes së 

Aktit Administrativ AMTP-ve, në kundërshtim me pikën b e të UKM nr. 2, datë 13.06.2013. 

ZVRPP nuk ka kërkuar në të gjitha rastet shkresë zyrtare KVVTP, për vlerësimin e ligjshmërisë të 

AMTP-ve, në kundërshtim me UKM nr. 2, datë 13.06.2013 pika b dhe “c”. 

b. Në 8 raste AMTP nuk kanë asnjë vulë, përkatësisht: AMTP 51 datë 15.6.1998 me 14398 m2 A 

A, AMTP 71 datë 5.4.1993 me 19300 m2  L V, AMTP 68 datë 17.6.1992 me 23570 m2 J V, 

AMTP 61 datë 17.6.1992 me 25614 m2 G V dhe AMTP 62 datë 17.6.1992 me 27691 m2 M V, 

AMTP 64 me 30000 m2 P M, AMTP 66 me 12269 m2 Th V dhe AMTP 67 me 15908 m2 P V. 

ZVRPP nuk ka verifikuar elementet e formës dhe përmbajtjes të këtyre AMTP.  

c. AMTP nr.72 datë 17.6.1992 me 21430 m2 tokë bujqësore paraqet parregullsi, pasi ka 

korrigjime, mos rakordim sipërfaqes totale me ato analitike, shtesa sipërfaqesh dhe mos 

pasqyrim të kufizimit të pasurisë (nr. 8), madje kryetari i komisionit ndarjes tokës Velçan z. 

N N A e ka plotësuar këtë AMTP me këto mangësi për veten e tij. Njëkohësisht zëri kadastral 

5300 m2 arë sipas AMTP nr.72 datë 17.6.1992 është kryer regjistrimi fillestar 5700 m2 dhe 

5500 m2 me LN ose 200 m2 arë më shumë se AMTP, vol 1, faqe 120, pasuria 263/12, ZK 3726, 

Velçan, Berat. 

d. ZVRPP ka kryer procedurën e regjistrimit fillestar të AMTP 61 datë 17.6.1992 në emër të G M 

V, pasuria 270/2, ZK 3726, Velçan, vol 1, faqe 149, ku sipas LN kanë rezultuar 342 m2 (3500-

3158) sipërfaqe tepër nga AMTP, e cila nuk ka kaluar “shtet”, pasi me LN pasqyrohet 3500 m2 

(ku përfshihet 250 m2 truall+70 m2 ndërtesë sipas listes trojeve dhe shtepive) ndërsa 3158 m2 

(2758 m2 are + 400 m2 truall) sipas AMTP, çka ka sjellë të ardhura të munguara nga përdorimi i 

saj, në kundërshtim me ligjin 7843, datë 13.07.1994 “Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme” i 

ndryshuar dhe me rregulloren 184, datë 8.4.1999(Trajtuar nё faqet 39 deri 65 të Raportit 

Përfundimtar tё Auditimit). 

Rekomandim: Drejtori i Drejtorisë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat të marrë 

masa, bazuar në nenin 27 të ligjit nr.111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, të vendosë 

kufizimet, bazuar në shkeljet e konstatuara dhe në dispozitat ligjore përkatëse: 

- të kalojë “shtet” sipërfaqen tepër 342 m2, pasuria 270/2, ZK 3726, Velçan, vol 1, faqe 149, 

diferencë midis AMTP dhe LN, përfituar me AMTP 61 datë 17.6.1992. 

- të kalojë “shtet” sipërfaqen tepër 200 m2, pasuria 263/12, ZK 3726, Velçan vol 1, faqe 120, 

diferencë midis AMTP dhe LN sipas AMTP 72 datë 17.6.1992. 

- të verifikojë 5 AMTP pasi nuk kanë asnjë vulë, përkatësisht: 51 datë 15.6.1998 me 14398 m2, 

71 datë 5.4.1993 me 19300 m2, 68 datë 17.6.1992 me 23570 m2, 61 datë 17.6.1992 me 25614 m2 

dhe 62 datë 17.6.1992 me 27691 m2,  

- të verifikojë 3 AMTP pasi nuk kanë nënshkrimin e kryetarit komisionit ndarjes tokës, 

përkatësisht: 49 me 24660 m2, 55 me 13188 m2 dhe 56 me 13304 m2.  

           Brenda muajit Dhjetor 2019 

 

15. Gjetje nga auditimi: ZVRPP Berat: 

a. ka regjistruar AMTP 106 (39100 m2) e cila është e parregullt, pasi nuk ka asnjë vulë dhe 

firmë, duke u mjaftuar vetëm me firmën e kryetarit të komisionit të ndarjes tokës N B, komuna 

Cukalat në emër Xh R Z. Gjithashtu AMTP nuk ka njohje të titullit të pronësisë nga KVVTP, si 

e tillë përveç regjistrimit fillestar ajo ka pësuar dhe transaksione brenda trungut familjar, 

sipas vol 1, faqe 6, kaluar tek vol 7, faqe 15-16, pasuria 154/6, 154/56 dhe 154/57, ZK 1427, 

referenca 106 (1996), 033, 034, dhe 042 (2008-2009). 

b. ka rregjistruar dhe lëshuar certifikatë pronësie për sipërfaqen tepër 4295 m2 (34710- 

30415), pasi ka lëshuar 16 certifikata pronësie për 34710 m2 nga 30415 m2 që i takon sipas normës 

për frymë (certifikata familjare totali 7 veta x 4345 m2/frymë = 30415 m2), përkatësisht:  

- 1200 m2 ullishte, vol 1, faqe 113, pasuria 159/32, ZK 1427, Xh Z + 7 bashkëpronarët, 

- 1700 m2 ullishte, vol 1, faqe 114, pasuria 159/33, ZK 1427, Xh Z + 7 bashkëpronarët, 
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- 1000 m2 ullishte, vol 1, faqe 136, pasuria 160/2, ZK 1427, Xh Z + 7 bashkëpronarët, 

- 300 m2 ullishte, vol 1, faqe 247, pasuria 171/11, ZK 1427, Xh Z + 7 bashkëpronarët, 

- 2250 m2 are, vol 3, faqe 102, pasuria 205/11, ZK 1427,  Xh Z + 7 bashkëpronarët, 

- 3700 m2 are, vol 3, faqe 120, pasuria 207/6, ZK 1427,   Xh Z + 7 bashkëpronarët, 

- 3600 m2 are, vol 3, faqe 212, pasuria 230/9, ZK 1427,   Xh Z + 7 bashkëpronarët, 

- 3000 m2 ullishte, vol 7, faqe 14, pasuria 154/55, ZK 1427, Xh Z + 7 bashkëpronarët, 

- 2250 m2 ullishte, vol 7, faqe 15, pasuria 154/56, ZK 1427, Xh Z + 7 bashkëpronarët, 

- 2550 m2 ullishte, vol 7, faqe 16, pasuria 154/57, ZK 1427, Xh Z + 7 bashkëpronarët, 

- 2040 m2 are, vol 7, faqe 17, pasuria 189/39, ZK 1427,   Xh Z + 7 bashkëpronarët, 

- 1070 m2 are, vol 7, faqe 18, pasuria 189/40, ZK 1427,   Xh Z + 7 bashkëpronarët, 

- 4800 m2 are, vol 7, faqe 21, pasuria 230/108, ZK 1427,   Xh Z + 7 bashkëpronarët, 

- 3400 m2 are, vol 7, faqe 22, pasuria 230/109, ZK 1427,  Xh Z + 7 bashkëpronarët, 

- 900 m2 are, vol 7, faqe 19, pasuria 154/58, ZK 1427,    Xh Z + 7 bashkëpronarët, 

- 950 m2 are, vol 7, faqe 20, pasuria 154/59, ZK 1427,    Xh Z + 7 bashkëpronarët, 

Përfundimisht, AMTP 106 pasqyron 39100 m2, rregjistruar 34710 m2, normativa për 7 frymë 

30415 m2 sipas certifikatës familjare 01.08.1991, pra përfituar tepër 4295 m2. Dokumentacioni i 

komunës Cukalat nuk është i saktë dhe është i korrigjuar, pasi vërtetimi datë 11.01.2008 të 

komunës Cukalat paraqet sipërfaqen 38100 m2, nga 30415 m2 që duhej sipas frymëve (Trajtuar nё 

faqet 39 - 65 të Raportit Përfundimtar tё Auditimit). 

Rekomandim: Drejtori i Drejtorisë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat të marrë 

masa, bazuar në nenin 27, të ligjit nr. 111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, të vendosë 

kufizimet, bazuar në shkeljet e konstatuara dhe në dispozitat ligjore përkatëse: të kalojë 

“shtet” sipërfaqen tepër 4295 m2, ZK 1427, Cukalat, vol 1 dhe 7, si diferencë midis certifikatave 

të pronësisë me normativën për 7 frymë, sipas AMTP 106 në emër Xh R Z, duke e bërë AMTP 

objekt të shqyrtimit administrativ, pasi është e pasaktë, nuk ka asnjë vulë dhe firmë apo datë. 

Brenda muajit Dhjetor 2019 

 

16. Gjetje nga auditimi: Në kundërshtim me ligjin 7501, datë 19.7.1991 “Për tokën”, me ligjin 

7843, datë 13.7.1994 “Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme“ dhe me nenin 25, 45, 59 dhe 74, 

me ligjin 33/2012, datë 21.3.2012 “Për regjistrimin Pasurive të Paluajtshme” dhe me ligjin 9948, 

datë 7.07.2008 “Për Shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën 

bujqësore”, të ndryshuar, rezulton se: 

- ZVRPP Berat, nuk ka zbatuar vendimin e KVVTP 271, datë 31.07.2017, lidhur me 

pavlefshmërinë e pjesshme të AMTP 143 në emër A Q B për sipërfaqen e përfituar tepër 22464 m2 

(nga kjo 18393 m2 e regjistruar në Hipotekë për të kaluar “shtet”), pasi nuk ka vendosur shënim 

në KPP tek “përshkrimi i veçantë” ose kufizim tek seksioni “E”, për këto pasuri, ZK 1427, 

Cukalat, vol 3, faqe 11 etj, si pasojë lënien në gjendje juridike me pronësi të mbajtësit të 

paligjshëm, për një periudhë pa kufi, i cili e shfrytëzon pronën shtetërore pa shlyer asnjë detyrim, 

taksë apo qira për buxhetin e shtetit.  

- ZVRPP Berat ka rregjistruar pasurinë 192/17, ZK 1427, Cukalat, me sipërfaqe 1500 m2 ullishte 

(1600 m2 me LN), vol 3, faqe 12 në emër të N B, në një kohë që kjo pasuri e AMTP 143 i takon A 

Q B (Trajtuar nё faqet 39 - 65 të Raportit Përfundimtar tё Auditimit). 

Rekomandim: Drejtori i Drejtorisë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat të marrë 

masa bazuar në nenin 27 të ligjit nr.111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, të vendosë 

kufizimet, bazuar në shkeljet e konstatuara:  

- të nxjerrë urdhër kufizimi për pasuritë 192/16, vol 3, faqe 11, ZK 1427, që i përkasin AMTP 

143, Cukalat për sipërfaqen 18393 m2, në zbatim të vendimit KVVTP nr. 271, datë 31.07.2017. 

- të ç`regjistrojë pasurinë 192/17, vol 3, faqe 12, ZK 1427, Cukalat, 1500 m2 ullishte (1600 m2 me 

LN), në emër të N B, duke e kaluar këtë pasuri A Q B, pasi AMTP 143 i përket këtij të fundit. 

         Brenda muajit Dhjetor 2019 

 

17. Gjetje nga auditimi: Sipas aktit 104, referencës 021, datë 05.06.2006, vol 1, faqe 74 dhe nr. 

174, datë 24.07.2018, vol 7, faqe 102, Cukalat, rezulton se:  

a. ZVRPP ka regjistruar e lëshuar certifikate pronësie datë 31.07.2018 pa vendosur kufizim 

hipotekor në seksionin “E”, në kushtet e mos zgjidhjes të marrëdhëniet me truallin mbi të 
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cilin është ngritur ndërtimi informal, për lejen e legalizimit nr. 10002095, datë 13.12.2017 në 

emër të F Y Z, pasuria 158/5 ND, ZK 1427, vol 7, faqe 102, në kundërshtim me pikën 16 të VKM 

1095, datë 28.12.2015 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme legalizuara”.  

Ndërtimi informal i legalizuar është ngritur mbi tokën e përfituar me AMTP 104, e cila është e 

parregullt dhe nuk përbën titull pronësie, pra ZVRPP Berat nuk ka verifikuar origjinën e pasurisë 

mbi të cilën ndodhet ndërtesa. Kështu nuk janë verifikuar elementet e formës dhe përmbajtjes të 

AMTP 104, e cila nuk ka asnjë vulë, në kundërshtim me shkronjën “a” të nenit 25, të ligjit nr. 33, 

datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, i ndryshuar, me VKM 994, datë 

9.12.2015, “Për procedurën e regjistrimit të AMTP”, me UKM 2, datë 13.06.2013, me pikën 5 të 

UKM 2, datë 12.09.2012. 

- ZVRPP Berat ka vepruar me 2 standarde, pasi nuk ka kërkuar KVVTP për njohjen e 

titullit pronësisë të AMTP 104, ndryshe nga AMTP 98 për të cilën ka kërkuar, e cila paraqet 

të njëjtat mangësi si në AMTP 104, në papajtueshmëri me ligjin nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për 

Shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të 

ndryshuar dhe shkronjën “b” pika 1, të UKM nr. 2, datë 13.06.2013 “Për mënyrën e procedimit të 

organeve të administratës publike, për pasuritë e paluajtshme, të fituara me AMTP” dhe shkronja 

“a” pika 1, të UKM nr. 2, datë 13.01.2010.  

b. ZVRPP ka regjistruar dhe lëshuar certifikatë pronësie datë 05.06.2006 për AMTP 104 pa 

vendosur kufizim tek seksioni “E”, pasuria 158/5, tokë are+truall me sipërfaqe 1150 m2 nga kjo 

200 m2 truall, ZK 1427, vol 1, faqe 74, sipas aktit 104, referencës 021, datë 05.06.2006, pasi: 

AMTP 104 nuk përbën titull pronësie, pasi nuk ka asnjë vulë, paraqitet me 2 shkrime, nuk 

pasqyron sipërfaqen totale, mungon nënshkrimi i anëtareve komisionit dhe marrësit tokës, nuk ka të 

plotësuara kufizimet e pasurive, paraqet tejkalim të normatives për frymë për sipërfaqen 4620 m2 

(AMTP 22000 m2 – 17380 m2 norma për 4 fryme), në kundërshtim me VKM 390, datë 06.08.1993 

“Për rregullat dhe administrimin e vulave...” i ndryshuar, me nenin 193 të Kodit Civil dhe me 

ligjin nr. 7843, datë 13.7.1994 “Për regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme“, i ndryshuar me ligjin 

nr. 33, datë 29.04.2012 (Trajtuar nё faqet 66 - 138 të Raportit Përfundimtar tё Auditimit). 

Rekomandim: Drejtori i Drejtorisë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat të marrë 

masa, bazuar në nenin 27, të ligjit nr. 111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën” bazuar në 

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

seksionin “E” për pasurinë 158/5 dhe 158/5 ND, ZK 1427, vol 1 dhe 7, faqe 74 dhe 102, deri në 

njohjen e titullit të pronësisë nga KVVTP të AMTP 104 Cukalat, si dhe për pasuritë tjera të 

regjistruara që përmban kjo AMTP. 

Brenda muajit Dhjetor 2019 

 

18. Gjetje nga auditimi: ZVRPP Berat; 

a. ka regjistruar pa kufizim dhe ka lëshuar certifikatën e pronësisë datë 15.02.2017, për pasurinë 

13/666, vol 38 faqe 53-54, ZK 8501, Berat, “ndërtesë banimi 1-kat = 78,3 m2” me leje legalizimi 

10000642, datë 29.07.2016, por ka përfshirë në parcelën ndërtimore prej 170 m2 edhe truallin 

e ndërtimit tjetër pa leje, i cili nuk është legalizuar dhe nuk pasqyrohet në asnjë dokument, 

sipas referencës 12662.  

Sipërfaqja e parcelës ndërtimore 177 m2 truall, mbi të cilën janë ngritur 2 ndërtime pa leje të 

okupuara nga N S, është ndarë në 2 pjesë, përkatësisht:  

- 170 m2 ku bën pjesë objekti i legalizuar (ndërsa objekti tjetër nuk pasqyrohet), pasuria 13/666, 

vol 38 faqe 53, ZK 8501, Berat, “ndërtesë banimi 1-kat = 78,3 m2”, 

- 7 m2 truall kanë kaluar shtet, pasuria 13/667, vol 38 faqe 54, ZK 8501, Berat, 

b. pasuria 13/666 dhe pasuria 13/667 vjen nga pasuria 13/480 truall “Shtet” me sipërfaqe 177 m2, 

vol 32 faqe 159, ZK 8501, Berat, truall i okupuar nga NS me 2 ndërtime pa leje mbi të. Kjo pasuri 

është kufizuar në seksionin”E” me 21.01.2013, por është hequr kufizimi për 2 ndërtimet pa leje 

me datë 20.09.2016, sipas referencës 9200/2013 (nuk disponohej) dhe referencës 12661 datë 

20.09.2016.  

Ndërtimi tjetër pa leje nuk pasqyrohet në HTR, në lejen e legalizimit tek “kondicione të veçanta” 

në plan nivelimin etj, ndërsa trualli mbi të cilin është ngritur është legalizuar dhe regjistruar për 

llogari të objektit legalizuar. 

Në shkresën e përcjellë nga ALUIZNI Berat, është dorëzuar HTR e përditësuar por nuk 
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disponohet fragmenti  i  ortofotos  dixhitale, në kundërshtim me VKM nr. 258, datë 04.05.2007 

“Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme, të legalizuara” pika 11.1 dhe Udhëzimin 2532, datë 

21.04.2009, “Për regjistrimin e pasurive te paluajtshme te fituara sipas ligjit nr. 9482, date 

03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e zonave te ndërtimeve informale", 

ZVRPP nuk ka bërë verifikimin e elementëve të formës dhe të përmbajtjes të aktit 

administrativ lejes legalizimit, në kundërshtim me UKM 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”, piken 5, nenin 45 e 49 të ligjit nr. 33/2012, datë 

29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, i ndryshuar dhe ligjin nr. 9482, datë 

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

17, pika 1/c (Trajtuar nё faqet 66 deri 138 të Raportit Përfundimtar tё Auditimit). 

Rekomandimi: Drejtori i Drejtorisë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat, bazuar në 

nenin 27, të ligjit nr. 111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, të vendosë kufizimet për shkeljet 

e konstatuara, të kufizojë në seksionin “E”, pasurinë e legalizuar 13/666, vol 38 faqe 53, ZK 

8501, Berat, deri në plotësimin e dokumentacionit tekniko-ligjor. 

Brenda muajit Dhjetor 2019 

 

19. Gjetje nga auditimi: Në 6 raste, në 1 rast në ZK8503 sipas AMTP nr.64, në 5 raste në ZK8505 

sipas AMTP nr. 112, datë 22.02.1994, AMTP nr.334, datë 15.10.1996, AMTP nr.114, datë 

29.10.1995, AMTP nr.127 (pa vulë), datë 12.02.1996, AMTP nr. 333, datë 15.10.1996 ZVRPP 

Berat ka bërë regjistrim fillestar për sipërfaqen totale prej 402528 m2 (40.25 ha) “Ullishte” sipas 

AMTP-ve, por pa bërë verifikimin nëse AMTP-ja përmban elementët e formës dhe përmbajtjes, 

sepse dokumentet nuk kanë asnjë vulë. Gjithashtu, duke qenë se ZVRPP Berat është ndodhur 

para faktit se në arkiv, në emër të këtyre personave ndodhen më shumë se një AMTP të ndryshme 

që nuk i përmbajnë elementët e formës dhe përmbajtjes, ZVRPP Berat nuk ka zbatuar procedurat e 

refuzimit të regjistrimit të pasurive sipas pikës 5 dhe pikës 6, germa dh/ii 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” ku citohet se 

“Regjistrimi refuzohet kur në aktet administrative nuk plotësohen elementet e formës”, si dhe në 

kundërshtim me pikën 3 të UKM nr. 2, datë 08.04.2009 “Për mënyrën e procedimit të organeve të 

administratës publike, për pasuritë e paluajtshme, të fituara me aktin e marrjes së tokës në pronësi 

(AMTP)”.  

Në këto kushte, ZVRPP Berat, në mungesë të akteve të vlefshëm të pronësisë, duhet të refuzonte 

regjistrimin e pasurive në emër të shtetasve, dhe këto pasuri duhet të ishin regjistruar “Shtet” deri 

në konfirmimin e vlefshmërisë së AMTP nga organet përkatëse të pushtetit vendor (Trajtuar nё 

faqet 39 deri 65 të Raportit Përfundimtar tё Auditimit). 

Rekomandim: Drejtori i Drejtorisë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat të marrë 

masa, bazuar në nenin 27 të ligjit nr. 111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, të vendosë 

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

kufizimi për pasuritë e regjistruara sipas AMTP-ve të mësipërme dhe të ndjekë procedurën 

për verifikimin e vlefshmërisë së këtyre AMTP-ve në zbatim të VKM nr. 994, datë 9.12.2015, 

“Për procedurën e regjistrimit të akteve të marrjes së tokës në pronësi”, i ndryshuar. 

Brenda muajit Dhjetor 2019 
 

21. Gjetje nga auditimi: Në 1 rast në ZK8505, nga shqyrtimi i kartelave të pasurive të 

paluajtshme dhe shënimeve të bëra në to cilësohet se është bërë regjistrimi dhe lëshuar certifikatë 

pronësie për sipërfaqen prej 6000 m2 truall sipas AMTP. Ky regjistrim i sipërfaqe 6000 m2 truall 

është bërë pa asnjë dokumentacion ligjor për vërtetimin e pronësisë sepse, tokat jobujqësore, në 

rastin konkret truall, nuk janë objekt i Ligjit nr. 7501, datë 19.7.1991 “Për tokën” e për këtë arsye 

AMTP nuk mund të njihet si titull pronësie. Për pasojë regjistrimi dhe lëshimi i certifikatës së 

pronësisë për këto pasuri është bërë në kundërshtim me Ligjin nr. 7501, datë 19.7.1991 “Për tokën”, 

nenin 193 të Ligjit nr.7850 “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, datë 29.7.1994, i ndryshuar, 

dhe në kundërshtim me Ligjin nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, i 

ndryshuar. Ndër të tjera ZVRPP Berat nuk ka bërë verifikimin nëse AMTP-ja përmban elementët e 
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formës dhe përmbajtjes, sepse dokumenti nuk ka asnjë vulë (Trajtuar nё faqet 39 – 65 të Raportit 

Përfundimtar tё Auditimit). 

Rekomandim: Drejtori i Drejtorisë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat të marrë 

masa, bazuar në nenin 27 të ligjit nr.111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, të vendosë 

kufizimet, bazuar në shkeljen e konstatuar dhe në dispozitat ligjore përkatëse, të nxjerrë urdhër 

kufizimi për pasurinë nr.1293 të llojit “Truall” me sipërfaqe 6000 m2, të regjistruar në ZK8505 KPP 

vol.6 faqe 185 pa titull pronësie, deri në veçimin dhe regjistrimin “Shtet” të saj. 

Brenda muajit Dhjetor 2019 
 

22. Gjetje nga auditimi: Në 1 rast, në ZK 8502, Lagja “Kala”, Qyteti Berat, ZVRPP Berat ka 

bërë regjistrimin e vendimit të gjykatës për 310m2 truall dhe 109.2m2 ndërtesë, pa u plotësuar 

shtojca 1 sipas pikës 8 të Udhëzimit nr.2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve 

që verifikohen nga ZRPP dhe të proçedurës për nxjerjen urdhrit të regjistruesit” dhe nuk ka bërë 

verifikimin e formës dhe përmbajtjes sepse nuk ka verifikuar nëse palët ndërgjyqëse (në 

rastin konkret pala e paditur) janë thirrur si palë në gjykim apo jo. Veprim ky në kundërshtim 

me pikën 3/c të Udhëzimit nr.2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve që 

verifikohen nga ZRPP dhe të procedurës për nxjerrjen urdhrit të regjistruesit” i cili citon se “Kur 

subjektet e përmendura (pala e paditur) në shkronjat nga "b" deri "ç" , të pikës 3, të këtij 

udhëzimi, nuk janë thirrur si palë në gjykim, kërkesa për regjistrim pezullohet dhe për pasurinë e 

paluajtshme, që përbën objektin e saj, regjistruesi lëshon urdhër për regjistrimin e kufizimit në 

seksionin përkatës të kartelës së pasurisë së paluajtshme, sipas nenit 59, të ligjit nr. 33/2012, datë 

21.3.2012 "Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme". Në këtë rast, regjistruesi merr masat për 

njoftimin e këtyre subjekteve, në përputhje me dispozitat e ligjit të sipërpërmendur.” 

ZVRPP Berat ka vijuar me regjistrimin, pavarësisht  faktit se palët e paditura nuk janë thirrur si 

palë në gjykim, pra pa ju dhënë mundësia për ushtrimin e të drejtës së përfaqësimit dhe mbrojtjes së 

interesave të ligjshëm të tyre. Për pasojë regjistrimi nuk është pezulluar nga specialistët e 

ZVRPP Berat dhe ish-regjistruesi nuk ka vendosur kufizim dhe nuk ka njoftuar palët për 

këtë fakt. Këto veprime bien në kundërshtim me pikën 7 të Udhëzimit nr. 2, datë 12.09.2012 “Për 

përcaktimin e elementeve të akteve që verifikohen nga ZRPP dhe të procedurës për nxjerrjen 

urdhrit të regjistruesit”. 

Ndër të tjera, për këtë rast, është regjistruar kontrata e shitjes nr.1481 rep. Nr.745/2 kol. në emër të 

regjistrueses aktuale B C për sipërfaqen 155m2 truall dhe 33m2 ndërtesë. Në rastin e vendimit të 

mësipërm të gjykatës, B C (regjistruesja aktuale) ka marrë pjesë në proces në cilësinë e avokates së 

palës paditëse. Nga verifikimi i praktikave për këto regjistrime rezulton se regjistruesja aktuale B 

C ka qenë në konflikt të pastër dhe të hapur interesi në regjistrimin e kontratës së shitjes dhe 

lëshimin e vërtetimit hipotekor datë 04.07.2018 në emër të saj, aq më tepër kur kjo kontratë 

vjen si pasojë e mos vendosjes së kufizimit për vendimin e gjykatës në të cilët nuk janë thirrur 

në proces palët e paditura dhe ku regjistruesja ka qenë avokate e palës paditëse. 
Këto veprime janë në kundërshtim me Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e 

konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, i ndryshuar dhe nenin 30 të Kodit të 

procedurave administrative ku përcaktohet se “Nëpunësi publik ose anëtari i organit kolegjial nuk 

përfshihet në një procedurë administrative vendimmarrës, në rastet kur:  

a) ka një interes personal të drejtpërdrejtë ose jo të drejtpërdrejtë në vendimmarrjen në shqyrtim;  
4. Në çdo rast, deri në marrjen nga eprori të një vendimi përfundimtar, nëpunësi pezullohet nga 

procesi vendimmarrës” (Trajtuar nё faqet 138 - 140 të Raportit Përfundimtar tё Auditimit). 

Rekomandim: Drejtori i Drejtorisë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat të marrë 

masa, bazuar në nenin 27, të ligjit nr.111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, të vendosë 

kufizimet, bazuar në shkeljet e konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi për pasuritë e regjistruara në 

kundërshtim me ligjin sipas referencave nr. nr.09330, datë 22.04.2016 dhe nr.09880, datë 

10.08.2018 të ZK 8502 deri në zgjidhjen në rrugë ligjore të problematikave të krijuara si pasojë e 

veprimeve apo mosveprimeve të ZVRPP Berat. 

Brenda muajit Dhjetor 2019 

 

23. ZVRPP Berat, në 5 raste, në Zonën Kadastrale 8504 Uznovë, sipas pasurive: nr.194/26-ND, 

nr.167/194-ND, 191/11-ND, nr. 30/6-ND, nr.30/13, nr. 42/19, ka regjistruar pasuri pa sipërfaqe dhe 
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AMTP ku mungojnë vulat dhe firma e përfaqësuesit të rrethit (Trajtuar nё faqet 39 deri 65 të 

Raportit Përfundimtar tё Auditimit). 

Rekomandim: Drejtori i Drejtorisë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat, të marrë 

masa bazuar në nenin 27 të ligjit nr.111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, duke vendosur 

kufizimin për pasuritë nr.191/11-ND, nr. 30/6-ND, nr.30/13, nr. 42/19, deri në plotësimin e 

dokumentacionit tekniko-ligjor për kalimin e pasurive të mësipërme, konfirmimin shkresor nga 

Bashkia për faktin e mungesës së vulave dhe sipas formularit 6, e të tjera dokumente sipas ligjit dhe 

rregullimin dhe vendosjen e sipërfaqeve për pasuritë nr.194/26-ND, nr. 167/194-ND. 

Brenda muajit Dhjetor 2019 

 

24.Gjetje nga auditimi: ZVRPP Berat ka bërë pune të pamjaftueshme në: 

-Administrimin e praktikave dhe kërkesave në proces të pa përfunduara të cilat prej 3 vitesh deri në 

31.12.2018 arrijnë në rreth mbi 2561 praktika, me të ardhura të përfituara pa dhënë shërbimin e 

faturuar, që kanë sjellë si pasojë mungesën e transparencës së punës ndaj publikut, mos 

administrimin në arkiv të dokumentacionit, mbajtjen e praktikave të aplikimeve nga specialistët për 

afate të gjata, në kundërshtim e ligjin nr. 9154, datë 6.1.1993 “Për arkivat”. 

-Zbatimin e bazës nënligjore aktuale, në përmbushje të rritjes së transparencës së zyrës lidhur me 

shërbimin ndaj publikut dhe forcimit të 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”, 

lidhur me mungesën e një rregullore të brendshme të Funksionimit të Administratës së 

ZVRPP Berat, të miratuar nga Kryeregjistruesi për periudhën e mëparshme dhe për vitet 2016-

2018, lidhur me faktin që Rregullorja aktuale nr. 184, datë 8.4.1999 “Për punën e Zyrës së 

Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”, e cila është ende ajo e viteve 1999, e shoqëruar me 

ndryshime të pjesshme, përveç se duhet përmbledhur e bërë e plotë, por nuk ka si objekt 

funksionimin e Administratës së ZVRPP, si njësi e vetme në territorin vendor dhe në kushtet e reja 

të përditësimit, pra nuk është e përshtatur me kërkesat e ligjeve nr. 9936, datë 26.6.2008, 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 përgatitjen e evidencave 

informacionit në tërësi, shërbimit të IT dhe sidomos lidhur me trajtimin dhe ndjekjen e ankesave 

kërkesave të qytetarëve, me mënyrën e marrjes së shërbimit të ofruar qytetarëve nga kjo zyrë, si dhe 

lidhur me vjeljen e opinionit të tyre për cilësinë afatin e shërbimit dhe sidomos lidhur me 

evidentimin tërësor, 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 instalimi i Sistemit të Mekanizmave të Kontrollit të Brendshëm (SMKB), në kundërshtim 

me ligjin nr.10296, datë 8.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” (Trajtuar nё faqet 

143 - 146 të Raportit Përfundimtar tё Auditimit). 

Rekomandim: Drejtori i Drejtorisë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat, të marrë 

masat për inventarizimin e dokumentacionit, dhe të evadohen aplikimet e 2561 praktikave dhe 

kërkesave në proces të pa përfunduara prej 3 vitesh deri në vitin 2016, 2017, 2018, që kanë sjellë si 

pasojë mungesën e transparencës së punës së ZVRPP Berat ndaj publikut, dhe të administriohen në 

arkiv dokumentacioni përkatës i praktikave, në zbatim të ligjit nr.9154, datë 6.1.1993 “Për arkivat”, 

neni 24, germa “b” dhe të neneve 4 e 5, Kapitulli II-të, për “Detyrat e Sekretar-Arkivit të organit 

shtetëror” dhe “Rregullores për punën me dokumentet administrative të organeve shtetërore”, ligjit 

nr.10296, datë 8.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, 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”. 

Brenda muajit Dhjetor 2019 

 

C. TË ARDHURA TË MUNGUARA 
 

1.Gjetje nga auditimi: Në 3 raste, në seksionin “D” të KPP në emër të personave privatë K P, F Q 

dhe P A janë regjistruar sipas referencave marrja me qira, marrja në përdorim të përkohshëm të 

sipërfaqeve pjesë të Projektit TAP, si dhe servituti i kalimit të pronësisë për interes publik. Këto 

janë regjistruar në mënyrë të paligjshme në favor të personave privatë i cili kanë përfituar 
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padrejtësisht shumën në vlerën totale prej 10,194,337 lekë, vlerë kjo që do të ishte përfituar 

nga shteti nëse pasuritë e paluajtshme të prekura nga TAP, por që u mungon dokumentacioni 

tekniko-ligjor do të regjistroheshin me pronar “Shtet” mbi bazën e dispozitave ligjore 

(Trajtuar nё faqet 39 -65 të Raportit Përfundimtar tё Auditimit). 

Rekomandim: Drejtori i Drejtorisë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat të marrë 

masa, bazuar në nenin 27 të ligjit nr.111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, të vendosë 

kufizimet, bazuar në shkeljet e konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi për pasuritë e 

regjistruara si më lartë, deri në arkëtimin në favor të shtetit të detyrimeve të përcaktuara në 

vlerën 10,194,337 lekë nëse nga përfituesit plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Dhjetor 2019 

 

2. Gjetje nga auditimi: Në kundërshtim me ligjin 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, 

urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, i ndryshuar, neni 17, pika 1/c, në 3 raste 

legalizimi rezulton diferencë e papaguar për kalimin e parcelës ndërtimore në favor përfituesve 

për 137,598 lekë, sipas VKM 89, datë 03.02.2016 “Për miratimin e vlerës së hartës së tokës në 

Republikën e Shqipërisë”, për parcelat ndërtimore që kanë sipërfaqe më të madhe se trefishi i 

sipërfaqes së ndërtimit nuk është llogaritur me vlerën e tregut, konkretisht:  

- 69,768 lekë (340-232=108 x 646 = 69,68), legalizuar godine banimi 2-kat Ura-Vajgurore, 

- 25,194 lekë (300-261=39 x 646 = 25,194), legalizuar godine banimi 3-kat Ura-Vajgurore, 

- 42,636 lekë (478-412=66 x 646 = 42,636), legalizuar godine kombinuar 2-kat Ura-Vajgurore 

(Trajtuar nё faqet 66 deri 138 të Raportit Përfundimtar tё Auditimit). 

Rekomandimi: Drejtori i Drejtorisë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat, bazuar në 

nenin 27, të ligjit nr. 111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, të vendosë kufizimet për shkeljet 

e konstatuara, të nxjerrë urdhër kufizimi për 3 pasuritë Ura-Vajgurore, deri në arkëtimin e 

detyrimit 137,598 lekë, diferencë e papaguar për kalimin e parcelës ndërtimore me vlerën e 

tregut, konkretisht: 

- 69,768 lekë, pasuria 9/294, ZK 3682, H H M, referencë 3091, datë 20.08.2018, vol 13, faqe 97, 

leje legalizimi 1000044, date 04.04.2015. 

- 25,194 lekë, pasuria 4/312, ZK 3682, K N M, referencë 2786, datë 21.12.2016, vol 13, faqe 52, 

leje legalizimi 10000491, date 07.04.2016. 

- 42,636 lekë, pasuria 1/759, ZK 3682, R Sh S, referencë 2761, datë 04.11.2016, vol 13, faqe 47, 

leje legalizimi 10000501, date 13.04.2016. 

Brenda muajit Dhjetor 2019 

 

3. Gjetje nga auditimi: Nisur nga disa referenca të periudhës nën auditim, konkretisht nr. 9472 

datë 12.10.2016, nr. 9473 datë 13.10.2016, nr. 9763 datë 17.5.2017, nr. 9559 datë 10.01.2017, 9602 

datë 14.02.2017, nr. 9556 datë 09.01.2017, nr. 9438 datë 03.11.2016, nr. 9387 datë 04.08.2016, nr. 

1724 datë 19.10.2018, nr. 9335 datë 28.04.2016 etj, për regjistrimin e apartamenteve dhe njësive 

me kontratë shitje, të pallatit ”Objekt banimi dhe shërbimi 7+1 kat dhe bodrum” të “Florjon” 

shpk, sipërfaqe trualli 2755 m2 dhe 1084 m2 njolla e ndërtesës, me leje ndërtimi 3, datë 

18.10.2013 dhe leje përdorimi datë 19.06.2015, ZK 8502, Berat, lagjja “30 vjetori”, pasuritë 

17/187..., vol 25, faqe 1-37, vol 21, faqe 182, etj, shërbeu si indice për auditimin e transaksioneve 

deri në origjinë, bazuar në programin e auditimit, ku rezultoi: 

a. Nuk është llogaritur dhe arkëtuar taksa e kalimit të pronësisë ndaj “F” shpk dhe K N, për 

2,644,677 lekë mungesë të ardhurash, në kundërshtim me pikën 2 të nenit 50 të ligjit 33/2012, 

datë 21.3.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, me nenin 28, pika 2, Aneksi 3 të ligjit 

9632, datë 30.10.1996 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar,  

b. Dokumentacioni i Bashkisë Berat sipas shkresës nr. 1447 datë 25.06.2015 paraqet mangësi, 

për regjistrimin e pasurisë “pallat 7+1 kat dhe bodrum”, në kundërshtim me nenin 25/iii, 46 dhe 

54/b/c të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, konkretisht: 

mungon planimetria e sheshit të ndërtimit, mungon dokumenti i bashkisë nëse ka zgjerim 

rruga nacionale, pasi objekti ndodhet 2 m larg rrugës nga 5 m që duhej. Nuk janë zbatuar 

kondicionet urbanistike, pasi nuk është respektuar distanca e volumit nga rruga nacionale 

brenda qytetit prej 5 m, sepse është 2 m sipas plan vendosjes dhe akt kolaudimit, në 

kundërshtim me ligjin e urbanistikës 8405, datë 17.9.1998 i ndryshuar me ligjin 10119, datë 
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23.4.2009 dhe 107/2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit” me vendimin 722, datë 

19.11.1998, pika 66 e rregullores urbanistikës.  

- ZVRPP Berat ka aplikuar 2 standarte, pasi mungojnë dokumentet për shlyerjen e 

detyrimeve për objektin “7+1 kat dhe bodrum” dhe nuk i ka kërkuar këto dokumente, konkretisht 

mandat pagesën dhe formularin e pagesës së taksës ndikimit infrastrukturës, ndryshe nga regjistrimi 

i lejes legalizimit 1000044, date 04.04.2015 ku i ka siguruar këto dokumente sipas kërkesës saj nr. 

344, datë 03.08.2018. ZVRPP nuk ka siguruar situacionin përfundimtar, mbi bazën e të cilit duhej 

paguar përfundimisht taksa e ndikimit të infrastrukturës si diferencë midis situacionit dhe 

preventivit. Sipas aktkolaudimit vlera e situacionit pasqyrohet 227,912,352 lekë, pra është nën 

koston e EKB prej 290,799,900 lekë, çka e bën të detyrueshme rillogaritjen e saj, për efekt të 

saktësisë saj, në mënyrë që objekti të jetë i lirë dhe pa ngarkesa në regjistrimin e tij. Për rrjedhojë, 

mbështetur në akt kolaudimin, koston mesatare të ndërtimit për Beratin prej 30900 lek/m2 sipas 

UKM 1, datë 08.5.2013, nga përllogaritjet rezulton detyrimi për pagesën e taksës ndikimit 

infrastrukturës për diferencën 2,124,201 lekë (sipërfaqe totale e ndërtimi = 9411 m2 x 30900 

lek/m2 = 290,799,900 x 3 % =8,723,997 lekë - 6,599,796 paguar MA 14.10.2013 Raiffeisen Bank), 

nga “F” shpk. Veprime në kundërshtim me nenin 48, pika 2, nenin 50 të ligjit 33/2012, datë 

29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, pikës 5/a të UKM 2, datë 12.09.2012 “Për 

përcaktimin e elementeve të akteve, që verifikohen nga ZVRPP dhe të procedurës për nxjerrjen e 

urdhrit të regjistruesit” dhe pikës 2, neni 27 e 28 të ligjit 9632, datë 30.10. 2006 “Për Sistemin e 

taksave vendore”, i ndryshuar (Trajtuar nё faqet 66 deri 138 të Raportit Përfundimtar tё Auditimit). 

Rekomandim: Drejtori i Drejtorisë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastës Berat të marrë 

masa, bazuar në nenin 27, të ligjit nr. 111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, bazuar në 

shkeljet e konstatuara, të nxjerrë urdhër kufizimi për pasuritë 17/187..., vol 25, faqe 1-37 dhe 

vol 21, faqe 182, etj, deri në plotësimin e dokumentacionit tekniko-ligjor dhe në arkëtimin e 

vlerës 4,768,878 lekë për objektin “Godinë 7- kat + papafingo dhe Bodrum”, nga “F” shpk, 

përkatësisht: 2,644,677 lekë taksë kalimit të pronësisë dhe 2,124,201 lekë diferencë e taksës 

ndikimit infrastrukturës. 

        Brenda muajit Dhjetor 2019   

 

 

4. Gjetje nga auditimi: Sipas referencave 9523 dhe 9447 datë 13.10.2016, vol 25, faqe 147, ZK 

8502, Berat, pasuria 24/41+2-28, për regjistrimin e apartamentit 164,5 m2, kati 7 me legalizim në 

emër të “Sh” shpk dhe më tej shitur të tretëve, rezultoi: 

a. Apartamenti i legalizuar nuk ka gjurmë dokumentare se është ndërtuar para afatit ligjor 

datë 27.6.2014, në kundërshtim me nenin 2/1 të Ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, 

urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” të ndryshuar me ligjin 62/2015.  

Leja e legalizimit nga ALUIZNI Berat është lëshuar në mënyrë të paligjshme, për shtesë kati 

në objektin ekzistues pallat 6-kat ose “5-kat+parafino+garazhe” me leje ndërtimi 27.03.2009 dhe 

aktkolaudim nëntor 2011, pasi shtesa në lartësi, rritja e volumit dhe ndryshimi i destinacionit të 

papafingos (verandës) të pallatit është objekt i urbanistikës, sepse ajo e ka kompetencën dhe 

përgjegjshmërinë ligjore për sigurinë teknike, qëndrueshmërinë e godinës nga rikonstruksioni i saj, 

në zbatim të projektit të miratuar dhe kërkesave të ligjit urbanistikës 8405, datë 17.9.1998 i 

ndryshuar me ligjin 10119, datë 23.4.2009 dhe 107/2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e 

Territorit”, neni 22 pika 8, 13 dhe 14. 

b. Dokumentacioni ardhur nga ALUIZNI Berat, sipas shkresës 3025 datë 11.10.2016, për 

regjistrimin e pasurisë me leje legalizimi nr. 10000776 datë 07.10.2016 paraqet mangësi, në 

kundërshtim me nenin 25/iii, 46 dhe 54/b/c të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme”, ndërsa ZVRPP nuk ka kërkuar dokumente te tjera, në kundërshtim me 

kërkesat e rregullores së ZRPP pika 12.7, pika 16.5 dhe e, pasi: 

- objekti informal nuk pasqyrohet në imazhin digjital datë 3.7.2014 dhe nuk pasqyrohet ne 

hartën vektoriale (mungon), për efekt të afatit ligjor të ndërtimit tij, 

- certifikata familjare nuk është origjinale dhe e noterizuar, në kundërshtim me nenin 27/c, d 

dhe nenin 28 “dhënia e lejes legalizimit” të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, 

urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” ndryshuar me ligjin 50/2014, dhe nr. 62/2015.  
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- mungon akt-ekspertiza për qëndrueshmërinë konstruktive të objektit mbi katin e 6-të (për 

ndërtimet me lartësi mbi 4 kate), gjithashtu mungon akt kolaudimi përfundimtar i pallatit 7-kat, në 

kundërshtim me nenin 27, 28/d, dh, e, ç , nenin 29 dhe me nenin 37/b e 39 të ligjit 9482, datë 

3.4.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin ndërtimeve pa leje", të ndryshuar,  

- mungojnë deklaratat noteriale të pronarëve kufitarë nën katin e shtuar, në zbatim të nenit 39 

të ligjit 50/2014, nenit 62 të rregullores së urbanistikës, të ligjit urbanistikës 8405 17.9.1998 i 

ndryshuar me 10119, datë 23.4.2009, nr. 107/2014 dhe me VKM 502, datë 13.07.2011 “Për 

miratimin e rregullores të kontrollit të zhvillimit territorit” e ndryshuar. 

-mungon vërtetimi i pushtetit vendor për pagesën e taksës e ndikimit infrastrukturës të 

ndërtimit të legalizuar, për vlerën 25,415 lekë (164,5 m2 x 30900 lek/m2 =5,083,050 x 0,5 % 

=25,415), në kundërshtim me pikën ç të nenit 27 të ligjit nr. 9482, datë 3.4.2006 "Për legalizimin, 

urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje", të ndryshuar.  

c. Nga ZVRPP nuk janë zbatuar penalitetet për shtesën e legalizuar për vlerën 215,268 lekë 

(sipërfaqja totale e ndërtimit 203,2 m2 x 30900 lek/m2 =6,278,880 x 2 % =125,577), pasi 

penalitetet nuk janë llogaritur dhe mungon dokumenti për arkëtimin e tij, në kundërshtim me nenin 

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

leje’’, të ndryshuar,  

d. Për pallatin “5-kat+parafingo+garazhe” me leje ndërtimi 27.03.2009, pasuria 24/41, vol 15, 

faqe 117, ZK 8502, Berat, sipas references 8578/2012, mungon dokumenti për pagesën e 

taksës ndikimit infrastrukturës. Gjithashtu nuk është llogaritur diferenca midis preventivit 

dhe situacionit (preventiv 207,562,252 lekë – 208,543,198 lekë situacion përfundimtar), të 

pasqyruar në akt kolaudimin nëntor 2011, për rrjedhojë rezulton detyrimi 29,428 lekë 

(980,946 x 3%). 

 Veprime që bien ndesh me kërkesat e nenit 48, pika 2, nenit 50 të ligjit 33, datë 29.04.2012 “Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, pikës 5/a të UKM nr. 2, datë 12.09.2012 dhe pikës 2, neni 

27 e 28 të ligjit nr. 9632, datë 30.10. 2006 “Për Sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar (Trajtuar 

nё faqet 66 -138 të Raportit Përfundimtar tё Auditimit). 

Rekomandim: Drejtori i Drejtorisë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat të marrë 

masa, bazuar në nenin 27, të ligjit nr. 111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, bazuar në 

shkeljet e konstatuara, të nxjerrë urdhër kufizimi për pasuritë 24/41, vol 15, faqe 117, ZK 8502, 

Berat, dhe ndjekë të gjitha rrugët ligjore për arkëtimin e vlerës 270,111 lekë mungesë të 

ardhurash (penalitet dhe taksë e ndikimit infrastrukturës) nga “Sh” shpk, deri në plotësimin e 

dokumentacionit tekniko-ligjor. 

Brenda Muajit Dhjetor 2019   

 

 

5. Gjetje nga auditimi: Nisur nga disa referenca (KSH) të periudhës nën auditim përkatësisht: nr. 

11866 datë 05.11.2018, nr. 9897 datë 6.9.2018, nr. 10993 datë 18.10.2018, nr. 9393 datë 

22.08.2016, nr. 9561 datë 12.01.2017, nr. 9695 datë 19.04.2017, nr. 9434 datë 03.10.2016, nr. 9897 

datë 06.09.2018 etj, u krijua indice për auditimin deri në origjinë të pasurisë 15/320... “Pallat 10-

kat + 2 kat bodrum” në emër të shoqërisë “P.T.N.” shpk, me leje ndërtimi nr. 139, datë 

15.07.2009, leje përdorimi datë 03.10.2014, sipas shkresës të bashkisë Berat nr. 2142, datë 

03.10.2014, regjistruar pa kufizim në vol 24, faqe 109-165, ZK 8502, Berat, referenca 9035 datë 

10.02.2015, rezultoi: 

a. ZVRPP Berat nuk ka zbatuar përcaktimet ligjore të ligjit nr. 9632, datë 30.10.1996 “Për sistemin 

e taksave vendore”, i ndryshuar neni 28, pika 2, aneksi 3, për llogaritjen dhe pagesën e taksës për 

kalimin e pronësisë për sipërfaqet e përbashkëta prej 1226 m2 për vlerën 556,200 lekë (për 

shërbime 471 m2 x 700 lekë/m2 = 329,700 lekë + 755 m2 për banim x 300 leke/m2 =226,500 lekë) 

për njësitë individuale të shitura, pasi apartamentet dhe njësitë e shitura përfshijnë në çmimin e tyre 

dhe vlerën e ambienteve të përbashkëta, për objektin “Pallat 10-kat + 2 kat bodrum”, në emër të 

shoqërisë “P.T.N.” shpk.  

b. ZVRPP Berat nuk ka zbatuar përcaktimet ligjore të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 ‘’Për sistemin 

e taksave vendore’’, të ndryshuar, neni 27, për sa i përket regjistrimit të pasurisë “Pallat 10-kat + 2 

kat bodrum”, bazuar në akt-kolaudimin prill 2014, ku vlefta e punimeve faktike të kryera sipas 

situacionit përfundimtar prej 138,445,761 lekë rezulton më e lartë se vlefta e preventivuar prej 
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92,987,500 lekë. Kështu, nuk është përllogaritur dhe nuk është paguar taksa e ndikimit të 

infrastrukturës për 1,363,747 lekë (138,445,761 - 92,987,500 = 45,458,261 x 3%), për 

diferencën midis situacionit dhe preventivit, nga “P.T.N.” shpk.  

c. Dokumentacioni paraqet mangësi dhe ZVRPP Berat nuk ka kërkuar dokumente të tjera, në 

kundërshtim me nenin 25/iii, 46 dhe 54/b/c të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme” dhe me kërkesat e rregullores së ZRPP pika 12.7, pika 16.5 dhe e, pasi 

objekti nuk është i lirë, paraqitet me barrë, ngarkesa dhe detyrime financiare, për efekt të 

regjistrimit dhe pajisjes me certifikatë pronësie, kështu: mungon preventivi dhe situacioni i 

objektit si dhe vërtetimi i bashkisë Berat për pagesën përfundimtare të taksës infrastrukturës. 

Kështu, ZVRPP Berat ka aplikuar 2 standarte, pasi nuk ka kërkuar mandat pagesën e taksës 

ndikimit infrastrukturës, ndryshe nga regjistrimi i lejes legalizimit 1000044, date 04.04.2015 ku i ka 

kërkuar me shkresën e saj nr. 344, datë 03.08.2018.  

Mungon dokumenti për argumentimin e 2 pasurive në sekuestro të bashkëpronarëve “H” si dhe 

mungon dokumenti për dyqanin nr. 5 të papërfunduar (pa suvatuar), sipas shkresës ZVRPP Berat 

145, datë 28.10.2014, ndërsa sipas aktkontrollit përfundimtar 02.10.2014 paraqitet i përfunduar 

(Trajtuar nё faqet 66 deri 138, të Raportit Përfundimtar tё Auditimit). 

Rekomandim: Drejtori i Drejtorisë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat të marrë 

masa, bazuar në nenin 27, të ligjit nr. 111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, bazuar në 

shkeljet e konstatuara, të nxjerrë urdhër kufizimi për pasuritë 15/320 të objektit “Pallat 10-

kat + 2 kat bodrum”, referenca 9035 datë 10.02.2015, volumi 24, faqe 109-165, ZK 8502, Berat, 

dhe të ndjekë rrugët ligjore, deri në sigurimin e dokumentacionit tekniko-ligjor dhe arkëtimin e 

vlerës 1,919,947 lekë ardhura munguara nga “P.T.N.” shpk, përkatësisht:  

- 556,200 lekë, taksë e kalimit të pronësisë për sipërfaqen e përbashkët 1226 m2,  

- 1,363,747 lekë, taksë e ndikimit infrastrukturës, si diferencë midis situacionit dhe preventivit. 

              Brenda muajit Dhjetor 2019   

 

 

6. Gjetje nga auditimi: ZVRPP Berat ka regjistruar pasuritë 24/40... të objektit “ Pallat banimi 

dhe shërbimi 5-kat dhe n/çati + 2 kat nën/tokë ”, në emër të shoqërisë “I & K” shpk, me leje 

ndërtimi nr. 13, datë 13.09.2011, leje përdorimi datë 01.04.2016, akt kolaudimi pa datë, sipas 

shkresës të bashkisë Berat nr. 2681, datë 08.04.2016, regjistruar pa kufizim në vol 25, faqe 61-132, 

ZK 8502, Berat, referenca 9343 datë 17.05.2016, rezultoi: 

a. Mungon akti noterial midis pronarit truallit dhe subjektit “I & K” shpk, dokument të cilin 

ZVRPP e ka kërkuar sipas shkresës 213 datë 4.6.2016, ndërsa 1 muaj më parë ka kryer regjistrimin 

pa kufizim me datë 17.05.20161, referenca nr.9343 datë 17.05.2016. 

b. ZVRPP Berat nuk ka zbatuar përcaktimet ligjore të ligjit nr. 9632, datë 30.10.1996 “Për sistemin 

e taksave vendore”, i ndryshuar neni 28, pika 2, aneksi 3, për llogaritjen dhe pagesën e taksës për 

kalimin e pronësisë për sipërfaqet e përbashkëta prej 1230 m2 për vlerën 650,080 lekë (për 

shërbime 702,7 m2 x 700 lekë/m2 = 491,890 lekë + 527,3 m2 për banim x 300 leke/m2 =158,190 

lekë) për njësitë individuale të shitura, pasi apartamentet dhe njësitë e shitura përfshijnë në çmimin 

e tyre dhe vlerën e ambienteve të përbashkëta, konkretisht sipas KSH dhe referencave: nr. 9563 

datë 12.01.2017, nr. 9610 datë 20.02.2017, nr. 9558 datë 11.01.2017, nr.11011, datë 06.12.2016, 

nr.9596 datë 08.02.2017, nr.9577 datë 15.06.2017, etj, vol 25, faqe 61-132, ZK 8502, Berat. 

c. ZVRPP Berat nuk ka zbatuar përcaktimet ligjore të ligjit nr.9632, datë 30.10.2006 ‘’Për sistemin 

e taksave vendore’’, të ndryshuar, neni 27, për sa i përket regjistrimit të pasurisë “Pallat banimi dhe 

shërbimi 5-kat dhe n/çati + 2 kat në/tokë”,  bazuar në akt-kolaudimin përkatës, ku vlefta e 

punimeve faktike të kryera sipas situacionit përfundimtar prej 275,633,550 lekë rezulton më e lartë 

se vlefta e preventivuar prej 217,088,400 lekë. Kështu, nuk është përllogaritur dhe nuk është paguar 

taksa e ndikimit të infrastrukturës për vlerën 1,756,354 lekë (58,545,150 x 3%), për diferencën 

midis situacionit dhe preventivit (275,633,550-217,088,400) nga “I & K”shpk.  

- ZVRPP Berat ka aplikuar 2 standarte, pasi nuk ka kërkuar dokumente te tjera, konkretisht 

mandat pagesën dhe formularin e pagesës së taksës ndikimit infrastrukturës, ndryshe nga regjistrimi 

i lejes legalizimit 1000044, date 04.04.2015 ku i ka siguruar këto dokumente sipas kërkesës saj 

nr.344, datë 03.08.2018, në kundërshtim me kërkesat e rregullores së ZRPP pika 12.7, pika 16.5 

(Trajtuar nё faqet 66 - 138, të Raportit Përfundimtar tё Auditimit). 
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Rekomandim: Drejtori i Drejtorisë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat të marrë 

masa, bazuar në nenin 27 të ligjit nr. 111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, bazuar në shkeljet 

e konstatuara, të nxjerrë urdhër kufizimi për pasuritë 24/40... të objektit “Pallat banimi dhe 

shërbimi 5-kat dhe n/çati + 2 kat në/tokë”, vol 25, faqe 61-132, ZK 8502, Berat, dhe të ndjekë 

rrugët ligjore, deri në sigurimin e dokumentacionit tekniko-ligjor dhe arkëtimin e vlerës 

2,406,434 lekë nga “I & K” shpk, përkatësisht:  

- në vlerën 650,080 lekë, për shmangien e pagesës të taksës kalimit të pronësisë për sipërfaqen 

totale të përbashkët 1230 m2,  

- në vlerën 1,756,354 lekë, për mos pagesën e diferencës së taksës ndikimit infrastrukturës, si 

diferencë midis situacionit dhe preventivit. 

Brenda Muajit Dhjetor 2019  

 

D. MASA SHPËRBLIM DËMI 
 

1.Gjetje nga auditimi:ZVRPP Berat, në 29 raste, në Zonat Kadastrale 8501 dhe 8502 “Berat”, 

sipas referencave nr. 013110, datë 25.09.2017; nr. 009562, datë 05.10.2017; nr. 0013214, datë 

20.11.2017; nr. 0013298, datë 05.02.2018; nr. 0013318, datë 02.02.2018; nr. 0013321, datë 

16.02.2018; nr. 013336, dt. 02.03.18; nr. 013389, dt. 16.04.18; nr. 013477, dt. 11.06.18; nr. 013483, 

dt. 18.06.18; nr. 013505, dt. 23.07.18; nr. 013556, dt. 09.08.18; nr. 012439, dt. 08.06.16; nr. 

012443, dt. 09.01.17; nr. 012648, dt. 28.03.17; nr. 012867, dt. 21.06.17; nr. 013016, dt. 13.06.17; 

nr. 013018, dt. 13.06.17; nr. 002792, datë 22.02.2017; nr. 002786, datë 21.12.2016; nr. 002761, 

datë 04.11.2016; nr. 002698, datë 05.10.2017, nr. 13240, datë 12.12.2017, nr. 09126, nr.012121, nr. 

09127, nr. 9145, nr. 9076, nr. 09286, ka kryer regjistrime të lejeve të legalizimit për godina banimi, 

në të cilat u konstatua se sipërfaqja e parcelës ndërtimore tejkalon 3-fishin e bazës së ndërtimit në 

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

ndërtimeve pa leje”, i ndryshuar, neni 17, pika 1/a ku citohet “Kalimi i së drejtës së pronësisë mbi 

parcelën ndërtimore të ndërtimit pa leje kryhet sipas dispozitave të Kodit Civil. Parcela 

ndërtimore, për të cilën kalohet e drejta e pronësisë, përcaktohet në rastin e ndërtimeve pa leje me 

funksion banimi, si rregull, sipërfaqja e parcelës, për të cilën miratohet kalimi i së drejtës së 

pronësisë, duhet të jetë deri në masën e trefishit të bazës së ndërtimit, por në çdo rast jo më e 

madhe se 500 (pesëqind) m²”.  

Kjo sipërfaqe e tepërt është regjistruar dhe i ka kaluar në pronësi me anë të lejes së legalizimit. 

Sipërfaqja që është dhënë tepër mbi 3-fishin e bazës së ndërtimit në kundërshtim me Ligjin nr. 

9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, i 

ndryshuar, neni 17, pika 1/c, ku citohet : “Kur për shkak të përmasave ose plan vendosjes së 

parcelës ndërtimore, krijohen sipërfaqe të lira që nuk mund të shfrytëzohen më vete për ndërtim, 

ato i shiten poseduesit të ndërtimit pa leje sipas vlerës së pronës, të miratuar me vendim të Këshillit 

të Ministrave. Kalimi i së drejtës së pronësisë për këto sipërfaqe kryhet vetëm nëse poseduesi i 

ndërtimit pa leje shpreh vullnetin nëpërmjet një kërkese me shkrim.” 

Në zbatim të Ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e 

ndërtimeve pa leje”, i ndryshuar, neni 17, pika 1/c, për parcelat ndërtimore që kanë sipërfaqe më të 

madhe se trefishi i sipërfaqes së ndërtimit, diferenca e sipërfaqes mbi trefishin e bazës së ndërtimit 

duhej llogaritur me vlerën e tregut të përcaktuar në VKM nr. 514, datë 30.7.2014 ‘’Për miratimin e 

vlerës së pronës për secilin qark të Republikës së Shqipërisë’’, të ndryshuar me VKM nr. 89, datë 

03.02.2016, e cila për Zonën Kadastrale nr. 8501, është 4183 lekë/m2. 

Sipas formularëve të pagesës së parcelës ndërtimore (dokumente fotokopje), duke zbritur pagesat e 

kryera, konstatohet se duhej paguar një diferencë në vlerë (lekë+bono) prej 6,602,177 lekë. 

Vlera prej 6,602,177 lekë, e cila përfaqëson vlerën e llogaritur të sipërfaqes së parcelës 

ndërtimore pronë ‘’Shtet’’ për godina banimi, të shitur subjekteve informalë, mbi 3-fishin e 

sipërfaqes së bazës së ndërtimit të legalizuar, do të konsiderohet si dëm ekonomik shkaktuar 

Buxhetit të Shtetit. 

Certifikatat e gjendjes familjare janë fotokopje, në kundërshtim me pikën 10, të vendimit të KM nr. 

1095, datë 28.12.2015 “Për përcaktimin e rregullave të bashkërendimit të punës, ndërmjet aluizni-t dhe 

zqrpp-së, dhe të procedurave apo kufizimeve që zbatohen për efekt të regjistrimit të pasurive të 

legalizuara” (Trajtuar nё faqet 66 deri 138, të Raportit Përfundimtar tё Auditimit). 
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Rekomandim: Drejtori i Drejtorisë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Berat të marrë 

masa, bazuar në nenin 27, të ligjit nr. 111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, duke vendosur 

kufizimin për pasuritë sipas referencave nr.013110, datë 25.09.2017; nr.009562, datë 

05.10.2017; nr.0013214, datë 20.11.2017; nr. 0013298, datë 05.02.2018; nr. 0013318, datë 

02.02.2018; nr. 0013321, datë 16.02.2018; nr. 013336, dt. 02.03.18; nr. 013389, dt. 16.04.18; nr. 

013477, dt. 11.06.18; nr. 013483, dt. 18.06.18; nr. 013505, dt.23.07.18; nr. 013556, dt. 09.08.18; nr. 

012439, dt. 08.06.16; nr. 012443, dt. 09.01.17; nr.012648, dt. 28.03.17; nr. 012867, dt. 21.06.17; nr. 

013016, dt. 13.06.17; nr. 013018, dt. 13.06.17; nr. 002792, datë 22.02.2017; nr. 002786, datë 

21.12.2016; nr. 002761, datë 04.11.2016; nr. 002698, datë 05.10.2017, nr. 13240, datë 12.12.2017, 

nr. 09126, 012121, 09127, 9145, 9076 dhe 09286, për sipërfaqe mbi 3 fishin e bazës së ndërtimit e 

cila e vlerësuar me çmimin e truallit për ZK 8501 dhe 8502 Berat, rezulton 6,602,177 lekë, deri në 

likuidimin e plotë të kësaj shume prej pronarëve përfitues, duke ndjekur të gjithë rruget ligjore, në 

bashkëpunim me institucionet përgjegjëse dhe plotësimin e dosjeve me certifikatat origjinale, sipas 

ligjit. 

         Brenda muajit Dhjetor 2019   

  

 E. MASA DISIPLINORE 
  

Mbështetur në Kreu IV, neni 11 germa “d” dhe “e” dhe nenet 37, 141, dhe 153 të ligjit nr. 7961, 

datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar me ligjin nr. 8085, datë 

13.03.1996, ligjin nr. 9125, datë 29.07.2003 dhe ligjin nr. 136/2015, Ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 

“Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme”, si dhe në kontratën individuale të punës, t’i kërkojmë 

Drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, Tiranë, vlerësimin e shkallës së 

përgjegjësisë për çdo punonjës të cituar më poshtë dhe marrjen e masave disiplinore nga “Vërejtje 

me shkrim” deri në “Largim nga puna”, për këta punonjës: 

  

I- Masa “Vërejtje me paralajmërim për largim nga puna” deri në “Largim nga Puna 

(zgjidhje e kontratës)”, për 6 punonjës si më poshtë: 

 

1 - Znj.B C, Regjistruese, 

Për faktin se: 

Në 1 rast, në ZK 8502, Lagja “Kala”, Qyteti Berat, ZVRPP Berat ka bërë regjistrimin e vendimit 

të gjykatës për 310m2 truall dhe 109.2m2 ndërtesë, pa u plotësuar shtojca 1 sipas pikës 8 të 

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

dhe të procedurës për nxjerrjen  urdhrit të regjistruesit” dhe nuk ka bërë verifikimin e formës dhe 

përmbajtjes sepse nuk ka verifikuar nëse palët ndërgjyqëse (në rastin konkret pala e paditur) 

janë thirrur si palë në gjykim apo jo. Veprim ky në kundërshtim me pikën 3/c të Udhëzimit nr. 2, 

datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve që verifikohen nga ZRPP dhe të 

procedurës për nxjerrjen urdhrit të regjistruesit” i cili citon se “Kur subjektet e përmendura (pala e 

paditur) në shkronjat nga "b" deri "ç" , të pikës 3, të këtij udhëzimi, nuk janë thirrur si palë në 

gjykim, kërkesa për regjistrim pezullohet dhe për pasurinë e paluajtshme, që përbën objektin e saj, 

regjistruesi lëshon urdhër për regjistrimin e kufizimit në seksionin përkatës të kartelës së 

pasurisë së paluajtshme, sipas nenit 59, të ligjit nr. 33/2012, datë 21.3.2012 "Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme". Në këtë rast, regjistruesi merr masat për njoftimin e këtyre subjekteve, 

në përputhje me dispozitat e ligjit të sipërpërmendur.” 

ZVRPP Berat ka vijuar me regjistrimin, pavarësisht faktit se palët e paditura nuk janë 

thirrur si palë në gjykim, pra pa ju dhënë mundësia për ushtrimin e të drejtës së përfaqësimit 

dhe mbrojtjes së interesave të ligjshëm të tyre. Për pasojë regjistrimi nuk është pezulluar nga 

specialistët e ZVRPP Berat dhe ish-regjistruesi nuk ka vendosur kufizim dhe nuk ka njoftuar 

palët për këtë fakt. Këto veprime bien në kundërshtim me pikën 7 të Udhëzimit nr. 2, datë 

12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve që verifikohen nga ZRPP dhe të procedurës 

për nxjerrjen urdhrit të regjistruesit”. 

Ndër të tjera, për këtë rast, është regjistruar kontrata e shitjes nr.1481 rep. Nr.745/2 kol. në emër të 

regjistrueses aktuale B C për sipërfaqen 155m2 truall dhe 33m2 ndërtesë. Në rastin e vendimit të 

mësipërm të gjykatës, B C (regjistruesja aktuale) ka marrë pjesë në proces në cilësinë e avokates së 
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palës paditëse. Nga verifikimi i praktikave për këto regjistrime rezulton se regjistruesja aktuale B 

C ka qenë në konflikt të pastër dhe të hapur interesi në regjistrimin e kontratës së shitjes dhe 

lëshimin e vërtetimit hipotekor datë 04.07.2018 në emër të saj, aq më tepër kur kjo kontratë 

vjen si pasojë e mos vendosjes së kufizimit për vendimin e gjykatës në të cilët nuk janë thirrur 

në proces palët e paditura dhe ku regjistruesja ka qenë avokate e palës paditëse. 
Këto veprime janë në kundërshtim me Ligjin Nr.9367, datë 7.4.2005 “Për parandalimin e konfliktit 

të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, i ndryshuar dhe nenin 30 të Kodit të procedurave 

administrative ku përcaktohet se “Nëpunësi publik ose anëtari i organit kolegjial nuk përfshihet 

në një procedurë administrative vendimmarrës, në rastet kur:  

a) ka një interes personal të drejtpërdrejtë ose jo të drejtpërdrejtë në vendimmarrjen në shqyrtim;  
b) bashkëshorti, bashkëjetuesi ose të afërmit e tij deri në shkallë të dytë kanë një interes të 

drejtpërdrejtë ose jo të drejtpërdrejtë në vendimmarrjen në shqyrtim;  

c) nëpunësi publik, ose anëtari i organit kolegjial ose edhe personat e parashikuar në shkronjën 

“b”, të këtij neni, kanë një interes të drejtpërdrejtë ose jo të drejtpërdrejtë në një çështje 

objektivisht të njëjtë dhe me të njëjtat rrethana ligjore me çështjen në shqyrtim;  

ç) nëpunësi publik ose anëtari i organit kolegjial ka marrë pjesë si ekspert, këshilltar, përfaqësues 

ose avokat privat në çështjen në shqyrtim;” dhe nenin 31 “1. Nëse nëpunësi publik ose anëtari i 

organit kolegjial të organit publik vëren një nga pengesat e parashikuara në nenin 30, të këtij Kodi, 

ai njofton Brenda muajit Shtator 2019 me shkrim eprorin e tij ose organin kolegjial.  

2. Çdo nëpunës tjetër, i cili ka dijeni mbi rastet e konfliktit të interesit, në përputhje me nenin 30, të 

këtij Kodi, njofton në përputhje me pikën 1 të këtij neni.  

3. Pala mund të kërkojë përjashtimin e pjesëmarrjes së një nëpunësi apo të një anëtari të organit 

kolegjial nga një procedurë administrative, deri në kohën e marrjes së vendimit, duke parashtruar 

arsyet për të cilat kërkohet përjashtimi nga vendimmarrja. Kërkesa bëhet me shkrim, i drejtohet 

eprorit dhe përmban të gjitha provat e mundshme në të cilat ajo mbështetet.  

4. Në çdo rast, deri në marrjen nga eprori të një vendimi përfundimtar, nëpunësi pezullohet nga 

procesi vendimmarrës.”. 

- për regjistrimin e lëshimin e certifikatës pronësisë datë 31.07.2018 pa vendosur kufizim hipotekor 

në seksionin “E”, në kushtet e mos zgjidhjes të marrëdhëniet me truallin mbi të cilin është ngritur 

ndërtimi informal, për lejen e legalizimit nr. 10002095, datë 13.12.2017 në emër të F Y Z, pasuria 

158/5 ND, ZK 1427, vol 7, faqe 102, në kundërshtim me pikën 16 të VKM 1095, datë 28.12.2015 

“Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme legalizuara”. Njëkohësisht për aplikimin me 2 

standarde, pasi nuk ka kërkuar KVVTP për njohjen e titullit pronësisë të AMTP 104, ndryshe nga 

AMTP 98 për të cilën ka kërkuar, e cila paraqet të njëjtat mangësi si në AMTP 104, në 

papajtueshmëri me ligjin nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për Shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të 

krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar dhe shkronjën “b” pika 1, të UKM 

nr. 2, datë 13.06.2013 “Për mënyrën e procedimit të organeve të administratës publike, për pasuritë 

e paluajtshme, të fituara me AMTP” dhe shkronja “a” pika 1, të UKM nr. 2, datë 13.01.2010.  

- për aplikimin me 2 standarde pasi nuk ka kërkuar dokumente te tjera, konkretisht mandat pagesën 

dhe formularin e pagesës së taksës ndikimit infrastrukturës, ndryshe nga regjistrimi i lejes 

legalizimit 1000044, date 04.04.2015 ku i ka siguruar këto dokumente sipas kërkesës saj nr. 344, 

datë 03.08.2018, në kundërshtim me kërkesat e rregullores së ZRPP pika 12.7, pika 16.5 dhe e. 

-Në 4 raste, në Zonat Kadastrale 8501 dhe 8502 “Berat”, sipas referencave përkatëse, ka kryer 

regjistrime të lejeve të legalizimit për godina banimi, në të cilat u konstatua se sipërfaqja e parcelës 

ndërtimore tejkalon 3-fishin e bazës së ndërtimit në kundërshtim me Ligjin nr. 9482, datë 

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

17, pika 1/a ku citohet “Kalimi i së drejtës së pronësisë mbi parcelën ndërtimore të ndërtimit pa 

leje kryhet sipas dispozitave të Kodit Civil. Parcela ndërtimore, për të cilën kalohet e drejta e 

pronësisë, përcaktohet në rastin e ndërtimeve pa leje me funksion banimi, si rregull, sipërfaqja e 

parcelës, për të cilën miratohet kalimi i së drejtës së pronësisë, duhet të jetë deri në masën e 

trefishit të bazës së ndërtimit, por në çdo rast jo më e madhe se 500 (pesëqind) m²”. Kjo sipërfaqe e 

tepërt është regjistruar dhe i ka kaluar në pronësi me anë të lejes së legalizimit. Sipërfaqja që është 

dhënë tepër mbi 3-fishin e bazës së ndërtimit në kundërshtim me Ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 

“Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, i ndryshuar, neni 17, pika 1/c, 

ku citohet : “Kur për shkak të përmasave ose plan vendosjes së parcelës ndërtimore, krijohen 
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sipërfaqe të lira që nuk mund të shfrytëzohen më vete për ndërtim, ato i shiten poseduesit të 

ndërtimit pa leje sipas vlerës së pronës, të miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave. Kalimi i 

së drejtës së pronësisë për këto sipërfaqe kryhet vetëm nëse poseduesi i ndërtimit pa leje shpreh 

vullnetin nëpërmjet një kërkese me shkrim.”Në zbatim të Ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për 

legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, i ndryshuar, neni 17, pika 1/c, për 

parcelat ndërtimore që kanë sipërfaqe më të madhe se trefishi i sipërfaqes së ndërtimit, diferenca e 

sipërfaqes mbi trefishin e bazës së ndërtimit duhej llogaritur me vlerën e tregut të përcaktuar në 

VKM nr. 514, datë 30.7.2014 ‘’Për miratimin e vlerës së pronës për secilin qark të Republikës së 

Shqipërisë’’, të ndryshuar me VKM nr. 89, datë 03.02.2016, e cila për Zonën Kadastrale nr. 8501, 

është 4183 lekë/m2.Sipas formularëve të pagesës së parcelës ndërtimore (dokumente fotokopje), 

duke zbritur pagesat e kryera, konstatohet se duhej paguar një diferencë në vlerë (lekë+bono) prej 

6,602,177 lekë.Vlera prej 6,602,177 lekë, e cila përfaqëson vlerën e llogaritur të sipërfaqes së 

parcelës ndërtimore pronë ‘’Shtet’’ për godina banimi, të shitur subjekteve informalë, mbi 3-

fishin e sipërfaqes së bazës së ndërtimit të legalizuar, do të konsiderohet si dëm ekonomik 

shkaktuar Buxhetit të Shtetit.Certifikatat e gjendjes familjare janë fotokopje, në kundërshtim me 

pikën 10, të vendimit të KM nr. 1095, datë 28.12.2015 “Për përcaktimin e rregullave të bashkërendimit 

të punës, ndërmjet aluizni-t dhe zqrpp-së, dhe të procedurave apo kufizimeve që zbatohen për efekt të 

regjistrimit të pasurive të legalizuara” (Trajtuar nё faqet 59 deri 79; 112-117; 119-122, të Raportit 

Përfundimtar tё Auditimit). 

 

2 -Znj. E Ç, specialist, për faktin se: 
-Në 29 raste, në Zonat Kadastrale 8501 dhe 8502 “Berat”, sipas referencave përkatëse, ka kryer 

regjistrime të lejeve të legalizimit për godina banimi, në të cilat u konstatua se sipërfaqja e parcelës 

ndërtimore tejkalon 3-fishin e bazës së ndërtimit në kundërshtim me Ligjin nr. 9482, datë 

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

17, pika 1/a ku citohet “Kalimi i së drejtës së pronësisë mbi parcelën ndërtimore të ndërtimit pa 

leje kryhet sipas dispozitave të Kodit Civil. Parcela ndërtimore, për të cilën kalohet e drejta e 

pronësisë, përcaktohet në rastin e ndërtimeve pa leje me funksion banimi, si rregull, sipërfaqja e 

parcelës, për të cilën miratohet kalimi i së drejtës së pronësisë, duhet të jetë deri në masën e 

trefishit të bazës së ndërtimit, por në çdo rast jo më e madhe se 500 (pesëqind) m²”. Kjo sipërfaqe e 

tepërt është regjistruar dhe i ka kaluar në pronësi me anë të lejes së legalizimit. Sipërfaqja që është 

dhënë tepër mbi 3-fishin e bazës së ndërtimit në kundërshtim me Ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 

“Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, i ndryshuar, neni 17, pika 1/c, 

ku citohet : “Kur për shkak të përmasave ose plan vendosjes së parcelës ndërtimore, krijohen 

sipërfaqe të lira që nuk mund të shfrytëzohen më vete për ndërtim, ato i shiten poseduesit të 

ndërtimit pa leje sipas vlerës së pronës, të miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave. Kalimi i 

së drejtës së pronësisë për këto sipërfaqe kryhet vetëm nëse poseduesi i ndërtimit pa leje shpreh 

vullnetin nëpërmjet një kërkese me shkrim.”Në zbatim të Ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për 

legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, i ndryshuar, neni 17, pika 1/c, për 

parcelat ndërtimore që kanë sipërfaqe më të madhe se trefishi i sipërfaqes së ndërtimit, diferenca e 

sipërfaqes mbi trefishin e bazës së ndërtimit duhej llogaritur me vlerën e tregut të përcaktuar në 

VKM nr. 514, datë 30.7.2014 ‘’Për miratimin e vlerës së pronës për secilin qark të Republikës së 

Shqipërisë’’, të ndryshuar me VKM nr. 89, datë 03.02.2016, e cila për Zonën Kadastrale nr. 8501, 

është 4183 lekë/m2.Sipas formularëve të pagesës së parcelës ndërtimore (dokumente fotokopje), 

duke zbritur pagesat e kryera, konstatohet se duhej paguar një diferencë në vlerë (lekë+bono) prej 

6,602,177 lekë. Vlera prej 6,602,177 lekë, e cila përfaqëson vlerën e llogaritur të sipërfaqes së 

parcelës ndërtimore pronë ‘’Shtet’’ për godina banimi, të shitur subjekteve informalë, mbi 3-

fishin e sipërfaqes së bazës së ndërtimit të legalizuar, do të konsiderohet si dëm ekonomik 

shkaktuar Buxhetit të Shtetit.Certifikatat e gjendjes familjare janë fotokopje, në kundërshtim me 

pikën 10, të vendimit të KM nr. 1095, datë 28.12.2015 “Për përcaktimin e rregullave të bashkërendimit 

të punës, ndërmjet Aluizni-t dhe ZQRPP-së, dhe të procedurave apo kufizimeve që zbatohen për 

efekt të regjistrimit të pasurive të legalizuara”. 

 -Në 5 raste, ka regjistruar leje ndërtimi në Zonën Muzeale, ku nga dokumentacioni në dosje: HTR, 

verifikimit nga sistemi geoportal-albania, numri i pasurisë (pasuria mëmë) dhe hartës me vijën 

kufizuese të zonës muzeale Berat, u konstatua se pasuria e regjistruar është pozicionuar në zonën 
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tampon (Muzeale) të Beratit dhe në këto kushte objekti informal me destinacion banimi nuk duhej 

regjistruar nga ZVRPP Berat, pasi është në zonën tampon dhe sipas Drejtorisë së Kulturës dhe 

Monumenteve të Qarkut Berat është klasifikuar si zonë arkeologjike ( tampon), në të cilën nuk 

lejohen ndërtime, njëkohësisht dhe legalizim të objekteve informale të ndërtuara.Siç shihet, është 

dhënë leje ndërtimi dhe nuk ka projekt të konfirmuar nga IMK dhe KKR, për veprimtari 

“Restauruese” apo “Konservuese”, por është kryer ndërtim i ri, e mbi këtë bazë është kryer 

regjistrimi në ZVRPP Berat.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, 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 

-Në 5 raste, ka regjistruar leje legalizimi, në kushtet kur sipas dokumentacionit të pronësisë, 

dërguar me shkresat e ZVRPP Berat, statusi juridik për pasuritë është pronë “E paregjistruar” dhe 

është bërë kufizim për ndërtim të paligjshëm. 

Por, sipas Hartës Treguese të Regjistrimit (HTR), bashkëlidhur shkresës së sipërpërmendur, 

konstatohet fakti se kemi të bëjmë me pasuri “Ndërtesë” dhe sipas shenjave konvencionale 

ndërtimi rezulton “i ligjshëm”, në posedim të subjektit informal. Rrjedhimisht konkludojmë se 

ndërtesa është e ligjshme dhe është adaptuar, përderisa ka shenjat konvencionale për të qenë e tillë, 

sipas Rregullores së brendshme të ZQRPP nr. 184, datë 08.04.1999, e ndryshuar, ku ndërtimi 

rezulton “i ligjshëm”. Kjo ndërtesë nuk duhej të ishte legalizuar dhe nuk duhej të ishte regjistruar 

nga ZVRPP Berat.  

-Në 1 rast, për diferencën 442,731 lekë të pa paguar për kalimin e parcelës ndërtimore në favor të 

përfituesit, pasuria 2/367, truall me sipërfaqe 500 m2 dhe ndërtesë banimi me 1-kat, me sipërfaqe 

114,4 m2, leje legalizimi 12.10.2017, në vol 39, faqe 54, ZK 8501, referencë 13240, për parcelat 

ndërtimore që kanë sipërfaqe më të madhe se trefishi i sipërfaqes së ndërtimit, në kundërshtim me 

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

i ndryshuar, neni 17, pika 1/c. 

-Në 1 rast, për regjistrimin pa kufizim dhe lëshimin e certifikatës pronësisë 15.02.2017, për 

pasurinë 13/666, vol 38, faqe 53-54, ZK 8501, me leje legalizimi 10000642, datë 29.07.2016, por 

ka përfshirë në parcelën ndërtimore prej 170 m2 edhe truallin e ndërtimit tjetër pa leje, i cili nuk 

është legalizuar dhe nuk pasqyrohet në asnjë dokument, sipas referencës 12662.  

Pasuria 13/666 dhe pasuria 13/667 vjen nga pasuria 13/480 truall “Shtet” me sipërfaqe 177 m2, vol 

32, faqe 159, ZK 8501,  truall i okupuar nga NS me 2 ndërtime pa leje mbi të. Kjo pasuri është 

kufizuar në seksionin”E” me 21.01.2013, por është hequr kufizimi për 2 ndërtimet pa leje me datë 

20.09.2016, sipas referencës 9200/2013 dhe referencës 12661 datë 20.09.2016. Ndërtimi tjetër pa 

leje nuk pasqyrohet në HTR, në lejen e legalizimit tek “kondicione të veçanta” në plan nivelimin 

etj, ndërsa trualli mbi të cilin është ngritur është legalizuar dhe regjistruar për llogari të objektit 

legalizuar. 

-Në 1 rast, për mos kufizim pasurish me leje ndërtimi, të cilat kanë detyrime të pa paguara për 

vlerën 9,945,699 lekë mungesë ardhurash, taksës ndikimit infrastrukturës, taksë kalimit të pronësisë 
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për sipërfaqen e përbashkët, penalitete dhe diferencë e pa paguar për kalimin e parcelës ndërtimore 

etj, sipas pasurive të paraqitura tek masat e zhdëmtimit. 

-Në 1 rast, për mos kufizim pasurish (pallate dhe apartamente me leje ndërtimi), të cilat kanë 

detyrime të pa paguara për vlerën 9,945,699 lekë mungesë ardhurash, taksës ndikimit 

infrastrukturës, taksë kalimit të pronësisë për sipërfaqen e përbashkët, penalitete dhe diferencë e pa 

paguar për kalimin e parcelës ndërtimore etj, sipas pasurive të paraqitura tek masat e zhdëmtimit. 

 

3. z. A S, specialist, për faktin se: 

Në 1 rast, në ZK 8502, Lagja “Kala”, Qyteti Berat, ZVRPP Berat ka bërë regjistrimin e vendimit 

të gjykatës për 310m2 truall dhe 109.2m2 ndërtesë, pa u plotësuar shtojca 1 sipas pikës 8 të 

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

dhe të procedurës  për nxjerjen urdhrit të regjistruesit” dhe nuk ka bërë verifikimin e formës dhe 

përmbajtjes sepse nuk ka verifikuar nëse palët  ndërgjyqëse (në rastin konkret pala e 

paditur) janë thirrur si palë në gjykim apo jo. Veprim ky në kundërshtim me pikën 3/c të 

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

dhe të procedurës për nxjerrjen  urdhrit të regjistruesit” i cili citon se “Kur subjektet e përmendura 

(pala e paditur) në shkronjat nga "b" deri "ç" , të pikës 3, të këtij udhëzimi, nuk janë thirrur si 

palë në gjykim, kërkesa për regjistrim pezullohet dhe për pasurinë e paluajtshme, që përbën 

objektin e saj, regjistruesi lëshon urdhër për regjistrimin e kufizimit në seksionin përkatës të 

kartelës së pasurisë së paluajtshme, sipas nenit 59, të ligjit nr. 33/2012, datë 21.3.2012 "Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme". Në këtë rast, regjistruesi merr masat për njoftimin e 

këtyre subjekteve, në përputhje me dispozitat e ligjit të sipërpërmendur.” 

ZVRPP Berat ka vijuar me regjistrimin, pavarësisht faktit se palët e paditura nuk janë 

thirrur si palë në gjykim, pra pa ju dhënë mundësia për ushtrimin e të drejtës së përfaqësimit 

dhe mbrojtjes së interesave të ligjshëm të tyre. Për pasojë regjistrimi nuk është pezulluar nga 

specialistët e ZVRPP Berat dhe ish-regjistruesi nuk ka vendosur kufizim dhe nuk ka njoftuar 

palët për këtë fakt. Këto veprime bien në kundërshtim me pikën 7 të Udhëzimit nr. 2, datë 

12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve që verifikohen nga ZRPP dhe të procedurës 

për nxjerrjen urdhrit të regjistruesit”. 

Ndër të tjera, për këtë rast, është regjistruar kontrata e shitjes nr.1481 rep. Nr.745/2 kol. në emër të 

regjistrueses aktuale B C për sipërfaqen 155m2 truall dhe 33m2 ndërtesë. Në rastin e vendimit të 

mësipërm të gjykatës, B C (regjistruesja aktuale) ka marrë pjesë në proces në cilësinë e avokates së 

palës paditëse. Nga verifikimi i praktikave për këto regjistrime rezulton se regjistruesja aktuale B 

C ka qenë në konflikt të pastër dhe të hapur interesi në regjistrimin e kontratës së shitjes dhe 

lëshimin e vërtetimit hipotekor datë 04.07.2018 në emër të saj, aq më tepër kur kjo kontratë 

vjen si pasojë e mos vendosjes së kufizimit për vendimin e gjykatës në të cilët nuk janë thirrur 

në proces palët e paditura dhe ku regjistruesja ka qenë avokate e palës paditëse. 
Këto veprime janë në kundërshtim me Ligjin Nr.9367, datë 7.4.2005 “Për parandalimin e konfliktit 

të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, i ndryshuar dhe nenin 30 të Kodit të procedurave 

administrative ku përcaktohet se “Nëpunësi publik ose anëtari i organit kolegjial nuk përfshihet 

në një procedurë administrative vendimmarrës, në rastet kur:  

a) ka një interes personal të drejtpërdrejtë ose jo të drejtpërdrejtë në vendimmarrjen në shqyrtim;  
b) bashkëshorti, bashkëjetuesi ose të afërmit e tij deri në shkallë të dytë kanë një interes të 

drejtpërdrejtë ose jo të drejtpërdrejtë në vendimmarrjen në shqyrtim;  

c) nëpunësi publik, ose anëtari i organit kolegjial ose edhe personat e parashikuar në shkronjën 

“b”, të këtij neni, kanë një interes të drejtpërdrejtë ose jo të drejtpërdrejtë në një çështje 

objektivisht të njëjtë dhe me të njëjtat rrethana ligjore me çështjen në shqyrtim;  

ç) nëpunësi publik ose anëtari i organit kolegjial ka marrë pjesë si ekspert, këshilltar, përfaqësues 

ose avokat privat në çështjen në shqyrtim;” dhe nenin 31 “1. Nëse nëpunësi publik ose anëtari i 

organit kolegjial të organit publik vëren një nga pengesat e parashikuara në nenin 30, të këtij Kodi, 

ai njofton Brenda muajit Shtator 2019 me shkrim eprorin e tij ose organin kolegjial.  

2. Çdo nëpunës tjetër, i cili ka dijeni mbi rastet e konfliktit të interesit, në përputhje me nenin 30, të 

këtij Kodi, njofton në përputhje me pikën 1 të këtij neni.  

3. Pala mund të kërkojë përjashtimin e pjesëmarrjes së një nëpunësi apo të një anëtari të organit 

kolegjial nga një procedurë administrative, deri në kohën e marrjes së vendimit, duke parashtruar 
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arsyet për të cilat kërkohet përjashtimi nga vendimmarrja. Kërkesa bëhet me shkrim, i drejtohet 

eprorit dhe përmban të gjitha provat e mundshme në të cilat ajo mbështetet.  

4. Në çdo rast, deri në marrjen nga eprori të një vendimi përfundimtar, nëpunësi pezullohet nga 

procesi vendimmarrës.”. 

 

4 -Z. B Z, specialist, për faktin se: 

-Në 1 rast, ka kryer regjistrim, me të meta e mangësi të konstatuara, ku në dokumentin AMTP 

origjinal të disponuar në Arkiv mungonte vula e institucioneve përkatëse pra nuk plotësohen 

elementet e formës dhe të përmbajtjes e për rrjedhojë, nuk duhej pranuar regjistrimi i pasurive, 

sepse veprimi i kryer bie në kundërshtim me ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015 “Kodi i Procedurave 

Administrative të Republikës së Shqipërisë” dhe me Vendimin e KM nr. 994, datë 9.12.2015 “Për 

procedurën e regjistrimit të akteve të marrjes së tokës në pronësi”, pikat 1 dhe 2. 

Sa më sipër, nuk rezulton që ZVRPP Berat  t`i jetë drejtuar me shkresë Bashkisë Ura-Vajgurore, për 

konfirmimin e pasurisë, megjithatë Bashkia Ura-Vajgurore me shkresë nr. 1025, datë 17.05.2018 ka 

dërguar relacionin për konfirmim të AMTP nr. 9, duke e argumentuar konfirmimin nëpërmjet Formularit 

6, sipas të cilit subjekti ka përfituar 21500 m2 tokë bujqësore, në një kohë që siç u përmend më sipër 

pasuritë e këtij subjekti rezultojnë 43120 m2, nga e cila 8020 m2 ka kaluar “Shtet”, pra mbeten 

35100 m2, me një diferencë më shumë prej 13600 m2 (35100-21500), përfituar më shumë tokë, 

veprim në kundërshtim me ligjin nr. 7501, datë 19.07.1991 “Për Tokën”, të ndryshuar dhe ligjin nr. 

8053, datë 21 .12.1995 “Për kalimin në pronësi pa shpërblim të tokës bujqësore”.Duke bërë 

vlerësimin sipas hartës së vlerës së pronës miratuar me VKM nr. 89, datë 03.02.2016, çmimi i tokës 

bujqësore prej 203 lekë/m2, efekt financiar prej 2,760,800 lekë. 

-Në 1 rast, ka kryer regjistrime me të meta e mangësi të konstatuara, ku sipas sistemit geoportal-

albania dhe HTR, rezulton se objekti ndodhen në ne një distancë prej buzës së Lumit Osum prej 90 

metrash dhe në këtë rast procesi i legalizimit duhej të kishte ndaluar, leja e legalizimit nuk duhet të 

ishte dhënë dhe nuk duhej kryer regjistrimi nga ZVRPP Berat, sepse në këtë zonë sipërfaqja e tokës 

është për përdorim publik dhe nuk ka konfirmim nga Këshilli Kombëtar i Ujit . 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me: 

-Ligjin ligjin nr. 33/2012, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, neni 25. 

-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”, ku citohet se: 

“Në tokat, pronë private dhe shtetërore, përbri brigjeve të lumenjve, përrenjve, kanaleve, liqeneve, 

pellgjeve, rezervuarëve, lagunave bregdetare dhe deteve duhet, detyrimisht, të lihet: 

a) një sipërfaqe toke e lirë për përdorim publik, me gjerësi nga 5 deri në 100 metra nga këto 

brigje, sipas përkufizimit të bërë në këtë ligj. Gjerësia e saj mund të shtrihet më tej në afërsi të 

grykës së lumenjve, në rrethinat e ngushta të rezervuarëve ose, kur kushtet topografike dhe 

hidrologjike të lumenjve, liqeneve ose rezervuarëve e bëjnë të nevojshme për sigurimin e njerëzve 

dhe të pasurisë. Veprimtaritë në këto zona përcaktohen me akte të Këshillit Kombëtar të Ujit.   

një sipërfaqe toke e lirë për zhvillimin e veprimtarive që përcaktohen nga Këshilli Kombëtar i Ujit, 

me gjerësi nga 100 m deri në 200 m”. 

 -VKM nr. 438, datë 28.6.2006 "Për përcaktimin e kritereve, të procedurave dhe dokumentacionit të 

zbatueshëm, për të kualifikuar objektet në ndërtim, që legalizohen ose jo", të ndryshuar, Kapitulli 3, 

pika III. 

-UKM 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”, pika 5, ku citohet se: 

“Kur akti, që njeh ose përmban fitimin e së drejtës së pronësisë, është akt administrativ, 

punonjësit e ZRPP-së, që përpunojnë kërkesat individuale për regjistrim, procedojnë duke 

verifikuar, sipas shtojcës 3 të këtij udhëzimi: 

a) elementet e formës, në përputhje me përcaktimet e pjesës VI të Kodit të Procedurave 

Administrative, dhe të ligjeve apo akteve nënligjore përkatëse, që rregullojnë regjimin e tyre” 

-Ligjin nr. 8485, date 12.5.1999 “Kodi i procedurave administrative te Republike se Shqipërisë”, 

Pjesa VI. 

-Ligjin nr. 44/2015, datë 30.04.2015 “Kodi i procedurave administrative te Republikës së Shqipërisë”, 

Pjesa V. 
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-Në 2 raste, ka kryer regjistrime me të meta e mangësi, ku konstatohet se parcelat ndërtimore të 

zëna, ndodhen në zonën përkatëse e regjistruar në zërin kadastral “Kullotë” dhe nga ana e 

ALUIZNI-t Berat, është miratuar leje legalizimi për banesë dhe nga ZVRPP Berat është ndryshuar 

edhe zërin kadastral, nga “Kullotë” në “Truall”, në një kohë që kompetenca për ndryshimin e zërit 

kadastral i takon Ministrit të Mjedisit, vetëm në kushtet e një investimi afatgjatë në veprimtari 

biznesi, veprimtari shoqërore, shëndetësore, sportive e turistike. 

Këto veprime janë një në kundërshtim, me nenet 10 dhe 17/3, 6 të ligjit nr. 9693, datë 19.03.2007 

“Për fondin kullosor”, i ndryshuar, ku përcaktohet: 

“Neni 10: “Heqja e një kullote apo livadhi nga fondi kullosor apo ndryshimi i destinacionit për një 

sipërfaqe kullote bëhet: 

Për sipërfaqe deri në 1 ha, me miratimin e ministrit. 

Neni 17/3: “Sipërfaqe të caktuara dhe toka të fondit kullosor, pronë shtetërore mund të jepen në 

përdorim, për të zhvilluar në to veprimtari shoqërore, shëndetësore, sportive e turistike, ....” 

Neni 17/6: “Kur veprimtaritë, që kërkohen të ushtrohen sipas pikës 3 të këtij neni, janë të 

përhershme apo afatgjata, si poligone ushtarake, miniera, pika të përhershme turistike, llixha e 

pika kurative, pista e stacione skish, subjekti kërkues zbaton procedurat për heqjen e kësaj 

sipërfaqeje nga fondi kullosor” 

-me pikën 3, të VKM nr. 1374, datë 10.10.2008 “Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave, që 

ndiqen për heqjen, shtimin dhe ndryshimin e destinacionit të fondit kullosor”, ku përcaktohet se: 

“Kërkesa për heqjen e sipërfaqeve nga fondi kullosor është e vlefshme vetëm kur bëhet për 

veprimtaritë e përcaktuara në nenin 17, të ligjit nr. 9385, datë 04.05.2005 “Për Pyjet dhe 

shërbimin pyjor, të ndryshuar, dhe qe janë në përputhje me pikën 6, të nenit 17, të ligjit nr. 9693, 

datë 19.03.2007 “Për fondin kullosor” 

Siç shihet, legalizimi i objektit informal “Godinë banim 1 Kat” dhe ndryshimi i destinacionit të 

parcelës ndërtimore 500 m2 nga “Kullotë” në “Truall”, është i paligjshëm, pasi nuk përfshihet në 

asnjërën nga veprimtaritë e përmendura më sipër dhe nuk ka kërkesë për heqjen nga fondi 

kullosor apo urdhër Ministri që të ketë bërë miratim për këtë ndryshim destinacioni. 

 

5 -Znj. Z C, specialist, për faktin se: 

-Në 1 rast, ka kryer regjistrime me të meta e mangësi të konstatuara, ku sipas sistemit geoportal-

albania dhe HTR, rezulton se objekti ndodhen në ne një distancë prej buzës së Lumit Osum prej 90 

metrash dhe në këtë rast procesi i legalizimit duhej të kishte ndaluar, leja e legalizimit nuk duhet të 

ishte dhënë dhe nuk duhej kryer regjistrimi nga ZVRPP Berat, sepse në këtë zonë sipërfaqja e tokës 

është për përdorim publik dhe nuk ka konfirmim nga Këshilli Kombëtar i Ujit . 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me: 

-Ligjin ligjin nr. 33/2012, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, neni 25. 

-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”. 

 -VKM nr. 438, datë 28.6.2006 "Për përcaktimin e kritereve, të procedurave dhe dokumentacionit të 

zbatueshëm, për të kualifikuar objektet në ndërtim, që legalizohen ose jo", të ndryshuar, Kapitulli 3, 

pika III. 

-UKM 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”, pika 5, ku citohet se: 

“Kur akti, që njeh ose përmban fitimin e së drejtës së pronësisë, është akt administrativ, 

punonjësit e ZRPP-së, që përpunojnë kërkesat individuale për regjistrim, procedojnë duke 

verifikuar, sipas shtojcës 3 të këtij udhëzimi: 

a) elementet e formës, në përputhje me përcaktimet e pjesës VI të Kodit të Procedurave 

Administrative, dhe të ligjeve apo akteve nënligjore përkatëse, që rregullojnë regjimin e tyre” 

-Ligjin nr. 8485, date 12.5.1999 “Kodi i procedurave administrative te Republike se Shqipërisë”, 

Pjesa VI. 

-Ligjin nr. 44/2015, datë 30.04.2015 “Kodi i procedurave administrative te Republikës së Shqipërisë”, 

Pjesa V. 

 

6 -Znj. M M, specialist, për faktin se: 
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-Në 2 raste, ka kryer regjistrime, me të meta e mangësi të konstatuara, ku në dokumentet AMTP 

origjinal të disponuar në Arkiv mungonte vula e institucioneve përkatëse pra nuk plotësohen 

elementet e formës dhe të përmbajtjes e për rrjedhojë, nuk duhej pranuar regjistrimi i pasurive, 

sepse veprimi i kryer bie në kundërshtim me ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015 “Kodi i Procedurave 

Administrative të Republikës së Shqipërisë” dhe me Vendimin e KM nr. 994, datë 9.12.2015 “Për 

procedurën e regjistrimit të akteve të marrjes së tokës në pronësi”, pikat 1 dhe 2. 

Sa më sipër, ZVRPP Berat i është drejtuar Bashkisë “Ura-Vajgurore” për konfirmim, ku në relacionet 

përkatës nuk përfshihet mungesa e vulës në AMTP-të, si elemente bazike të formës dhe i përmbajtjes së 

dokumentit. Relacionet nuk përmbanin pjesën përshkruese të faktit, si dhe argumentimin e mangësive 

të konstatuara.Bashkia Ura-Vajgurore ka kthyer përgjigje duke plotësuar mangësitë e evidentuara, në të 

cilat mangësi nuk përmendet mungesa e vulave në AMTP-të, si element bazik të formës dhe 

përmbajtjes së dokumentit duke mos e përshkruar shkresërisht këtë mangësi thelbësore që i kthen 

AMTP-të në akte juridikisht të pavlefshme.  

Sipërfaqja e mësipërme (20,919 m2) e vlerësuar me çmimin e tokës bujqësore për Bashkinë Berat 

(203 lekë/m2), rezulton 4,246,557 lekë efekt financiar. 

-Në 1 rast, ka kryer regjistrim pa vendosur kufizim hipotekor në seksionin “E”, në kushtet e mos 

zgjidhjes të marrëdhëniet me truallin mbi të cilin është ngritur ndërtimi informal, për lejen e 

legalizimit nr. 10002095, datë 13.12.2017 në emër të F Y Z, pasuria 158/5 ND, ZK 1427, vol 7, 

faqe 102, në kundërshtim me pikën 16 të VKM 1095, datë 28.12.2015 “Për regjistrimin e pasurive 

të paluajtshme legalizuara”. Njëkohësisht për aplikimin me 2 standarde, pasi nuk ka kërkuar 

KVVTP për njohjen e titullit pronësisë të AMTP 104, ndryshe nga AMTP 98 për të cilën ka 

kërkuar, e cila paraqet të njëjtat mangësi si në AMTP 104, në papajtueshmëri me ligjin nr. 9948, 

datë 07.07.2008 “Për Shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën 

bujqësore”, të ndryshuar dhe shkronjën “b” pika 1, të UKM nr. 2, datë 13.06.2013 “Për mënyrën e 

procedimit të organeve të administratës publike, për pasuritë e paluajtshme, të fituara me AMTP” 

dhe shkronja “a” pika 1, të UKM nr. 2, datë 13.01.2010.  

- për regjistrimin pa vendosur kufizim hipotekor në seksionin “E”, në kushtet e mos zgjidhjes të 

marrëdhëniet me truallin mbi të cilin është ngritur ndërtimi informal, për lejen e legalizimit nr. 

10002095, datë 13.12.2017 në emër të F Y Z, pasuria 158/5 ND, ZK 1427, vol 7, faqe 102, në 

kundërshtim me pikën 16 të VKM 1095, datë 28.12.2015 “Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme legalizuara”. Njëkohësisht për aplikimin me 2 standarde, pasi nuk ka kërkuar KVVTP 

për njohjen e titullit pronësisë të AMTP 104, ndryshe nga AMTP 98 për të cilën ka kërkuar, e cila 

paraqet të njëjtat mangësi si në AMTP 104, në papajtueshmëri me ligjin nr. 9948, datë 07.07.2008 

“Për Shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të 

ndryshuar dhe shkronjën “b” pika 1, të UKM nr. 2, datë 13.06.2013 “Për mënyrën e procedimit të 

organeve të administratës publike, për pasuritë e paluajtshme, të fituara me AMTP” dhe shkronja 

“a” pika 1, të UKM nr. 2, datë 13.01.2010.  

 

E.1. PËR PUNONJËSIT E LARGUAR DHE QË NUK KANË ADRESIM 

INSTITUCIONAL 
  

I. Për ish drejtuesit dhe ish punonjësit nuk rekomandojmë masa disiplinore, pasi nuk kemi adresim 

institucional për marrëdhënie pune në administratën publike. Masa disiplinore e propozuar nga ana 

jonë, në bazë të shkeljeve të konstatuara, do të ishte “Ndërprerje të marrëdhënieve të punës”, sipas 

shkallës së përgjegjësisë, përkatësisht për:  

1.Z. F P ish-Regjistrues, për faktin se: 

-Ka kryer regjistrim, sipas referencës nr. 00196 dhe nr. 0075 , datë 23.06.2005 dhe sipas Urdhrit të 

Brendshëm nr. 249, datë 23.06.2005, (shtrirje në periudhat e mëparshme), në ZK nr. 2881, 

Pashalli, vol. 4, faqe 200 dhe ZK nr. 2075 Konisbaltë, pasuritë nr. 1328 dhe 640, përfunduar 

regjistrimi fillestar dhe plotësuar rubrika ‘’DATA’’ (PËRFUNDIMTARE), dhe pasuria nr. 1328 

është regjistruar sipërfaqe ‘’Kullotë’’, pronë ‘’Shtet’’, e cila sipërfaqe është rregulluar me pasurinë 

e ZK Konisbaltë për efekte të regjistrimit të Repartit Ushtarak 44.53 

Pasuria nr. 1328 është ndarë në dy pasuri bija (1328/1 dhe 1328/2) regjistruar në vol. 5 faqe 52 dhe 

53, ku pasuria 1328/1: 703393 m2 dhe 1328/2: 6336 m2, pra është ndarë një sipërfaqe prej 709729 

m2 (pas zbritjes prej 3500 m2) duke mbetur një sipërfaqe prej 2764 m2 e pashpërndarë, sipërfaqe e 
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paregjistruar (e fshehur), gjë që le shteg përbën dëm pasuror dhe abuzim për përfitim me pronën e 

shtetit.  

Baza ligjore për kryerjen e korrigjimit është shkresa e MM nr. 10773, datë 21.10.2003 dhe VKM 

nr. 515, datë 18.07.2003 “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme  

Mbi këtë bazë është kryer regjistrimi në ZVRPP Berat, i 2 pasurive nr. 1328/1 dhe 1328/2, 

“Kullotë”, ku sipërfaqja e përgjithshme që është ulur dhe ajo prej 2764 m2, gjë që le shteg për 

abuzim dhe përfitim në dëm të pronës së shtetit me një vlerësim financiar 306,804 lekë (2764 m2 x 

111 lekë/m2). 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme, janë në kundërshtim me Kreun II, të Rregullores së 

Brendshme nr. 184, datë 08.04.1999. 

-Në 4 raste, ka regjistruar leje ndërtimi në Zonën Muzeale, ku nga dokumentacioni në dosje: HTR, 

verifikimit nga sistemi geoportal-albania, numri i pasurisë (pasuria mëmë) dhe hartës me vijën 

kufizuese të zonës muzeale Berat, u konstatua se pasuria e regjistruar është pozicionuar në zonën 

tampon (Muzeale) të Beratit dhe në këto kushte objekti informal me destinacion banimi nuk duhej 

regjistruar nga ZVRPP Berat, pasi është në zonën tampon dhe sipas Drejtorisë së Kulturës dhe 

Monumenteve të Qarkut Berat është klasifikuar si zonë arkeologjike ( tampon), në të cilën nuk 

lejohen ndërtime, njëkohësisht dhe legalizim të objekteve informale të ndërtuara.Siç shihet, është 

dhënë leje ndërtimi dhe nuk ka projekt të konfirmuar nga IMK dhe KKR, për veprimtari 

“Restauruese” apo “Konservuese”, por është kryer ndërtim i ri, e mbi këtë bazë është kryer 

regjistrimi në ZVRPP Berat.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, 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 

 

2. Z. A B, ish-Regjistrues,  

për faktin se: 

-Në 10 raste, ka kryer regjistrime me të meta e mangësi të konstatuara, në zbatimin e procedurave 

ligjore e nënligjore në pranimin dhe administrimin e dokumentacionit tekniko ligjor për regjistrim, 

në favor të përfituesve të tokës bujqësore me AMTP të cilat, në procesin e përmirësimit/përditësimit 

të pasurive, pjesë të së cilave pasuri janë marrë me qira, në përdorim dhe servitut dhe janë në favor 

të projektit të Gazsjellësit Trans Adriatik (projekti TAP)”, duke u regjistruar në seksionin “D” të KPP. 

Konstatohet se regjistrimi i pasurive nga ZVRPP Berat është i parregullt, pasi në dokumentet 

AMTP origjinalë të disponuara në Arkiv, mungojnë vulat e institucioneve përkatëse pra nuk 

plotësohen elementet e formës dhe të përmbajtjes e për rrjedhojë, nuk duhej pranuar regjistrimi i 

pasurive, sepse veprimet e kryera bien në kundërshtim me ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015 “Kodi 

i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë” dhe me udhëzimin e KM nr. 2, datë 

13.6.2013 ‘’Për mënyrën e procedimit të organeve të administratës publike për pasuritë e 

paluajtshme, të fituara me aktin e marrjes së tokës në pronësi (AMTP)’’, pika 4/b. Në këto raste nga 

punonjësit, që përpunojnë praktikat, mangësitë e konstatuara, duhej t` i referoheshin regjistruesit në 

formë të shkruar, duke treguar hollësisht këto mangësi dhe shkelje të konstatuara, ku ZVRPP-ja, 

brenda 2 (dy) ditëve pune nga data e konstatimit, duhet t`i drejtohej mbajtësit të parë të titullit të 
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pronësisë dhe komunës/bashkisë për të bërë saktësimin e plan-vendosjes sipas sipërfaqes së 

pasurisë në fjalë të dhënë në AMTP, si dhe KVTP Prefektura Berat. 

- për mos kufizim pasurish (pallate dhe apartamente me leje ndërtimi), të cilat kanë detyrime të pa 

paguara për vlerën 9,945,699 lekë mungesë ardhurash, taksës ndikimit infrastrukturës, taksë kalimit 

të pronësisë për sipërfaqen e përbashkët, penalitete dhe diferencë e pa paguar për kalimin e parcelës 

ndërtimore etj, sipas pasurive të paraqitura tek masat e zhdëmtimit. 

-Në 7 raste, në Zonat Kadastrale 8501 dhe 8502 “Berat”, sipas referencave përkatëse, ka kryer 

regjistrime të lejeve të legalizimit për godina banimi, në të cilat u konstatua se sipërfaqja e parcelës 

ndërtimore tejkalon 3-fishin e bazës së ndërtimit në kundërshtim me Ligjin nr. 9482, datë 

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

17, pika 1/a ku citohet “Kalimi i së drejtës së pronësisë mbi parcelën ndërtimore të ndërtimit pa 

leje kryhet sipas dispozitave të Kodit Civil. Parcela ndërtimore, për të cilën kalohet e drejta e 

pronësisë, përcaktohet në rastin e ndërtimeve pa leje me funksion banimi, si rregull, sipërfaqja e 

parcelës, për të cilën miratohet kalimi i së drejtës së pronësisë, duhet të jetë deri në masën e 

trefishit të bazës së ndërtimit, por në çdo rast jo më e madhe se 500 (pesëqind) m²”. Kjo sipërfaqe e 

tepërt është regjistruar dhe i ka kaluar në pronësi me anë të lejes së legalizimit. Sipërfaqja që është 

dhënë tepër mbi 3-fishin e bazës së ndërtimit në kundërshtim me Ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 

“Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, i ndryshuar, neni 17, pika 1/c, 

ku citohet : “Kur për shkak të përmasave ose plan vendosjes së parcelës ndërtimore, krijohen 

sipërfaqe të lira që nuk mund të shfrytëzohen më vete për ndërtim, ato i shiten poseduesit të 

ndërtimit pa leje sipas vlerës së pronës, të miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave. Kalimi i 

së drejtës së pronësisë për këto sipërfaqe kryhet vetëm nëse poseduesi i ndërtimit pa leje shpreh 

vullnetin nëpërmjet një kërkese me shkrim.”Në zbatim të Ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për 

legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, i ndryshuar, neni 17, pika 1/c, për 

parcelat ndërtimore që kanë sipërfaqe më të madhe se trefishi i sipërfaqes së ndërtimit, diferenca e 

sipërfaqes mbi trefishin e bazës së ndërtimit duhej llogaritur me vlerën e tregut të përcaktuar në 

VKM nr. 514, datë 30.7.2014 ‘’Për miratimin e vlerës së pronës për secilin qark të Republikës së 

Shqipërisë’’, të ndryshuar me VKM nr. 89, datë 03.02.2016, e cila për Zonën Kadastrale nr. 8501, 

është 4183 lekë/m2.Sipas formularëve të pagesës së parcelës ndërtimore (dokumente fotokopje), 

duke zbritur pagesat e kryera, konstatohet se duhej paguar një diferencë në vlerë (lekë+bono) prej 

6,602,177 lekë.Vlera prej 6,602,177 lekë, e cila përfaqëson vlerën e llogaritur të sipërfaqes së 

parcelës ndërtimore pronë ‘’Shtet’’ për godina banimi, të shitur subjekteve informalë, mbi 3-

fishin e sipërfaqes së bazës së ndërtimit të legalizuar, do të konsiderohet si dëm ekonomik 

shkaktuar Buxhetit të Shtetit.Certifikatat e gjendjes familjare janë fotokopje, në kundërshtim me 

pikën 10, të vendimit të KM nr. 1095, datë 28.12.2015 “Për përcaktimin e rregullave të bashkërendimit 

të punës, ndërmjet aluizni-t dhe zqrpp-së, dhe të procedurave apo kufizimeve që zbatohen për efekt të 

regjistrimit të pasurive të legalizuara”. 

-Në 2 raste, ka regjistruar leje ndërtimi në Zonën Muzeale, ku nga dokumentacioni në dosje: HTR, 

verifikimit nga sistemi geoportal-albania, numri i pasurisë (pasuria mëmë) dhe hartës me vijën 

kufizuese të zonës muzeale Berat, u konstatua se pasuria e regjistruar është pozicionuar në zonën 

tampon (Muzeale) të Beratit dhe në këto kushte objekti informal me destinacion banimi nuk duhej 

regjistruar nga ZVRPP Berat, pasi është në zonën tampon dhe sipas Drejtorisë së Kulturës dhe 

Monumenteve të Qarkut Berat është klasifikuar si zonë arkeologjike ( tampon), në të cilën nuk 

lejohen ndërtime, njëkohësisht dhe legalizim të objekteve informale të ndërtuara.Siç shihet, është 

dhënë leje ndërtimi dhe nuk ka projekt të konfirmuar nga IMK dhe KKR, për veprimtari 

“Restauruese” apo “Konservuese”, por është kryer ndërtim i ri, e mbi këtë bazë është kryer 

regjistrimi në ZVRPP Berat.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, 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 
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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 

-Në 4 raste, ka kryer regjistrime me të meta e mangësi të konstatuara, ku sipas sistemit geoportal-

albania dhe HTR, rezulton se objekti ndodhen në ne një distancë prej buzës së Lumit Osum prej një 

distance më pak se 200 metrash dhe në këtë rast procesi i legalizimit duhej të kishte ndaluar, leja 

e legalizimit nuk duhet të ishte dhënë dhe nuk duhej kryer regjistrimi nga ZVRPP Berat, sepse në 

këtë zonë sipërfaqja e tokës është për përdorim publik dhe nuk ka konfirmim nga Këshilli 

Kombëtar i Ujit . 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me: 

-Ligjin ligjin nr. 33/2012, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, neni 25. 

-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”, ku citohet se: 

“Në tokat, pronë private dhe shtetërore, përbri brigjeve të lumenjve, përrenjve, kanaleve, liqeneve, 

pellgjeve, rezervuarëve, lagunave bregdetare dhe deteve duhet, detyrimisht, të lihet: 

b) një sipërfaqe toke e lirë për përdorim publik, me gjerësi nga 5 deri në 100 metra nga këto 

brigje, sipas përkufizimit të bërë në këtë ligj. Gjerësia e saj mund të shtrihet më tej në afërsi të 

grykës së lumenjve, në rrethinat e ngushta të rezervuarëve ose, kur kushtet topografike dhe 

hidrologjike të lumenjve, liqeneve ose rezervuarëve e bëjnë të nevojshme për sigurimin e njerëzve 

dhe të pasurisë. Veprimtaritë në këto zona përcaktohen me akte të Këshillit Kombëtar të Ujit.   

një sipërfaqe toke e lirë për zhvillimin e veprimtarive që përcaktohen nga Këshilli Kombëtar i Ujit, 

me gjerësi nga 100 m deri në 200 m”. 

 -VKM nr. 438, datë 28.6.2006 "Për përcaktimin e kritereve, të procedurave dhe dokumentacionit të 

zbatueshëm, për të kualifikuar objektet në ndërtim, që legalizohen ose jo", të ndryshuar, Kapitulli 3, 

pika III. 

-UKM 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”, pika 5, ku citohet se: 

“Kur akti, që njeh ose përmban fitimin e së drejtës së pronësisë, është akt administrativ, 

punonjësit e ZRPP-së, që përpunojnë kërkesat individuale për regjistrim, procedojnë duke 

verifikuar, sipas shtojcës 3 të këtij udhëzimi: 

a) elementet e formës, në përputhje me përcaktimet e pjesës VI të Kodit të Procedurave 

Administrative, dhe të ligjeve apo akteve nënligjore përkatëse, që rregullojnë regjimin e tyre” 

-Ligjin nr. 8485, date 12.5.1999 “Kodi i procedurave administrative te Republike se Shqipërisë”, 

Pjesa VI. 

-Ligjin nr. 44/2015, datë 30.04.2015 “Kodi i procedurave administrative te Republikës së Shqipërisë”, 

Pjesa V. 

-Në 3 raste, ka kryer regjistrime me të meta e mangësi, ku konstatohet se parcelat ndërtimore të 

zëna, ndodhen në zonën përkatëse e regjistruar në zërin kadastral “Kullotë” dhe nga ana e 

ALUIZNI-t Berat, është miratuar leje legalizimi për banesë dhe nga ZVRPP Berat është ndryshuar 

edhe zërin kadastral, nga “Kullotë” në “Truall”, në një kohë që kompetenca për ndryshimin e zërit 

kadastral i takon Ministrit të Mjedisit, vetëm në kushtet e një investimi afatgjatë në veprimtari 

biznesi, veprimtari shoqërore, shëndetësore, sportive e turistike. 

Këto veprime janë një në kundërshtim, me nenet 10 dhe 17/3, 6 të ligjit nr. 9693, datë 19.03.2007 

“Për fondin kullosor”, i ndryshuar, ku përcaktohet: 

“Neni 10: “Heqja e një kullote apo livadhi nga fondi kullosor apo ndryshimi i destinacionit për një 

sipërfaqe kullote bëhet: 

Për sipërfaqe deri në 1 ha, me miratimin e ministrit. 

Neni 17/3: “Sipërfaqe të caktuara dhe toka të fondit kullosor, pronë shtetërore mund të jepen në 

përdorim, për të zhvilluar në to veprimtari shoqërore, shëndetësore, sportive e turistike, ....” 
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Neni 17/6: “Kur veprimtaritë, që kërkohen të ushtrohen sipas pikës 3 të këtij neni, janë të 

përhershme apo afatgjata, si poligone ushtarake, miniera, pika të përhershme turistike, llixha e 

pika kurative, pista e stacione skish, subjekti kërkues zbaton procedurat për heqjen e kësaj 

sipërfaqeje nga fondi kullosor” 

-me pikën 3, të VKM nr. 1374, datë 10.10.2008 “Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave, që 

ndiqen për heqjen, shtimin dhe ndryshimin e destinacionit të fondit kullosor”, ku përcaktohet se: 

“Kërkesa për heqjen e sipërfaqeve nga fondi kullosor është e vlefshme vetëm kur bëhet për 

veprimtaritë e përcaktuara në nenin 17, të ligjit nr. 9385, datë 04.05.2005 “Për Pyjet dhe 

shërbimin pyjor, të ndryshuar, dhe qe janë në përputhje me pikën 6, të nenit 17, të ligjit nr. 9693, 

datë 19.03.2007 “Për fondin kullosor” 

Siç shihet, legalizimi i objektit informal “Godinë banim 1 Kat” dhe ndryshimi i destinacionit të 

parcelës ndërtimore 500 m2 nga “Kullotë” në “Truall”, është i paligjshëm, pasi nuk përfshihet në 

asnjërën nga veprimtaritë e përmendura më sipër dhe nuk ka kërkesë për heqjen nga fondi 

kullosor apo urdhër Ministri që të ketë bërë miratim për këtë ndryshim destinacioni. 

-Në 3 raste, ka regjistruar leje legalizimi, në kushtet kur sipas dokumentacionit të pronësisë, 

dërguar me shkresat e ZVRPP Berat, statusi juridik për pasuritë është pronë “E paregjistruar” dhe 

është bërë kufizim për ndërtim të paligjshëm. 

Por, sipas Hartës Treguese të Regjistrimit (HTR), bashkëlidhur shkresës së sipërpërmendur, 

konstatohet fakti se kemi të bëjmë me pasuri “Ndërtesë” dhe sipas shenjave konvencionale 

ndërtimi rezulton “i ligjshëm”, në posedim të subjektit informal. Rrjedhimisht konkludojmë se 

ndërtesa është e ligjshme dhe është adaptuar, përderisa ka shenjat konvencionale për të qenë e tillë, 

sipas Rregullores së brendshme të ZQRPP nr. 184, datë 08.04.1999, e ndryshuar, ku ndërtimi 

rezulton “i ligjshëm”. Kjo ndërtesë nuk duhej të ishte legalizuar dhe nuk duhej të ishte regjistruar 

nga ZVRPP Berat.  

 

3. Z.R P, ish-Regjistrues, 

Për faktin se: 

-Në 2 raste, ka kryer regjistrime, me të meta e mangësi të konstatuara, ku në dokumentet AMTP 

origjinal të disponuar në Arkiv mungonte vula e institucioneve përkatëse pra nuk plotësohen 

elementet e formës dhe të përmbajtjes e për rrjedhojë, nuk duhej pranuar regjistrimi i pasurive, 

sepse veprimi i kryer bie në kundërshtim me ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015 “Kodi i Procedurave 

Administrative të Republikës së Shqipërisë” dhe me Vendimin e KM nr. 994, datë 9.12.2015 “Për 

procedurën e regjistrimit të akteve të marrjes së tokës në pronësi”, pikat 1 dhe 2. 

Sa më sipër, ZVRPP Berat i është drejtuar Bashkisë “Ura-Vajgurore” për konfirmim, ku në relacionet 

përkatës nuk përfshihet mungesa e vulës në AMTP-të, si elemente bazike të formës dhe i përmbajtjes së 

dokumentit. Relacionet nuk përmbanin pjesën përshkruese të faktit, si dhe argumentimin e mangësive 

të konstatuara.Bashkia Ura-Vajgurore ka kthyer përgjigje duke plotësuar mangësitë e evidentuara, në të 

cilat mangësi nuk përmendet mungesa e vulave në AMTP-të, si element bazik të formës dhe 

përmbajtjes së dokumentit duke mos e përshkruar shkresërisht këtë mangësi thelbësore që i kthen 

AMTP-të në akte juridikisht të pavlefshme.  

Sipërfaqja e mësipërme (20,919 m2) e vlerësuar me çmimin e tokës bujqësore për Bashkinë Berat 

(203 lekë/m2), rezulton 4,246,557 lekë efekt financiar. 

- për rregjistrimin dhe lëshimin e certifikatave të pronësisë për sipërfaqen tepër 4295 m2, pasi nga 

34710 m2 i takon sipas normës për frymë 30415 m2, sipas AMTP 106, e cila është e parregullt dhe 

pa njohje të titullit të pronësisë nga KVVTP, vol 1, faqe 6, kaluar tek vol 7, faqe 15-16, pasuria 

154/6, 154/56 dhe 154/57, ZK 1427, Cukalat, referenca 106, 033, 034, dhe 042 (Dokumentacioni i 

komunës Cukalat nuk është i saktë dhe është i korrigjuar, pasi vertetimi datë 11.01.2008 paraqet 

sipërfaqen 38100 m2, nga 30415 m2 që duhej sipas frymëve). 

- për mos vendosjen e kufizimit dhe mos vendosjen e shënimit në KPP tek “përshkrimi i veçantë” 

për pasurinë e AMTP 143, ZK 1427, Cukalat, vol 3, faqe 11 etj, sipas vendimit KVVTP 271, datë 

31.07.2017, për sipërfaqen e përfituar tepër 18393 m2 për të kaluar “shtet”,  

-Në 13 raste, në Zonat Kadastrale 8501 dhe 8502 “Berat”, sipas referencave përkatëse, ka kryer 

regjistrime të lejeve të legalizimit për godina banimi, në të cilat u konstatua se sipërfaqja e parcelës 

ndërtimore tejkalon 3-fishin e bazës së ndërtimit në kundërshtim me Ligjin nr. 9482, datë 

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



35 
 

17, pika 1/a ku citohet “Kalimi i së drejtës së pronësisë mbi parcelën ndërtimore të ndërtimit pa 

leje kryhet sipas dispozitave të Kodit Civil. Parcela ndërtimore, për të cilën kalohet e drejta e 

pronësisë, përcaktohet në rastin e ndërtimeve pa leje me funksion banimi, si rregull, sipërfaqja e 

parcelës, për të cilën miratohet kalimi i së drejtës së pronësisë, duhet të jetë deri në masën e 

trefishit të bazës së ndërtimit, por në çdo rast jo më e madhe se 500 (pesëqind) m²”. Kjo sipërfaqe e 

tepërt është regjistruar dhe i ka kaluar në pronësi me anë të lejes së legalizimit. Sipërfaqja që është 

dhënë tepër mbi 3-fishin e bazës së ndërtimit në kundërshtim me Ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 

“Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, i ndryshuar, neni 17, pika 1/c, 

ku citohet : “Kur për shkak të përmasave ose plan vendosjes së parcelës ndërtimore, krijohen 

sipërfaqe të lira që nuk mund të shfrytëzohen më vete për ndërtim, ato i shiten poseduesit të 

ndërtimit pa leje sipas vlerës së pronës, të miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave. Kalimi i 

së drejtës së pronësisë për këto sipërfaqe kryhet vetëm nëse poseduesi i ndërtimit pa leje shpreh 

vullnetin nëpërmjet një kërkese me shkrim.”Në zbatim të Ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për 

legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, i ndryshuar, neni 17, pika 1/c, për 

parcelat ndërtimore që kanë sipërfaqe më të madhe se trefishi i sipërfaqes së ndërtimit, diferenca e 

sipërfaqes mbi trefishin e bazës së ndërtimit duhej llogaritur me vlerën e tregut të përcaktuar në 

VKM nr. 514, datë 30.7.2014 ‘’Për miratimin e vlerës së pronës për secilin qark të Republikës së 

Shqipërisë’’, të ndryshuar me VKM nr. 89, datë 03.02.2016, e cila për Zonën Kadastrale nr. 8501, 

është 4183 lekë/m2.Sipas formularëve të pagesës së parcelës ndërtimore (dokumente fotokopje), 

duke zbritur pagesat e kryera, konstatohet se duhej paguar një diferencë në vlerë (lekë+bono) prej 

6,602,177 lekë.Vlera prej 6,602,177 lekë, e cila përfaqëson vlerën e llogaritur të sipërfaqes së 

parcelës ndërtimore pronë ‘’Shtet’’ për godina banimi, të shitur subjekteve informalë, mbi 3-

fishin e sipërfaqes së bazës së ndërtimit të legalizuar, do të konsiderohet si dëm ekonomik 

shkaktuar Buxhetit të Shtetit.Certifikatat e gjendjes familjare janë fotokopje, në kundërshtim me 

pikën 10, të vendimit të KM nr. 1095, datë 28.12.2015 “Për përcaktimin e rregullave të bashkërendimit 

të punës, ndërmjet aluizni-t dhe zqrpp-së, dhe të procedurave apo kufizimeve që zbatohen për efekt të 

regjistrimit të pasurive të legalizuara”. 

-Në 6 raste, ka regjistruar leje ndërtimi në Zonën Muzeale, ku nga dokumentacioni në dosje: HTR, 

verifikimit nga sistemi geoportal-albania, numri i pasurisë (pasuria mëmë) dhe hartës me vijën 

kufizuese të zonës muzeale Berat, u konstatua se pasuria e regjistruar është pozicionuar në zonën 

tampon (Muzeale) të Beratit dhe në këto kushte objekti informal me destinacion banimi nuk duhej 

regjistruar nga ZVRPP Berat, pasi është në zonën tampon dhe sipas Drejtorisë së Kulturës dhe 

Monumenteve të Qarkut Berat është klasifikuar si zonë arkeologjike ( tampon), në të cilën nuk 

lejohen ndërtime, njëkohësisht dhe legalizim të objekteve informale të ndërtuara.Siç shihet, është 

dhënë leje ndërtimi dhe nuk ka projekt të konfirmuar nga IMK dhe KKR, për veprimtari 

“Restauruese” apo “Konservuese”, por është kryer ndërtim i ri, e mbi këtë bazë është kryer 

regjistrimi në ZVRPP Berat.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, 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 
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-Në 1 rast, ka regjistruar leje legalizimi, në kushtet kur sipas dokumentacionit të pronësisë, dërguar 

me shkresat e ZVRPP Berat, statusi juridik për pasuritë është pronë “E paregjistruar” dhe është 

bërë kufizim për ndërtim të paligjshëm. 

Por, sipas Hartës Treguese të Regjistrimit (HTR), bashkëlidhur shkresës së sipërpërmendur, 

konstatohet fakti se kemi të bëjmë me pasuri “Ndërtesë” dhe sipas shenjave konvencionale 

ndërtimi rezulton “i ligjshëm”, në posedim të subjektit informal. Rrjedhimisht konkludojmë se 

ndërtesa është e ligjshme dhe është adaptuar, përderisa ka shenjat konvencionale për të qenë e tillë, 

sipas Rregullores së brendshme të ZQRPP nr. 184, datë 08.04.1999, e ndryshuar, ku ndërtimi 

rezulton “i ligjshëm”. Kjo ndërtesë nuk duhej të ishte legalizuar dhe nuk duhej të ishte regjistruar 

nga ZVRPP Berat.  

 

4. Z.A M, ish-Regjistrues, 

Për faktin se: 

-Në 3 raste, ka regjistruar leje ndërtimi në Zonën Muzeale, ku nga dokumentacioni në dosje: HTR, 

verifikimit nga sistemi geoportal-albania, numri i pasurisë (pasuria mëmë) dhe hartës me vijën 

kufizuese të zonës muzeale Berat, u konstatua se pasuria e regjistruar është pozicionuar në zonën 

tampon (Muzeale) të Beratit dhe në këto kushte objekti informal me destinacion banimi nuk duhej 

regjistruar nga ZVRPP Berat, pasi është në zonën tampon dhe sipas Drejtorisë së Kulturës dhe 

Monumenteve të Qarkut Berat është klasifikuar si zonë arkeologjike ( tampon), në të cilën nuk 

lejohen ndërtime, njëkohësisht dhe legalizim të objekteve informale të ndërtuara.Siç shihet, është 

dhënë leje ndërtimi dhe nuk ka projekt të konfirmuar nga IMK dhe KKR, për veprimtari 

“Restauruese” apo “Konservuese”, por është kryer ndërtim i ri, e mbi këtë bazë është kryer 

regjistrimi në ZVRPP Berat.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, 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 

 

5. Znj. O G, ish-specialiste, 

Për faktin se: 

- për regjistrimin e sipërfaqes tepër 4295 m2, pasi nga 34710 m2 i takon sipas normës për frymë 

30415 m2, sipas AMTP 106, e cila është e parregullt dhe pa njohje të titullit të pronësisë nga 

KVVTP, vol 1, faqe 6, kaluar tek vol 7, faqe 15-16, pasuria 154/6, 154/56 dhe 154/57, ZK 1427, 

Cukalat, referenca 106, 033, 034, dhe 042 (Dokumentacioni i komunës Cukalat nuk është i saktë 

dhe është i korrigjuar, pasi vërtetimi  datë 11.01.2008 paraqet sipërfaqen 38100 m2, nga 30415 m2 

që duhej sipas frymëve). 

-Në 2 raste, ka regjistruar leje ndërtimi në Zonën Muzeale, ku nga dokumentacioni në dosje: HTR, 

verifikimit nga sistemi geoportal-albania, numri i pasurisë (pasuria mëmë) dhe hartës me vijën 

kufizuese të zonës muzeale Berat, u konstatua se pasuria e regjistruar është pozicionuar në zonën 

tampon (Muzeale) të Beratit dhe në këto kushte objekti informal me destinacion banimi nuk duhej 

regjistruar nga ZVRPP Berat, pasi është në zonën tampon dhe sipas Drejtorisë së Kulturës dhe 

Monumenteve të Qarkut Berat është klasifikuar si zonë arkeologjike ( tampon), në të cilën nuk 

lejohen ndërtime, njëkohësisht dhe legalizim të objekteve informale të ndërtuara.Siç shihet, është 



37 
 

dhënë leje ndërtimi dhe nuk ka projekt të konfirmuar nga IMK dhe KKR, për veprimtari 

“Restauruese” apo “Konservuese”, por është kryer ndërtim i ri, e mbi këtë bazë është kryer 

regjistrimi në ZVRPP Berat. 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, 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 

 

II. Për punonjësit nuk rekomandojmë masa disiplinore, pasi nuk kemi adresim institucional për 

marrëdhënie pune në administratën publike. Masa disiplinore e propozuar nga ana jonë, në bazë të 

shkeljeve të konstatuara, do të ishte “Vërejtje me paralajmërim”, sipas shkallës së përgjegjësisë, 

përkatësisht për:  

 

1.Z. I M ish-specialist,  

për faktin se: 

-Ka kryer regjistrim, sipas referencës nr. 00196 dhe nr. 0075 , datë 23.06.2005 dhe sipas Urdhrit të 

Brendshëm nr. 249, datë 23.06.2005, (shtrirje në periudhat e mëparshme), në ZK nr. 2881, 

Pashalli, vol. 4, faqe 200 dhe ZK nr. 2075 Konisbaltë, pasuritë nr. 1328 dhe 640, përfunduar 

regjistrimi fillestar dhe plotësuar rubrika ‘’DATA’’ (PËRFUNDIMTARE), dhe pasuria nr. 1328 

është regjistruar sipërfaqe ‘’Kullotë’’, pronë ‘’Shtet’’, e cila sipërfaqe është rregulluar me pasurinë 

e ZK Konisbaltë për efekte të regjistrimit të Repartit Ushtarak 44.53 

Pasuria nr. 1328 është ndarë në dy pasuri bija (1328/1 dhe 1328/2) regjistruar në vol. 5 faqe 52 dhe 

53, ku pasuria 1328/1: 703393 m2 dhe 1328/2: 6336 m2, pra është ndarë një sipërfaqe prej 709729 

m2 (pas zbritjes prej 3500 m2) duke mbetur një sipërfaqe prej 2764 m2 e pashpërndarë, sipërfaqe e 

paregjistruar (e fshehur), gjë që le shteg përbën dëm pasuror dhe abuzim për përfitim me pronën e 

shtetit.  

Baza ligjore për kryerjen e korrigjimit është shkresa e MM nr. 10773, datë 21.10.2003 dhe VKM 

nr. 515, datë 18.07.2003 “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme  

Mbi këtë bazë është kryer regjistrimi në ZVRPP Berat, i 2 pasurive nr. 1328/1 dhe 1328/2, 

“Kullotë”, ku sipërfaqja e përgjithshme që është ulur dhe ajo prej 2764 m2, gjë që le shteg për 

abuzim dhe përfitim në dëm të pronës së shtetit me një vlerësim financiar 306,804 lekë (2764 m2 x 

111 lekë/m2). 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme, janë në kundërshtim me Kreun II, të Rregullores së 

Brendshme nr. 184, datë 08.04.1999. 

Përveç sa më sipër, pasuria 1328/2, 6336 m2 i ka kaluar sipas referencës nr. 0454, datë 29.07.2013, 

shoqërisë “S C” shpk, me kontratë shitje, duke u ndryshuar zëri kadastral nga “Kullotë” në 

“Truall”: 6336 m2 brenda së cilës “Ndërtesë” 2222 m2, të cilat sipas shënimeve në rubrikën 

“Përshkrim i veçantë” është regjistruar “Tunele të nëndheshëm”. Është lëshuar certifikatë pronësie 

më datë 01.08.2013. 

Zëri kadastral është ndryshuar me urdhrin e ish Regjistruesit z. F P, nr. 249, datë 23.06.2005 dhe 

me konfirmimin e aplikimit nr. 1903, datë 23.06.2005, duke vepruar në kundërshtim me ligjin nr. 

7917, datë 13.4.1995 “Për kullotat dhe livadhet”, neni 8. 
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2. Znj. H Z, ish-specialiste, 

Për faktin se: 

- për regjistrimin e sipërfaqes tepër 4295 m2, pasi nga 34710 m2 i takon sipas normës për frymë 

30415 m2, sipas AMTP 106, e cila është e parregullt dhe pa njohje të titullit të pronësisë nga 

KVVTP, vol 1, faqe 6, kaluar tek vol 7, faqe 15-16, pasuria 154/6, 154/56 dhe 154/57, ZK 1427, 

Cukalat, referenca 106, 033, 034, dhe 042 (Dokumentacioni i komunës Cukalat nuk është i saktë 

dhe është i korrigjuar, pasi vertetimi datë 11.01.2008 paraqet sipërfaqen 38100 m2, nga 30415 m2 

që duhej sipas frymëve). 

-Në 1 rast, ka regjistruar leje ndërtimi në Zonën Muzeale, ku nga dokumentacioni në dosje: HTR, 

verifikimit nga sistemi geoportal-albania, numri i pasurisë (pasuria mëmë) dhe hartës me vijën 

kufizuese të zonës muzeale Berat, u konstatua se pasuria e regjistruar është pozicionuar në zonën 

tampon (Muzeale) të Beratit dhe në këto kushte objekti informal me destinacion banimi nuk duhej 

regjistruar nga ZVRPP Berat, pasi është në zonën tampon dhe sipas Drejtorisë së Kulturës dhe 

Monumenteve të Qarkut Berat është klasifikuar si zonë arkeologjike ( tampon), në të cilën nuk 

lejohen ndërtime, njëkohësisht dhe legalizim të objekteve informale të ndërtuara.Siç shihet, është 

dhënë leje ndërtimi dhe nuk ka projekt të konfirmuar nga IMK dhe KKR, për veprimtari 

“Restauruese” apo “Konservuese”, por është kryer ndërtim i ri, e mbi këtë bazë është kryer 

regjistrimi në ZVRPP Berat.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, 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 

 

3. Z. L Sh, ish-Regjistrues, 

Për faktin se: 

- për diferencën 137,598 lekë, në 3 raste, të pa paguar për kalimin e parcelës ndërtimore në favor të 

përfituesit, për parcelat ndërtimore që kanë sipërfaqe më të madhe se trefishi i sipërfaqes së 

ndërtimit, në kundërshtim me ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe 

integrimin e ndërtimeve pa leje”, i ndryshuar, neni 17, pika 1/c, përkatësisht:  

*pasuria 9/294, parcela ndërtimore me sipërfaqe 340 m2, sipërfaqe ndërtimi 77,6 m2, me leje 

legalizimi 1000044, date 04.04.2015, vol 13, faqe 97, ZK 3682, referencë 3091, datë 20.08.2018. 

* pasuria 4/312, parcela ndërtimore sipërfaqe 300 m2, sipërfaqe ndërtimi 87,1 m2, leje legalizimi 

10000491, date 07.04.2016, referencë 2786, datë 21.12.2016, vol 13, faqe 52, ZK 3682,  

* pasuria 1/759, parcela ndërtimore 478,3 m2, sipërfaqe ndërtimi 137,5 m2, leje legalizimi 

10000501, date 13.04.2016, referencë 2761, datë 04.11.2016, vol 13, faqe 47, ZK 3682,  

- për regjistrimin pa kufizim dhe lëshimin e certifikatës pronësisë 15.02.2017, për pasurinë 13/666, 

vol 38, faqe 53-54, ZK 8501, me leje legalizimi 10000642, datë 29.07.2016, por ka përfshirë në 

parcelën ndërtimore prej 170 m2 edhe truallin e ndërtimit tjetër pa leje, i cili nuk është legalizuar 

dhe nuk pasqyrohet në asnjë dokument, sipas referencës 12662.  

Pasuria 13/666 dhe pasuria 13/667 vjen nga pasuria13/480 truall “Shtet” me sipërfaqe 177 m2, vol 

32, faqe 159, ZK 8501, , truall i okupuar nga NS me 2 ndërtime pa leje mbi të. Kjo pasuri është 

kufizuar në seksionin”E” me 21.01.2013, por është hequr kufizimi për 2 ndërtimet pa leje me datë 

20.09.2016, sipas referencës 9200/2013 dhe referencës 12661 datë 20.09.2016. Ndërtimi tjetër pa 
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leje nuk pasqyrohet në HTR, në lejen e legalizimit tek “kondicione të veçanta” në plan nivelimin 

etj, ndërsa trualli mbi të cilin është ngritur është legalizuar dhe regjistruar për llogari të objektit 

legalizuar. 

-Në 3 raste, në Zonën Kadastrale 3682 “Ura-Vaejgurore”, sipas referencave përkatëse, ka kryer 

regjistrime të lejeve të legalizimit për godina banimi, në të cilat u konstatua se sipërfaqja e parcelës 

ndërtimore tejkalon 3-fishin e bazës së ndërtimit në kundërshtim me Ligjin nr. 9482, datë 

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

17, pika 1/a ku citohet “Kalimi i së drejtës së pronësisë mbi parcelën ndërtimore të ndërtimit pa 

leje kryhet sipas dispozitave të Kodit Civil. Parcela ndërtimore, për të cilën kalohet e drejta e 

pronësisë, përcaktohet në rastin e ndërtimeve pa leje me funksion banimi, si rregull, sipërfaqja e 

parcelës, për të cilën miratohet kalimi i së drejtës së pronësisë, duhet të jetë deri në masën e 

trefishit të bazës së ndërtimit, por në çdo rast jo më e madhe se 500 (pesëqind) m²”. Kjo sipërfaqe e 

tepërt është regjistruar dhe i ka kaluar në pronësi me anë të lejes së legalizimit. Sipërfaqja që është 

dhënë tepër mbi 3-fishin e bazës së ndërtimit në kundërshtim me Ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 

“Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, i ndryshuar, neni 17, pika 1/c, 

ku citohet : “Kur për shkak të përmasave ose plan vendosjes së parcelës ndërtimore, krijohen 

sipërfaqe të lira që nuk mund të shfrytëzohen më vete për ndërtim, ato i shiten poseduesit të 

ndërtimit pa leje sipas vlerës së pronës, të miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave. Kalimi i 

së drejtës së pronësisë për këto sipërfaqe kryhet vetëm nëse poseduesi i ndërtimit pa leje shpreh 

vullnetin nëpërmjet një kërkese me shkrim.”Në zbatim të Ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për 

legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, i ndryshuar, neni 17, pika 1/c, për 

parcelat ndërtimore që kanë sipërfaqe më të madhe se trefishi i sipërfaqes së ndërtimit, diferenca e 

sipërfaqes mbi trefishin e bazës së ndërtimit duhej llogaritur me vlerën e tregut të përcaktuar në 

VKM nr. 514, datë 30.7.2014 ‘’Për miratimin e vlerës së pronës për secilin qark të Republikës së 

Shqipërisë’’, të ndryshuar me VKM nr. 89, datë 03.02.2016, e cila për Zonën Kadastrale nr. 8501, 

është 4183 lekë/m2. Sipas formularëve të pagesës së parcelës ndërtimore (dokumente fotokopje), 

duke zbritur pagesat e kryera, konstatohet se duhej paguar një diferencë në vlerë (lekë+bono) prej 

6,602,177 lekë.Vlera prej 6,602,177 lekë, e cila përfaqëson vlerën e llogaritur të sipërfaqes së 

parcelës ndërtimore pronë ‘’Shtet’’ për godina banimi, të shitur subjekteve informalë, mbi 3-

fishin e sipërfaqes së bazës së ndërtimit të legalizuar, do të konsiderohet si dëm ekonomik 

shkaktuar Buxhetit të Shtetit.Certifikatat e gjendjes familjare janë fotokopje, në kundërshtim me 

pikën 10, të vendimit të KM nr. 1095, datë 28.12.2015 “Për përcaktimin e rregullave të bashkërendimit 

të punës, ndërmjet aluizni-t dhe zqrpp-së, dhe të procedurave apo kufizimeve që zbatohen për efekt të 

regjistrimit të pasurive të legalizuara” (Trajtuar nё faqet 59 deri 79; 112-117; 119-122, të Raportit 

Përfundimtar tё Auditimit). 

-Në 1 rast, ka regjistruar leje legalizimi, në kushtet kur sipas dokumentacionit të pronësisë, dërguar 

me shkresat e ZVRPP Berat, statusi juridik për pasuritë është pronë “E paregjistruar” dhe është 

bërë kufizim për ndërtim të paligjshëm. 

Por, sipas Hartës Treguese të Regjistrimit (HTR), bashkëlidhur shkresës së sipërpërmendur, 

konstatohet fakti se kemi të bëjmë me pasuri “Ndërtesë” dhe sipas shenjave konvencionale 

ndërtimi rezulton “i ligjshëm”, në posedim të subjektit informal. Rrjedhimisht konkludojmë se 

ndërtesa është e ligjshme dhe është adaptuar, përderisa ka shenjat konvencionale për të qenë e tillë, 

sipas Rregullores së brendshme të ZQRPP nr. 184, datë 08.04.1999, e ndryshuar, ku ndërtimi 

rezulton “i ligjshëm”. Kjo ndërtesë nuk duhej të ishte legalizuar dhe nuk duhej të ishte regjistruar 

nga ZVRPP Berat.  

 

4. Z.A Gj, Ish-specialist, 

Per faktin se: 

-Në 1 rast, ka regjistruar leje ndërtimi në Zonën Muzeale, ku nga dokumentacioni në dosje: HTR, 

verifikimit nga sistemi geoportal-albania, numri i pasurisë (pasuria mëmë) dhe hartës me vijën 

kufizuese të zonës muzeale Berat, u konstatua se pasuria e regjistruar është pozicionuar në zonën 

tampon (Muzeale) të Beratit dhe në këto kushte objekti informal me destinacion banimi nuk duhej 

regjistruar nga ZVRPP Berat, pasi është në zonën tampon dhe sipas Drejtorisë së Kulturës dhe 

Monumenteve të Qarkut Berat është klasifikuar si zonë arkeologjike ( tampon), në të cilën nuk 

lejohen ndërtime, njëkohësisht dhe legalizim të objekteve informale të ndërtuara.Siç shihet, është 
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dhënë leje ndërtimi dhe nuk ka projekt të konfirmuar nga IMK dhe KKR, për veprimtari 

“Restauruese” apo “Konservuese”, por është kryer ndërtim i ri, e mbi këtë bazë është kryer 

regjistrimi në ZVRPP Berat.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, 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 

 

5. Znj. K L, ish-specialiste, 

Për faktin se: 

-Në 1 rast, ka regjistruar leje ndërtimi në Zonën Muzeale, ku nga dokumentacioni në dosje: HTR, 

verifikimit nga sistemi geoportal-albania, numri i pasurisë (pasuria mëmë) dhe hartës me vijën 

kufizuese të zonës muzeale Berat, u konstatua se pasuria e regjistruar është pozicionuar në zonën 

tampon (Muzeale) të Beratit dhe në këto kushte objekti informal me destinacion banimi nuk duhej 

regjistruar nga ZVRPP Berat, pasi është në zonën tampon dhe sipas Drejtorisë së Kulturës dhe 

Monumenteve të Qarkut Berat është klasifikuar si zonë arkeologjike ( tampon), në të cilën nuk 

lejohen ndërtime, njëkohësisht dhe legalizim të objekteve informale të ndërtuara.Siç shihet, është 

dhënë leje ndërtimi dhe nuk ka projekt të konfirmuar nga IMK dhe KKR, për veprimtari 

“Restauruese” apo “Konservuese”, por është kryer ndërtim i ri, e mbi këtë bazë është kryer 

regjistrimi në ZVRPP Berat.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, 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 

 

6. Z. A Zh, ish-specialist, 

Për faktin se: 

-Në 1 rast, ka regjistruar leje ndërtimi në Zonën Muzeale, ku nga dokumentacioni në dosje: HTR, 

verifikimit nga sistemi geoportal-albania, numri i pasurisë (pasuria mëmë) dhe hartës me vijën 

kufizuese të zonës muzeale Berat, u konstatua se pasuria e regjistruar është pozicionuar në zonën 

tampon (Muzeale) të Beratit dhe në këto kushte objekti informal me destinacion banimi nuk duhej 
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regjistruar nga ZVRPP Berat, pasi është në zonën tampon dhe sipas Drejtorisë së Kulturës dhe 

Monumenteve të Qarkut Berat është klasifikuar si zonë arkeologjike ( tampon), në të cilën nuk 

lejohen ndërtime, njëkohësisht dhe legalizim të objekteve informale të ndërtuara.Siç shihet, është 

dhënë leje ndërtimi dhe nuk ka projekt të konfirmuar nga IMK dhe KKR, për veprimtari 

“Restauruese” apo “Konservuese”, por është kryer ndërtim i ri, e mbi këtë bazë është kryer 

regjistrimi në ZVRPP Berat. 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, 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 

 

7. Znj.L T, ish specialiste,  

Për faktin se: 

-Në 1 rast, ka kryer regjistrime me të meta e mangësi të konstatuara, ku sipas sistemit geoportal-

albania dhe HTR, rezulton se objekti ndodhen në ne një distancë prej buzës së Lumit Osum prej një 

distancë më pak se 200 metrash dhe në këtë rast procesi i legalizimit duhej të kishte ndaluar, leja 

e legalizimit nuk duhet të ishte dhënë dhe nuk duhej kryer regjistrimi nga ZVRPP Berat, sepse në 

këtë zonë sipërfaqja e tokës është për përdorim publik dhe nuk ka konfirmim nga Këshilli 

Kombëtar i Ujit . 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me: 

-Ligjin ligjin nr. 33/2012, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, neni 25. 

-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”, ku citohet se: 

“Në tokat, pronë private dhe shtetërore, përbri brigjeve të lumenjve, përrenjve, kanaleve, liqeneve, 

pellgjeve, rezervuarëve, lagunave bregdetare dhe deteve duhet, detyrimisht, të lihet: 

c) një sipërfaqe toke e lirë për përdorim publik, me gjerësi nga 5 deri në 100 metra nga këto 

brigje, sipas përkufizimit të bërë në këtë ligj. Gjerësia e saj mund të shtrihet më tej në afërsi të 

grykës së lumenjve, në rrethinat e ngushta të rezervuarëve ose, kur kushtet topografike dhe 

hidrologjike të lumenjve, liqeneve ose rezervuarëve e bëjnë të nevojshme për sigurimin e njerëzve 

dhe të pasurisë. Veprimtaritë në këto zona përcaktohen me akte të Këshillit Kombëtar të Ujit.   

një sipërfaqe toke e lirë për zhvillimin e veprimtarive që përcaktohen nga Këshilli Kombëtar i Ujit, 

me gjerësi nga 100 m deri në 200 m”. 

 -VKM nr. 438, datë 28.6.2006 "Për përcaktimin e kritereve, të procedurave dhe dokumentacionit të 

zbatueshëm, për të kualifikuar objektet në ndërtim, që legalizohen ose jo", të ndryshuar, Kapitulli 3, 

pika III. 

-UKM 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”, pika 5, ku citohet se: 

“Kur akti, që njeh ose përmban fitimin e së drejtës së pronësisë, është akt administrativ, 

punonjësit e ZRPP-së, që përpunojnë kërkesat individuale për regjistrim, procedojnë duke 

verifikuar, sipas shtojcës 3 të këtij udhëzimi: 

a) elementet e formës, në përputhje me përcaktimet e pjesës VI të Kodit të Procedurave 

Administrative, dhe të ligjeve apo akteve nënligjore përkatëse, që rregullojnë regjimin e tyre” 
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-Ligjin nr. 8485, date 12.5.1999 “Kodi i procedurave administrative te Republike se Shqipërisë”, 

Pjesa VI. 

-Ligjin nr. 44/2015, datë 30.04.2015 “Kodi i procedurave administrative te Republikës së Shqipërisë”, 

Pjesa V. 

 

8. Znj. J D, ish-specialist, 

 

Për faktin se: 

 

-Në 2 raste, ka kryer regjistrime me të meta e mangësi të konstatuara, ku sipas sistemit geoportal-

albania dhe HTR, rezulton se objekti ndodhen në ne një distancë prej buzës së Lumit Osum prej një 

distance më pak se 200 metrash dhe në këtë rast procesi i legalizimit duhej të kishte ndaluar, leja 

e legalizimit nuk duhet të ishte dhënë dhe nuk duhej kryer regjistrimi nga ZVRPP Berat, sepse në 

këtë zonë sipërfaqja e tokës është për përdorim publik dhe nuk ka konfirmim nga Këshilli 

Kombëtar i Ujit . 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me: 

-Ligjin ligjin nr. 33/2012, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, neni 25. 

-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”, ku citohet se: 

“Në tokat, pronë private dhe shtetërore, përbri brigjeve të lumenjve, përrenjve, kanaleve, liqeneve, 

pellgjeve, rezervuarëve, lagunave bregdetare dhe deteve duhet, detyrimisht, të lihet: 

d) një sipërfaqe toke e lirë për përdorim publik, me gjerësi nga 5 deri në 100 metra nga këto 

brigje, sipas përkufizimit të bërë në këtë ligj. Gjerësia e saj mund të shtrihet më tej në afërsi të 

grykës së lumenjve, në rrethinat e ngushta të rezervuarëve ose, kur kushtet topografike dhe 

hidrologjike të lumenjve, liqeneve ose rezervuarëve e bëjnë të nevojshme për sigurimin e njerëzve 

dhe të pasurisë. Veprimtaritë në këto zona përcaktohen me akte të Këshillit Kombëtar të Ujit.   

një sipërfaqe toke e lirë për zhvillimin e veprimtarive që përcaktohen nga Këshilli Kombëtar i Ujit, 

me gjerësi nga 100 m deri në 200 m”. 

 -VKM nr. 438, datë 28.6.2006 "Për përcaktimin e kritereve, të procedurave dhe dokumentacionit të 

zbatueshëm, për të kualifikuar objektet në ndërtim, që legalizohen ose jo", të ndryshuar, Kapitulli 3, 

pika III. 

-UKM 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”, pika 5, ku citohet se: 

“Kur akti, që njeh ose përmban fitimin e së drejtës së pronësisë, është akt administrativ, 

punonjësit e ZRPP-së, që përpunojnë kërkesat individuale për regjistrim, procedojnë duke 

verifikuar, sipas shtojcës 3 të këtij udhëzimi: 

a) elementet e formës, në përputhje me përcaktimet e pjesës VI të Kodit të Procedurave 

Administrative, dhe të ligjeve apo akteve nënligjore përkatëse, që rregullojnë regjimin e tyre” 

-Ligjin nr. 8485, date 12.5.1999 “Kodi i procedurave administrative te Republike se Shqipërisë”, 

Pjesa VI. 

-Ligjin nr. 44/2015, datë 30.04.2015 “Kodi i procedurave administrative te Republikës së Shqipërisë”, 

Pjesa V. 

 

9. Z.L E, ish specialist, 

 

Për faktin se: 

 

-Në 1 rast, ka kryer regjistrime me të meta e mangësi, ku konstatohet se parcelat ndërtimore të 

zëna, ndodhen në zonën përkatëse e regjistruar në zërin kadastral “Kullotë” dhe nga ana e 

ALUIZNI-t Berat, është miratuar leje legalizimi për banesë dhe nga ZVRPP Berat është ndryshuar 

edhe zërin kadastral, nga “Kullotë” në “Truall”, në një kohë që kompetenca për ndryshimin e zërit 

kadastral i takon Ministrit të Mjedisit, vetëm në kushtet e një investimi afatgjatë në veprimtari 

biznesi, veprimtari shoqërore, shëndetësore, sportive e turistike. 
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Këto veprime janë një në kundërshtim, me nenet 10 dhe 17/3, 6 të ligjit nr. 9693, datë 19.03.2007 

“Për fondin kullosor”, i ndryshuar, ku përcaktohet: 

“Neni 10: “Heqja e një kullote apo livadhi nga fondi kullosor apo ndryshimi i destinacionit për një 

sipërfaqe kullote bëhet: 

Për sipërfaqe deri në 1 ha, me miratimin e ministrit. 

Neni 17/3: “Sipërfaqe të caktuara dhe toka të fondit kullosor, pronë shtetërore mund të jepen në 

përdorim, për të zhvilluar në to veprimtari shoqërore, shëndetësore, sportive e turistike, ....” 

Neni 17/6: “Kur veprimtaritë, që kërkohen të ushtrohen sipas pikës 3 të këtij neni, janë të 

përhershme apo afatgjata, si poligone ushtarake, miniera, pika të përhershme turistike, llixha e 

pika kurative, pista e stacione skish, subjekti kërkues zbaton procedurat për heqjen e kësaj 

sipërfaqeje nga fondi kullosor” 

-me pikën 3, të VKM nr. 1374, datë 10.10.2008 “Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave, që 

ndiqen për heqjen, shtimin dhe ndryshimin e destinacionit të fondit kullosor”, ku përcaktohet se: 

“Kërkesa për heqjen e sipërfaqeve nga fondi kullosor është e vlefshme vetëm kur bëhet për 

veprimtaritë e përcaktuara në nenin 17, të ligjit nr. 9385, datë 04.05.2005 “Për Pyjet dhe 

shërbimin pyjor, të ndryshuar, dhe qe janë në përputhje me pikën 6, të nenit 17, të ligjit nr. 9693, 

datë 19.03.2007 “Për fondin kullosor” 

Siç shihet, legalizimi i objektit informal “Godinë banim 1 Kat” dhe ndryshimi i destinacionit të 

parcelës ndërtimore 500 m2 nga “Kullotë” në “Truall”, është i paligjshëm, pasi nuk përfshihet në 

asnjërën nga veprimtaritë e përmendura më sipër dhe nuk ka kërkesë për heqjen nga fondi 

kullosor apo urdhër Ministri që të ketë bërë miratim për këtë ndryshim destinacioni. 

  

 

F. INDICIE PËR KALLËZIM PENAL 
 

 

 Bazuar në nenin 281, të Ligjit nr. 7905, datë 21.03.1995 “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së 

Shqipërisë”, të ndryshuar, Ligjin nr.33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme”, sugjerojmë trajtimin e detajuar tekniko juridik nga ana e Departamentit Juridik, të 

materialeve të evidentuara nga grupi i auditimit, për shkeljet e konstatuara dhe pasqyruara në 

Raportin Përfundimtar të Auditimit, siç janë 11 raste regjistrime në zonën muzeale, konfliktet e 

interesit, tjetërsim të paligjshëm të pronës, si dhe ato me dëm ekonomik dhe të ardhura të munguara 

në shumën e përgjithshme 26,444,657 lekë, etj., në kuptim të referencave të Kodit Penal të 

dërgohet për indice i gjithë materiali i përgatitur, duke përcaktuar edhe emrat e personave 

përgjegjës si ish-regjistrues dhe specialistë.  

  

 

Me ndjekjen dhe kontrollin e zbatimit të detyrave dhe masave të përcaktuara në këtë vendim 

ngarkohet  Departamenti Juridik dhe Departamenti i Auditimit të Aseteve dhe Mjedisit. 
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