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PËR 

 

AUDITIMIN E USHTRUAR NË DREJTORINË VENDORE TË AGJENCISË 

SHTETËRORE TË KADASTRËS(ish ZVRPP), LUSHNJE “PËR ZBATIMIN E 

PROÇEDURËS LIGJORE NË PRANIMIN DHE ADMINISTRIMIN E 

DOKUMENTACIONIT TEKNIKO LIGJOR PËR REGJISTRIMIN FILLESTAR TË 

PASURIVE TË PALUAJTSHME, EVIDENTIMIN DHE TRAJTIMIN LIGJOR TË 

MBIVENDOSJEVE”, për periudhën nga data 01.09.2016 deri më datën 01.10.2018  

 

Nga auditimi i ushtruar në Drejtorinë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës(ASHK)(ish 

ZVRPP) Lushnje, rezultoi që veprimtaria e subjektit të audituar, nuk ka qenë plotësisht efektive 

në drejtim çështjeve që lidhen me vlerësimin e procedurave të shqyrtimit dhe miratimit të 

kërkesave për regjistrim, veçanërisht në vlerësimin e përmbajtjes së dokumentacionit paraqitur 

për kryerje transaksionesh, regjistrime trojesh, regjistrime me leje legalizimi, regjistrime të 

ndërtimeve me leje ndërtimi, regjistrime me vendime gjykate dhe transaksione ndryshimi 

pronësor, etj. 

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

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

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

Departamentit të mësipërm, Drejtori i Drejtorisë, Standardeve dhe Sigurimit të Cilësisë së 

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

27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, 

 

VENDOSA  

   

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

dhe administrimin e dokumentacionit tekniko ligjor për regjistrimin fillestar të pasurive të 
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paluajtshme, evidentimin dhe trajtimin ligjor të mbivendosjeve”, të ushtruar në Drejtorinë 

Vendore të ASHK(ish ZVRPP) Lushnje, 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 Auditimit1 

Nga auditimi i përputhshmërisë mbështetur në Standardet Ndërkombëtare të Auditimit,  

(INTOSAI-t), ISSAI 4000, Rregulloren e Procedurave të Auditimit të KLSH dhe në Manualet e 

Auditimit të Përputhshmërisë, i kryer në Drejtorinë Vendore ASHK(ish ZVRPP) Lushnje,  

rezultuan devijime nga kuadri ligjor rregullator në fuqi(kriteret), konkretisht: 

- Aktiviteti i institucionit nuk ka qenë plotësisht efektiv në drejtim çështjeve që lidhen me 

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

vlerësimin e përmbajtjes së dokumentacionit paraqitur për kryerje transaksionesh,  regjistrime 

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

vendime gjykate dhe transaksione ndryshimi pronësor, etj. 

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

dhe ndikon direkt në vlerësimin e qytetarëve në qeverisjen e vendit. Gjithashtu zbatimi i 

rekomandimeve të KLSH-së, nuk është në nivele të larta, duke rezultuar me një numër të 

konsiderueshëm rekomandimesh të pa zbatuara dhe në proces. Zbatimi i rekomandimeve të 

KLSH-së do të ndikonte direkt në rritjen e mirëmenaxhimit të njësisë publike dhe mangësitë e 

evidentuara do të ishin minimizuar nga punonjësit e administratës së këtij institucioni. 

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

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

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

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

7501, datë 19.07.1991 “Për Tokën”, i ndryshuar. 

- Nuk është bashkëpunuar me Drejtorinë Rajonale të ALUIZNI-t Lushnje, lidhur me konfirmimin 

e shlyerjes së detyrimeve që rrjedhin nga taksa e ndikimit në vlerën 1,295,000 lekë,  në 

infrastrukturë,   pasi mungon dokumentacioni përkatës që vërteton shlyerjen e këtij detyrimi për 

objektin e përfituar me Leje Legalizimi si dhe nga llogaritja e pasaktë e taksës së ndikimit në 

infrastrukturë, duke shkaktuar shkelje të disiplinës financiare, me dëm ekonomik në buxhetin e 

shtetit në vlerën totale  4,430,048 lekë, ndërsa nga ZVRPP Lushnje është proceduar duke 

regjistruar dhe certifikuar pronësinë për poseduesit e lejeve të legalizimit. 

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

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

institucionet përkatëse, lidhur me shlyerjen e detyrimeve që rrjedhin nga përdorimi i truallit në 

pronësi “shtet”, gjithashtu marrëdhëniet me truallin nuk janë sipas ligjit, etj. 

- Nuk ka ndjekur rregullisht proceset gjyqësore, duke rezultuar “në mungesë”, në seancat 

përfundimtare të procesit gjyqësor, në të cilat   ZVRPP Lushnje, ka qenë palë e paditur apo palë e 

trete, duke rriskuar ankimimin brenda afateve të vendimeve të gjykatave, për të bërë të mundur 

ndjekjen e të gjitha shkallëve të gjykimit.   

Mangësitë dhe shkeljet e konstatuara më sipër nën gjykimin profesional të audituesëve të pavarur 

të KLSH, janë materiale për devijimet e konstatuara në disa raste por jo të përhapura, efektet e të 

cilave justifikojnë dhënien e një Opinioni të kualifikuar me rezervë dhe për përmirësimin e 

gjendjes i është rekomanduar Drejtorisë Vendore ASHK(ish ZVRPP) Lushnje, marrja e masave 

përkatëse. 

 

                                                           
1 Mangësitë dhe shkeljet e konstatuara më sipër nën gjykimin profesional të audituesëve të pavarur të KLSH, janë materiale për devijimet e 

konstatuara në disa raste por jo të përhapura, efektet e të cilave justifikojnë dhënien e një Opinioni të kualifikuar me rezervë dhe për 
përmirësimin e gjendjes i është rekomanduar Drejtorisë Vendore ASHK(ish ZVRPP) Lushnje, marrja e masave përkatëse. 
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B. MASA ORGANIZATIVE: 
 

1-Gjetje: ZVRPP Lushnje nuk ka zbatuar plotësisht rekomandimet e dërguara nga KLSH-it në 

auditimin e mëparshëm, si dhe nuk ka dhënë argumente ligjorë apo paraqitur prova e dokumente 

që justifikojnë mosveprimin. Zbatimi i rekomandimeve të KLSH-së do të ndikonte direkt në 

rritjen e mirëmenaxhimit të njësisë publike dhe mangësitë e evidentuara do të ishin minimizuar 

nga punonjësit e administratës së këtij institucioni. Gjithashtu, në disa raste janë hequr kufizimet 

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

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

këtyre kufizimeve (Trajtuar në pikën 1,  në faqet 13-26 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 1: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnje, të marrë masa për rivlerësimin e 

rekomandimeve të pazbatuara të dërguara nga Kontrolli i Lartë i Shtetit, me shkresën  dt. 

28.12.2016, të hartojë program masash për zbatimin e plotë të rekomandimeve të evidentuara si të 

pazbatuara dhe të njoftojë KLSH-në për çdo rast të plotësimit të dokumentacionit të 

munguar apo parregullsive të konstatuara sipas rekomandimeve të lëna. 

Menjëherë e në vijimësi 

  

2-Gjetje: ZVRPP Lushnje në 1 rast, ka regjistruar pasuri të paluajtshme duke mos zbatuar 

kërkesat ligjore, pasi regjistrimi i pasurisë truall me sipërfaqe 375 m2, është kryer në 

kundërshtim me  Vendimin e KKKP-së Lushnje nr. 20, datë 23.02.1994, i cili ka përcaktuar 

zbatimin e këtij vendimi, vetëm nëse plotësohej kushti për kthimin brenda një viti të shpërblimit 

të përfituar nga shpronësimi, ndërsa në mungesë të dokumentacionit konfirmues për kthimin e 

detyrimit financiar të përfituar, trashëgimtarët e ish pronarit kanë humbur të drejtën e kthimit 

fizik të pasurisë truall me sipërfaqe 375 m2, për rrjedhojë nuk duhet të procedohej me 

regjistrimin e pasurisë. Është vepruar në papajtueshmëri me  shkronjën “a”  neni 25 të ligjit nr. 

33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, 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 pikën 3 të vendimit të 

KKKP-së Lushnje nr. 20, datë 23.02.1994 (Trajtuar në pikën 2, në faqet 26-99 të Raportit 

Përfundimtar të auditimit). 

Rekomandim 2: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnje të kërkojë informacion më të 

plotë nga institucionet përkatëse, lidhur me plotësimin e kushtit të përcaktuar në  Vendimin e 

KKKP-së Lushnje nr. 20, datë 23.02.1994, si dhe bazuar në shkeljet e konstatuara dhe në 

dispozitat ligjore përkatëse, të marrë masa për të mos kryer veprime për pasurinë 5/177, 

volum 26, faqe 43, ZK 8572, deri në përfundim të rivlerësimit të dokumentacionit, që ka shërbyer 

për fitimin e pronës. 

Brenda muajit Tetor 2019 

 

3-Gjetje: ZVRPP Lushnje në 1 rast, ka regjistruar pasuri të paluajtshme duke mos zbatuar 

kërkesat ligjore, pasi regjistrimi i pasurisë truall me sipërfaqe 66 m2, është kryer me parregullsi 

dhe në mungesë dokumentacionit që shërben si Titull pronësie, duke mos verifikuar elementët e 

formës dhe përmbajtjes së Vendimit të Gjykatës së Shkallës së parë Lushnje nr. 173, datë 

04.03.2003, që shprehet vetëm për ndryshimin e Vendimit e KKKP-së Lushnje nr. 37, datë 

01.04.1994, që më pas do të shërbente si akt për regjistrimin e pasurisë. Ndërsa nga ZVRPP 

Lushnje është proceduar duke regjistruar pasurinë bazuar në vendimin e gjykatës, që në këtë rast 

nuk mund të shërbejë si Titull pronësie, veprim në kundërshtim me shkronjën “a” neni 25, me 

pikën 2 nenin 45 të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, me 

pikën 5 të UKM nr. 2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve, që verifikohen 

nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të 

regjistruesit” dhe Regulloren nr.184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit të 
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pasurive të paluajtshme”, të ndryshuar (Trajtuar në pikën 3, në faqet 29-62 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 3: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnje të marrë masa, në bazë të pikës 1 

dhe pikës 4,  neni 27 të ligjit nr. 111, datë 07.02.2018 “Për Kadastrën”, bazuar në shkeljet e 

konstatuara dhe në dispozitat ligjore përkatëse, të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurinë 

5/179, volum 26, faqe 157, ZK 8572, deri në plotësimin e dokumentacionit tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor 2019 

 

4-Gjetje: ZVRPP Lushnje në 27 raste që i përkasin ZK 1492, Qyteti Divjakë, ka regjistruar 

pasuritë e paluajtshme për poseduesit e AMTP-ve përkatëse, me referencat: nr. 5451, nr. 5400, nr. 

5841, nr. 5852, nr. 5857, nr. 5755, nr. 5695, nr. 5689, nr. 5805, nr. 5589, nr. 5554, nr. 5603, : nr. 

5868, nr. 5725, nr. 5464, nr. 5587, nr. 5295, nr. 5279, nr. 5666, nr. 5293, nr. 5320, nr. 5636, nr. 

5860, nr. 5576, nr. 5351, nr. 5004, nr. 5319, duke mos zbatuar kërkesat ligjore, lidhur me 

regjistrimin e pasurive truall+ndërtesë në zonat urbane të fshatrave, pasi ka ndodhur regjistrimi i 

pasurive truall+ndërtesë, duke kaluar truallin me sipërfaqe totale prej  5400 m2, si dhe pasuritë 

ndërtesë me sipërfaqe totale 2747 m2, në pronësi të qytetarëve bazuar në AMTP, por në mungesë 

të dokumentit ligjor “Lista emërore e pronarëve të trojeve dhe shtëpive”, që shërben për 

regjistrimin e pasurisë(fenomen në të gjitha zonat kadastrale urbane të fshatrave që mbulon 

rrethi Lushnje), veprim në kundërshtim me shkronjën “a” neni 25 të ligjit nr. l33, datë 29.04.2012 

“Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, VKM nr. l432, datë 14.08.1995”Për procedurat e 

regjistrimit të pasurive të paluajtshme në zonën urbane të fshatit”, i shfuqizuar dhe Urdhrin e 

Kryeregjistruesit nr. l411, datë 14.05.2013(Trajtuar në pikën 3, në faqet 29-62 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 4: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnje, të kërkojë interpretimin ligjor 

nga ZQRPP Tiranë dhe të marrë masa,  bazuar në shkeljet e konstatuara dhe në dispozitat 

ligjore përkatëse, të mos kryhen veprime për pasuritë në 27 rastet e sipër cituara dhe në të 

gjitha rastet e ngjashme, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor 2019 

 

5-Gjetje: ZVRPP Lushnje në 2 raste që i përkasin ZK 1492, Qyteti Divjakë, ka regjistruar 

pasuritë e paluajtshme për poseduesit e AMTP-ve përkatëse, me referencat: nr. 5442, nr. 5281, 

duke mos zbatuar kërkesat ligjore, lidhur me regjistrimin e pasurive truall+ndërtesë në zonat 

urbane të fshatrave, pasi ka ndodhur regjistrimi i pasurive truall+ndërtesë,  ku rezulton se një 

familje ka përfituar dhe regjistruar 2 pasuri  truall+ndërtesë, si dhe në mungesë të dokumentit 

ligjor “Lista emërore e pronarëve të trojeve dhe shtëpive”, që shërben për regjistrimin e 

pasurisë, veprim në kundërshtim me shkronjën “a” neni 25 të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, VKM nr. 432, datë 14.08.1995”Për procedurat e 

regjistrimit të pasurive të paluajtshme në zonën urbane të fshatit”, i shfuqizuar dhe Urdhrin e 

Kryeregjistruesit nr. 411, datë 14.05.2013 (Trajtuar në pikën 3, në faqet 29-62 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 5: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnje, të marrë masa, në bazë të  pikës 

1 dhe pikës 4, neni 27 të ligjit nr. 111, datë 07.02.2018 “Për Kadastrën”, bazuar në shkeljet e 

konstatuara dhe në dispozitat ligjore përkatëse, të nxjerrë urdhër kufizimi për pasuritë në 2 

rastet e sipërcituara, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda Muajit Tetor 2019 

 

6-Gjetje: ZVRPP Lushnje në 4 raste që i përkasin ZK 1492, Qyteti Divjakë, ka kryer regjistrime 

të pasurive të paluajtshme,  në favor të poseduesve të AMTP-ve përkatëse, me referencat: nr. 

5554, nr. 5868, nr. 5725 dhe nr. 5320, duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi është regjistruar një 

sipërfaqe toke prej 3920 m2, më tepër se sipërfaqja takuese përcaktuar në AMTP-të përkatëse, 

veprim në kundërshtim me shkronjën “a” neni 25 dhe pikën 2 neni 45 të ligjit nr. 33, datë 

29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” dhe VKM nr. 994, datë 9.12.2015 ”Për 

Procedurën e Regjistrimit të Akteve të Marrjes së Tokës në Pronësi(AMTP) (Trajtuar në pikën 3, 

në faqet 29-62 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  
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Rekomandim 6: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnje të marrë masa, në bazë të  pikës 1 

dhe pikës 4,  neni 27 të ligjit nr. 111, datë 07.02.2018 “Për Kadastrën”, bazuar në shkeljet e 

konstatuara dhe në dispozitat ligjore përkatëse, të nxjerrë urdhër kufizimi për pasuritë në 4 

rastet e sipërcituara, të  veçojë e regjistrojë “shtet” sipërfaqet e përfituara padrejtësisht, deri në 

plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor dhe zbatimin e procedurave sipas VKM nr. 994, 

datë 9.12.2015 

Brenda muajit Tetor 2019 

 

7-Gjetje: ZVRPP Lushnje në 4 raste, ka kryer regjistrime të pasurive të paluajtshme,  në favor të 

poseduesve të AMTP-ve përkatëse, duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi në 3 raste sipas 

referencave: nr. 5852, nr. 5857, nr. 5589, ZK 1492,  janë korrigjuar AMTP-t, duke rritur 

sipërfaqen takuese dhe përfituar më tepër 12360 m2, ndërsa në 1 rast me referencë nr. 0285, ZK 

3166, janë kryer veprime dhe regjistruar pasuri, në mungesë të AMTP-së origjinale, veprim në 

kundërshtim me shkronjën “a” neni 25 dhe pikën 2 neni 45 të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme” dhe VKM nr. 994, datë 9.12.2015 ”Për Procedurën e 

Regjistrimit të Akteve të Marrjes së Tokës në Pronësi(AMTP) (Trajtuar në pikën 3, në faqet 29-

62 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 7: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnje të marrë masa, në bazë të  pikës 1 

dhe pikës 4,  neni 27 të ligjit nr. 111, datë 07.02.2018 “Për Kadastrën”, bazuar në shkeljet e 

konstatuara dhe në dispozitat ligjore përkatëse, të nxjerrë urdhër kufizimi për pasuritë në 4 

rastet e sipërcituara, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor dhe zbatimin e 

procedurave sipas VKM nr. 994, datë 9.12.2015. 

Brenda muajit Tetor 2019 

 

8-Gjetje: ZVRPP Lushnje në 4 raste, ka kryer regjistrime dhe ka kryer transaksione,të pasurive 

të paluajtshme,  në favor të poseduesve të AMTP-ve përkatëse, sipas referencave 5293, 5636, 

5004 dhe 5319, ZK 1492, duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi për një trung familjar janë 

lëshuar 2 e më shumë AMTP, duke shkelur kriterin e ndarjes së tokës sipas normës për frymë të 

çdo fshati, dhe ndarë tokë në mënyrë të pa barabartë, për rrjedhojë kanë përfituar në total tokë 

me sipërfaqe 10810 m2, më tepër se sipërfaqja takuese sipas normës për frymë, bazuar në 

përbërjen familjare me 1.08.1991, veprim në kundërshtim me pikën 2 neni 3 të ligjit nr. 9948, 

datë 07.07.2008 “Për Shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi 

tokën bujqësore” dhe në pikën 2, të VKM-së nr. 255 “Për Kriteret e ndarjes së tokës”, e 

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

19.07.1991“Për Tokën”, i ndryshuar(Trajtuar në pikën 3, në faqet 29-62 të Raportit Përfundimtar 

të Auditimit).  

Rekomandim 8: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnje të marrë masa, në bazë të pikës 1 

dhe pikës 4,  neni 27 të ligjit nr. 111, datë 07.02.2018 “Për Kadastrën”, bazuar në shkeljet e 

konstatuara dhe në dispozitat ligjore përkatëse, të nxjerrë urdhër kufizimi për pasuritë në 4 

rastet e sipërcituara deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor dhe në zbatimin e 

procedurave sipas VKM nr. 994, datë 9.12.2015, si dhe të dërgojë AMTP-të përkatëse për 

vlerësim dhe shqyrtim ligjor nga institucionet përkatëse kompetente.    

Brenda muajit Tetor 2019 

 

9-Gjetje: ZVRPP Lushnje në 1 rast, ka regjistruar pasuri të paluajtshme dhe ka kryer 

transaksione, në favor të poseduesit të AMTP-së me referencë nr. 2020, ZK 1081, duke mos 

zbatuar kërkesat ligjore, pasi rezulton se zëri kadastral që pasqyrohet në KPP, është “”tokë pa 

fryt”, ndryshe nga zëri kadastral “tokë bujqësore”, që përmban AMTP-ja dhe në këtë rast AMTP-

ja nuk mund të shërbejë si Titull Pronësie, ndërsa ZVRPP  Lushnje, nuk duhet të procedonte me 

regjistrimin e pasurive përkatëse, por duhet ti drejtohej DAMT Qarku Fier, për të konfirmuar 

zërin kadastral, veprim në papajtueshmëri me shkronjën “a” neni 25, nenin 45 të ligjit nr. 33, 

datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, nenin 2 të ligjit nr. 9948, datë 

07.07.2008 ”Për Shqyrtimin e Vlefshmërisë ligjore të krijimit të Titujve të Pronësisë mbi tokën 

bujqësore ” dhe VKM nr. 994, datë 9.12.2015 ”Për Procedurën e Regjistrimit të Akteve të 
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Marrjes së Tokës në Pronësi(AMTP)” (Trajtuar në pikën 3, në faqet 29-62 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 9: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnje të marrë masa, në bazë të  pikës 1 

dhe pikës 4,  neni 27 të ligjit nr. 111, datë 07.02.2018 “Për Kadastrën”, bazuar në shkeljet e 

konstatuara dhe në dispozitat ligjore përkatëse, të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurinë nr. 

65/79, volum 4, faqe 159, ZK 1081, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor dhe 

zbatimin e procedurave sipas VKM nr. 994, datë 9.12.2015 

Brenda muajit Tetor 2019 

 

10-Gjetje: ZVRPP Lushnje ka kryer ndarjen e pasurive që kanë zërin kadastral “arë+truall”, të 

regjistruara më parë gjatë hedhjes së zonës në sistem regjistrimi, përsëri pas ndarjes figurojnë të 

regjistruara me të njëtin zë kadastral “arë+truall”, duke mos ndarë veçmas pasuritë që kanë zërin 

kadastral “arë” dhe ato që kanë zërin kadastral “truall +ndërtesë”, për të bërë të mundur 

plotësimin e këtyre pasurive nga ana hartografike dhe me elementët përkatës, nr. pasurie, 

kufizimet, etj  (Trajtuar ne faqet 29-62 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).    

Rekomandim 10: Drejtoria Vendore e ASHK  Lushnje të marrë masa në vijimësi, që për çdo rast 

të ndarjes së  pasurive të regjistruara zërin kadastral “arë+truall”, të ndahen veçmas si pasuri, 

duke pasqyruar në KPP zërin kadastral “arë” dhe ato që kanë zërin kadastral “truall +ndërtesë”. 

Brenda muajit Tetor 2019 

 

11-Gjetje: ZVRPP Lushnje ka regjistruar dhe ka kryer transaksione për pasuri të përfituara me 

Akte të Marrjes së Tokës në Pronësi, që i përkasin ZK 1492, Qyteti Divjakë, ku rezulton se në të 

gjitha AMTP-t, për Kryetarin e Komisionit të Ndarjes së Tokës në Fshat, ka nënshkruar person 

tjetër(i pa identifikuar), pavarësisht se këto akte janë nënshkruar nga përfaqësuesi i Këshillit të 

Rrethit, kjo nuk përbën një nga elementet kryesorë që akti të plotësojë kriteret e formës dhe 

përmbajtjes, pasi se nuk është identifikuar personi që ka nënshkruar në cilësinë e Kryetarit të 

Komisionit të Ndarjes së Tokës në Fshat. Është vepruar në kundërshtim  me ligjin nr. 7501, datë 

19.07.1991 “Për Tokën”, i ndryshuar,  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 VKM nr. 994, datë 9.12.2015 ”Për 

Procedurën e Regjistrimit të Akteve të Marrjes së Tokës në Pronësi(AMTP) (Trajtuar në pikën 3, 

në faqet 29-62 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).   

Rekomandim 11: Drejtoria Vendore e ASHK Lushnje të marrë masa, duke bashkëpunuar me 

Bashkinë Divjakë dhe DAMT-në pranë Qarkut Fier, për të bërë të mundur konfirmimin e personit 

të autorizuar për nënshkrimin e AMTP-ve, ZK 1492, në cilësinë e Kryetarit të Komisionit të 

Ndarjes së Tokës në Fshat.  

Brenda muajit Tetor 2019 

 

12-Gjetje: ZVRPP Lushnje nuk ka krijuar një bashkëpunim dhe komunikim të vazhdueshëm 

ndërmjet ZVRPP Lushnje dhe ish Komisionit Vendor të Vlerësimit të Titujve të Pronësisë 

(KVVTP) Prefekti Qarkut Fier, për rrjedhojë nuk ka informacion të plotë, lidhur me procedurën e 

ndjekur për shqyrtimin e vlerësimin e ligjshmërisë së AMTP-ve, deri në përfundim të procesit. 

Gjithashtu nuk është vendosur masë kufizimi në asnjë rast, për pasuritë e regjistruara me AMTP, 

(për të cilat vendimet shprehen për gjendjen në proces shqyrtimi), deri në marrjen e formës së 

prere të  vendimeve gjyqësore,  pra nuk është vendosur kufizim në KPP(seksionin “E”), gjatë 

fillimit dhe zbatimit të procedurave të shqyrtimit të verifikimit, veprime këto në kundërshtim me 

ligjin nr.  ligjin nr. 33/2012, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme”, neni 74 

dhe nenet 45, 59 neni 60 me vetë Vendimet e Gjykatave dhe në kundërshtim me Ligjin nr. 9948, 

datë 7.07.2008 “Për Shqyrtimin e Vlefshmërisë Ligjore  të Krijimit të Titujve të Pronësisë mbi 

Tokën Bujqësore”, të ndryshuar (Trajtuar në pikën 3, në faqet 29-62 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

Rekomandim 12: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnje të rrisë bashkëpunimin dhe të 

kërkojë informacion të vazhdueshëm, nga institucionet përkatëse që kanë në kompetencë 
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shqyrtimin e vlerësimin e ligjshmërisë së AMTP-ve, si dhe të kufizohen veprimet për pasuritë 

e përfituara me AMTP, të cilat janë në proces shqyrtimi, deri në përfundimin e këtij procesi. 

Brenda muajit Tetor 2019 

 

13- Gjetje: ZVRPP Lushnjë ka ofruar shërbimin e kërkuar në kushtet kur: Për ndarjen dhe 

regjistrimin e pasurisë nr. 159/23 volum 6 faqe 241 nuk është bazuar në aktin e fitimit të 

pronësisë kontratë shitblerje  nr. 1013 prot, datë 07.03.1995 banesë dhe oborr prej 600 m2, 

duke regjistruar vetëm objektin me sipërfaqe 56 m2 bazuar në vendimit nr. 343 datë 24.04.1998 

vendim i cili nuk njeh të drejtën e pronësisë por shuan konfliktin për uzurpimin e shtëpisë pa të 

drejt dhe në asnjë rast nuk ka si objekt padi goditjen e ndonjë akti administrativ ku i padituri nuk 

posedon një të tillë në momentin e proceseve gjyqësore dhe ne vendimin e ekzekutimit 

specifikohet ku debitori Nisan Sejdini të liroje dhe dorëzojë objektin në fjalë. Në këto kushte 

është regjistruar akti i fitimit të pronësisë pa truall sipërfaqja e së cilit është 600 m2. Gjithashtu 

nga krahasimi i sipërfaqeve LN - AMTP nr. 24856 rezulton se ka një diferencë prej 402 m2 mbi 

AMTP, e cila duhej zbritur në momentin e kryerjes së veprimeve sipërfaqe e cila duhej kaluar 

në pronësi shtet. 
Gjithashtu nuk përputhen indeksi i hartës në planrilevimin përcjell nga komuna, me indeksin e 

hartës së punës(HTR), sipas pozicionimit të pronave në (planshetë), ndërsa ZVRPP-ja, nuk ka 

kërkuar konfirmim nga institucionet përkatëse.  Vepruar në kundërshtim me shkronjën “e” neni 20, 

shkronjën “a” neni 25, të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme”, shkronjën “ç” pika 2.2 të VKM Nr. 994, datë 9.12.2015 “, pika 2 paragrafi 2 i UKM 

nr. 2, datë 12.09.2012  (Trajtuar në pikën 3, faqet 62-79 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 13: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnjë  të marrë masa, që në bazë të 

pikës  pikës 1 dhe pikës 4,  neni 27 të ligjit nr. 111, datë 07.02.2018 “Për Kadastrën”, pikës 5.2.2, 

të kreut të VI, të Rregullores nr. 184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit të 

pasurive të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi për 

pasurinë nr. 159/3 volum 5 faqe 241, ZK 1033 dhe pasuritë e mbajtësit të parë të titullit 

dhe/ose trashëgimtarëve të hapura në (KPP) që rrjedhin prej saj, deri në plotësimin me 

dokumentacionin tekniko ligjor. Gjithashtu, të bëhen korrigjimet përkatëse bazuar në aktin e 

fitimit të pronësisë kontratë shitblerje  nr. 1013 prot datë 07.03.1995 banesë dhe oborr sipas plan-

rilevimit të paraqitur nga pala e interesit. 

Brenda muajit Tetor 2019 

 

14- Gjetje: ZVRPP Lushnjë ka ofruar shërbimi e kërkuar subjektit, në kushtet kur AMTP nr. 

24774 është kopje e pa njehsuar me origjinalin, duke ligjëruar në këtë mënyrë regjistrimin e 

një sipërfaqe prej 2000 m2 e cila rrjedh nja një akt absolutisht i pa vlefshëm, gjithashtu ZVRPP-

ja, nuk i është drejtuar mbajtësit të parë të titullit të pronësisë, bashkisë dhe DAMT-it, pranë këshillit 

të qarkut, me kërkesën që, nëse disponojnë kopjen origjinale të AMTP-së, ta paraqesin në ZVRPP, 

veprim në papajtueshmëri me shkronjën “e” neni 20, shkronjën “a” neni 25 të ligjit nr. 33, datë 

29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, shkronjën “ç” pika 2.2, të VKM nr. 994, 

datë 9.12.2015 “Për procedurën e regjistrimit të akteve të marrjes së tokës në pronësi”, UKM nr. 2, 

datë 12.09.2012  Trajtuar në pikën 3, në faqet 62-79 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

- Rekomandim 14: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnjë  të marrë masa, që në bazë të    

pikës 1 dhe pikës 4,  neni 27 të ligjit nr. 111, datë 07.02.2018 “Për Kadastrën”, pikës 5.2.2, të 

kreut të VI të Rregullores nr. 184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit të pasurive 

të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurinë 

nr. 277/42 volum 3, faqe 155, ZK 1033, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko 

ligjor. 

Brenda muajit Tetor 2019 

 

15- Gjetje: ZVRPP Lushnjë ka ofruar shërbimi e kërkuar subjektit, në kushtet kur AMTP nr. 

24790 është kopje e pa njehsuar me origjinalin, duke ligjëruar në këtë mënyrë regjistrimin e 

një sipërfaqe prej 500 m2 e cila rrjedh nja një akt absolutisht i pa vlefshëm, gjithashtu ZVRPP-

ja, nuk i është drejtuar mbajtësit të parë të titullit të pronësisë, bashkisë dhe DAMT-it, pranë këshillit 
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të qarkut, me kërkesën që, nëse disponojnë kopjen origjinale të AMTP-së, ta paraqesin në ZVRPP, 

veprim në papajtueshmëri me shkronjën “e” neni 20, shkronjën “a” neni 25, të ligjit nr. 33, datë 

29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, shkronjën “ç” pika 2.2, të VKM Nr. 994, 

datë 9.12.2015, UKM nr. 2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve, që 

verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e 

urdhrit të regjistruesit”(Trajtuar në pikën 3, në faqet 62-79 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

- Rekomandim 15: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnjë  të marrë masa, që në bazë të 

pikës 1 dhe pikës 4,  neni 27 të ligjit nr. 111, datë 07.02.2018 “Për Kadastrën”, pikës 5.2.2, të 

kreut të VI të Rregullores nr. 184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit të pasurive 

të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurinë 

nr. 144/11 volum 8, faqe 83, ZK 1030 dhe njësitë e individualizuara të hapura në (KPP) që 

rrjedhin prej saj, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor 2019 

 

16- Gjetje: ZVRPP Lushnjë ka ofruar shërbimi e kërkuar subjektit, në kushtet kur AMTP nr. 

24780 është kopje e pa njëjësuar me origjinalin, duke ligjëruar në këtë mënyrë regjistrimin e 

një sipërfaqe prej 2000 m2 e cila rrjedh nja një akt absolutisht i pa vlefshëm, ZVRPP-ja, nuk i 

është drejtuar mbajtësit të parë të titullit të pronësisë, bashkisë dhe DAMT-it, pranë këshillit të qarkut, 

me kërkesën që, nëse disponojnë kopjen origjinale të AMTP-së, ta paraqesin në ZVRPP. Gjithashtu 

akti i trashëgimisë nuk është origjinal. veprim në papajtueshmëri me shkronjën “e” neni 20, 

shkronjën “a” neni 25 të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme”, shkronjën “ç” pika 2.2 të VKM Nr. 994, datë 9.12.2015 “Për procedurën e regjistrimit 

të akteve të marrjes së tokës në pronësi”. Pika 2 paragrafi 2 i UKM nr. 2, datë 12.09.2012 “Për 

përcaktimin e elementeve të akteve, që verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të 

paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit” (Trajtuar në faqet 62-79 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

Rekomandim 16: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnjë  të marrë masa, që në bazë të   

pikës 1 dhe pikës 4,  neni 27 të ligjit nr. 111, datë 07.02.2018 “Për Kadastrën”, pikës 5.2.2, të 

kreut të VI të Rregullores nr. 184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit të pasurive 

të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurinë 

nr. 470/3 volum 7, faqe 116, ZK 1033 dhe njësitë e individualizuara të hapura në (KPP) që 

rrjedhin prej saj, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor 2019 

 

17- Gjetje: ZVRPP Lushnjë ka ofruar shërbimin e kërkuar në kushtet kur: Nga organi i cili ka 

lëshuar aktin janë përcjellë tre akte me të njëjtin numër por me të dhëna të ndryshme dy nga të 

cilët pa datë dhe njëri pa nënshkrimin e kryetarit të komisionit të tokës në fshat, në mos 

përputhje me  pikën 2, neni 107, të ligjit nr. 8485, datë 12.05.199 “Kodi i Procedurave 

Administrative në RSH”,.  

Gjithashtu nuk përputhen indeksi i hartës në planrilevimin përcjellë nga komuna, me indeksin 

e hartës së punës (HTR) sipas pozicionimit të pronave në (planshetë)  (Trajtuar në pikën 3, në 

faqet 62-79 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 17: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK Lushnjë  të marrë masa, që në bazë të 

pikës 1 dhe pikës 4,  neni 27 të ligjit nr. 111, datë 07.02.2018 “Për Kadastrën”, pikës 5.2.2, të 

kreut të VI të Rregullores nr. 184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit të pasurive 

të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurinë 

nr. 196/4volum 2, faqe 92, nr. 196/14 volum 4, faqe 76, ZK 2084, deri në plotësimin me 

dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor 2019 

 

18- Gjetje: Në një rast ZVRPP Lushnjë me urdhrin e regjistruesit nr. 19 datë 08.01.2015 dhe nr. 

1579  prot, datë 12.07.2017 janë hequr kufizimet për pasuritë Nr. 2/63 volum 44 faqe 68, nr. 2/60 

volum 44 faqe 66. nr. 2/83 volum 44 faqe 87, duke lëshuar certifikata pronësie dhe kryer 

transaksione, mbi bazën e vendimit nr. 552 i cili nuk parashikon zhbllokimin e pasurive por 
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vendos vetëm mos fillimin e procedimit penal, nisur nga fakti që nuk janë konsumuar 

elementët e veprës penale nga personat e kallëzuar. Ndërsa kontratat si të parregullta shprehur 

nga ZQRPP nuk ka qëndrim të dytë ku të argumentoheshin rrethana e krijuara dhe ngjarjet e 

reja të ndodhur duke bashkëlidhur dokumentet justifikuese që kanë sjellë zhbllokimin e këtyre 

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

regjistrimin e pasurive të paluajtshme” me paragrafi i katërt i pikës 5.2.2, të kreut të VI, të 

Rregullores nr. 184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit të pasurive të 

paluajtshme” (Trajtuar në faqet 79-80 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 18: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnjë  të marrë masa, që në bazë të   

pikës 1 dhe pikës 4,  neni 27 të ligjit nr. 111, datë 07.02.2018 “Për Kadastrën”, pikës 5.2.2, të 

kreut të VI, të Rregullores nr. 184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit të pasurive 

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

Nr. 2/63 volum 44 faqe 68, nr. 2/60 volum 44 faqe 66. nr. 2/83 volum 44 faqe 87 ZK 1492, 

deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor 2019 

 

19- Gjetje: ZVRPP Lushnje në 1 rast, ka regjistruar pasurinë nr. 6/262, volum 26, faqe 16, ZK 

8572, të përfituar nga privatizimi, duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi regjistrimi i truallit me 

sipërfaqe sipërfaqe 1152 m2, është kryer në mungesë të dokumentacionit që shërben si titull 

pronësie, gjithashtu nuk ka përputhshmëri të dokumentacionit hartografik, lidhur me 

konfigurimin e gjurmës së objektit të privatizuar, sa vepruar në papajtueshmëri me  shkronjën 

“a” neni 25, të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”,   dhe 

UKM nr. 2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve, që verifikohen nga zyra e 

regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit” 

(Trajtuar në pikën 5, në faqet 80-83 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 19: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnje të marrë masa, në bazë të pikës 

1 dhe pikës 4,  neni 27 të ligjit nr. 111, datë 07.02.2018 “Për Kadastrën”,bazuar në shkeljet e 

konstatuara dhe në dispozitat ligjore përkatëse, të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurinë nr. 

6/262, volum 26, faqe 16, ZK 8572, deri në plotësimin e dokumentacionit tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor 2019 

 

20- Gjetje: ZVRPP Lushnje në 3 raste, ka regjistruar pasuritë në bazë të lejeve të legalizimit: nr. 

00000910, datë 05.05.2017, sipas referencës nr. 5553, ZK 1492; nr. 9999988, datë 08.04.2017, 

sipas referencave nr. 14291 dhe nr. 232485, datë 07.10.2014, sipas referencës nr. 1238, ZK 1492;   

ku rezulton se nuk janë zbatuar kërkesat ligjore, pasi ka mospërputhje të dhënash lidhur me 

sipërfaqen e ndërtimit, numrin e kateve, si dhe nuk ka informacion sqarues lidhur me një objekt 

ekzistues që ndodhet brenda parcelës ndërtimore,  ndërsa nga ZVRPP Lushnje, nuk janë 

verifikuar elementet e formës e përmbajtjes së Aktit Administrativ të Lejes së Legalizimit  duke 

regjistruar pasuritë në favor të posedueseve të lejeve të legalizimit, sa vepruar në papajtueshmëri 

me nenin 49 të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” dhe me 

pikën 5 të UKM nr. 2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve, që verifikohen 

nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të 

regjistruesit” (Trajtuar në pikën 6, në faqet 83-90 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 20: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnje ti kërkojë Sektorit të ALUIZNI-

t Lushnje, rikonfirmimin e dokumentacionit përkatës të konstatuar me parregullsi dhe ridërgimin 

në ZVRPP të dokumentacionit të rregullt dhe të plotësuar me saktësi. 

Brenda muajit Tetor 2019 

 

21-Gjetje : ZVRPP Lushnje, në 2 raste ka regjistruar sipas referencës nr. 4260, pasurinë nr. 

630/77-Nd, volum 53, faqe 27, ndëtesë 3 kat, me sipërfaqetë bazës 120 m2, ZK 1492 dhe 

referencës nr. 0775, pasurinë nr. 60/7-Nd, volum 8, faqe 92, ndëtesë 2 kat, me sipërfaqe të bazës 

140 m2, ZK 3916, bazuar në dokumentacionin urbanistik, rezulton se regjistrimi është kryer me 

shkelje të dispozitave ligjore, pasi dokumentacioni urbanistik tekniko ligjor nuk është i saktë 

dhe nuk është i plotë, si dhe regjistrimi i objektit, është kryer në mungesë të marrëdhënieve më 
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truallin, pasi trualli është në pronësi  “shtet”, veprim në kundërshtim me shkronjën “a” neni 25, 

me pikën 2 neni 45 të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, 

me pikën 5 të UKM nr. 2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve, që 

verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e 

urdhrit të regjistruesit” dhe Regulloren nr.184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit 

të pasurive të paluajtshme”, të ndryshuar (Trajtuar në pikën 6, në faqet 90-103 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 21: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnje të marrë masa, në bazë të  pikës 

1 dhe pikës 4,  neni 27 të ligjit nr. 111, datë 07.02.2018 “Për Kadastrën”, bazuar në shkeljet e 

konstatuara dhe në dispozitat ligjore përkatëse, të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurinë nr. 

630/77-Nd, volum 53, faqe 27, ZK 1492 dhe nr. 60/7, volum 8, faqe 92, ZK 3916, deri në 

plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor.  

Brenda muajit Tetor 2019 

 

22-Gjetje : ZVRPP Lushnje, në 1 rast ka regjistruar sipas referencës nr. 0838, pasurinë nr. 4/77, 

volum 6, faqe 158, truall me sipërfaqe 200 m2, ndëtesë 2 kat  me sipërfaqe të bazës 140 m2, ZK  

3916, bazuar në dokumentacionin urbanistik, rezulton se regjistrimi është kryer me shkelje të 

dispozitave ligjore, pasi dokumentacioni urbanistik tekniko ligjor nuk është i saktë dhe nuk 

është i plotë, ndërsa kontrata e shitblerjes së truallit si palë shitëse ish Komuna Dushk nuk 

plotëson kërkesat si akt për të shërbyer si Titull Pronësie, veprim në kundërshtim me shkronjën 

“a” neni 25, me pikën 2 neni 45 të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme”, me pikën 5 të UKM nr. 2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të 

akteve, që verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për 

nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit” (Trajtuar në pikën 6, në faqet 90-103 të Raportit Përfundimtar 

të Auditimit). 

Rekomandim 22: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnje të marrë masa, në bazë të  pikës 

1 dhe pikës 4,  neni 27 të ligjit nr. 111, datë 07.02.2018 “Për Kadastrën”, bazuar në shkeljet e 

konstatuara dhe në dispozitat ligjore përkatëse, të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurinë nr. 

4/77, volum 6, faqe 158, ZK 3916, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor.  

Brenda muajit Tetor 2019 

 

23- Gjetje: ZVRPP Lushnje në 1 rast ka regjistruar sipas referencës nr. 5290, pasurinë nr. 

495/13, volum 23, faqe 152 truall me sipërfaqe 540 m2, ndëtesë 3 kat, me sipërfaqe të bazës 254 

m2, ZK 1492, bazuar në dokumentacionin urbanistik, rezulton se regjistrimi është kryer me 

shkelje të dispozitave ligjore, pasi dokumentacioni urbanistik tekniko ligjor nuk është i plotë e i 

saktë(mungon projekti shtesës së objektit) dhe nuk është origjinal, ndërsa trualli i miratuar në 

funskion të objektit, është pronë e investitorit dhe është përfituar me AMTP nr. 25805, që 

përcakton sipërfaqen 400 m2, ndërsa sipas matjeve faktike rezulton 540 m2, duke përfituar më 

tepër 140 m2, gjithashtu ka mospërputhje lidhur me sipërfaqen e truallit të miratuar si shesh 

ndërtimi 521 m2, ndërsa në KPP është regjistruar truall me sipërfaqe 540 m2, duke regjistruar 

sipërfaqe trualli prej 19 m2(540-521) më tepër se miratuar me leje sheshi, veprim në 

kundërshtim me shkronjën “a” neni 25, me pikën 2 nenin 45, të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, me pikën 5, të UKM nr. 2, datë 12.09.2012 “Për 

përcaktimin e elementeve të akteve, që verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të 

paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit” dhe Regulloren nr. 184, datë 

08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme”, të ndryshuar (Trajtuar 

në pikën 6, në faqet 90-103 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 23: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnje të marrë masa, në bazë të  pikës 

1 dhe pikës 4, neni 27 të ligjit nr. 111, datë 07.02.2018 “Për Kadastrën” , bazuar në shkeljet e 

konstatuara dhe në dispozitat ligjore përkatëse, të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurinë nr. 

495/13, volum 23, faqe 152, ZK 1492, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor.  

Brenda muajit Tetor 2019 
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24- Gjetje : ZVRPP Lushnje, në 1 rast ka regjistruar sipas referencës nr. 12382, pasurinë nr. 

22/39+3-46-Nd, shtesë 1 kat, ZK 8571, bazuar në dokumentacionin urbanistik, rezulton se 

regjistrimi është kryer me parregullsi dhe në mungesë të dokumentacionit urbanistik tekniko 

ligjor, si dhe në mungesë të marrëdhënieve më truallin,  veprim në kundërshtim me shkronjën 

“a” neni 25, me pikën 2 nenin 45 të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme”, me pikën 5 të UKM nr. 2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të 

akteve, që verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për 

nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit”, UKM nr. 1, datë 13.04.2016 “Për Caktimin e Kritereve e të 

procedurave për regjistrimin e lejes së ndërtimit dhe akteve noteriale të lidhura për zhvillimin, në 

cilësinë e investitorit e të pronarëve të truallit apo blerësve/porositësve të njësive individuale, të 

objektit në fazën e karabinasë dhe të objektit të përfunduar” (Trajtuar në pikën 6, në faqet 90-103 

të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 24: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnje të marrë masa, në bazë të  pikës 

1 dhe pikës 4,  neni 27 të ligjit nr. 111, datë 07.02.2018 “Për Kadastrën”, bazuar në shkeljet e 

konstatuara dhe në dispozitat ligjore përkatëse, të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurinë nr. 

22/39+3-46-Nd, shtesë 1 kat, ZK 8571, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor.  

  Brenda muajit Tetor 2019 

 

25- Gjetje : ZVRPP Lushnje, në 1 rast ka regjistruar sipas referencës nr. 13249, pasurinë nr.  

volum 26, faqe 44, truall me sipërfaqe 280 m2, ZK 8572, bazuar në dokumentacionin urbanistik, 

rezulton se regjistrimi është kryer me parregullsi, pasi mungon dokumentacioni i origjinës që 

shërben si Titull Pronësie, ndërsa nga punonjësit e ZVRPP-së është proceduar duke e kaluar nga 

sistemi hipotekor në sistem regjistrimi, veprim në kundërshtim me shkronjën “a” neni 25, me 

pikën 2 nenin 45 të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, me 

pikën 5 të UKM nr. 2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve, që verifikohen 

nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të 

regjistruesit” dhe Regulloren nr.184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit të 

pasurive të paluajtshme”, të ndryshuar(Trajtuar në pikën 6, në faqet 90-103 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 25: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnje të marrë masa, në bazë të  pikës 

1 dhe pikës 4, neni 27 të ligjit nr. 111, datë 07.02.2018 “Për Kadastrën”, bazuar në shkeljet e 

konstatuara dhe në dispozitat ligjore përkatëse, të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurinë nr. 

volum 26, faqe 44, ZK 8572, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor.  

Brenda muajit Tetor 2019 

 

26- Gjetje : ZVRPP Lushnje, në 1 rast ka regjistruar sipas referencave nr. 3120 dhe nr. 14696, 

pasurinë nr. volum 11, faqe 182, truall me sipërfaqe 550 m2 dhe objekt 5 kat(+ 1 kat me leje 

legalizimi) me sipërfaqe 387 m2, ZK 8572, bazuar në dokumentacionin urbanistik, rezulton se 

regjistrimi është kryer me shkelje dhe parregullsi, pasi dokumentacioni i origjinës nuk ka  

saktësinë e duhur, si dhe nuk është origjinal, ndërsa regjistrimi i pasurisë truall me sipërfaqe 

550 m2, rrjedh nga kontrata e shitblerjes me Bashkinë Lushnje,  veprim në kundërshtim me 

shkronjën “a” neni 24 të ligjit nr. 7843, datë 13.07.1994 “Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme”, i shfuqizuar, nenin 3 të ligjit nr. 7980, datë 27.07.1995 “Për Shitblerjen e trojeve”, i 

ndryshuar; dhe Rregulloren nr. 184, datë datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit të 

pasurive të paluajtshme”, të ndryshuar(Trajtuar në pikën 6, në faqet 90-103 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 26: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnje të marrë masa, të rivlerësojë 

dokumentacionin e origjinës së pronës, duke kërkuar informacion konfirmues nga Bashkia 

Lushnje, dhe në çdo rast në vijimësi, që konstatohet se dokumentacioni i origjinës së pronës është 

i pa plotë dhe i pa saktë,  ZVRPP të procedojë duke refuzuar kryerjen e shërbimit të kërkuar, deri 

në paraqitjen e dokumentacionit konform kërkesave ligjore. 

 Brenda muajit Tetor 2019 
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27- Gjetje : ZVRPP Lushnje, në 1 rast ka regjistruar sipas referencës nr. 13884, pasurinë nr. 

6/175, volum 11, faqe 110, truall me sipërfaqe 326 m2 + ndërtesë me sipërfaqe 74 m2, ZK 8572, 

bazuar në dokumentacionin urbanistik, rezulton se regjistrimi është kryer me parregullsi dhe në 

mungesë dokumentacionit urbanistik tekniko ligjor, si dhe është regjistruar  objekti me 

sipërfaqe ndërtimi prej 39 m2(74-45), më e madhe se sipërfaqja  miratuar me leje ndërtimi, 

ndërsa për truallin mungon dokumentacioni i origjinës së pronësisë, veprim në kundërshtim me 

shkronjën “a” neni 25, me pikën 2 nenin 45 të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme”, me pikën 5 të UKM nr. 2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e 

elementeve të akteve, që verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të 

procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit” dhe Regulloren nr.184, datë 08.04.1999“Për 

punën e zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme”, të ndryshuar (Trajtuar në pikën 6, në 

faqet 90-103 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 27: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnje të marrë masa, në bazë të  pikës 

1 dhe pikës 4,  neni 27 të ligjit nr. 111, datë 07.02.2018 “Për Kadastrën”, bazuar në shkeljet e 

konstatuara dhe në dispozitat ligjore përkatëse, të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurinë nr. 

6/175, volum 11, faqe 110, ZK  8572, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor.  

  Brenda muajit Tetor 2019 

 

28- Gjetje: ZVRPP Lushnjë ka ofruar shërbimi e kërkuar subjektit Maksim Shuli në kushtet kur: 

Aktet ligjore (ku përfshihet dhe plan-rilevimi i bashkëlidhur) nuk janë dokumente origjinale. Në 

dosje mungon: Kontrata e shitjes se truallit midis Këshillit të Rrethit dhe Blerësit dhe Plan-

vendosja e miratuar nga KRRT. Në vendimin për dhënien e sheshit të ndërtimit nuk përcaktohet 

sipërfaqja e objektit, gjithashtu leja e ndërtimit(Formulari nr. 4) nuk është e nënshkruar nga 

kryetari i këshillit të rrethit. Veprime këto në papajtueshmëri me “ç”, “e”, neni 20, shkronjën “a” 

neni 25,pikën 1 neni 48, neni 59 të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme” , ligjin nr. 8405, datë 17.9.1998 “Për  Urbanistikën”, i ndryshuar, nenin 79 të ligjit 

nr. 10 119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin e territorit", të ndryshuar dhe pikën 2 paragrafi 2, të 

UKM nr. 2, datë 12.09.2012 “ (Trajtuar në pikën 6, në faqet 90-103 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

Rekomandim 28: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnjë  të marrë masa, që në bazë të  

pikës 1 dhe pikës 4,  neni 27 të ligjit nr. 111, datë 07.02.2018 “Për Kadastrën”, pikës 5.2.2, të 

kreut të VI, të Rregullores nr. 184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit të pasurive 

të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi për pasuritë nr. 

210/24 volum 3, faqe 76, nr 210/24-ND volum 4 faqe 57, ZK 2084, deri në plotësimin me 

dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor 2019 

 

 29- Gjetje: Në një rast ZVRPP Lushnjë nuk ka kryer regjistrimin e përkohshëm të karabinasë 

në regjistër të veçantë, të ndryshëm nga regjistri ku duhej regjistruar leja e ndërtimit, duke 

kryer lidhjen me truallin, në të cilin po kryhet ndërtimi, regjistrim i cili është i vlefshëm deri në 

përfundimin e strukturës, gjithashtu ka kryer pajisjen e subjektit me dokumentacion të 

përhershëm dhe jo të përkohshëm të cilat janë të vlefshme deri në regjistrimin përfundimtar të 

ndërtimit të ri. Si rezultat Dhimitër Tahiraj ka kryer shitjen e pasurisë nr. 199/80 truall me 

sipërfaqe 1568 m2 dhe objekt 500 m2 me kontratën e shitjes nr. 934 rep, nr. 515/4 kol datë 

08.06.2013 duke kaluar në pronësi të “Global Catering Center” shpk pajisur me certifikatë 

pronësie datë 17.06.2013. Me kërkesë nr. 6136, datë 04.07.2017 Nga Dhimitër Tahiraj është 

kërkuar regjistrimi përfundimtar i ndërtimeve të reja për objektin “Bodrum+Magazinë 2 kat” 

sipas certifikatës së përdorimit nr. 128, datë 23.06.2017 miratuar me lejen e ndërtimit nr. 13, datë 

30.08.2010, për pasurinë nr. 199/80 truall me sipërfaqe 1568 m2 dhe objekt 500 m2. ZVRPP 

Lushnjë ka ofruar shërbimi e kërkuar subjektit Dhimitër Tahiraj në kushtet kur: Pasurinë të cilën 

kërkon të regjistrojë lejen e ndërtimit e ka shitur me kontratën e shitjes nr. 934 rep, nr. 515/4 

kol datë 08.06.2013 duke kaluar në pronësi të “Global catering center” shpk. Veprime këto në 

papajtueshmëri me “ç”, “e”, neni 20, shkronjën “a” neni 25, pikën 1 neni 48, neni 59 të ligjit nr. 

33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, nenin 79 të ligjit nr. 10 119, 
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datë 23.4.2009 "Për planifikimin e territorit", të ndryshuar dhe pikën 2 paragrafi 2 të UKM nr.2, 

datë 12.09.2012  (Trajtuar në pikën 6, në faqet 90-103 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 29: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnjë të marrë masa, që në bazë të   

pikës 1 dhe pikës 4,  neni 27, të ligjit nr. 111, datë 07.02.2018 “Për Kadastrën”, pikës 5.2.2, të 

kreut të VI të Rregullores nr. 184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit të pasurive 

të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi për pasuritë nr. 

199/80 volum 8, faqe 55, ZK 1033 dhe njësitë e individualizuara të hapura në (KPP) që 

rrjedhin prej saj, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor 2019 

 

30- Gjetje: Në një rast ZVRPP Lushnjë ka ofruar shërbimin e kërkuar duke hedhur në hartën e 

punës (planshetë objektin) në kushtet kur: nuk përputhet gjurma e objektit ndërmjet planit të 

rilevimit me Planimetrinë e vendosjes së sheshit të ndërtimit të miratuar nga KRT Komuna 

Dushk dhe hartën e punës. Veprime këto në papajtueshmëri me “ç”, “e”, neni 20, shkronjën “a” 

neni 25,pikën 1 neni 48, neni 59 të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme”, nenin 79 të ligjit nr. 10119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin e territorit", të 

ndryshuar, pikën 1 të Urdhrit nr. 6 datë 21.01.2001 të Kryeregjistruesit “Për rregullimin e 

veprimtarisë për regjistrimin e ndërtimeve të reja në bazë të funksionimit të ri të KRRT-ve” dhe 

pikën 2 paragrafi 2 të UKM nr. 2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve, që 

verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e 

urdhrit të regjistruesit” (Trajtuar në pikën 6, në faqet 90-103 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

Rekomandim 30: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnjë  të marrë masa, që në bazë të   

pikës 1 dhe pikës 4,  neni 27 të ligjit nr. 111, datë 07.02.2018 “Për Kadastrën”, pikës 5.2.2, të 

kreut të VI të Rregullores nr. 184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit të pasurive 

të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurinë 

nr. 30/1/40 volum 14, faqe 218, ZK 1582 deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor 2019 

 

31- Gjetje: Në një rast ZVRPP Lushnjë ka ofruar shërbimin e kërkuar në kushtet kur: Leja e 

ndërtimit nr. 4320 datë 14.07.2015 nuk është në emër të subjektit ndërtues, gjithashtu ndërtuesi 

ka lidhur kontratën e ndërtimit të objektit më datë 15.07.2015 një ditë mbas miratimit të lejes së 

ndërtimit, gjithashtu mungon projekti me kushte urbanistike të miratuara. Veprime këto në 

papajtueshmëri me “ç”, “e”, neni 20, shkronjën “a” neni 25,pikën 1 neni 48, neni 59 të ligjit nr. 

33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” dhe me nenin 13, të ligjit nr. 

8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar, 

ligjin nr. 8405, datë 17.9.1998 “Për  Urbanistikën”, i ndryshuar, nenin 79 të ligjit nr. 10 119, datë 

23.4.2009 "Për planifikimin e territorit", të ndryshuar, pikën 1 të Urdhrit nr. 6 datë 21.01.2001 të 

Kryeregjistruesit “Për rregullimin e veprimtarisë për regjistrimin e ndërtimeve të reja në bazë të 

funksionimit të ri të KRRT-ve” dhe pikën 2 paragrafi 2, të UKM nr. 2, datë 12.09.2012 “Për 

përcaktimin e elementeve të akteve, që verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të 

paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit” (Trajtuar në pikën 6, në 

faqet 90-103 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 31: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnjë  të marrë masa, që në bazë të  

pikës 1 dhe pikës 4,  neni 27 të ligjit nr. 111, datë 07.02.2018 “Për Kadastrën”, pikës 5.2.2, të 

kreut të VI të Rregullores nr. 184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit të pasurive 

të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurinë nr. 

13/129 truall volum 25, faqe 226, ZK 8572, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko 

ligjor. 

Brenda muajit Tetor 2019 

 

32- Gjetje: Në një rast ZVRPP Lushnjë ka ofruar shërbimin e kërkuar në kushtet kur: Leja e 

ndërtimit nuk është për shtesë kati por për rikonstruksion, ndërsa ZVRPP e ka regjistruar si kat të 
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ri të shtuar brenda objektit ekzistues 9 kat të miratuar me lejen e ndërtimit nr. 17, datë 02.03.2006 

të regjistruar më datë 29.10.2012. 

- Nga shqyrtimi i dokumentacionit që individualizon objektin rezulton se: DPKZHT Lushnjë ka 

miratuar lejen e ndërtimit dhe pajisur me certifikatë përdorimi subjektin, duke bërë ndryshime 

strukturore në katin përdhe, ndarjen e tij në mënyrë horizontale, ndryshime të cilat kanë sjellë si 

pasojë uljen e lartësisë së katit nga 6.12 m (miratuar lokal, ambient shërbimi me lejen e e parë) 

në 3.06 m. Pra kemi të bëjmë me ndryshim destinacioni të projektit të mëparshëm pas 

përfundimit të objektit dhe jo vetëm rikonstruksion, duke vepruar në mospërputhje me shkronjën 

“c” pika 3 e nenit 37 të Vendimit nr. 408, datë 13.5.2015 “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të 

territorit” dhe Rregulloren nr. 408 pika 5. 

Nga shqyrtimi i projektit të ri miratuar me vendimin nr. 14 datë 01.04.2016  dhe projektit të vjetër 

miratuar me vendimin nr. 17, datë 02.03.2006, rezulton se ky kat ka qenë parashikuar i ndarë që 

në projektin e parë.. 

ZVRPP Lushnjë ka ofruar shërbimin e kërkuar në kushtet kur: Leja e ndërtimit i referohet 

vendimit të sheshit të ndërtimit nr. 17 datë 02.03.2006 i cili nuk ndodhet në dosje. Nuk 

përputhen numri i kateve dhe lartësia e përgjithshme mes projektit dhe lejes së ndërtimit për 

pjesën e kondicioneve urbane pasi: Në sheshin e ndërtimit numri i kateve është 1 nën tokë dhe 

8 mbi tokë, lartësia e përgjithshme 28 m, ndërsa në projektin e miratuar prerja tërthore, objekti 

paraqitet me 9 kate mbi tokë dhe 1 nëntokë pra me 1 kat më tepër dhe lartësia e përgjithshme 

është 30 m, nuk përputhen plan-rilevimi sipërfaqja e truallit ven në dispozicion të sheshit të 

ndërtimit me sheshin e ndërtimit me një, pasi në plan-rilevim sipërfaqja e truallit është 588 m2 

dhe në sheshin e ndërtimit është 600 m2. Veprime këto në papajtueshmëri me “ç”, “e”, neni 20, 

shkronjën “a” neni 25,pikën 1 neni 48, neni 59 të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme”, nenin 79 të ligjit nr. 10119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin e 

territorit", të ndryshuar, pikën 1 të Urdhrit nr.6 datë 21.01.2001 të Kryeregjistruesit dhe pikën 2 

paragrafi 2, të UKM nr. 2, datë 12.09.2012 (Trajtuar në pikën 6, në faqet 90-103 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 32: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnjë  të marrë masa, që në bazë të   

pikës 1 dhe pikës 4,  neni 27 të ligjit nr. 111, datë 07.02.2018 “Për Kadastrën”, pikës 5.2.2, të 

kreut të VI, të Rregullores nr. 184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit të pasurive 

të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi për pasuritë nr. 

1/375 volum 16, faqe 68, nr. 1/375-N1 volum 26, faqe 201, nr. 1/375-N2 volum 26, nr. 1/ 375-

ND faqe 202, volum 24 faqe 58, ZK 8572 dhe njësitë e individualizuara të hapura në (KPP) 

që rrjedhin prej saj, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor 2019 

 

33- Gjetje: Në një rast ZVRPP Lushnjë ka ofruar shërbimin e kërkuar në kushtet kur: Nuk ka 

Leje për sheshin e ndërtimit (formulari nr. 2), nisur nga fakti se janë ndryshuar kondicionet 

dhe kushte urbanistike të miratuara me lejen e parë, nuk përputhen sipërfaqja e sheshit në 

planimetrinë e ndërtimit me sipërfaqen e sheshit në formularin nr. 2 Leje sheshit të ndërtimit 

me një diferencë prej 320 m2 më pak se planimetria e miratuar për sheshin e ndërtimit. Leja e 

sheshit të ndërtimit(formulari nr. 2) nuk është origjinale, si dhe nuk ka vendim nga autoriteti 

përgjegjës për ndryshimin e subjektit ndërtues. 

Veprime këto në papajtueshmëri me “ç”, “e”, neni 20, shkronjën “a” neni 25, pikën 1 neni 48, të 

ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” dhe me nenin 13, të 

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

ndryshuar, ligjin nr. 8405, datë 17.9.1998 “Për  Urbanistikën”, i ndryshuar, nenin 79 të ligjit nr. 

10 119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin e territorit", të ndryshuar, UKM nr. 2, datë 12.09.2012 

“Për përcaktimin e elementeve të akteve, që verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të 

paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit” (Trajtuar në pikën 6, në 

faqet 90-103 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 33: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnjë  të marrë masa, që në bazë të   

pikës 1 dhe pikës 4,  neni 27, të ligjit nr. 111, datë 07.02.2018 “Për Kadastrën”, pikës 5.2.2, të 

kreut të VI, të Rregullores nr. 184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit të pasurive 
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të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurinë 

nr. 18/19 volum 12, faqe 224, ZK 8571 dhe njësitë e individualizuara të hapura në (KPP) që 

rrjedhin prej saj, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor 2019 

 

34- Gjetje: Në një rast ZVRPP Lushnjë ka ofruar shërbimin e kërkuar në kushtet kur: Nuk 

përputhen indeksi i hartës mes regjistrit hartës së punës dhe planrilevimit, pasi pasuria nr. 

382/46 nuk ndodhen në indeksin e hartës (83-D) të pasqyruar në regjistër, por ndodhet në 

bllokun (82-D). Veprime këto në papajtueshmëri me “ç”, “e”, neni 20, shkronjën “a” neni 

25,pikën 1 neni 48, neni 59 të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme”, pikën 1 të Urdhrit nr. 6 datë 21.01.2001 të Kryeregjistruesit “Për rregullimin e 

veprimtarisë për regjistrimin e ndërtimeve të reja në bazë të funksionimit të ri të KRRT-ve” dhe 

pikën 2 paragrafi 2, të UKM nr. 2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve, që 

verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e 

urdhrit të regjistruesit” (Trajtuar në pikën 6, në faqet 90-103 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

Rekomandim 34: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnjë  të marrë masa, që në bazë të  

pikës 1 dhe pikës 4,  neni 27 të ligjit nr. 111, datë 07.02.2018 “Për Kadastrën”, pikës 5.2.2, të 

kreut të VI të Rregullores nr. 184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit të pasurive 

të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurinë 

nr. 382/46-nd, volum 2, faqe 205- 206, ZK 1882 dhe njësitë e individualizuara të hapura në 

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

Brenda muajit Tetor 2019 

 

35- Gjetje: Në një rast ZVRPP Lushnjë ka ofruar shërbimin e kërkuar në kushtet kur: Brenda 

sipërfaqes së sheshit të ndërtimit ka patur një objekt ekzistues me sipërfaqe 94 m2 për të cilin nuk 

posedohet leje për prishje objekti e cila do të mundësojë dhe ndryshimet në (KPP) për fshirjen 

e objektit të vjetër. Me vendimin e KRRT nr. 7 datë 30.11.2010 është miratuar shtesë kati ½ kati 

6 dha kati bodrum ndërkohë që lejes së parë i ka përfunduar afati më datë 31.07.2005 pra 

shtesë kati mbi dhe nëntokë ndërkohë që objekti ka 4 vjet që ka përfunduar, nisur nga fakti që 

më datë 31.01.2005 është mbajtur procesverbali i punimeve të maskuara sipas formularëve nr. 

1 dhe 2 kushtet teknike të miratuara, të dhëna këto të pasqyruar në pikën 6 të aktit të kolaudimit. 

Formularët nr. 2 dhe 4 të miratuar në datat 01.10.2004 dhe 31.01.2005 nuk janë origjinale. 

Veprime këto në papajtueshmëri me “ç”, “e”, neni 20, shkronjën “a” neni 25, pikën 1 neni 48, 

neni 59 të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” dhe me nenin 

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

të ndryshuar, ligjin nr. 8405, datë 17.9.1998 “Për  Urbanistikën”, i ndryshuar, nenin 79 të ligjit nr. 

10 119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin e territorit", të ndryshuar, pikën 1 të Urdhrit nr. 6 datë 

21.01.2001 të Kryeregjistruesit “Për rregullimin e veprimtarisë për regjistrimin e ndërtimeve të 

reja në bazë të funksionimit të ri të KRRT-ve” dhe pikën 2 paragrafi 2 të UKM nr. 2, datë 

12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve, që verifikohen nga zyra e regjistrimit të 

pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit” (Trajtuar në 

pikën 6, në faqet 90-103 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 35: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnjë  të marrë masa, që në bazë të  

pikës 1 dhe pikës 4,  neni 27, të ligjit nr. 111, datë 07.02.2018 “Për Kadastrën”, pikës 5.2.2, të 

kreut të VI, të Rregullores nr. 184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit të pasurive 

të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurinë 

nr. 458/61 volum 3, faqe 105, ZK 1492 dhe njësitë e individualizuara të hapura në (KPP) që 

rrjedhin prej saj, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor 2019 

 

36- Gjetje: ZVRPP Lushnje, nuk ka ndjekur rregullisht proceset gjyqësore, duke rezultuar “në 

mungesë”, në në seancat përfundimtare të procesit gjyqësor, në të cilat   ZVRPP Lushnje ka 

qenë palë e paditur apo palë e trete, duke rriskuar ankimimin brenda afateve të vendimeve të 
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gjykatave, për të bërë të mundur ndjekjen e të gjitha shkallëve të gjykimit, sa vepruar në 

papajtueshmëri me  UKM nr.2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve, që 

verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e 

urdhrit të regjistruesit” (Trajtuar në pikën 7, në faqet 103-111 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

Rekomandim 36: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnje të marrë masa,  të nxjerrë urdhër 

dhe të autorizojë personat përkatës, që të bëjë të mundur përfaqësimin e ZVRPP-së Lushnje, në të 

gjitha proceset gjyqësore, deri në përfundim të procesit dhe shpalljen e vendimit përfundimtar, 

duke ndjekur brenda afateve ligjore, të gjitha shkallët e ankimimit.  

 Brenda muajit Tetor 2019 

 

37- Gjetje: Në një rast ZVRPP Lushnjë ka ofruar shërbimin e kërkuar subjektit në kushtet kur: 

Në diapozitivin e nr. 17 datë 12.09.2003 pjesa vendosi mungojnë të dhënat për pronën, pasuri e 

paluajtshme, nuk janë të plota si numri dhe lloji i pasurisë dhe nuk mund lejojnë regjistrimin e 

vendimit. Dëshmia e trashëgimisë nuk është origjinale. 

Veprim në papajtueshmëri me nenin 24, pika “a” të Ligjin nr. 7843, datë 13.7.1994 “Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme” ndryshuar, pikat c dhe e të nenit 20 të ligjit nr. 33, datë 

29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, me pikën 9.4, të kreut të IV, të 

Rregullores nr. 184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit të pasurive të 

paluajtshme”, me Pika 1 neni 7 i Ligjit Nr. 9235, datë 29.7.2004 “Për Kthimin dhe Kompensimin 

e Pronës” i ndryshuar. (Trajtuar në pikën 2, faqet 26-29 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 37: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnjë  të marrë masa, që në bazë të   

pikës 1 dhe pikës 4,  neni 27 të ligjit nr. 111, datë 07.02.2018 “Për Kadastrën”, pikës 5.2.2, të 

kreut të VI të Rregullores nr. 184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit të pasurive 

të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi për pasuritë nr. 

142/10 volum 3, faqe 157, pasuria nr. 142/7 volum 3 faqe 144 dhe nr. 142/3 volum 3 faqe 

103, ZK 270, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor 2019 

   

38- Gjetje: ZVRPP Lushnje në 1 rast, ka regjistruar pasurinë nr. 8/145, volum 16, faqe 189, 

truall me sipërfaqe 220 m2, me referencë nr. 13795, të përfituar me  Vendim  të Agjencisë së 

Trajtimit të Pronave nr. 57, datë 01.06.2016, në zbatim nenit 25/c të ligjit nr. 33, datë 

29.04.2012(oborr në përdorim), rezulton se regjistrimi është kryer me shkelje të dispozitave 

ligjore, pasi nuk përmbushen kërkesat ligjore për të fituar statusin si oborr në përdorim, ndërsa 

nga punonjësit e ZVRPP-së nuk janë verifikuar elementet e formës dhe përmbajtjes së këtij akti 

administrativ, sa vepruar në papajtueshmëri me  germat “a” dhe “c”  neni 25 të ligjit nr. 33, datë 

29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, UKM nr.2, datë 12.09.2012 “Për 

përcaktimin e elementeve të akteve, që verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të 

paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit” (Trajtuar në pikën 8, në 

faqet 111-112 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).   

Rekomandim 38: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnje të marrë masa, në bazë të pikës 

1 dhe pikës 4,  neni 27, të ligjit nr. 111, datë 07.02.2018 “Për Kadastrën”, bazuar në shkeljet e 

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

regjistruara të konstatuara me shkelje, nr. 4/180, volum 41, faqe 67;  dhe nr.  8/145, volum 

16, faqe 189; ZK 8572, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor 2019 

 

39- Gjetje: ZVRPP Lushnje, nuk ka një evidencë dhe nuk njihet e raportohet gjendja e pasurive 

të regjistruara me mbivendosje, as nuk raportohet ndjekja e procedurave ligjore për trajtimin e 

pasurive me mbivendosje si dhe nuk raportohet ecuria e zgjidhjes dhe pjesëmarrja e kësaj zyre në 

seancat gjyqësore për këto çështje. Kjo gjendje vazhdon të jetë për periudhën objekt auditimi 

30.09.2016-01.10.2018, çka nënkupton se mosevindetimi i pasurive me mbivendosje vazhdon që 

prej përpara periudhës së auditimit, referuar rekomandimeve të mëparshme të lëna nga KLSH, 

pra dhe mos marrjen e masave për krijimin e data-base për evidentimin e pasurive me 
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mbivendosje dhe ecurinë e zbatimit të procedurave ligjore në përputhje me kërkesat e  ligjit nr. 33 

datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të Paluajtshme”, nenit  59 dhe 74 (Trajtuar në pikën 

9,  në faqet 112 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 39: Drejtoria Vendore e ASHK Lushnje të marrë masa të menjëhershme për 

krijimin e një data-base për evidentimin e pasurive me mbivendosje, ecurinë e zbatimit të 

procedurave ligjore për trajtimin e pasurive me mbivendosje, si dhe pjesëmarrja e kësaj zyre në 

seancat gjyqësore për këto çështje. 

 Brenda muajit Tetor 2019 

  

40- Gjetje: Në një rast ZVRPP Lushnjë ka ofruar shërbimin e kërkuar, sipas referencës nr. 0482 

ZK 2085, në kushtet kur: akti i cili ka sjell ndryshime dhe ose përfitim të drejtave të pronësisë, 

VKM nr. 45, datë 29.01.2014 nuk përmban të dhënat për kufijtë, sipërfaqen dhe vendndodhjen 

e pasurisë se paluajtshme, për te cilën kërkohet regjistrimi. gjithashtu ky vendim nuk ka 

bashkëlidhur listën e pronave që kalojnë në administrim si dhe plan rilevimet. Mungon 

autorizimi i përfaqësuesit të shoqërisë “Agro Iliria Group” shpk për ndjekjen e procedurave. 

Veprime këto në papajtueshmëri me pikën a neni 25, pika 2 neni 45 të ligjit nr. 33, datë 

29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, me pikën 2 dhe 3 të VKM nr. 553, Date 

28.8.1998 “Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme të Shoqërive Tregtare, të Krijuara nga 

Transformimi i Ndërmarrjeve Shtetërore”. Veprime këto në papajtueshmëri me pikën a neni 25, 

pika 2 neni 45 të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, me 

pikën 2 dhe 3 të VKM nr. 553, datë 28.8.1998 “Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme të 

Shoqërive Tregtare, të Krijuara nga Transformimi i Ndërmarrjeve Shtetërore” (Trajtuar në pikën 

10, në faqet 112-114 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 40: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnjë  të marrë masa, që në bazë të  

pikës 1 dhe pikës 4,  neni 27, të ligjit nr. 111, datë 07.02.2018 “Për Kadastrën”, pikës 5.2.2, të 

kreut të VI, të Rregullores nr. 184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit të pasurive 

të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi për pasuritë nr. 

151/1 faqe 136, nr. 151/4 faqe 137, nr. 152/1 faqe 139, nr. 153/1 faqe 140, nr. 153/6 faqe 141, 

nr. 154/1 faqe 143, nr. 157/1 faqe 148, nr. 155/1 faqe 144, nr. 155/5 faqe 145, nr. 156/1 faqe 

147, nr. 158/1 faqe 148, nr. 159/1 faqe 150 nr. 160/1 faqe 151, ZK 2085, deri në plotësimin me 

dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor 2019 

 

41- Gjetje: Në një rast ZVRPP Lushnjë ka ofruar shërbimin e kërkuar në kushtet kur: 

Qiradhënësi (MBZHRAU) nuk zotëron të ketë certifikatë përdorimi apo pronësie dhe nuk 

figuron në regjistra si administrues i këtyre aseteve. Gjithashtu për dy pasuri nr. 153 dhe nr. 

154 kanë pësuar transaksion kalim me qere edhe pse afati i qerasë ka përfunduar, nuk ka 

relacion nëse është bërë rinovimi i kësaj qiraje, apo zgjidhja e marrëdhënieve kontraktuale. 

Veprime këto në papajtueshmëri me pikën a neni 25, pika 2 neni 45 të ligjit nr. 33, datë 

29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, me pikën 2 dhe 3 të VKM nr. 553, datë 

28.8.1998 “Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme të Shoqërive Tregtare, të Krijuara nga 

Transformimi i Ndërmarrjeve Shtetërore”(Trajtuar në pikën 10, në faqet 112-114 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 41: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnjë  të marrë masa, që në bazë të    

pikës 1 dhe pikës 4,  neni 27 të ligjit nr. 111, datë 07.02.2018 “Për Kadastrën”, pikës 5.2.2, të 

kreut të VI të Rregullores nr. 184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit të pasurive 

të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi për pasuritë nr. 

153 volum 3, faqe 98, nr.154, ZK 2790, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor 2019 

 

42- Gjetje: Në një rast ZVRPP Lushnjë ka ofruar shërbimin e kërkuar në kushtet kur: akti i cili 

ka sjell ndryshime dhe ose përfitim të drejtave të pronësisë, VKM nr. 45, datë 29.01.2014 nuk 

përmban të dhënat për kufijtë, sipërfaqen dhe vendndodhjen e pasurisë se paluajtshme, për te 

cilën kërkohet regjistrimi. gjithashtu ky vendim nuk ka bashkëlidhur listën e pronave që 
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kalojnë në administrim si dhe plan rilevimet. Qiradhënësi (MBZHRAU) nuk zotëron certifikatë 

përdorimi apo pronësie dhe nuk figuron në regjistra si administrues i këtyre aseteve. Veprime 

këto në papajtueshmëri me pikën a neni 25, pika 2 neni 45 të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, me pikën 2 dhe 3 të VKM nr. 553, Date 28.8.1998 “Për 

Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme të Shoqërive Tregtare, të Krijuara nga Transformimi i 

Ndërmarrjeve Shtetërore” (Trajtuar në pikën 10, në faqet 112-114 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

Rekomandim 42: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnjë  të marrë masa, që në bazë të   

pikës 1 dhe pikës 4,  neni 27 të ligjit nr. 111, datë 07.02.2018 “Për Kadastrën”, pikës 5.2.2, të 

kreut të VI të Rregullores nr. 184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit të pasurive 

të paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi pasuria nr. 

271/30 volum 9, faqe 161, ZK 2207, deri në plotësimin me dokumentacionin tekniko ligjor. 

Brenda muajit Tetor 2019 

  

43- Gjetje: Procedura administrimit dhe qarkullimit të dokumentacionit, ndër vite nuk është 

kryer në përputhje me rregullat dhe standardet e përcaktuara, për rrjedhojë rezulton se një numër i 

konsiderueshëm dosjesh, rezultojnë në mungesë dhe nuk na është vënë në dispozicion, pasi 

rezultojnë të pa arkivuara dhe nuk gjendeshin as në ambientet e punës. Në kushtet e mungesës së 

dokumentit fizik të regjistrimit të pronës dhe të mos ruajtjes së të dhënave nga sistemi, shkelen 

parimet themelore mbi të cilat mbështet aktiviteti i ZVRPP-së, përcaktuar në nenin 4, të ligjit nr. 

33, datë 29.04.2012 “Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme”;         

(Nisur nga fakti se në ZVRPP Lushnje nuk ka një evidencë të saktë lidhur me referencat e 

munguara, nuk mund të japim një numër të saktë të këtyre evidencave të munguar ndër vite). 
(Trajtuar në pikën 11, në faqet 114-119 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 43: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnje të marrë masa, duke ngritur një 

grup pune të posaçëm, për të bërë të mundur evidentimin e praktikave të munguara ndër vite 

dhe të përcaktohen personat përgjegjës që kanë administruar këto praktika, si dhe të marrë 

masa që në çdo rast të largimit nga puna të punonjësve, apo ndërimin e vendit të punës, të 

dorëzojnë me procesverbal tek përgjegjësi i sektorit, të gjithë dokumentacionin që ka në 

administrim në proces shqyrtimi, masë e cila ndikon në minimizimin e problemeve të kostatuara.     

Brenda muajit Tetor 2019 

 

44-Gjetje: ZVRPP Lushnje nuk ka zbatuar procedurat ligjore lidhur me administrimin e 

dokumentacionit dhe zbatimin e afateve ligjore për kryerjen e shërbimeve të faturuara, ndaj 

qytetarëve(kjo vlen për periudhën para vitit 2018), si vijon:  

1. Administrimin e praktikave dhe kërkesave në proces të pa përfunduara të cilat prej 2-3 vitesh 

deri në 01.04.2018 arrijnë në rreth 2175 praktika me të ardhura të përfituara pa dhënë 

shërbimin e faturuar(gjatë vitit 2018 ky numër është reduktuar në 654 praktika), mos 

administrimin në arkivë të dokumentacionit, mbajtjen e praktikave të aplikimeve nga specialistët 

për afate të gjata, që sjellin si pasojë mungesën e transparencës së punës ndaj publikut dhe 

mosfunksionimin e Sistemit të Kontrollit të Brendshëm lidhur me integritetin e punonjësve në 

zbatim të ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, në mos 

zbatim të ligjit nr. 9154, datë 6.1.1993 “Për arkivat”, neni 24, germa “b” dhe të neneve 4 e 5, 

Kapitulli II-të, për “Detyrat e Sekretar-Arkivit të organit shtetëror” dhe “Rregullores për punën 

me dokumentet administrative të organeve shtetërore”. 

2. ZVRPP Lushnje, nuk ka hartuar dhe dërguar për miratim nga Kryeregjistruesi, një rregullore të 

brendshme të Funksionimit të Administratës, për periudhën e mëparshme dhe për vitet 2015-

2016, 2017 deri 01.07.2018, të bazuar në organikat dhe organigramat e miratuara nga qeveria me 

urdhrat përkatës, pasi Rregullorja aktuale nr. 184, datë 8.4.1999 “Për punën e Zyrës së 

Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”, nuk ka si objekt funksionimin e Administratës së 

ZVRPP-së, si njësi e vetme në territorin vendor dhe në kushtet e reja të përditësimit, pra nuk 

është e përshtatur me kërkesat ligjore aktuale,  për rrjedhojë nuk ka një përcaktim të kryerjes së 

detyrave, lidhur me ushtrimin e kompetencave dhe mbajtjes së përgjegjësive, të secilit specialist 

sipas sektorëve përkatës, Regjistruesit, 2 Zv. Regjistruesve, lidhur me përgatitjen e evidencave, 
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informacionit në tërësi si dhe sidomos lidhur administrimin e dokumentacionit  me trajtimin dhe 

ndjekjen e ankesave kërkesave të qytetarëve për mënyrën e marrjes së shërbimit të ofruar 

qytetarëve nga kjo zyrë dhe sidomos lidhur me evidentimin, raportimin e praktikave në proces, 

evidentimin e afateve të zgjidhjes së tyre, nxjerrjen e përgjegjësisë së zgjatjes dhe shkeljes së 

afateve, evidentimi, pra mungon Sistemi i Mekanizmave të Kontrollit të Brendshëm ( gjendje 

kjo e pandryshuar, pasi është evidentuar edhe në auditimin e mëparshëm), sa vepruar në 

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

3. Administrimi i dokumentacionit në ZVRPP Lushnje, nuk plotëson kërkesat dhe standardet e 

përcaktuara, pasi nga lëvizjet e shpeshta të punonjësve dhe largimet nga puna, nuk shoqërohen 

me dorëzimin e praktikave që ka në përpunim dhe librit Model 4, si dhe nuk mbahet 

procesverbali i dorëzimit ku të pasqyrohen të gjithë dokumentet që ka dorëzuar personi që 

largohet nga vendi i punës, sipas përcaktimeve në Rregulloren nr. 2079, datë 11.06.2007 

“Qarkullimi dhe shfrytëzimi i dokumenteve tekniko ligjor në ZRPP” (Trajtuar n pikën 11, në 

faqet 114-119 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

  Rekomandim 44.1: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnje, të marrë masat për 

inventarizimin e dokumentacionit, dhe të evadohet aplikimet e të gjitha praktikave dhe kërkesave 

në proces të pa përfunduara, para dhe prej 3 vitesh, deri 30.09.2018, për të bërë të mundur 

kryerjen e shërbimit të faturuar, rritjen e integritetit dhe transparencës së punës së ZVRPP-së ndaj 

publikut, si dhe të administrohet në arkivë dokumentacioni përkatës  i praktikave në proces. 

Rekomandim 44.2: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnje në bashkëpunim me ZQRPP, 

të marrë masa për të hartuar e miratuar Rregulloren  e Brendshme të Funksionimit të 

Administratës, e cila do te përcaktojë qartë funksionimin e hallkave e strukturave dhe detyrat e 

përgjegjësitë  për çdo punonjës, duke ngritur e forcuar Sistemin e Mekanizmave të Kontrollit të 

Brendshëm. 
Rekomandim 44.3: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnje, të marrë masa që në çdo rast 

të lëvizjes apo largimit nga puna, punonjësit përkatës të dorëzojnë dokumentacionin përkatës, 

duke hartuar procesverbalin e dorëzimit, në të kundërt të ndërmerren të gjithë hapat ligjorë, ndaj 

personave përgjegjës.  

Brenda muajit Tetor 2019 

  

45-Gjetje: Me referencat nr. 0374, 0222, 0224,  rezultojnë të jenë regjistruar në KPP  pasuritë 

me dëshmi trashëgimie, me saktësim në favor të trashëgimtarëve të Veli Nebi Malko sipas AMTP 

20157 datë 01.11.1992 gjithsej 42507 m2, ndërsa sipas AMTP evidentohet gjithsej  një sipërfaqe 

prej 42717 m2 dhe sipas LN evidentohet e regjistruar një sipërfaqe   49949 m2, duke regjistruar 

më tepër se AMTP 7232 m2(49949-42717), se sa përmban AMTP-ja.  
Gjithashtu rezulton se pasuria 29/14, v. 1, faqe 27, e regjistruar sipas LN dhe jo sipas AMTP 

(dokumentacioni ligjor) duke përfituar më tepër 288 m2. 

 Për këto pasuri sipas referencave 0374, 0222, 0224, është regjistruar  VGJ nr. 1099(2487, datë 

14.11.2012(dëshmi trashëgimie), sipas aplikimit nr. 6822, datë 24.12.2015, ku rezulton se është 

aplikuar 3 vite mbas vendimit të gjykatës dhe nuk është aplikuar penalitet  për regjistrim me 

vonesë në zbatim të nenit 39 të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 në vlerën prej 300,000 lekë.  

Nuk ka deklaratë noteriale për zbritjen e sipërfaqes më tepër sipas LN për sipërfaqen 7232 m2,  .  

Nga ZVRPP nuk janë bëre njoftime  për subjektin  përfitues, Bashkinë, DAMT për disponimin e 

AMTP origjinale. Saktësimi dhe regjistrimi i pasurisë 35/4, v. 1, faqe 28 për sipërfaqe Arë+tr 530 

m2 nga e cila truall 250 dhe ndërtesë 69 m2 në favor të trashëgimtarëve Malko, është bërë në 

kundërshtim me dispozitat ligjore e përcaktuara nga VKM nr. 159, datë 21.03.2006, nenin 193 

të kodit civil,  mbasi nuk dokumentohet fakti i paraqitjes dhe i miratimit të listës emërore të 

pronareve të trojeve dhe shtëpive” para hyrjes në fuqi të VKM nr. 159, datë 21.03.2006 dhe mbas 

hyrjes në fuqi. (Trajtuar në pikën 3, në faqet 62-79 të Raporti Përfundimtar të Auditimit).    

Rekomandim 45:  Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnje të marrë masa që në bazë të  

pikës 1 dhe pikës 4,  neni 27, të ligjit nr. 111, datë 07.02.2018 “Për Kadastrën”, bazuar në shkeljet 

e konstatuara, të nxjerrë urdhër kufizimi për pasuritë e regjistruara me saktësim të evidentuara 

sipas referencave nr. 0374, 0222, 0224, për shkak të diferencave të rezultuara nga regjistrimet e 

kryera me LN dhe regjistrimeve sipas  AMTP për sipërfaqen totale 7237 m2 deri në sistemimin e 



 
 

     20 
 

tyre duke vendosur shënimet në KPP për mospërputhjen e sipërfaqes përcaktuar në AMTP dhe 

sipërfaqes sipas hartës kadastrale, në zbatim të VKM nr. 994, datë 28.12.2015, pika 2, shkronjat 

a,b,c,d,e.  

Përsa i përket regjistrimit të pasurisë 35/4, v. 1, faqe 28 për sipërfaqe Arë+tr 530 m2 nga e cila 

truall 250 dhe ndërtesë 69 m2 në favor të trashëgimtarëve Malko, të meret masa për kufizimin e 

pasurisë dhe njëkohësisht t’i kërkohet ZQRPP interpretim me shkrim se si do të veprohet në rastet 

e mungesës së listës së trojeve dhe shtëpive të ish pronareve dhe trojeve të regjistruara sipas 

AMTP pa ndërtesë.  

Në çdo rast për sipërfaqet e rezultuar më tepër me LN  se sa AMTP, të kërkohet deklarata 

noteriale se kujt sipërfaqe do ti zbritet diferenca e rezultuar më tepër se AMTP,  të kërkohet 

marrëveshja e caktimit të kryetarit të familjes, ZVRPP të  njoftojë  në çdo rast subjektin përfitues, 

Bashkinë, DAMT për disponimin e AMTP origjinale, në zbatim të pikës 2 të  VKM nr. 994, datë 

09.12.2012 “kur pasuria figuron e regjistruar në ZVRPP”, shkronjat a,b,c,ç dhe d. 

Brenda muajit Tetor 2019 

 

46-Gjetje: Sipas referencës nr. 0009, datë 13.04.2001 regjistruar në bashkëpronësi  p. 32/10, v. 

1, faqe 74 për sipërfaqen prej 5875 m2 truall e cila vjen nga Bashkimi i pasurive 32/1, v. 4, 52 

dhe 32/3, v. 1, faqe 48 tokë arë. 

Pasuritë 32/1, v. 4, 52 dhe 32/3, v. 1, faqe 48 regjistruar tokë arë shtet në KPP sipas AMTP 

20241 dhe 20160 dhe pasi janë mbyllur është bëre bashkimi i tyre sipas referencës nr. 00009, në 

pasurinë 32/10,  v. 6, faqe 74 në bashkëpronësi duke ndryshuar zërin kadastral nga Tokë arë në 

Truall për sipërfaqen prej 5875 m2 pa u miratuar më parë nga Organet qe e kanë në 

kompetencë sipas VKM 256, datë 26.03.2001, nr. 410, datë 27.06.2012 duke shfuqizuar 655, 

datë 06.07.2010, sipas një listë në bashkëpronësi prej 8 personash pa sipërfaqe në Bashkëpronësi 

kryesuar nga Misir Malko dhe nënshkruar e lëshuar certifikatë datë 17.09.2003 nga ish-

regjistruesi Azbi Hoxha. Nga bashkimi i pasurive pas. 32/1 dhe 32/3 sipas AMTP rezulton një 

sipërfaqe prej 5100 m2, ndërsa në fakt regjistruar në KPP Truall sipërfaqja  prej 5875 m2 me 

një diferencë regjistruar në bashkëpronësi më tepër 775 m2(truall) (Trajtuar në pikën 3, në 

faqet 62-79, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

Rekomandim 46: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnje, të marrë masa që në bazë të  

pikës 1 dhe pikës 4,  neni 27 të ligjit nr. 111, datë 07.02.2018 “Për Kadastrën”, bazuar në 

shkeljet e konstatuara, të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurin e regjistruar nr. 32/10,  v. 6, 

faqe 74 sipas referencës 0009 në bashkëpronësi që vjen nga bashkimi i pasurive  32/1, v. 4, 

52 dhe 32/3, v. 1, faqe 48 regjistruar tokë arë duke regjistruar sipërfaqen me ndryshim zëri 

nga are në truall për 5875 m2, njëkohësisht regjistruar në bashkëpronësi një sipërfaqe me 

tepër për 775 m2, deri në miratimin e ndryshimit të zërit nga organet që e kanë në 

kompetencë dhe  kryerjen e veprimeve për sistemimin e diferencës prej  775 m2.  

Brenda muajit Tetor 2019 

 

47-Gjetje: Sipas Referencave nr. 0394, 0397, 0406,  regjistruar dëshmi trashëgimie në favor të 

trashëgimtarëve të Rushit Sali Malko, i cili posedon AMTP  nr. 20160, regjistruar në KPP  ME 

LN sipërfaqja 42982 m2, ndërsa sipas AMTP evidentohet sipërfaqja prej  41379 m2, duke 

regjistruar më tepër se AMTP sipërfaqen 1603 m2(42982-41379). 

Gjithashtu  konstatohet  se pasuria  37/7, v. 1, f. 49 në KPP është regjistruar sipas AMTP  400 

m2, ndërsa sipas LN-480 m2 dhe me saktësim 440 m2 jo sipas AMTP, nga e cila truall 250 m2 

dhe ndërtim  77 m2 për më tepër 40 m2 se sa dokumentacioni ligjor AMTP 20160.  
Saktësimi dhe regjistrimi i pasurisë 37/7, v. 1, faqe 49 për sipërfaqe Arë+tr 440 m2 nga e cila 

truall 250 dhe ndërtesë 77 m2 në favor të trashëgimtarëve të Rushit Malko, është bërë në 

kundërshtim me dispozitat ligjore e përcaktuara nga VKM nr. 159, datë 21.03.2006(fletore 

zyrtare nr. 26, faqe 871), nenin 193 të kodit civil, shkresën nr. 3191, datë 11.05.2012, mbasi 

nuk dokumentohet fakti i paraqitjes dhe i miratimit të listës emërore të pronarëve të trojeve 

dhe shtëpive” para hyrjes në fuqi të VKM nr. 159, datë 21.03.2006. Për sa evidentuar më lart 

nuk rezulton jetë në dosje vendimi gjykatës për dëshminë e trashëgimisë për 23 trashëgimtaret 

dhe planrilevimi.  
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 Nuk ka deklaratë noteriale për zbritjen e sipërfaqes më tepër sipas LN për gjithsej  1206 m2, se 

kujt sipërfaqe do ti zbritet. Nuk ka njoftime për subjektin  përfitues, Bashkinë, DAMT për 

disponimin e AMTP origjinale, duke vepruar në kundërshtim me pikë 2 të  VKM nr .994, datë 

09.12.2012. 

Me referencën nr. 394, regjistruar në KPP pasuria 49/16, v. 6, faqe 215 pasuria Ndërtesë 89.5 

m2, shtëpi Banimi 1 kat në favor të Reshit e Nexhmije Malko me leje legalizimi nr. 234326, datë 

04.12.2014 me sipërfaqe sheshi 269 m2, kjo leje legalizimi rezulton është regjistruar, pa u 

zgjidhur marrëdhëniet e pronësisë, meqenëse trualli është në bashkëpronësi dhe nuk është 

bërë ndarje. Për këtë pasuri duhet të ishte vënë shënimi i kufizimit në seksionin E të KPP, p. 

49/16 ND dhe anasjelltas për marrëdhëniet e truallit (Trajtuar në pikën 3, në faqet 62-79 të 

Raporti Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 47: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnje, të marrë masa që në bazë të  

pikës 1 dhe pikës 4,  neni 27, të ligjit nr. 111, datë 07.02.2018 “Për Kadastrën”, bazuar në 

shkeljet e konstatuara,  

a. të nxjerrë urdhër kufizimi për pasuritë e regjistruara me saktësim të evidentuara sipas 

referencave  nr. 0394, 0397, 0406, për shkak të diferencave të rezultuara nga regjistrimet e 

kryera me LN dhe regjistrimeve sipas  AMTP për sipërfaqen totale 1602 m2 deri në sistemimin 

e tyre duke vendosur shënimet në KPP për mospërputhjen e sipërfaqes përcaktuar në AMTP 

dhe sipërfaqes sipas hartës kadastrale.  

b. Të merren masa për kufizimin e pasurisë 37/7, v. 1, faqe 49, dhe njëkohësisht t’i kërkohet 

ZQRPP interpretim me shkrim se si do të veprohet në rastet e mungesës së listës së trojeve dhe 

shtëpive të ish pronareve dhe trojeve të regjistruara sipas AMTP pa ndërtesë.  

Të merret masa e kufizimit të pasurisë 49/16, v. 6, faqe 215 pasuria Ndërtesë 89.5 m2 

regjistruar me leje legalizimi nr. 234326, datë 04.12.2014 sipas referencës nr. nr. 394, deri në 

zgjidhjen e marrëdhënieve të pronësisë, duke bëre shënimet në seksionin E të KPP.   
c. Në çdo rast të kërkohet deklarata noteriale se kujt sipërfaqe do ti zbritet diferenca e rezultuar 

me tepër se AMTP,  marrëveshja e caktimit të kryetarit të familjes, dhe njoftimet e kryera për 

subjektin përfitues, Bashkinë, DAMT për disponimin e AMTP origjinale. 

Brenda muajit Tetor 2019 

 

48-Gjetje: Sipas Referencës nr. 0135, 0144, 0145, 0414, 0413, 0137,0141,0138,140,142 dhe 

0136 regjistruar pasuritë sipas AMTP  nr. 20168 e cila ka përcaktuar gjithsej 27321 m2 në 

emër të Jemin Sefedin Meçit, ndërsa sipas LN evidentohen të regjistruara 29506 m2, duke 

regjistruar më tepër se AMTP një sipërfaqe prej 2185 m2, duke mos bërë diferencën LN-

AMTP.  

Me referencë 0144, Aplikim 662 datë 06.01.2012 Regjistruar në emër të Jemin, Sose Meçi sipas 

kontratës pjesëtimit nr. 3675/1313/1, datë 27.12.2011 p. 59/9, v. 1, f. 1 25,-Arë+truall 327 m2 nga 

e cila truall 200 m2 dhe ndërtesë 64 m2 me HTR. Kjo pasuri p. 59/9, v. 1, f. 125,-Arë+truall 327 

m2 në KPP rezulton regjistruar me LN nga e cila 250 m2 truall dhe 64 m2 ndërtim. Nuk 

rezulton regjistruar trualli sipas AMTP nr. 20168 me nr. pas. 46/8  me sipërfaqe 350 m2, nga e 

cila tokë arë 100 m2 dhe truall 250 m2.     
Me referencën nr. 0414, Aplikim 54, datë 04.01.2018 nga Ermir dhe Nexhmie Alla regjistruar 

pasuria 59/9, v. 1, f. 125,-Arë+truall 327 m2 nga e cila truall 250 m2 dhe ndërtesë 64 m2 sipas 

kontratës shitjes nr. 3489/2143/1, datë 20.12.2017 duke regjistruar 50 m2 truall më shumë se sa 

ka përfituar me certifikatë datë 26.12.2011. Nuk rezulton të ketë dokumentacionin justifikues e 

vërtetues(listat e 001) e dokumente të tjerë që vërtetojnë pronësinë, në kundërshtim me  

dispozitat ligjore e përcaktuara nga VKM nr. 159, datë 21.03.2006(fletore zyrtare nr. 26, faqe 

871), nenin 193 të kodit civil, shkresën nr. 3191, datë 11.05.2012, mbasi nuk dokumentohet fakti 

i paraqitjes dhe i miratimit të listës emërore të pronareve të trojeve dhe shtëpive” para hyrjes në 

fuqi të VKM nr. 159, datë 21.03.2006 dhe mbas hyrjes në fuqi. 

Me referencat nr 135,137 dhe 141, Aplikim nr. 672, datë 06.01.2012 regjistruar pasuria  6/15, 

v1, faqe 129 për sipërfaqen 5100 m2 me AMTP dhe 10000 m2 sipas LN sipas kontratës 

pjesëtimit nr. 3675/1313/1, datë 27.12.2011, në emër të Emin Sef Meçi e cila ka vijuar me ndarje 

në v. 6, faqe 134-135 për p. 6/75 v.6, faqe 134 për 8780 m2 në emër të Gentjan Meçi KP dhe 
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1220 m2 shtet gjithsej 10000 m2 duke përfituar sipërfaqe sipas LN dhe jo sipas AMTP,  me 

saktësim nga Bashkia Divjake, duke vepruar në kundërshtim me pikë 2 të  VKM nr. 994, datë 

09.12.2015. 
Nuk ka njoftime për subjektin  përfitues, Bashkinë, DAMT për disponimin e AMTP origjinale, 

duke vepruar në kundërshtim me pikë 2 të  VKM nr. 994, datë 09.12.2012 “kur pasuria figuron 

e regjistruar në ZVRPP”, shkronjat a,b,c,ç dhe d (Trajtuar në pikën 3, në faqet 62-79 të këtij 

Raporti Përfundimtar të Auditimit).  

Rekomandim 48: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnje, të marrë masa që në bazë të  

pikës 1 dhe pikës 4,  neni 27 të ligjit nr. 111, datë 07.02.2018 “Për Kadastrën”, bazuar në 

shkeljet e konstatuara, 

a. të nxjerrë urdhër kufizimi për pasuritë e regjistruara me saktësim të evidentuara sipas 

referencave  nr. 0135, 0144, 0145, 0414, 0413, 0137,0141,0138,140,142 dhe 0136 në emër të 

Jemin Sefedin Meçi për shkak të diferencave të rezultuara nga regjistrimet e kryera me LN dhe 

regjistrimeve sipas  AMTP për sipërfaqen totale 2185 m2 deri në sistemimin e tyre duke 

vendosur shënimet në KPP për mospërputhjen e sipërfaqes përcaktuar në AMTP dhe 

sipërfaqes sipas hartës kadastrale.  

b. Të meret masa e kufizimit për regjistrimin e p. 59/9,v. 1, f. 125,-Arë+truall 327 m2 në KPP 

rezulton regjistruar me LN nga e cila 250 m2 truall dhe 64 m2 ndërtim, mbasi trualli nuk 

rezulton e regjistruar me AMTP por me LN, në favor të Jemin Meçit, ndërsa me referencën nr. 

0414, Aplikim 54, datë 04.01.2018 regjistruar pasuria 59/9,v. 1, f. 125,-Arë+truall 327 m2 nga e 

cila truall 250 m2 dhe ndërtesë 64 m2 sipas kontratës shitjes nr. 3489/2143/1, datë 20.12.2017 

për 50 m2 truall më shumë në favor të  Ermir dhe Nexhmie Alla se sa ka përfituar me certifikatë 

datë 26.12.2011 dhe  njëkohësisht t’i kërkohet ZQRPP(aktualisht ASHK) interpretim me 

shkrim se si do të veprohet në rastet e mungesës së listës së trojeve dhe shtëpive të ish 

pronareve dhe trojeve të regjistruara sipas AMTP pa ndërtesë.  

c. Të meret  masa për kufizimin e pasurisë  6/15, v1, faqe 129 pr sipërfaqen 5100 m2 me 

AMTP dhe 10000 m2 sipas LN sipas kontratës pjesëtimit nr. 3675/1313/1, datë 27.12.2011, në 

emër të Emin Sef Meçi e cila ka vijuar me ndarje në v. 6, faqe 134-135 për p. 6/75 v. 6, faqe 134 

duke përfituar 8780 m2 Gentjan Meçi dhe 1220 m2 regjistruar shtet gjithsej 10000 m2 duke 

përfituar sipërfaqe sipas LN dhe jo sipas AMTP sipas referencave nr. 135,137 dhe 141,  në 

kundërshtim me pikë 2 të  VKM nr. 994, datë 09.12.2015 “kur pasuria figuron e regjistruar në 

ZVRPP”, shkronjat a,b,c,ç dhe d. 

Brenda muajit Tetor 2019 

 

49-Gjetje: Me refencën nr. 0158, aplikim nr. 431, datë 20.02.2012, është regjistruar p. 38/10, v. 

1, faqe 58 lloji truall+arë, 516 m2, nga e cila truall 250 m2 dhe ndërtim 68 m2 me korrigjim 

sipërfaqe. Në praktiken e regjistrimit në ZVRPP gjendet AMTP 20161, datë 01.11.1992 

(fotokopje), jo origjinale dhe përmban një sipërfaqe 650 m2 dhe truall 250 m2, pa ndërtim.   

Regjistrimi  në pronësi në favor të Rapush Malkos i p. 38/10, v. 1, f. 58,-Arë+truall 516 m2 me 

saktësim nga e cila truall 250 m2 dhe ndërtesë 68 m2, nuk dokumentohet sipas miratimit të 

listës emërore të pronareve të trojeve dhe shtëpive” para hyrjes në fuqi të VKM nr. 159, datë 

21.03.2006 dhe mbas hyrjes në fuqi, bazuar dhe në pikën 7 të shkresës nr. 3192/2, datë 

14.05.2012 dërguar 35 ZVRPP nga ZQPP. 

AMTP në ZVRPP rezulton fotokopje dhe jo origjinale si dhe nuk rezultojnë dokumente të tjerë  

që vërtetojnë pronësinë, në kundërshtim me dispozitat ligjore e përcaktuara nga VKM nr. 159, 

datë 21.03.2006 (fletore zyrtare nr. 26, faqe 871), nenin 193 të kodit civil, shkresën nr. 3191, datë 

11.05.2012(Trajtuar në faqet 62-79 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

Rekomandim 49: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnje, të marrë masa që në bazë të  

pikës 1 dhe pikës 4,  neni 27 të ligjit nr. 111, datë 07.02.2018 “Për Kadastrën”, bazuar në 

shkeljet e konstatuara,  

a. të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurinë e regjistruar, të evidentuar sipas referencës  nr. 

0158,  p. 38/10, v.1, faqe 58 lloji truall+arë, 516 m2, nga e cila truall 250 m2 dhe ndërtim 68 m2 

me korrigjim sipërfaqe, certifikata lëshuar me datë 29.04.2012  dhe  njëkohësisht t’i kërkohet 

Agjencisë Shtetërore të Kadastrës(ASHK) Tiranë interpretim me shkrim se si do të veprohet në 
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rastet e mungesës së listës së trojeve dhe shtëpive të ish pronareve dhe trojeve të regjistruara 

sipas AMTP pa ndërtesë, ndërsa AMTP përmban truall pa ndërtesë. 

b. Të nxirret urdhër kufizimi për pasuritë e regjistruara sipas AMTP 20161, datë 

01.11.1992(fotokopje) që gjendet në ZVRPP Lushnje  dhe nuk ka origjinale dhe ti kërkohet 

Bashkisë verifikimi i AMTP fotokopje dhe të plotësohet AMTP Dublikatë në ZVRPP. 

      Brenda muajit Tetor 2019 

                                                                                                

50-Gjetje: Me referencën nr. 0399, Aplikim nr. 1905, datë 27.02.2017, (Kadrie Malko) 

regjistruar dëshmi trashëgimie për pasuritë sipas AMTP nr. 20201 nga Idriz Ramazan Malko 

gjithsej regjistruar 23349 m2, ndërsa sipas AMTP evidentohet sipërfaqja gjithsej  24049 m2, 

ndërsa sipas LN evidentohen 24853 m2, rezulton e regjistruar një sipërfaqe prej 804 m2, më tepër 

se AMTP-ja. Pasuria e evidentuar sipas LN nr. 26/66, regjistruar v. 2, faqe 189 për sipërfaqen 

prej 3600 m2, nuk evidentohet në AMTP, ndërsa në KPP tek seksioni ”Përshkrimi pasurisë” ka 

shënimin që kjo pasuri përfshihet tek pasuria nr. 26/20 për 7000 m2. Sikurse evidentohet për 

pasurinë 26/20 rezulton një diferencë LN-AMTP prej 2100 m2,  për të cilën nuk janë kryer 

veprime dhe kjo diferencë e evidentuar, rezulton më e vogël se pasuria 26/66, v. 2, faqe 189 për 

3600 m2 për 1500 m2 e paargumentuar dhe e regjistruar në favor të qytetarit. 

Regjistrimi  në pronësi në favor të  Idriz Ramazan Malko i p.47/8,v.2,f.181-Arë+truall 450 m2 

nga e cila truall 250 m2 dhe ndërtesë 59 m2 nuk dokumentohet sipas miratimit të listës emërore 

të pronareve të trojeve dhe shtëpive” para hyrjes në fuqi të VKM nr. 159, datë 21.03.2006 dhe 

mbas hyrjes në fuqi, bazuar dhe në pikën 7 të shkresës nr. 3192/2, datë 14.05.2012 dërguar 35 

ZVRPP nga ZQPP. 

AMTP në ZVRPP rezulton fotokopje dhe jo origjinale si dhe nuk rezultojnë dokumente të tjere  

që vërtetojnë pronësinë, në kundërshtim me  dispozitat ligjore e përcaktuara nga VKM nr. 159, 

datë 21.03.2006,  nenin 193 të kodit civil, shkresën nr. 3191, datë 11.05.2012 . 

Nga ZVRPP nuk është njoftuar subjekti përfitues me AMTP, Bashkia apo Kadastra për të 

paraqitur kopjen origjinale të AMTP, duke vepruar në kundërshtim me pikën 2 të  VKM nr. 994, 

datë 09.12.2015 “kur pasuria figuron e regjistruar në ZVRPP”, shkronjat a,b,c,ç dhe d. 

(Trajtuar në pikën 3,  në faqet 62-79 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 50: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnje, të marrë masa që në bazë të  

pikës 1 dhe pikës 4,  neni 27, të ligjit nr. 111, datë 07.02.2018 “Për Kadastrën”, bazuar në 

shkeljet e konstatuara,  

a. të nxjerrë urdhër kufizimi për pasuritë e regjistruara me saktësim të evidentuara sipas 

referencave  nr. 0399, Aplikim nr. 1905, datë 27.02.2017, për shkak të diferencave të 

rezultuara nga regjistrimet e kryera me LN dhe regjistrimeve sipas  AMTP për sipërfaqen totale 

804 m2 deri në sistemimin e tyre duke vendosur shënimet në KPP për mospërputhjen e sipërfaqes 

përcaktuar në AMTP dhe sipërfaqes sipas hartës kadastrale.  

b. të marrë masa të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurin p. 47/8, v. 2, f. 181-Arë+truall 450 m2 

nga e cila truall 250 m2 dhe ndërtesë 59 në favor të trashëgimtarëve të  Idriz Malko, dhe 

njëkohësisht, t’i kërkohet ZQRPP interpretim me shkrim në lidhje me regjistrimin e sipërfaqeve 

te trojeve sipas AMTP dhe ndërtesave në kushtet e  e mungesës së listës së trojeve dhe shtëpive të 

ish pronareve.   

c. Të nxirret urdhër kufizimi për pasuritë e regjistruara sipas AMTP datë 01.11.1992(fotokopje) 

në emër të Idriz Malko që gjendet në ZVRPP Lushnje dhe t’i kërkohet Bashkisë verifikimi i 

AMTP fotokopje dhe të plotësosohet AMTP Dublikatë në ZVRPP. 

Brenda muajit Tetor 2019 

 

51-Gjetje: Me referencën nr. 0120, 0402,  regjistruar dëshmi trashëgimie për pasuritë sipas 

AMTP nr. 20185 nga Arshin Ramazan Malko 

me një sipërfaqe gjithsej  37323 m2, ndërsa sipas AMTP  nr. 20185, datë 01.11.1992 evidentohet 

sipërfaqja 38493 m2. Sipas LN evidentohet e regjistruar sipërfaqja prej 38604 m2 me një 

diferencë me tepër me LN prej 111 m2, krahasuar me AMTP(38604-38493,ndërsa rezultojnë të 

pa regjistruara por të evidentuara në AMTP p. 60/14, tokë arë me sipërfaqe 720 m2, p. 69/28, me 

sipërfaqe 400 m2, Vresht gjithsej 1120 m2.  
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Është bërë kalimi në pronësi në favor të Idriz Ramazan Malko i p. 47/9, v. 2, f.25, -Arë+truall 

466 m2 nga e cila truall 250 m2 dhe ndërtesë 55 m2 dhe nuk rezulton të ketë dokumentacionin 

justifikues e vërtetues sipas listave të ish pronarëve 0001, ndërsa sipas AMTP 20185, pasuria 

47/9 evidentohet arë 100 m2, dhe truall 250 m2 dhe nuk ka dokumente të tjera  që vërtetojnë 

pronësinë, në kundërshtim me dispozitat ligjore e përcaktuara nga VKM nr. 159, datë 

21.03.2006(fletore zyrtare nr. 26, faqe 871), nenin 193 të kodit civil, shkresën nr. 3191, datë 

11.05.2012. Gjatë regjistrimit të pasurive sipas referencave nr. 0120, 0402, janë konstatuar 

diferenca LN-AMTP dhe nuk rezulton të jenë kryer veprimet për diferencat duke veçuar pasurinë 

shtet dhe nuk rezulton të jenë bërë saktësimet përkatëse përderisa totali rezulton me tepër me LN. 

Me regjistrimin e dëshmisë së trashëgimisë nuk janë bërë deklarimet përkatëse për diferencat 

nga subjekti përfitues duke vepruar në kundërshtim me pikë 2 të VKM nr. 994, datë 09.12.2015 

“kur pasuria figuron e regjistruar në ZVRPP”, shkronjat a,b,c,ç dhe d. (Trajtuar në pikën 3, në 

faqet 62-79 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 51: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnje të marrë masa që në bazë të  

pikës 1 dhe pikës 4,  neni 27, të ligjit nr. 111, datë 07.02.2018 “Për Kadastrën”, bazuar në 

shkeljet e konstatuara,  

a. të nxjerrë urdhër kufizimi për pasuritë e regjistruara, të evidentuara sipas referencave  nr. 

0120, 0402, Aplikim nr. 105, datë 20.04.2011, për shkak të diferencave të rezultuara nga 

regjistrimet e kryera me LN dhe regjistrimeve sipas  AMTP për sipërfaqen totale 111 m2 deri në 

sistemimin e tyre duke vendosur shënimet në KPP për mospërputhjen e sipërfaqes përcaktuar në 

AMTP dhe sipërfaqes sipas hartës kadastrale dhe të meren masa për kryerjen e veprimeve në 

lidhje me diferencat LN-AMTP.  

b. Të nxirret urdhër kufizimi për  p. 47/9, v. 2, f. 25,  -Arë+truall 466 m2 nga e cila truall 250 

m2 dhe ndërtesë 55 m2 regjistruar në favor të trashëgimtarëve të Arshin Malko, dhe 

njëkohësisht t’i kërkohet ASHK interpretim me shkrim se si do të veprohet në rastet e mungesës 

(dokumentacionit ligjor), listës së trojeve dhe shtëpive të ish pronareve dhe trojeve të regjistruara 

sipas AMTP pa ndërtesë.  

    Brenda muajit Tetor 2019 

52-Gjetje: Me referencat nr. 0372, 0376, 0380, 0372, 0379, 0383, 0378,  Aplikim nr. 1777, 870, 

1780, 1776, 2589, dhe 251 regjistruar pasuri me saktësim sipërfaqe dhe emri nga Myfit Avdi 

Malko për pasuritë sipas AMTP  nr. 20193, Datë 01.11.1992 me një sipërfaqe prej  27350 m2, 

ndërsa sipas AMTP evidentohet sipërfaqja 27650 m2. Sipas LN evidentohet sipërfaqe totale 

29890m2 një diferencë më tepër se AMTP 2240 m2(29890-27650), ndërsa rezulton e pa 

regjistruar me LN, por që evidentohen në AMTP p. 69/41, Vresht gjithsej 300 m2.  

AMTP nr. 20193, datë 01.11.1992 gjendet në dosje fotokopje dhe jo origjinale.  
Regjistruar p. 44/2, v. 2, faqe 108, me saktësim për sipërfaqen 250 m2 truall dhe 74 m2 ndërtim, 

ndërsa me AMTP 20193,nuk evidentohet ndërtesë, por vetëm truall 250 m2, duke vepruar në 

kundërshtim me dispozitat ligjore e përcaktuara nga VKM nr. 159, datë 21.03.2006(fletore 

zyrtare nr. 26, faqe 871), nenin 193 të kodit civil, shkresën nr. 3191, datë 11.05.2012, mbasi nuk 

dokumentohet fakti i paraqitjes dhe i miratimit të listës emërore të pronareve të trojeve dhe 

shtëpive” para hyrjes në fuqi të VKM nr. 159, datë 21.03.2006 dhe mbas hyrjes në fuqi, mbasi  

regjistrimi i truallit në zonat urbane është trajtuar sipas VKM nr. 432, datë 14.08.1995 në 

funksion të një ndërtimi ekzistues para datës 01.08.11991 dhe jo truall pa ndërtim, apo arë, 

bazuar në pikën 7 të shkresës nr. 3192/2, datë 14.05.2012 dërguar 35 ZVRPP. 

-nuk rezulton të jete dorëzuar AMTP origjinale në ZVRPP nga subjekti përfitues, Bashkia apo 

DAMT me procesverbal apo me shkresë, dhe në disa raste nuk rezulton të jenë kryer veprimet në 

lidhje me diferencat LN-AMTP shtet. 

- Nuk ka deklaratë noteriale për zbritjen e sipërfaqes më tepër sipas LN për  2240 m2. Nuk ka 

njoftime për subjektin  përfitues, Bashkinë, DAMT për disponimin e AMTP origjinale, nuk 

është dërguar AMTP dublikatë nga Bashkia, duke vepruar në kundërshtim me pikë 2 të  VKM 

nr. 994, datë 09.12.2012 “kur pasuria figuron e regjistruar në ZVRPP”, shkronjat a,b,c,ç dhe 

d. (Trajtuar në faqet 62-79, të këtij Raporti Përfundimtar të Auditimit). 
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Rekomandim: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnje, të marrë masa që në bazë të  pikës 

1 dhe pikës 4,  neni 27 të ligjit nr. 111, datë 07.02.2018 “Për Kadastrën”, bazuar në shkeljet e 

konstatuara,  

a. të nxjerrë urdhër kufizimi për pasuritë e regjistruara me saktësim të evidentuara sipas 

referencave nr. 372, 0376, 0380, 0372, 0379, 0383, 0378, për shkak të diferencave të rezultuara 

nga regjistrimet e kryera me LN dhe regjistrimeve sipas  AMTP për sipërfaqen totale 2240 m2 

deri në sistemimin e tyre duke vendosur shënimet në KPP për mospërputhjen e sipërfaqes 

përcaktuar në AMTP dhe sipërfaqes sipas hartës kadastrale dhe  të meren masa për kryerjen e 

veprimeve në lidhje me diferencat LN-AMTP  të konstatuara sipas referencave nr. 0372, 0376, 

0380, 0372, 0379, 0383, 0378. 

b. Të meren masa për kufizimin e regjistrimit të pasurisë nr. p. 44/2, v. 2, faqe 108, me saktësim 

për sipërfaqen 250 m2 truall dhe 74 m2 ndërtim, ndërsa me AMTP 20193, evidentohet vetëm 

truall 250 m2 pa ndërtesë,  m2 në favor të trashëgimtarëve të  Myfit Avdi Malko, dhe 

njëkohësisht t’i kërkohet ZQRPP interpretim me shkrim se si do të veprohet në rastet e 

mungesës së listës së trojeve dhe shtëpive(dokumenti ligjor) të ish pronareve dhe trojeve të 

regjistruara sipas AMTP pa ndërtesë.  

c. të nxjerrë urdhër kufizimi për pasuritë e përfituara sipas AMTP nr. 20193, datë 01.11.1992 e 

cila gjendet në dosje fotokopje dhe jo origjinale, në emër të Myfit Malko dhe ti kërkohet 

Bashkisë verifikimi i pasurive sipas AMTP fotokopje dhe të plotësohet AMTP Dublikatë në 

ZVRPP. 

Brenda muajit Tetor 2019 

 

53-Gjetje: Me referencën nr. 0410, 0415, është regjistruar pasuria me saktësim sipërfaqe dhe 

regjistrimi i dëshmisë testamentare në emër të Dervish Ajdin Meçi, për pasuritë e përfituara me 

AMTP nr. 20202, datë 01.11.1992 për sipërfaqen prej 22693 m2, ndërsa rezulton e regjistruar me 

LN  p. 6/41, me sipërfaqe 900 m2, ndërsa AMTP-ja përmban pasurinë nr.  69/89, Vresht me 

sipërfaqe 250 m2.  
Rezulton të jete regjistruar p. 58/10, v. 2, f. 192, Arë+truall me saktësim për sipërfaqen gjithsej 

570 m2 nga e cila 250 m2 truall dhe 61 m2 ndërtim, ndërsa me AMTP 20202, evidentohet vetëm 

truall 250 m2 pa ndërtesë, mbasi nuk dokumentohet fakti i paraqitjes dhe i miratimit të listës 

emërore të pronareve të trojeve dhe shtëpive”, veprim në kundërshtim me dispozitat ligjore e 

përcaktuara nga VKM nr. 159, datë 21.03.2006, nenin 193 të kodit civil, shkresën nr. 3191, 

datë 11.05.2012. 
Në dosje gjendet AMTP nr. 20202, datë 01.11.1992 fotokopje dhe jo origjinale dhe nuk 

rezulton të jete dorëzuar AMTP origjinale në ZVRPP nga subjekti përfitues, Bashkia apo 

DAMT me procesverbal apo me shkresë. Sikurse evidentohet rezulton të jetë regjistruar pasuritë 

me saktësimet përkatëse dhe në disa raste nuk rezulton te jenë kryer veprimet për diferencat 

shtet LN-AMTP. (Trajtuar në pikën 3, në faqet 62-79, të këtij Raporti Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 53: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnje, të marrë masa që në bazë të  

pikës 1 dhe pikës 4,  neni 27, të ligjit nr. 111, datë 07.02.2018 “Për Kadastrën”, bazuar në 

shkeljet e konstatuara,  

a. të nxjerrë urdhër kufizimi për pasuritë e regjistruara me saktësim të evidentuara sipas 

referencave nr. 0410, 0415, regjistruar sipas AMTP  nr. 20202, datë 01.11.1992 ku evidentohet 

sipërfaqja gjithsej 22693 m2, nga e cila regjistruar, 22443 m2 me saktësim, ndërsa rezulton 

regjistruar në KPP  p. 6/41, me sipërfaqe 900 m2  me LN dhe jo sipas AMTP dhe nuk rezulton 

regjistruar në KPP sipas AMTP p. 69/89, lloji Vresht për sipërfaqen 250 m2.   

c. të nxjerrë urdhër kufizimi  për p. 58/10, v. 2, f. 192, Ar-tr me saktësim për sipërfaqen gjithsej 

570 m2 nga e cila 250 m2 truall dhe 61 m2 ndërtim, ndërsa me AMTP 20202, evidentohet 

vetëm truall 250 m2 pa ndërtesë, në favor të trashëgimtarëve të  Dervish Ajdin Meçi, dhe 

njëkohësisht t’i kërkohet ZQRPP interpretim me shkrim se si do të veprohet në rastet e mungesës 

së listës së trojeve dhe shtëpive të ish pronareve dhe trojeve të regjistruara sipas AMTP pa 

ndërtesë.   
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d. të nxjerrë nxirret urdhër kufizimi për pasuritë e përfituara sipas AMTP nr. 20202, datë 

01.11.1992 fotokopje dhe jo origjinale dhe ti kërkohet Bashkisë verifikimi i pasurive sipas 

AMTP fotokopje dhe të plotësohet AMTP Dublikatë në ZVRPP. 

Brenda muajit Tetor 2019 

 

54-Gjetje: Me referencën nr. 0421, është regjistruar pasuria me saktësim sipërfaqe, dhe 

korrigjime KPP, në emër të Resul Ajdin Meçi për pasuritë sipas AMTP  nr. 20204, datë 

01.11.1992, me siperfaqe  52130 m2, ndërsa sipas AMTP  evidentohet sipërfaqja 52530 m2 dhe 

sipas Ln sipërfaqja totale 52565 m2 me një diferencë më tepër se AMTP për 35 m2. Gjithashtu 

rezulton e regjistruar në KPP me LN dhe jo sipas AMTP, pasuria 6/43 dhe pasuria  6/58 me 

sipërfaqe përkatësisht 2200 m2 dhe 8250 m,2rezulton që 2 pasuritë 6/43 dhe 5/68 nuk 

evidentohen në AMTP(dokumenti ligjor), por regjistrimi tyre është bërë me saktësim, ndërsa 

AMTP-ja përmban pasurinë nr . 69/90, vresht me sipërfaqe 600 m2, e cila nuk evidentohet e 

regjistruar në KPP. 

Regjistrimi i p. 58/11, v. 2, f. 221 Arë+truall  është bërë me saktësim për sipërfaqen  480 m2, nga 

e cila 250 m2 truall dhe 78 m2 ndërtim, ndërsa me AMTP 20204, evidentohet vetëm truall 250 

m2 dhe arë 50 m2, ndërsa regjistrimi i ndërtesës është bërë në mungesë të “listës emërore të 

pronareve të trojeve dhe shtëpive”, veprim në kundërshtim me dispozitat ligjore e përcaktuara 

nga VKM nr. 159, datë 21.03.2006,  nenin 193 të kodit civil, shkresën nr. 3191, datë 

11.05.2012, VKM nr. 432, datë 14.08.1995. 

Në dosje nuk rezulton të jete dorëzuar AMTP origjinale në ZVRPP nga subjekti përfitues, 

Bashkia apo DAMT me procesverbal apo me shkresë. Për diferencat e konstatuara LN-AMTP 

nuk rezulton te jenë kryer veprimet. Nuk ka njoftime për subjektin  përfitues, Bashkinë, DAMT 

për disponimin e AMTP origjinale, nuk është dërguar AMTP dublikatë nga Bashkia, duke 

vepruar në kundërshtim me pikë 2 të  VKM nr. 994, datë 09.12.2012 “kur pasuria figuron e 

regjistruar në ZVRPP”, shkronjat a,b,c,ç dhe d (Trajtuar në pikën 3,  në faqet 62-79 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 54: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnje, të marrë masa që në bazë të  

pikës 1 dhe pikës 4, neni 27 të ligjit nr. 111, datë 07.02.2018 “Për Kadastrën”,  bazuar në 

shkeljet e konstatuara,  

a. Të nxjerrë urdhër kufizimi për pasuritë e regjistruara me saktësim të evidentuara sipas 

referencave nr. 0421, Aplikim nr. 3466, datë 12.06.2018, regjistruar sipas AMTP  nr. 20204, 

datë 01.11.1992. Është bërë regjistrimi me saktësim për 2 pasuri 6/43 dhe 5/68, kur këto pasuri 

nuk evidentohen në AMTP(dokumenti ligjor).  

b. Të nxjerrë urdhër kufizimi për p. 58/11, v. 2, f. 221 Ar-tr të regjistruar  për sipërfaqen gjithsej 

480 m2 nga e cila 250 m2 truall dhe 78 m2 ndërtim, ndërsa me AMTP 20204, evidentohet vetëm 

truall 250 m2 pa ndërtesë dhe arë 50 m2, në favor të trashëgimtarëve të  Resul Ajdin Meçi dhe 

njëkohësisht t’i kërkohet ZQRPP interpretim me shkrim se si do të veprohet në rastet e mungesës 

së listës së trojeve dhe shtëpive të ish pronareve dhe trojeve të regjistruara sipas AMTP pa 

ndërtesë.   

c. Të nxjerrë urdhër kufizimi për pasuritë e përfituara sipas AMTP nr. 20204, datë 01.11.1992 

fotokopje dhe jo origjinale dhe ti kërkohet Bashkisë verifikimi i AMTP fotokopje dhe të 

plotësohet AMTP Dublikatë në ZVRPP. 

Brenda muajit Tetor 2019 

 

55-Gjetje: Me referencat nr. 125, 0179, 0396, 0392, 0229, 0183, rezulton të jenë regjistruar 

pasuritë me saktësim sipërfaqe, dhe korrigjime në KPP,  në emër të Nazmi Shefqet Dyrmishi  

sipas AMTP nr. 20207 datë 01.11.1992 evidentohet sipërfaqja 38003 m2 në emër të  Nazmi 

Shefqet Dyrmishi, ndërsa sipas Ln sipërfaqja totale rezulton 36423 m2 me një diferencë më 

pak se AMTP për 1580 m2. Pasuritë e evidentuara në AMTP 20207 nr.  1/20, për 5662 tokë arë 

dhe pasuria nr .63/114 me sipërfaqe 400 m2 vreshtë  rezultojnë pa regjistruara në KPP.  

Për pasurinë p. 1/26, v.5, faqe 173 bërë kontratë shitje sipas referencave 0002, dhe 00050 në 

emër të  Mitat Baushi dhe Bardhul Kala, kur kjo pasuri evidentohet me LN dhe  nuk 

evidentohet në AMTP. Për pasurinë  p. 32/8, v.3, faqe 3 bërë KSHB kur AMTP përmban Arë dhe 
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truall dhe nuk ka ndërtese. Për pasurinë p. 38/18, v. 2, faqe 242 plotësuar KSHB datë 

29.07.2003 kur kjo pasuri nuk evidentohet në AMTP (Trajtuar në faqet 62-79 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnje, të marrë masa që në bazë të  pikës 

1 dhe pikes 4,  neni 27 të ligjit nr.111, datë 07.02.2018 “Për Kadastrën”, bazuar në shkeljet e 

konstatuara,  

a. të nxjerrë urdhër kufizimi për pasuritë e regjistruara me saktësim të evidentuara sipas 

referencave nr. 125, 0179, 0396, 0392, 0229, 0183,  në emër të Nazmi Shefqet Dyrmishi  sipas 

AMTP nr. 20207 datë 01.11.1992 për sipërfaqen gjithsej 38003 m2, nga e cila rezultojnë pa 

regjistruara në KPP pasuritë evidentuar në AMTP nr. 1/20, për 5662 tokë arë dhe pasuria nr. 

63/114 me sipërfaqe 400 m2 vresht.  
b. Të nxjerrë urdhër kufizimi për p. 1/26, v .5, faqe 173, p. 32/8, v. 3, faqe 3, p. 38/18, v .2, faqe 

242 regjistruar me KSHB me referencat 0002 dhe 0050, nr. 125, 0179, 0396, 0392, 0229, 0183,  

b.1. Të rishikojë edhe njëherë dokumentacionin e regjistrimit të këtyre pasurive dhe të vlerësohet 

në bazë të dispozitave ligjore të përcaktuara nga ligji 33, datë 29.04.2012,  akteve nënligjore në 

zbatim të tij dhe VKM nr. 994, datë 28.12.2015. 

c. Të nxjerrë urdhër kufizimi për pasuritë e përfituara sipas AMTP nr. 20207, datë 01.11.1992 

fotokopje dhe jo origjinale që gjendet në ZVRPP Lushnje dhe  t’i kërkohet Bashkisë verifikimi 

i AMTP fotokopje dhe të plotësohet AMTP Dublikatë në ZVRPP. 

  Brenda muajit Tetor 2019 

                                                                                                           

56-Gjetje: Me referencat nr. 0416, 0216. 0217, 0218, 0219, 0220, 0215, janë regjistruar pasuritë 

me saktësim sipërfaqe, dhe korrigjime KPP në emër të Dalip Jashar Malko, sipas AMTP nr. 

20215, datë 01.11.1992, dhe me vendim gjykate nr. 862(64-2015-2437), datë 24.11.2015 është 

bërë kalim pronësie në emër të Jetnor Llapushit, për sipërfaqen që përmban AMTP-ja prej 

28612 m2, regjistruar me saktësim me një sipërfaqe 28012 m2, ndërsa regjistruar sipas LN 

rezulton  një sipërfaqe prej 31774 m2, ndërsa është regjistruar më tepër se sipërfaqja e 

përcaktuar në AMTP, sipërfaqja 3762 m2. 

Këto pasuri janë regjistruar sipas urdhrit nr. 534, datë 07.04. 2018 të Regjistruesit, plotësuar 

për korrigjim të pozicionit në HTR, bazuar  në akt-ekspertimin e përgatitur nga Manjola Bello 

sipas VGJ nr. 862(64-2015-2437), datë 24.11.2015, por ky akt-ekspertim nuk ka konfirmimin e 

gjykatës, që është i njëjtë me origjinalin ose shkresë përcjellëse nga gjykata  
Në pjesën vendimore të VGJ nr. 862(64-2015-2437), datë 24.11.2015 është vendosur detyrimi i 

palëve te paditura të njohin  pronar paditësin Jetnor Llapushi dhe sipas këtij vendimi nuk 

detyrohet ZVRPP të bëjë kalimin e pronësisë në emrin e paditësit, ndërsa regjistrimi është bërë në 

kundërshtim me  Udhëzimin  KM nr. 2, datë 12.09.2012, mbasi nuk evidentohet  ndonjë akt që 

detyron ZVRPP për zbatimin e vendimit të gjykatës, kalimin e pronësisë  me anë të ligjit, me 

vendim gjykate apo ndonjë akti administrative në zbatim të neneve 44-45 të ligjit 33, date 

21.03.2012 sipas nenit 193 të ligjit nr. 7850, datë 29.07.1994 “Kodi Civil i Republikës së 

Shqipërisë”. 

Nga verifikimi i dokumentacionit të pronësisë regjistruar në emër të Dalip Jashar Malkos  rezultoi 

se regjistrimi i pasurive është bërë bazuar në formularin 6, fotokopje dhe jo me AMTP origjinale, 

ose fotokopje të konfirmuar nga Bashkia, e cila nuk përbën Titull Pronësie, duke regjistruar 

pasuritë me saktësim në KPP sipas referencave 0219 (p. 47/10, v. 3, f. 63), nr. 0216 (p. 31/82, v. 

3, f. 66), nr. 0217 (p. 31/134, v. 3, f. 65), nr. 0218 (p. 49/3, v. 3, f. 69), nr. 0220 (p. 26/16, v. 3, 

f.67), Arë+truall  400 m2, nga e cila truall 250 m2 dhe ndërtim 87 m2, Ullishtë me sipërfaqe 1664 

m2, Ullishtë me sipërfaqe 1024 m2,  Arë me sipërfaqe 5480 m2. Gjithashtu regjistrimi i truallit dhe 

ndërtesës është bërë në mungesë të listës emërore të pronareve të trojeve dhe shtëpive, në 

kundërshtim me dispozitat ligjore e përcaktuara nga VKM nr. 159, datë 21.03.2006, nenin 193 

të kodit civil, me ligjin nr. 7501, datë 10.08.1991, pika 2, VKM nr. 994, datë 28.12.2015. 
Nga ZVRPP Lushnje është regjistruar vendimi i gjykatës nr. 862(64-2015-2437), datë 

24.11.2015(vendim i cili lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Vlorë), ku gjykata ka urdhëruar 

kalimin e pasurive në pronësi të Jetnor Llapushit, ndërsa mungon akti i ekspertimit bashkëlidhur 

vendimit të gjykatës me vulat përkatëse të gjykatës,  veprim në papajtueshmëri me pikën 2-3, të 
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UKM nr. 2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve, që verifikohen nga zyra e 

regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit”    

(Trajtuar në pikën 7, në  faqet 103-111 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 56: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnje, të marrë masa që në bazë të 

pikës 1, neni 5 dhe nenit 59 të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për Regjistrimin e Pasurive të 

Paluajtshme”, bazuar në shkeljet e konstatuara, të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurin e 

regjistruar sipas referencave nr. 0416, 0216. 0217, 0218, 0219, 0220, 0215, Aplikim 672, datë 

01.02.2018  dhe 862(64-2015-2437), datë 24.11.2015 dërguar me shkresën nr. 54/414(497) datë 

15.01.2018, protokolluar në ZVRPP me nr. 695, datë 26.01.2018 duke i kërkuar subjektit 

perfitues Dalip Jashar Malko, Jetnor Llapushi, Bashkisë Lushnje, DAMT kopjen origjinale të 

AMTP, KVTP verifikimin e pronësisë në emër Dalip Jashar Malko ose plotesimin e AMTP 

Dublikatë nëse ekziston fotokopje në institucionin përkatës. 
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57-Gjetje: Nga riverifikimi i dokumentacionit në lidhje me zbatimin e rekomandimit nr. 18, për   

kufizimin e  p .25/3, v. 25, faqe 168 për sipërfaqen 4000 m2 për shkak të mungesës së origjinës, 

rezultuar nga auditimi i mëparshëm, u kërkua dokumentacioni i origjinës dhe gjatë auditmit të 

zbatimit të rekomandimeve, konkretisht të  rekomandimit nr. 18,  u paraqit AMTP nr.27015, datë 

15.05.1999 në pronësi të Flora Ethem Pashai(origjinale) që evidenton origjinën e pronësisë, e cila 

ezauron dhe vendosjen e kufizimit, ndërsa rezulton e pa regjistruar KSHB nr. 2042/801/1, datë 

04.10.2014 me shitës Flora Pashaj në Bashkëpronësi dhe blerës Tatjana Piro, kontratë për të 

cilën është lëshuar vertetimi hipotekor nr. 302, datë 07.10.2014, aplikim nr. 4243, datë 

06.10.2014 dhe mbi bazën rezulton regjistruar dhe leja e legalizimit në favor të Tatjana Piros. 

(Trajtuar në pikën 12, në faqet 119-121 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

Rekomandim 57: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnje të vlerësojë dhe të marë masa 

për: 

a. Heqjen kufizimit për pasurinë e regjistruar sipas referencës nr. 11054, për shkak të 

miratimit të lejes së legalizimit në pasuri përfituar me KSHB 2042/801/1, datë 04.10.2014 sipas 

AMTP nr. 27015, datë 12.07.1993 në përdorim, mbasi gjatë verifikimit u paraqit 

dokumentacioni i origjinës së pronësisë origjinal AMTP nr. 27015, datë 15.05.1999 në pronësi të 

Flora Ethem Pashai(0rigjinale)për pasurinë 25/3 për sipërfaqen 4000 m2 e konfirmuar dhe nga 

Bashkia, regjistruar në në regjistrin hipotekor nr. 298, datë 03.10.2014. 

b. Përsa i përket  mos regjistrimit e  KSHB nr.2042/801/1, datë 04.10.2014 me shitës Flora Pashaj 

në Bashkëpronësi dhe blerës Tatjana Piro, të vlerësohet dokumentacioni dhe të meren masa 

për regjistrimin e saj bazuar dhe VKM nr. 994, datë 28.12.2015, pika 2, shkronjat a, b, c, 

dhe d, mbasi blerësi i pasurisë është person i tretë dhe nuk pengohet në kryerjen e 

veprimeve, përderisa është lëshuar dhe vërtetimi hipotekor nr. 302, datë 07.10.2014, sipas 

aplikimit nr.  4243, datë 06.10.2014. 

c. Të rivlerësojë regjistrimin e pasurisë p. 25/3, v. 25, faqe 168 në kushtet e paraqitjes së origjinës 

së pronësisë bazuar dhe në procesverbalin e mbajtur nga prokuroria me datë 19.01.2017, për 

tërheqjen e dokumentacionit sipas  refencës nr. 11054, aplikim 5523, datë 24.11.2014.  
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58-Gjetje: Nga riverifikimi i dokumentacionit në lidhje me zbatimin e rekomandimit nr. 42, 

dërguar sipas auditimit të mëparshëm, për kufizimin e pasurisë për shkak të mbivendosjes 

rezulton se familja Liçka ka bëre disa padi gjyqësore duke kundërshtuar VKKKP nr. 103, datë 

29.09.1994 dhe në përfundim gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnje me vendimin nr. 393, datë 

02.04.2012, bazuar në shtesën e Aktit të Ekspertimit datë 26.03.2012,  në dokumente të pronësisë 

të vjetra, dhe notën e transkriptimi e datës 02.11.1942 në favor të familjes Liçka, nuk ka 

konstatuar të ketë mbivendosje dhe me VGJ nr.393, datë 02.04.2012 ka vendosur rrëzimin e 

kërkesë padisë nga familja Liçka(Trajtuar në pikën 12, në faqet 119-121 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 58: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnje të vlerësojë edhe njëherë formën 

dhe përmbajtjen e vendimeve të Gjykatave nr. 393, datë 02.04.2012 Lushnje dhe të Gjykatës 
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Apelit Vlorë me vendimin nr. 149, datë 27.02.2013 i cili  ka vendosur lënien në fuqi  të vendimit 

gjykatës rrethit Lushnje, dokumentacionin në lidhje me regjistrimin e pasurive në emër të 

Familjes Liçka sikurse pretendohet dhe Familjes Pepa dhe të marrë masa në lidhje me zbatimin  

rekomandimit 42, për kufizimin e vendosur për  shkak të mbivendosjes.   

Menjëherë 

 

59-Gjetje: Në asnjë rast, punonjësit e ZVRPP Lushnje, nuk kanë plotësuar shtojcat 1, 2 dhe 3, 

lidhur me verifikimin elementëve të formës dhe të përmbajtjes së Aktit Administrativ, Kontratës 

Noterale apo Vendimit të Gjykatës, veprim në papajtueshmëri me pikën 5, të UKM nr. 2, datë 

12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve, që verifikohen nga zyra e regjistrimit të 

pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit”   

Rekomandim 59: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnje të marrë masa, që për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme të verifikojë elementët e formës dhe të përmbajtjes për 

pasuritë e fituar me vendim gjykate, akte noteriale dhe akte administrative. Të plotësoj shtojcat 1, 

2, 3, si dhe të shprehet me shkrim duke arsyetuar regjistrimin e pasurisë së paluajtshme ose 

refuzimin e tyre. 

 

                                                                                           Në vijimësi 

 

C. MASA PËR SHPËRBLIM DËMI 
 

Mbështetur në ligjin nr. 8485, datë 12.05.1999 “Kodi i Procedurave Administrative në 

Republikën e Shqipërisë”, pjesa e VI, Kreu I, nenet 105-109 dhe udhëzimin e Ministrisë së 

Financave, nr. 30, datë 27.11.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” Kap 

IV, Sistemi i kontrollit periodik të aktiveve, pika 93, nga ana e titullarit të njësisë publike të 

nxirren aktet administrative duke ndjekur të gjitha procedurat ligjore, administrative dhe 

procedurat përmbarimore me qëllim kërkimin për shpërblimin e dëmit, në vlerat 13,794,200 lekë,  

analizuar si me poshtë:     

   

1- Gjetje: ZVRPP Lushnje në 1 rast, ka regjistruar pasuri të paluajtshme të përfituar nga 

privatizimi, duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi është bërë regjistrimi i pasurisë 

truall+ndërtesë, në mungesë të dokumentacionit përkatës që konfirmon shlyerjen e detyrimit në 

vlerën 3,257,777 lekë, për blerjen e objektit të privatizuar nga Agjencia Kombëtar e Privatizimit, 

e cila konsiderohet dëm ekonomik në buxhetin e shtetit, sa vepruar në papajtueshmëri me  

shkronjën “a” neni 25 të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” 

dhe UKM nr.2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve, që verifikohen nga zyra 

e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit” 

dhe Rregulloren nr.184, datë 08.04.1999, “Për Punën e Zyrës se Regjistrimit te Pasurive te 

Paluajtshme” (Trajtuar në pikën 5, në faqet 80-83 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 1: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnje të marrë masa, në bazë të pikës 1 

dhe pikës 4,  neni 27, të ligjit nr. 111, datë 07.02.2018 “Për Kadastrën”, bazuar në shkeljet e 

konstatuara dhe në dispozitat ligjore përkatëse, të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurinë nr. 

6/262, volum 26, faqe 16, ZK 8572, deri në paraqitjen e dokumentacionit konfirmues të shlyerjes 

së detyrimit financiar për blerjen e objektit të privatizuar, në të kundërt të njoftohen institucionet 

përkatëse dhe të ndiqen të gjithë hapat ligjore deri në arkëtimin e detyrimit papaguar, në 

vlerën 3,257,777 lekë. 
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2- Gjetje: ZVRPP Lushnje në 1 rast, ka regjistruar pasuri të paluajtshme të përfituar nga 

privatizmi, duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi është bërë regjistrimi i pasurisë 

truall+ndërtesë, në mungesë të dokumentacionit përkatës që konfirmon shlyerjen e detyrimit në 

vlerën 4,800,000 lekë, për qiranë e truallit me sipërfaqe 600 m2 që zë objekti, për periudhën 

03.12.1996(datë që i përket kontratës së shitblerjes së objektit), deri me datën 07.06.2010, e cila 
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konsiderohet si efekt financiar me dëm ekonomik në buxhetin e shtetit, sa vepruar në 

papajtueshmëri me  nenin 15 të ligjit nr. 10270, datë 22.04.2010, “Për të drejtën e privatizimit të 

truallit shtetëror në përdorim dhe për taksën mbi të drejtën e përdorimit të tij”, i ndryshuar,  pikën 

3/e dhe pikën 7, kreu I të VKM nr. 413, datë 25.06.2014, e ndryshuar dhe Rregulloren nr. 184, 

datë 08.04.1999, “Për Punën e Zyrës se Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme” (Trajtuar në 

pikën 5, në faqet 80-83 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).. 

Rekomandim 2: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnje të marrë masa, në bazë të pikës 1 

dhe pikës 4,  neni 27 të ligjit nr. 111, datë 07.02.2018 “Për Kadastrën”, bazuar në shkeljet e 

konstatuara dhe në dispozitat ligjore përkatëse, të nxjerrë urdhër kufizimi për pasuritë nr. 

232/25, volum 6, faqe 200 dhe nr. 232/25-Nd, volum 6, faqe 201, ZK 1838, deri në paraqitjen e 

dokumentacionit konfirmues të shlyerjes së detyrimit që rrjedh nga qiraja e truallit, në të kundërt 

të njoftohen institucionet përkatëse dhe të ndiqen të gjithë hapat ligjore deri në arkëtimin e 

detyrimit të qirasë së papaguar, në vlerën 4,800,000 lekë. 
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3- Gjetje: ZVRPP Lushnje në 2 raste ka regjistruar pasuri të paluajtshme, të përfituara me Leje 

legalizimi, rezulton se nuk janë zbatuar kërkesat ligjore, pasi nuk është vepruar në përputhje me 

përcaktimet ligjore lidhur me pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë, duke bërë legalizim 

me çmim favorizues për 4 objekte, që ndodhen në parcelën ndërtimore në pronësi të poseduesit, 

ndërsa në fakt duhet të aplikohej çmim favorizues vetëm për njërin objekt, për rrjedhojë janë 

shmangur nga detyrimi për pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë, duke shkaktuar shkelje 

të disiplinës financiare, me dëm ekonomik në buxhetin e shtetit në vlerën totale  4,430,048 lekë, 

e cila është përfituar padrejtësisht nga subjektet, si më poshtë: 

- Solli Lloshe dhe Vojsava Lloshe, sipas referencës 14743 dhe Leje Legalizimi nr. 99998749, 

datë 24.03.2016,  me Leje Legalizimi nr. 99998747, datë 24.03.2016, me Leje Legalizimi nr. 

99998748, datë 24.03.2016 dhe me Leje Legalizimi nr. 99998746, datë 24.03.2016, regjistruar në 

KPP pasuria nr. 63/10, volum 4, faqe 64, truall me sipërfaqe 10600 m2+ ndërtesë 1 kat me 

sipërfaqe 1689 m2, ZK 3268, duke përfituar padrejtësisht vlerën 1,817,132 lekë; 

- Tonin Trupa, sipas referencës 01278 dhe Leje Legalizimi nr. 99999073, datë 21.07.2016, 

regjistruar në KPP pasuria nr. 77/30, volum 7, faqe 44, truall me sipërfaqe 10900 m2+ ndërtesë 1 

kat me sipërfaqe 5740 m2, ZK 3268, duke përfituar padrejtësisht vlerën 2,612,916 lekë; 

Sa trajtuar më sipër, vepruar në papajtueshmëri  me pikën 5 nenin 45, nenin 49 të ligjit nr. 33, 

datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, nenin 25, të ligjit nr.9482, datë 

03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e zonave të ndërtimeve informale”, i 

ndryshuar (Trajtuar në pikën 6,  në faqet 83-90, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).. 

Rekomandim 3: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnje të marrë masa, në bazë të pikës 1 

dhe pikës 4, neni 27 të ligjit nr. 111, datë 07.02.2018 “Për Kadastrën”, bazuar në shkeljet e 

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

poshtëshënuara, si dhe të ndjekë të gjitha rrugët ligjore, deri në arkëtimin e dëmit të shkaktuar 

ndaj shtetit në vlerën totale 4,430,048 lekë lekë, si vlerë e përfituar padrejtësisht nga subjektet, 

si më poshtë: 

- Solli Lloshe dhe Vojsava Lloshe,, pasuria nr. 63/10, volum 4, faqe 64, truall me sipërfaqe 

10600 m2+ ndërtesë 1 kat me sipërfaqe 1689 m2, ZK 3268, duke përfituar padrejtësisht vlerën 

1,817,132 lekë; 

- Tonin Trupa, pasuria nr. 77/30, volum 7, faqe 44, truall me sipërfaqe 10900 m2+ ndërtesë 1 kat 

me sipërfaqe 5740 m2, ZK 3268, duke përfituar padrejtësisht vlerën 2,612,916 lekë; 
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4- Gjetje: ZVRPP Lushnje në  2 raste ka regjistruar pasuritë, me origjinë nga leje legalizimi, ku 

rezulton se pas ndarjes dhe regjistrimit të njësive, janë shmangur pagesat e taksave të shërbimit 

për regjistrimin e njësive që përbëjnë ndërtesën, duke shkaktuar dëm ekonommik në buxhetin 

e shtetit në vlerën totale 326,425 lekë, ku për sejcilin rast llogaritet: 

- Koli Abdurramani sipas referencës 14806 dhe Leje Legalizimi nr.234478, datë 24.02.2015  

regjistruar në KPP pasuria nr.26/34, volum 26, faqe 45, ZK 8572, truall me sipërfaqe 334.8 m2+ 
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ndërtesë 4 kat me sipërfaqe 201.1 m2, duke përfituar padrejtësisht vlerën 170,425 lekë, në 

mungëse të dokumentacioni kofirmues përkatës që vërteton shlyerjen e detyrimeve që rrjedhin 

nga taksa e ndikimit në infrastrukturë, konsiderohet shkelje të disiplinës financiare, me dëm 

ekonomik në buxhetin e shtetit; 

Gjithashtu nga ndarja e njësive që përbëjnë objektin 4 katësh, duke i regjistruar si pasuri më 

vete(gjithsej 12 njësi), nuk është aplikuar taksa e regjistrimit R11, për rrjedhojë është shmangur 

pagesa e detyrimit financiar që llogaritet në vlerën 78,000 lekë, që përbën shkelje e disiplinës 

financiare me dëm ekonomik në buxhetin e shtetit.  
- Mikel Suku për regjistrimin e pasurisë nr. 1/348-Nd, volumi 26, faqe 123, ZK 8572, sipas 

dokumentacionit me referencë nr. 14481, nga ndarja e njësive që përbëjnë objektin 4 katësh, duke 

i regjistruar si pasuri më vete(gjithsej 12 njësi), nuk është aplikuar taksa e regjistrimit R11, për 

rrjedhojë është shmangur pagesa e detyrimit financiar që llogaritet në vlerën 78,000 lekë, që 

përbën shkelje e disiplinës financiare me dëm ekonomik në buxhetin e shtetit (Trajtuar në 

pikën 6,  në faqet 83-90 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)..  

Rekomandim 4: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnje të marrë masa, në bazë të pikës 1 

dhe pikës 4,  neni 27, të ligjit nr. 111, datë 07.02.2018 “Për Kadastrën”, bazuar në shkeljet e 

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

poshtëshënuara, si dhe të ndjekë të gjitha rrugët ligjore, deri në arkëtimin e dëmit të shkaktuar 

ndaj shtetit në vlerën totale 326,425 lekë, si vlerë e pa likuiduar nga subjektet, si më poshtë: 

- Koli Abdurrahmani pasuria nr. 26/34, volum 26, faqe 45, ZK 8572, truall me sipërfaqe 334.8 

m2+ ndërtesë 4 kat me sipërfaqe 201.1 m2, ZK 8572, duke përfituar padrejtësisht vlerën totale 

248.425 lekë(170,425+78,000); 

- Mikel Suku, pasuria nr. 1/348-Nd, volumi 26, faqe 123, ZK 1492, duke përfituar padrejtësisht 

vlerën 78,000 lekë; 

Brenda muajit Tetor 2019 

 

5- Gjetje: ZVRPP Lushnje në 2 raste, ka regjistruar pasuri të paluajtshme me referencë nr. 

13745 dhe nr. 0485, bazuar në akte që kanë sjellë transaksione mbi këto pasuri, të cilat janë 

paraqitur për regjistrim jashtë afateve ligjore të përcaktuara, ndërsa nga punonjësit te ZVRPP 

Lushnje nuk është aplikuar penalitet në vlerën totale 600,000 lekë e cila përbën dëm ekonomik 

në buxhetin e shtetit, konkretisht: 

-Për regjistrimin e kontratës së shitblerjes (privatizimit) së objektit, datë 03.12.1996, paraqitur për 

regjistrim në ZVRPP,  me vonesë rreth 20 vite, jashtë afateve ligjore të përcaktuara, ndërsa nga 

punonjësit te ZVRPP Lushnje nuk është aplikuar penalitet në vlerën totale 300,000 lekë, që 

përbën dëm ekonomik në buxhetin e shtetit, veprim në kundërshtim me nenin 39, të ligjit nr. 33, 

datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”   

-Për regjistrimin e vendimit të gjykatës nr. 173, datë 04.03.2003, i paraqitur për regjistrim në 

ZVRPP,  me vonesë rreth 13 vite, jashtë afateve ligjore të përcaktuara, ndërsa nga punonjësit te 

ZVRPP Lushnje nuk është aplikuar penalitet në vlerën totale 300,000 lekë, që përbën dëm 

ekonomik në buxhetin e shtetit, veprim në kundërshtim me nenin 39, të ligjit nr. 33, datë 

29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” (Trajtuar në pikën 5,  në faqet 80-83 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit).   

Rekomandim 5: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnje të marrë masa, në bazë të  pikës 1 

dhe pikës 4,  neni 27, të ligjit nr. 111, datë 07.02.2018 “Për Kadastrën”, bazuar në shkeljet e 

konstatuara dhe në dispozitat ligjore përkatëse, të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurinë 

232/25, volum 6, faqe 200, ZK 1838 dhe pasurinë nr. 5/179, volum 26, faqe 157, ZK 8572, deri 

në arkëtimin e efekteve financiare në vlerat përkatëse  300,000 lekë secili. 

 

Brenda muajit Tetor 2019 

 

Gjetje: ZVRPP Lushnje ka regjistruar pasuri sipas referencave nr. 0374, nr. 0222, nr. 0224, 

bazuar në AMTP nr. 20157, datë 01.11.1992 dhe Vendimin e Gjykatës nr. 1099(2487), datë 

14.11.2012(dëshmi trashëgimie), rezulton se dëshmia e trashëgimisë, është paraqitur për 

regjistrim afërsisht 3 vite jashtë afateve ligjore të përcaktuara, ndërsa nga punonjësit te ZVRPP 
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Lushnje nuk është aplikuar penalitet në vlerën totale 300,000 lekë, që përbën dëm ekonomik në 

buxhetin e shtetit, veprim në kundërshtim me nenin 39, të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme” (Trajtuar në pikën 3, në faqet 62-79 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandim 6: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnje të marrë masa, në bazë të  pikës 1 

dhe pikës 4,  neni 27, të ligjit nr. 111, datë 07.02.2018 “Për Kadastrën”, , bazuar në shkeljet e 

konstatuara dhe në dispozitat ligjore përkatëse, të nxjerrë urdhër kufizimi  për pasuritë, 

sipas referencave nr. 0374, 0222, 0224,   31.01.2019, deri në arkëtimin e efekteve financiare në 

vlerat përkatëse  300,000 lekë. 

Brenda muajit Tetor 2019 

 

 

C.1. TË ARDHURA TË MUNGUARA NGA MOS LIKUJDIMI I TAKSËS SË NDIKIMIT 

NË INFRASTRUKTURË PËR OBJEKTET ME LEJE LEGALIZIMI.    

                                                                                                                                                                                             

 Gjetje: ZVRPP Lushnje në 4 raste ka regjistruar pasuri të paluajtshme, të përfituara me Leje 

legalizimi, rezulton se nuk janë zbatuar kërkesat ligjore, pasi mungon dokumentacioni konfirmues 

përkatës që vërteton shlyerjen e detyrimeve që rrjedhin nga taksa e ndikimit në infrastrukturë, 

duke shkaktuar shkelje të disiplinës financiare, si e ardhur e munguar në buxhetin e shtetit, në 

vlerën totale  1,295,150 lekë, e palikujduar, nga subjektet, si më poshtë: 

- Rexhep Mustafa Bami dhe Hankushe Bami, sipas referencës 14743 dhe Leje Legalizimi 

nr.77868, datë 03.07.2016,  regjistruar në KPP pasuria nr.12/123, volum 28, faqe 24, ZK 8572, 

truall me sipërfaqe 857.3 m2+ ndërtesë 4 kat me sipërfaqe 283.9 m2, për mos shlyerje të detyrimit 

financiar në vlerën 239,918 lekë; 

- Jovan Rrudho, sipas referencës 5760 dhe Leje Legalizimi nr. 00000651, datë 03.03.2018,  

regjistruar në KPP pasuria nr.37/119-Nd, volum 57, faqe 69, ZK 1492, ndërtesë 2 kat me 

sipërfaqe 595 m2, për mos shlyerje të detyrimit financiar në vlerën 237,392 lekë;   

 - Arjan Hajdaraj, sipas referencës 01292 dhe Leje Legalizimi nr.111134, datë 11.07.2018,  

regjistruar në KPP pasuria nr.104/14, volum 2, faqe 4, ZK 3268, truall me sipërfaqe 3266 m2+ 

ndërtesë 1 kat me sipërfaqe 2310 m2, për mos shlyerje të detyrimit financiar në vlerën 463,155 

lekë;    
- Rrapi Kondakçiu, sipas referencës 01289 dhe Leje Legalizimi nr. 0000310, datë 14.09.2017,  

regjistruar në KPP pasuria nr.82/29-Nd, volum 8, faqe 45, ZK 3268, ndërtesë 1 kat me sipërfaqe 

884 m2 + podrum, për mos shlyerje të detyrimit financiar në vlerën 354,685 lekë;  

Është vepruar në papajtueshmëri me nenin 49 të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme”, ligjin nr.9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe 

integrimin e zonave të ndërtimeve informale”, i ndryshuar (Trajtuar në pikën 6, në faqet 83-90 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit).. 

Rekomandim: Drejtori i Drejtorisë Vendore ASHK  Lushnje të marrë masa, në bazë të pikës 1 

dhe pikës 4, neni 27 të ligjit nr. 111, datë 07.02.2018 “Për Kadastrën”, bazuar në shkeljet e 

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

sipërcituara dhe në bashkëpunim me Sektorin e ALUIZNI-t Lushnje e Njësitë e Vetëqeverisjes 

Vendore, të kërkohet informacion konfirmues lidhur me shlyerjen e  detyrimit financiar në vlerën 

1,295,150 lekë, që rrjedh nga mos likuidimi i taksës së ndikimit në infrastrukturë, për objektet e 

përfituara më leje legalizimi sipas referencave: nr. 14743, nr. 5760, nr. 01292, nr. 01289, 

gjithashtu në vazhdimësi të sigurohet informacioni i nevojshëm lidhur me konfirmimin e shlyerjes 

së detyrimeve që rrjedhin nga taksa e ndikimit në infrastrukturë, dhe në çdo rast që konfirmohet 

mos shlyerja e këtij detyrimi, të nxirret urdhër kufizimi për pasuritë përkatëse, deri në 

paraqitjen e dokumentacionit që vërteton shlyerjen e këtij detyrimi financiar. 
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D.   MASA DISIPLINORE 
 

Mbështetur në Kreun IV, neni 11, germa “d” dhe “e”  dhe nenet 37, 141, dhe 153  të  ligjit nr. 

7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar me ligjin nr. 8085, 

datë 13.03.1996, ligjin nr. 9125, datë 29.07.2003 dhe ligjin nr. 136/2015, Ligjit nr. 33, datë 

29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, shfuqizuar me ligjin nr. 111/2018, datë 

07.02.2019 “Për Kadastrën”, 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: 

 

1. Sh. M.  me detyrë   Regjistrues, 

2. E. B.  me detyrë specialist Jurist, 

3. B. D.  me detyrë specialist Jurist, 

4. E. S.  me detyrë Zv. Regjistrues, 

5. O. D. me detyrë specialiste Juriste, 

6. A. S.,  me detyrë specialist Jurist, 

7. P. L.  me detyrë specialist Hartograf, 

8. A. J. me detyrë specialist Hartograf, 

9. A. B. me detyrë specialist jurist, 

10.  F. K.  me detyrë specialist Jurist, 

11.  J. Sh. me detyrë specialist Jurist,  

-Për të metat e mangësitë e konstatuara, në zbatimin e procedurave në pranimin dhe 

administrimin e dokumentacionit tekniko ligjor dhe veprimeve të tjera të pasurive të paluajtshme, 

në mospërputhje me  ligjin nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, 

ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e zonave të 

ndërtimeve informale”, të ligjit nr. 8743, datë 22.2.2001 “Për Pronat e Paluajtshme të Shtetit”, 

UKM nr. 2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve, që verifikohen nga zyra e 

regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit”, 

UKM nr. 2, datë 08.04.2009 “Për mënyrën e procedimit të organeve të administratës publike për 

pasuritë e paluajtshme, të fituara me aktin e marrjes së tokës në pronësi (AMTP)”, të ndryshuar, 

Rregulloren nr. 184, datë 04.08.1999 ”Për punën e zyrës së regjistrimit të pasurive të 

paluajtshme”, etj, të ndryshuar, trajtuar si më poshtë:   

  

1. z. Sh. M.  me detyrë Regjistrues, për shkelje e pa rregullsi, si vijon: 

- Në 2 raste, sipas referencave: 5841 dhe 5805, ka kryer veprime dhe ka regjistruar pasuri duke 

mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi janë kryer veprime në mungesë të dokumentit ligjor “Lista 

emërore e pronarëve të trojeve dhe shtëpive”, që shërben si Titull Pronësie për regjistrimin e 

këtyre pasurive, veprim në kundërshtim me shkronjën “a” neni 25 të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 

“Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, VKM nr. 432, datë 14.08.1995 ”Për procedurat e 

regjistrimit të pasurive të paluajtshme në zonën urbane të fshatit”, i shfuqizuar dhe Urdhrin e 

Kryeregjistruesit nr. 411, datë 14.05.2013 (Trajtuar në faqet 29-62, të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

 

2. z. E. B.   me detyrë specialist jurist, për shkelje e pa rregullsi, si vijon: 

- Në 1 rast, sipas referencës 2020, ZK 1081, ka regjistruar pasuri të paluajtshme dhe ka kryer 

transaksione,  duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi zëri kadastral që pasqyrohet në KPP, është 

“”tokë pa fryt”, ndryshe nga zëri kadastral “tokë bujqësore”, që përmban AMTP-ja, si dhe nuk 

janë kryer veprime për të konfirmuar zërin kadastral, nga DAMT Qarku Fier, veprime në 

papajtueshmëri me shkronjën “a” neni 25, nenin 45, të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, nenin 2, të ligjit nr. 9948, datë 7.07.2008 ”Për Shqyrtimin 

e Vlefshmërisë ligjore të krijimit të Titujve të Pronësisë mbi tokën bujqësore ” dhe VKM nr. 994, 

datë 9.12.2015 ”  (Trajtuar në faqet 29-62, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
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- Në 1 rast, sipas referencës nr. 13745, ZK 8572, ka regjistruar pasurinë truall me sipërfaqe 66 

m2, duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi nuk janë verifikuar elementët e formës dhe 

përmbajtjes së Vendimit të Gjykatës së Shkallës së parë Lushnje nr. 173, datë 04.03.2003, që 

shprehet vetëm për ndryshimin e Vendimit e KKKP-së Lushnje nr. 37, datë 01.04.1994, ndërsa 

është proceduar duke regjistruar pasurinë bazuar në vendimin e gjykatës, që në këtë rast nuk 

mund të shërbejë si Titull pronësie, veprim në kundërshtim me shkronjën “a” neni 25, me pikën 

5, të UKM nr. 2, datë 12.09.2012  (Trajtuar në faqet 26-29, të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

- Në 1 rast, sipas referencës nr. 0838 ZK 3916, ka regjistruar pasurinë duke mos zbatuar kërkesat 

ligjore, , pasi dokumentacioni urbanistik tekniko ligjor nuk është i saktë dhe nuk është i plotë, 

ndërsa kontrata e shitblerjes së truallit si palë shitëse ish Komuna Dushk nuk plotëson kërkesat si 

akt për të shërbyer si Titull Pronësie, veprim në kundërshtim me shkronjën “a” neni 25, me pikën 

2 neni 45, të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, me pikën 

5, të UKM nr. 2, datë 12.09.2012 (Trajtuar në faqet 90-103, të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

- Në 1 rast, sipas referencës 12382, ZK 8571, ka kryer veprime dhe ka regjistruar bazuar në 

dokumentacionin urbanistik, duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi ka parregullsi dhe në 

mungesë të dokumentacionit urbanistik tekniko ligjor, si dhe në mungesë të marrëdhënieve më 

truallin,  veprim në kundërshtim me shkronjën “a” neni 25, me pikën 2 nenin 45, të ligjit nr. 33, 

datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, dhe UKM nr. 1, datë 13.04.2016. 

(Trajtuar në faqet 90-103, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

- Në 1 rast, sipas referencës 13249, ZK 8572, ka kryer veprime dhe ka regjistruar pasurinë truall 

me sipërfaqe 280 m2,, bazuar në dokumentacionin urbanistik, duke mos zbatuar kërkesat ligjore, 

pasi është proceduar duke e kaluar nga sistemi hipotekor në sistem regjistrimi, ndërsa mungon 

dokumentacioni i origjinës që shërben si Titull Pronësie, vepruar në papajtueshmëri me 

shkronjën “a” neni 25, me pikën 2 nenin 45, të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme”, me pikën 5, të UKM nr. 2, datë 12.09.2012 (Trajtuar në faqet 90-103, 

të Raportit Përfundimtar të Auditimit)..  

-  Në 1 rast, sipas referencës 13884 ZK 8572, ka kryer veprime dhe ka regjistruar pasurinë truall 

me sipërfaqe 326 m2 + ndërtesë me sipërfaqe 74 m2, duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi 

regjistrimi është kryer me parregullsi dhe në mungesë dokumentacionit urbanistik tekniko 

ligjor, si dhe është regjistruar  objekti me sipërfaqe ndërtimi prej 39 m2(74-45), më e madhe se 

sipërfaqja  e miratuar me leje ndërtimi, ndërsa për truallin mungon dokumentacioni i origjinës së 

pronësisë, veprim në kundërshtim me shkronjën “a” neni 25, me pikën 2 nenin 45, të ligjit nr. 33, 

datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, me pikën 5, të UKM nr. 2, datë 

12.09.2012(Trajtuar në faqet 90-103, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).. 

- Në 1 rast, sipas referencës 13795,  ka kryer veprime dhe  ka regjistruar pasurinë truall me 

sipërfaqe 220 m2, me shkelje të dispozitave ligjore, pasi nuk përmbushen kërkesat ligjore, që 

trualli i  përfituar të ketë statusin për të shërbyer si oborr në përdorim, ndërsa nuk janë 

verifikuar elementet e formës dhe përmbajtjes së këtij akti administrativ, kryesisht pjesa 

hartografike, sa vepruar në në papajtueshmëri me  germat “a” dhe “c”  neni 25, të ligjit nr. 33, 

datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, UKM nr. 2, datë 12.09.2012 

(Trajtuar në faqet 111-112, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).. 

- Në 4 raste, nuk ka zbatuar dispozitat ligjore, lidhur me veprimet e kryera që ju përkasin 

referencave: 0388, 0192, 0120, 04012, ku konstatohen mangësi e shkelje, në lidhje me 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme  përfituar nga zbatimi i ligjit të Tokës nr. 7501, datë 

10.08.1991, vepruar në mospërputhje me  VKM nr. 994, datë 28.12.2015, pika 2 dhe me pikën 2-

3, të UKM nr. 2, datë 12.09.2012 (Trajtuar në faqet 29-62, të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit).. 

- Në 1 rast që i përkasin referencat 0839, 0893, 1030, ZK 1033,  nuk ka kryer regjistrimin e 

përkohshëm të karabinasë në regjistër të veçantë, gjithashtu ka kryer pajisjen e subjektit me 

dokumentacion të përhershëm dhe jo të përkohshëm, të cilat janë të vlefshme deri në regjistrimin 

përfundimtar të ndërtimit të ri. Ndërsa ZVRPP Lushnjë ka ofruar shërbimin e kërkuar në kushtet 

kur: Pasurinë të cilën kërkon të regjistrojë lejen e ndërtimit është tjetërsuar, duke kaluar në 
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pronësi të “Global Catering Center” shpk. Veprime këto në papajtueshmëri me nenin 20, 

shkronjën “a” neni 25, të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme” dhe pikën 2 paragrafi 2, të UKM nr. 2, datë 12.09.2012  (Trajtuar në faqet 90-103, 

të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

- Në 1 rast sipas referencave 719 dhe 1057, zk 1030 ka ofruar shërbimi e kërkuar subjektit, në 

kushtet kur AMTP nr. 24774 është kopje e pa njehsuar me origjinalin, duke ligjëruar në këtë 

mënyrë regjistrimin e një sipërfaqe prej 2000 m2 e cila rrjedh nja një akt absolutisht i pa 

vlefshëm, veprim në papajtueshmëri me shkronjën “e” neni 20, shkronjën “a” neni 25, të ligjit nr. 

33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, shkronjën “ç” pika 2.2, të VKM 

Nr. 994, datë 9.12.2015 “Për procedurën e regjistrimit të akteve të marrjes së tokës në pronësi”, me 

pikën 5, të UKM nr. 2, datë 12.09.2012 (Trajtuar ne faqet 39-90,  të Raporti Përfundimtar të 

auditimit). 

 

3. znj. B. D.  me detyrë specialist jurist, për shkelje e pa rregullsi, si vijon: 

- Në 7 raste, sipas referencave: 5451,  5695, 5279 5293, 5320, 5636 dhe 5351, ka kryer veprime 

dhe ka regjistruar pasuri bazuar në Aktet e Marrjes së Tokës ne Pronësi(AMTP), duke mos 

zbatuar kërkesat ligjore, pasi janë kryer veprime në mungesë të dokumentit ligjor “Lista 

emërore e pronarëve të trojeve dhe shtëpive”, që shërben si Titull Pronësie për regjistrimin e 

këtyre pasurive, veprim në kundërshtim me shkronjën “a” neni 25 të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 

“Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, VKM nr. 432, datë 14.08.1995, i shfuqizuar dhe 

Urdhërin e Kryeregjistruesit nr. 411, datë 14.05.2013(Trajtuar në faqet 29-62, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit).. 

- Në 1 rast, sipas referencës 5281, ka kryer veprime dhe ka regjistruar pasuri, bazuar në Aktin e 

Marrjes së Tokës ne Pronësi(AMTP), duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi për të njëjtën 

familje janë regjistruar 2 pasuri, si dhe janë kryer veprime në mungesë të dokumentit ligjor 

“Lista emërore e pronarëve të trojeve dhe shtëpive”, që shërben si Titull Pronësie për 

regjistrimin e këtyre pasurive, veprim në kundërshtim me shkronjën “a” neni 25 të ligjit nr. 33, 

datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, VKM nr. 432, datë 14.08.1995, i 

shfuqizuar dhe Urdhërin e Kryeregjistruesit nr. 411, datë 14.05.2013 Trajtuar në faqet 29-62, të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

- Në 2 raste, sipas referencave: 5554 dhe 5320, ka kryer veprime dhe ka regjistruar pasuri, duke 

mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi është regjistruar në favor të posedueseve të AMTP-ve, një 

sipërfaqe toke në total prej 3230  m2, më tepër se sipërfaqja takuese sipas AMTP-së përkatëse, 

veprin në kundërshtim me shkronjën “a” neni 25 dhe pikën 2 neni 45,   të ligjit nr. 33, datë 

29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” dhe VKM nr. 994, datë 9.12.2015 ”Për 

Procedurën e Regjistrimit të Akteve të Marrjes së Tokës në Pronësi(AMTP) (Trajtuar në faqet 

29-62, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

- Në 1 rast, sipas referencës 5920, ZK 1492, ka kryer veprime dhe ka regjistruar pasurinë truall 

me sipërfaqe 540 m2, ndëtesë 3 kat, me sipërfaqe të bazës 254 m2, duke mos zbatuar kërkesat 

ligjore, pasi dokumentacioni urbanistik tekniko ligjor nuk është i plotë e i saktë(mungon 

projekti shtesës së objektit) dhe nuk është origjinal, ndërsa trualli i miratuar në funskion të 

objektit është përfituar me AMTP, që përcakton sipërfaqen 400 m2, ndërsa sipas matjeve faktike 

rezulton 540 m2, duke përfituar më tepër 140 m2,  veprim në kundërshtim me shkronjën “a” neni 

25, me pikën 2 nenin 45, të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme”, me pikën 5, të UKM nr. 2, datë 12.09.2012 (Trajtuar në faqet 90-103, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit)., 

- Në 1 rast, sipas referencës 12152, ZK 8571, ka ofruar shërbimin e kërkuar në kushtet kur: Nuk 

ka Leje për sheshin e ndërtimit (formulari nr. 2), nisur nga fakti se janë ndryshuar kondicionet 

dhe kushte urbanistike të miratuara me lejen e parë, nuk përputhen sipërfaqja e sheshit në 

planimetrinë e ndërtimit me sipërfaqen e sheshit në formularin nr. 2 Leje sheshit të ndërtimit 

me një diferencë prej 320 m2 më pak se planimetria e miratuar. Gjithashtu Leja e sheshit të 

ndërtimit(Formulari nr. 2) nuk është origjinale, si dhe nuk ka vendim nga autoriteti përgjegjës 

për ndryshimin e subjektit ndërtues. Veprime këto në papajtueshmëri me nenin 20, shkronjën 

“a” neni 25, pikën 1 neni 48, të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të 
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paluajtshme”, nenin 79 të ligjit nr. 10 119, datë 23.4.2009 "Për Planifikimin e Territorit", të 

ndryshuar dhe pikën 2 paragrafi 2, të UKM nr. 2, datë 12.09.2012 (Trajtuar në faqet 90-103, të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit)., 

 

- Në 1 rast sipas referencave 1045 dhe 1040, zk 1030, ka ofruar shërbimi e kërkuar subjektit, në 

kushtet kur AMTP nr. 24780 është kopje e pa njëjësuar me origjinalin, duke ligjëruar në këtë 

mënyrë regjistrimin e një sipërfaqe prej 2000 m2 e cila rrjedh nga një akt absolutisht i pa 

vlefshëm,  veprim në papajtueshmëri me shkronjën “e” neni 20, shkronjën “a” neni 25, të ligjit nr. 

33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, shkronjën “ç” pika 2.2, të VKM 

Nr. 994, datë 9.12.2015 “Për procedurën e regjistrimit të akteve të marrjes së tokës në pronësi”. Pika 2 

paragrafi 2 i UKM nr. 2, datë 12.09.2012   (Trajtuar ne faqet 90-103, të Raporti Përfundimtar të 

auditimit). 

 

4. z. E. S. me detyrë ish Regjistrues dhe specialist jurist, për shkelje e pa rregullsi, si vijon: 

-  Ka kryer veprime dhe ka regjistruar pasuri sipas referencave: 5400, 5689, 5589, 5603, 5725, 

5666, 5004, 5319 dhe 5576, duke mos zbatuar kërkesat ligjore, lidhur me regjistrimin e pasurive 

truall+ndërtesë në zonat urbane të fshatrave, pasi janë kryer veprime në mungesë të dokumentit 

ligjor “Lista emërore e pronarëve të trojeve dhe shtëpive”, që shërben si Titull Pronësie për 

regjistrimin e këtyre pasurive, veprim në kundërshtim me shkronjën “a” neni 25 të ligjit nr. 33, 

datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, VKM nr. 432, datë 14.08.1995 i 

shfuqizuar dhe Urdhrin e Kryeregjistruesit nr. 411, datë 14.05.2013 (Trajtuar në faqet 29-62, të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

- Në 1 rast, sipas referencës 12382, ZK 8571, ka kryer veprime dhe ka regjistruar pasurinë shtesë 

1 kat, duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi ka parregullsi dhe mungesë të dokumentacionit 

urbanistik tekniko ligjor, si dhe në mungesë të marrëdhënieve më truallin,  veprim në 

kundërshtimme shkronjën “a” neni 25, me pikën 2 nenin 45, të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, dhe UKM nr. 1, datë 13.04.2016 (Trajtuar në faqet 90-

103, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

- Në 3 raste, nuk ka zbatuar dispozitat ligjore, lidhur me veprimet e kryera që ju përkasin 

referencave 0394, 0397,0406,0372,0376,0380,0379,0383,0378 dhe 0120, 04012, ku konstatohen 

mangësi e shkelje, në lidhje me regjistrimin e pasurive të paluajtshme  përfituar nga zbatimi i 

ligjit të Tokës nr. 7501, datë 10.08.1991, vepruar në mospërputhje me  VKM nr. 994, datë 

28.12.2015, pika 2 dhe me pikën 2-3, të UKM nr. 2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e 

elementeve të akteve, që verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të 

procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit” (Trajtuar në faqet 29-79, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit).. 

 

5- znj. O. D.  me detyrë specialist jurist, për shkelje e pa rregullsi, si vijon: 

- Në 4 raste, sipas referencave: 5841, 5852, 5805, 5868, ka kryer veprime dhe ka regjistruar 

pasuri, duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi janë kryer veprime në mungesë të dokumentit 

ligjor “Lista emërore e pronarëve të trojeve dhe shtëpive”, që shërben si Titull Pronësie për 

regjistrimin e këtyre pasurive, veprim në kundërshtim me shkronjën “a” neni 25 të ligjit nr. 33, 

datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, VKM nr. 432, datë 14.08.1995 dhe 

Urdhërin e Kryeregjistruesit nr. 411, datë 14.05.2013 (Trajtuar në faqet 29-62, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit).. 

- Në 1 rast, sipas referencës 5868 ka kryer veprime dhe ka regjistruar pasuri, duke mos zbatuar 

kërkesat ligjore, pasi është regjistruar në favor të posedueseve të AMTP-ve, një sipërfaqe toke në 

total prej 250  m2, më tepër se sipërfaqja takuese sipas AMTP-së përkatëse, veprin në 

kundërshtim me shkronjën “a” neni 25 dhe pikën 2 neni 45,   të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme” dhe VKM nr. 994, datë 9.12.2015 (Trajtuar në faqet 29-

62, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

 

6. znj. A. Sh. me detyrë specialist jurist, për shkelje e pa rregullsi, si vijon: 
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- Në 4 raste, sipas referencave: 5755, 5603, 5725, 5576, ka kryer veprime dhe ka regjistruar 

pasuri, duke mos zbatuar kërkesat ligjore, lidhur me regjistrimin e pasurive truall+ndërtesë në 

zonat urbane të fshatrave, pasi janë kryer veprime në mungesë të dokumentit ligjor “Lista 

emërore e pronarëve të trojeve dhe shtëpive”, që shërben si Titull Pronësie për regjistrimin e 

këtyre pasurive, veprim në kundërshtim me shkronjën “a” neni 25 të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 

“Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, VKM nr. 432, datë 14.08.1995 ”Për procedurat e 

regjistrimit të pasurive të paluajtshme në zonën urbane të fshatit”, i shfuqizuar dhe Urdhrin e 

Kryeregjistruesit nr. 411, datë 14.05.2013 (Trajtuar në faqet 29-62, të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit).. 

- Në 1 rast, sipas referencës 5725 ka kryer veprime dhe ka regjistruar pasuri,  duke mos zbatuar 

kërkesat ligjore, pasi është regjistruar në favor të posedueseve të AMTP-ve, një sipërfaqe toke në 

total prej 448  m2, më tepër se sipërfaqja takuese sipas AMTP-së përkatëse, veprim në 

kundërshtim me shkronjën “a” neni 25 dhe pikën 2 neni 45,   të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme” dhe VKM nr. 994, datë 9.12.2015 ”Për Procedurën e 

Regjistrimit të Akteve të Marrjes së Tokës në Pronësi(AMTP); (Trajtuar në faqet 29-62, të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

- Në 1 rast, sipas referencës 5872, ZK 1492, ka kryer veprime dhe ka regjistruar pasurinë nr. 

630/77-Nd, volum 53, faqe 27, duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi dokumentacioni 

urbanistik tekniko ligjor nuk është i saktë dhe nuk është i plotë, si dhe regjistrimi i objektit, 

është kryer në mungesë të marrëdhënieve më truallin, pasi trualli është në pronësi  “shtet”, 

veprim në kundërshtim me shkronjën “a” neni 25, me pikën 2 neni 45, të ligjit nr. 33, datë 

29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”,  dhe Regulloren nr. 184, datë 08.04.1999 

“Për punën e zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme”, të ndryshuar (Trajtuar në faqet 90-

103, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).. 

- Në 4 raste, nuk ka zbatuar dispozitat ligjore, lidhur me veprimet e kryera që ju përkasin 

referencave 0394, 0397, 0406, 0372, 0376, 0380, 0379, 0383, 0378, 0421 dhe 0416, ku 

konstatohen mangësi e shkelje, në lidhje me regjistrimin e pasurive të paluajtshme  përfituar nga 

zbatimi i ligjit të Tokës nr. 7501, datë 10.08.1991, vepruar në mospërputhje me  VKM nr. 994, 

datë 28.12.2015, pika 2, shkronjat a,b,c,ç,d dhe me pikën 2-3, të UKM nr. 2, datë 12.09.2012 “Për 

përcaktimin e elementeve të akteve, që verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të 

paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit” (Trajtuar në faqet 62-79, të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit).. 

 

7. znj. P. L.  me detyrë specialist jurist, për shkelje e pa rregullsi, si vijon: 

- Në 1 raste, sipas referencës 5841,  ka kryer veprime dhe ka regjistruar pasuri, duke mos zbatuar 

kërkesat ligjore, pasi janë kryer veprime në mungesë të dokumentit ligjor “Lista emërore e 

pronarëve të trojeve dhe shtëpive”, që shërben si Titull Pronësie për regjistrimin e këtyre 

pasurive, veprim në kundërshtim me shkronjën “a” neni 25 të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, VKM nr. 432, datë 14.08.1995 ”Për procedurat e 

regjistrimit të pasurive të paluajtshme në zonën urbane të fshatit”, i shfuqizuar dhe Urdhrin e 

Kryeregjistruesit nr. 411, datë 14.05.2013 (Trajtuar në faqet 29-62, të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

- Në 1 rast, sipas referencës 5872, ZK 1492, ka kryer veprime dhe ka regjistruar pasurinë nr. 

630/77-Nd, volum 53, faqe 27, duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi dokumentacioni 

urbanistik tekniko ligjor nuk është i saktë dhe nuk është i plotë, si dhe regjistrimi i objektit, 

është kryer në mungesë të marrëdhënieve më truallin, pasi trualli është në pronësi  “shtet”, 

veprin në kundërshtim me shkronjën “a” neni 25, me pikën 2 neni 45, të ligjit nr. 33, datë 

29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”,  dhe Regulloren nr. 184, datë 08.04.1999 

“Për punën e zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme”, të ndryshuar (Trajtuar në faqet 90-

103, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).. 

8. z. A. J. me detyrë specialist hartograf, për shkelje e pa rregullsi, si vijon: 
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- Në 7 raste, sipas referencave: 5451, 5725, 5295, 5293, 5636, 5351 dhe 5004, ka kryer veprime 

dhe ka regjistruar pasuri duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi janë kryer veprime në mungesë 

të dokumentit ligjor “Lista emërore e pronarëve të trojeve dhe shtëpive”, që shërben si Titull 

Pronësie për regjistrimin e këtyre pasurive, veprim në kundërshtim me shkronjën “a” neni 25 të 

ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, VKM nr. 432, datë 

14.08.1995”Për procedurat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme në zonën urbane të fshatit”, i 

shfuqizuar dhe Urdhrin e Kryeregjistruesit nr. 411, datë 14.05.2013 (Trajtuar në faqet 29-62, të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

- Në 1 rast, sipas referencës nr. 0838 ZK 3916, ka regjistruar pasurinë truall me sipërfaqe 200 m2, 

ndëtesë 2 kat me sipërfaqe të bazës 140 m2, duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi 

dokumentacioni urbanistik tekniko ligjor nuk është i saktë dhe nuk është i plotë, ndërsa 

kontrata e shitblerjes së truallit si palë shitëse ish Komuna Dushk nuk plotëson kërkesat si akt për 

të shërbyer si Titull Pronësie, veprim në kundërshtim me shkronjën “a” neni 25, me pikën 2 neni 

45, të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, me pikën 5, të 

UKM nr. 2, datë 12.09.2012 (Trajtuar në faqet 90-103, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

9. znj. A. B.  me detyrë specialist jurist, për shkelje e pa rregullsi, si vijon: 

 - Në 1 rast, sipas referencës 5857 ka kryer veprime dhe ka regjistruar pasuri, për poseduesit e 

AMTP-ve, duke mos zbatuar kërkesat ligjore, duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi AMTP-ja 

rezulton e korrigjuar duke rritur sipërfaqen takuese dhe përfituar më tepër 1806 m2, veprim në 

kundërshtim me shkronjën “a” neni 25 dhe pikën 2 neni 45,   të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme” dhe VKM nr. 994, datë 9.12.2015 ”Për Procedurën e 

Regjistrimit të Akteve të Marrjes së Tokës në Pronësi(AMTP) (Trajtuar në faqet 29-62, të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

10. z. F. K. me detyrë specialist jurist pasi në 1 rast, për shkelje e pa rregullsi, si vijon: 

Në një rast ZVRPP Lushnjë ka ofruar shërbimin e kërkuar në kushtet kur: Nga organi i cili ka 

lëshuar aktin janë përcjellë tre akte me të njëjtin numër por me të dhëna të ndryshme dy nga të 

cilët pa datë dhe njëri pa nënshkrimin e kryetarit të komisionit të tokës në fshat. Gjithashtu nuk 

përputhen indeksi i hartës në planrilevimin përcjell nga komuna, me indeksin e hartës në 

volum dhe indeksin e hartës sipas pozicionimit të pronave në (planshet) harta e punës, veprim 

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

pasurive të paluajtshme” dhe VKM nr. 994, datë 9.12.2015 ”Për Procedurën e Regjistrimit të 

Akteve të Marrjes së Tokës në Pronësi(AMTP) dhe me pikën 5, të UKM nr. 2, datë 12.09.2012 

(Trajtuar ne faqet 62-79,  të Raporti Përfundimtar të auditimit). 

 

11. z. J. Sh.  me detyrë specialist jurist, për shkelje e pa rregullsi, si vijon: 

- Në 1 rast, sipas referencës 0775, ZK 3916, ka kryer veprime dhe ka regjistruar pasurinë duke 

mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi dokumentacioni urbanistik tekniko ligjor nuk është i saktë 

dhe nuk është i plotë, si dhe regjistrimi i objektit, është kryer në mungesë të marrëdhënieve më 

truallin, pasi trualli është në pronësi  “shtet”, veprim në kundërshtim me shkronjën “a” neni 25, 

me pikën 2 neni 45, të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”,  

dhe Regulloren nr. 184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit të pasurive të 

paluajtshme”, të ndryshuar (Trajtuar në faqet 90-103, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

PËR PUNONJËSIT E LARGUAR DHE QË NUK KANË ADRESIM INSTITUCIONAL 

 

I. Për ish drejtuesit dhe ish punonjësit, për të cilët nuk kemi adresim institucional për marrëdhënie 

pune në administratën publike, masa disiplinore e propozuar nga ana jonë, në bazë të shkeljeve të 

konstatuara, do të ishte “Vërëjtje me paralajmërim” deri në “Ndërprerje të marrëdhënieve të 

punës”, sipas shkallës së përgjegjësisë, përkatësisht për:  

1 . A. D., me detyrë ish-Regjistrues,  
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2.  H. H. me detyrë ish-Regjistrues, 

3.  S. K. me detyrë ish-Regjistrues, 

4.  E. B. me detyrë ish-Regjistrues,  

5.  G. D. me detyrë ish specialiste juriste,, 

6.  S. Xh. me detyrë ish specialiste juriste, 

7.  S. K. me detyrë ish specialist jurist, 

8.  D. L., me detyrë ish-specialist jurist, 

9. Sh. S. me detyrë ish-specialist jurist 

10. A. M., me detyrë ish specialist juriste, 

11. D. K., me detyrë ish specialist hartograf, 

12. A. J. me detyrë ish  specialist jurist, 

13. B. K. me detyrë ish/Regjistrues, 

14. E. L., me detyrë ish specialist jurist, 

15.  Xh. B. me detyrë ish specialist jurist, 

16. B. K. me detyrë ish specialist jurist, 

17. A. R. me detyrë ish specialist jurist, 

 

Lidhur me shkeljet e konstatuara që ju përkasin personave, të konsideruara me ndikim në raport, 

me pasoja në mirëfunksionimin e institucionit, për mangësitë e shkeljet cilësuar:  

 

1. z. A. D.me detyrë ish Regjistrues, për shkelje e pa rregullsi, si vijon: 

- Në 1 rast, sipas referencës nr. 13745, ZK 8572, ka regjistruar pasurinë truall me sipërfaqe 66 

m2, duke mos zbatuar kërkesat ligjore,  pasi Vendimi i Gjykatës së Shkallës së parë Lushnje nr. 

173, datë 04.03.2003, që shprehet vetëm për ndryshimin e Vendimit e KKKP-së Lushnje nr. 37, 

datë 01.04.1994, ndërsa është proceduar duke regjistruar pasurinë bazuar në vendimin e gjykatës, 

që në këtë rast nuk mund të shërbejë si Titull pronësie, veprim në kundërshtim me shkronjën “a” 

neni 25, me pikën 5, të UKM nr. 2, datë 12.09.2012 (Trajtuar në faqet 26-29, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

- Në 15 raste, sipas referencave: 5451, 5400, 5695, 5755, 5554, 5464, 5587, 5295, 5279, 5293, 

5320, 5636, 5351, 5004 dhe 5319, ka kryer veprime dhe ka regjistruar pasuri duke mos zbatuar 

kërkesat ligjore, pasi janë kryer veprime në mungesë të dokumentit ligjor “Lista emërore e 

pronarëve të trojeve dhe shtëpive”, që shërben si Titull Pronësie për regjistrimin e këtyre 

pasurive, veprim në kundërshtim me shkronjën “a” neni 25 të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, VKM nr. 432, datë 14.08.199 dhe Urdhrin e 

Kryeregjistruesit nr. 411, datë 14.05.2013 (Trajtuar në faqet 29-62, të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit).. 

- Në 2 raste, sipas referencave: 5554 dhe 5320, ka kryer veprime dhe ka regjistruar pasuri, bazuar 

në Aktet e Marrjes së Tokës ne Pronësi(AMTP), duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi është 

regjistruar në favor të posedueseve të AMTP-ve, një sipërfaqe toke në total prej 3230  m2, më 

tepër se sipërfaqja takuese sipas AMTP-së përkatëse, veprim në kundërshtim me shkronjën “a” 

neni 25 dhe pikën 2 neni 45,   të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme” dhe VKM nr. 994, datë 9.12.2015 ”Për Procedurën e Regjistrimit të Akteve të 

Marrjes së Tokës në Pronësi(AMTP) (Trajtuar në faqet 29-62, të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

- Në 1 rast, sipas referencës 2020, ZK 1081, ka regjistruar pasuri të paluajtshme dhe ka kryer 

transaksione, në favor të poseduesit të  AMTP-së,  duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi 

rezulton se zëri kadastral që pasqyrohet në KPP, është “”tokë pa fryt”, ndryshe nga zëri kadastral 

“tokë bujqësore”, që përmban AMTP-ja  veprime në papajtueshmëri me shkronjën “a” neni 25, 

nenin 45, të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, nenin 2, të 

ligjit nr. 9948, datë 7.07.2008 dhe VKM nr. 994, datë 9.12.2015 ”Për Procedurën e Regjistrimit të 

Akteve të Marrjes së Tokës në Pronësi(AMTP)” (Trajtuar në faqet 29-62, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

- Në 1 rast, sipas referencës 0775, ZK 3916, ka kryer veprime dhe ka regjistruar pasurinë nr. 

60/7-Nd, volum 8, faqe 92, ndëtesë 2 kat, duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi 
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dokumentacioni urbanistik tekniko ligjor nuk është i saktë dhe nuk është i plotë, si dhe 

regjistrimi i objektit, është kryer në mungesë të marrëdhënieve më truallin, pasi trualli është në 

pronësi  “shtet”, veprim në kundërshtim me shkronjën “a” neni 25, me pikën 2 neni 45, të ligjit 

nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”,  dhe Regulloren nr. 184, datë 

08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme”, të ndryshuar (Trajtuar 

në faqet 90-103, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

- Në 1 rast, sipas referencës 13884 ZK 8572, ka kryer veprime dhe ka regjistruar pasurinë  truall 

me sipërfaqe 326 m2 + ndërtesë me sipërfaqe 74 m2, duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi 

regjistrimi është kryer me parregullsi dhe në mungesë dokumentacionit urbanistik tekniko 

ligjor, si dhe është regjistruar  objekti me sipërfaqe ndërtimi prej 39 m2(74-45), më e madhe se 

sipërfaqja  e miratuar me leje ndërtimi, ndërsa për truallin mungon dokumentacioni i origjinës së 

pronësisë, veprim në kundërshtim me shkronjën “a” neni 25, me pikën 2 nenin 45, të ligjit nr. 33, 

datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, me pikën 5, të UKM nr. 2, datë 

12.09.2012(Trajtuar në faqet 90-103, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

- Për periudhën e ushtrimit të detyrës si Regjistrues, nuk ka zbatuar me korrektësi dhe në 

përputhje me rregullat dhe standardet e përcaktuara procedurat e administrimit dhe qarkullimit të 

dokumentacionit(problem i akumuluar ndër vite), për rrjedhojë rezulton se një numër i 

konsiderueshëm dosjesh, rezultojnë në mungesë dhe të pa arkivuara, duke shkelur parimet 

themelore mbi të cilat mbështet aktiviteti i ZVRPP-së, përcaktuar në nenin 4, të ligjit nr. 33, datë 

29.04.2012 “Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme”; (Trajtuar në faqet 114-119, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit).        

- Në 8 raste, nuk ka zbatuar dispozitat ligjore, lidhur me veprimet e kryera që ju përkasin 

referencave: 0374, 0222, 0224, 0394, 0397, 0406, 0388, 0192, 0399, 0120, 0402, 0372, 0376, 

0380, 0379, 0383,0378, ku konstatohen mangësi e shkelje, që bien në kundërshtim me dispozitat 

ligjore përcaktuar në ligjin nr. 33/2012, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme” dhe me pikën 2-3, të UKM nr. 2, datë 12.012  (Trajtuar në faqet 29-79, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

- Në një rast, me urdhrin e regjistruesit nr. 19 datë 08.01.2015 dhe nr. 1579 prot, datë 12.07.2017 

janë hequr kufizimet për pasuritë Nr. 2/63 volum 44 faqe 68, nr. 2/60 volum 44 faqe 66. nr. 2/83 

volum 44 faqe 87, duke lëshuar certifikata pronësie dhe kryer transaksione, mbi bazën e vendimit 

nr. 552 i cili nuk parashikon zhbllokimin e pasurive por vendos vetëm mosfillimin e procedimit 

penal. Ndërsa lidhur me konstatimin e  shprehur nga ZQRPP, nuk ka qëndrim të dytë ku të 

argumentoheshin rrethana e krijuara dhe ngjarjet e reja të ndodhur duke bashkëlidhur 

dokumentet justifikuese që kanë sjellë zhbllokimin e këtyre pasurive. Veprime këto në 

papajtueshmëri me nenin 59, të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme” me paragrafi i katërt i pikës 5.2.2, të kreut të VI, të Rregullores nr. 184, datë 

08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme” (Trajtuar në faqet 79-

80, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

- Në 1 rast, sipas referencës nr. 0173, zk 2790,  ka ofruar shërbimin e kërkuar në kushtet kur: 

Qiradhënësi (MBZHRAU) nuk zotëron të ketë certifikatë përdorimi apo pronësie dhe nuk figuron 

në regjistra si administrues i këtyre aseteve. Gjithashtu për dy pasuri nr. 153 dhe nr. 154 kanë 

pësuar transaksion kalimi me qira edhe pse afati i qirasë ka përfunduar dhe nuk ka relacion nëse 

është bërë rinovimi i kësaj kontrate apo zgjidhja e marrëdhënieve kontraktuale. Veprime këto në 

papajtueshmëri me pikën a neni 25, pika 2 neni 45 të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, me pikën 2 dhe 3 të VKM nr .553, Date 28.8.1998 “Për 

Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme të Shoqërive Tregtare, të Krijuara nga Transformimi i 

Ndërmarrjeve Shtetërore” (Trajtuar në faqet 90-103, të Raporti Përfundimtar të Auditimit). 

- Në 1 rast sipas referencave 0839, 0893, 1030, zk 1033,  nuk ka kryer regjistrimin e 

përkohshëm të karabinasë në regjistër të veçantë, gjithashtu ka kryer pajisjen e subjektit me 

dokumentacion të përhershëm dhe jo të përkohshëm të cilat janë të vlefshme deri në regjistrimin 

përfundimtar të ndërtimit të ri. Ndërsa ZVRPP Lushnjë ka ofruar shërbimi e kërkuar subjektit në 

kushtet kur: Pasuria të cilën kërkon të regjistrojë lejen e ndërtimit rezulton e tjetërsuar me 

kontratën e shitjes nr. 934 rep, nr. 515/4 kol datë 08.06.2013, duke kaluar në pronësi të 

“Global Catering Center” shpk. Veprime këto në papajtueshmëri me “ç”, “e”, neni 20, shkronjën 
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“a” neni 25,pikën 1 neni 48, neni 59 të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive 

të paluajtshme” dhe pikën 2 paragrafi 2, të UKM nr. 2, datë 12.09.2012 (Trajtuar në faqet 90-

103, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

- Në 1 rast, sipas referencës 12152, zk 8571,.ka ofruar shërbimin e kërkuar në kushtet kur: Nuk 

ka Leje për sheshin e ndërtimit (formulari nr. 2), nisur nga fakti se janë ndryshuar kondicionet 

dhe kushte urbanistike të miratuara me lejen e parë, nuk përputhen sipërfaqja e sheshit në 

planimetrinë e ndërtimit me sipërfaqen e sheshit në formularin nr. 2, me një diferencë prej 320 

m2 më pak se planimetria e miratuar për sheshin e ndërtimit. Formulari nr. 2 Leja e sheshit të 

ndërtimit nuk është origjinale. Gjithashtu nuk ka vendim nga autoriteti përgjegjës për 

ndryshimin e subjektit ndërtues. Veprime këto në papajtueshmëri me “ç”, “e”, neni 20, 

shkronjën “a” neni 25, pikën 1 neni 48, neni 59 të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme”, nenin 79 të ligjit nr. 10 119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin e 

territorit", të ndryshuar dhe pikën 2 paragrafi 2, të UKM nr. 2, datë 12.09.2012  (Trajtuar ne faqet 

90-104, të Raporti Përfundimtar të auditimit). 

- Në 1 rast, sipas referencës 05168, ka ofruar shërbimin e kërkuar në kushtet kur: brenda 

sipërfaqes së sheshit të ndërtimit ka ekzistuar një objekt me sipërfaqe 94 m2 për të cilin nuk 

posedohet leje për prishje objekti, e cila do të mundësojë dhe ndryshimet në (KPP) për fshirjen e 

objektit të vjetër. Me vendimin e KRRT nr. 7 datë 30.11.2010 është miratuar shtesë kati ½ kati 6 

dha kati bodrum, ndërkohë që objekti duhet të ndërtohej sipas kushteve të përcaktuara në lejen së 

parë, së cilës i ka përfunduar afati më datë 31.07.2005, pra miratimi i shtesës së katit mbi dhe 

nëntokë është bërë në kushtet kur objekti kishte 4 vjet i përfunduar. Gjithashtu Formularët nr. 2 

dhe 4 të miratuar në datat 01.10.2004 dhe 31.01.2005, nuk janë origjinale. Veprime këto në 

papajtueshmëri me shkronjën “a” neni 25, pikën 1 neni 48, të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, nenin 79 të ligjit nr. 10 119, datë 23.4.2009 "Për 

planifikimin e territorit" dhe pikën 2 paragrafi 2, të UKM nr. 2, datë 12.09.2012 (Trajtuar në 

faqet 90-104, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

2.  A. H. me detyrë ish Regjistrues, për shkelje e pa rregullsi, si vijon: 

- Në 8 raste, nuk ka zbatuar dispozitat ligjore, lidhur me veprimet e kryera që ju përkasin 

referencave: 0009, 0219, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 0215 ku konstatohen mangesi e shkelje, 

që bien në kundërshtim me dispozitat ligjore përcaktuar në ligjin nr. 33/2012, datë 29.04.2012 

“Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” dhe me pikën 2-3, të UKM nr. 2, datë 12.09.2012 

“Për përcaktimin e elementeve të akteve, që verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të 

paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit” (Trajtuar në faqet 39-90, të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

- Në 1 rast sipas referencave 058 dhe 0201, zk 2790, ka ofruar shërbimin e kërkuar subjektit në 

kushtet kur në vendimin e gjykatës mungojnë të dhënat për pronën, pasuri e paluajtshme, nuk 

janë të plota si numri dhe lloji i pasurisë, në këto kushte nuk mund të kryhej regjistrimi i 

vendimit. Gjithashtu rezulton se dëshmia e trashëgimisë nuk është origjinale. Veprim në 

papajtueshmëri me nenin 24, pika “a” të Ligjin nr. 7843, datë 13.7.1994 “Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme” ndryshuar, neni 20 të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme”, me pikën 9.4, të kreut të IV, të Rregullores nr. 184, datë 08.04.1999 

“Për punën e zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme” (Trajtuar në faqet 103-111, të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

- Në 1 rast sipas referencës 0243, zk 1033, ka ofruar shërbimin e kërkuar, ndarje pasurie duke 

mos bazuar në aktin e fitimit të pronësisë kontratë shitblerje  nr. 1013 prot, datë 07.03.1995 

banesë dhe oborr prej 600 m2, duke regjistruar vetëm objektin me sipërfaqe 56 m2 bazuar në 

vendimit nr. 343 datë 24.04.1998, vendim i cili nuk njeh të drejtën e pronësisë por shuan 

konfliktin për uzurpimin e shtëpisë pa të drejt dhe në asnjë rast nuk ka si objekt padi goditjen e 

ndonjë akti administrativ ku i padituri nuk posedon një të tillë në momentin e proceseve 

gjyqësore. Në këto kushte është regjistruar akti i fitimit të pronësisë pa truall sipërfaqja e së 

cilit është 600 m2. Gjithashtu nga krahasimi i sipërfaqeve LN - AMTP nr. 24856 rezulton se ka 

një diferencë prej 402 m2 mbi AMTP e cila duhej zbritur në momentin e kryerjes së veprimeve 

sipërfaqe e cila duhej kaluar në pronësi shtet. Veprim në papajtueshmëri me shkronjën “e” neni 
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20, shkronjën “a” neni 25, të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme”, shkronjën “ç” pika 2.2, të VKM Nr. 994, datë 9.12.2015 “Për procedurën e regjistrimit 

të akteve të marrjes së tokës në pronësi”. Pika 2 paragrafi 2 i UKM nr. 2, datë 12.09.2012  (Trajtuar 

ne faqet 29-79  të Raporti Përfundimtar të auditimit). 

 

3. z. G. D.  me detyrë specialist jurist, për shkelje e pa rregullsi, si vijon: 

- Në 3 raste, sipas referencave: 5869, 5554, 5587, ka kryer veprime dhe ka regjistruar pasuri 

bazuar në Aktet e Marrjes së Tokës ne Pronësi(AMTP), duke mos zbatuar kërkesat ligjore, lidhur 

me regjistrimin e pasurive truall+ndërtesë në zonat urbane të fshatrave, pasi janë kryer veprime 

në mungesë të dokumentit ligjor “Lista emërore e pronarëve të trojeve dhe shtëpive”, që 

shërben si Titull Pronësie për regjistrimin e këtyre pasurive, veprim në kundërshtim me 

shkronjën “a” neni 25 të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme”, VKM nr. 432, datë 14.08.1995”Për procedurat e regjistrimit të pasurive të 

paluajtshme në zonën urbane të fshatit”, i shfuqizuar dhe Urdhrin e Kryeregjistruesit nr. 411, datë 

14.05.2013 (Trajtuar në faqet 39-71, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).. 

 - Në 1 rast, sipas referencës 5554, ka kryer veprime dhe ka regjistruar pasuri, duke mos zbatuar 

kërkesat ligjore, pasi është regjistruar në favor të posedueseve të AMTP-ve, një sipërfaqe toke në 

total prej 384 m2, më tepër se sipërfaqja takuese sipas AMTP-së përkatëse, veprim në 

kundërshtim me shkronjën “a” neni 25 dhe pikën 2 neni 45,   të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme” dhe VKM nr. 994, datë 9.12.2015 ”Për Procedurën e 

Regjistrimit të Akteve të Marrjes së Tokës në Pronësi(AMTP) (Trajtuar në faqet 29-62, të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

- Në 1 raste, sipas referencës 5553, ZK 1492, ka kryer veprime dhe ka regjistruar pasuri, bazuar 

në leje legalizimi, duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi nuk janë verifikuar elementët e formës 

e përmbajtjes së Aktit Administrativ të Lejes së Legalizimit, të cilat kanë rezultuar me 

mospërputhje të dhënash, sa vepruar në papajtueshmëri me nenin 49, të ligjit nr. 33, datë 

29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” dhe me pikën 5, të UKM nr. 2, datë 

12.09.2012 (Trajtuar në faqet 83-90, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

- Në 2 raste, nuk ka zbatuar dispozitat ligjore, lidhur me veprimet e kryera që ju përkasin 

referencave: 0399, 0410, 041, ku konstatohen mangësi e shkelje, që bien në kundërshtim me 

dispozitat ligjore përcaktuar në ligjin nr. 33/2012, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme” dhe me pikën 2-3, të UKM nr. 2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të 

akteve, që verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për 

nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit” (Trajtuar në faqet 29-79, të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

 

4. z. S. K. me detyrë ish Regjistrues, për shkelje e pa rregullsi, si vijon: 

- Në 1 rast, sipas referencës 5852, ka kryer veprime dhe ka regjistruar pasuri, për poseduesit e 

AMTP-ve, duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi ka regjistruar  pasurive truall+ndërtesë në 

mungesë të dokumentit ligjor “Lista emërore e pronarëve të trojeve dhe shtëpive”, që shërben 

si Titull Pronësie për regjistrimin e këtyre pasurive, gjithashtu AMTP-ja rezulton e korrigjuar 

duke rritur sipërfaqen takuese dhe përfituar më tepër 5860 m2, veprim në kundërshtim me 

shkronjën “a” neni 25 dhe pikën 2 neni 45,   të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme”, VKM nr. 432, datë 14.08.1995 dhe Urdhrin e Kryeregjistruesit nr. 411, 

datë 14.05.2013 dhe VKM nr. 994, datë 9.12.2015 ”Për Procedurën e Regjistrimit të Akteve të 

Marrjes së Tokës në Pronësi(AMTP); (Trajtuar në faqet 29-62, të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

- Në 1 rast, sipas referencës 0285, ZK 3166, ka kryer veprime dhe ka regjistruar pasuri, bazuar në 

Aktet e Marrjes së Tokës ne Pronësi(AMTP), duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi mungon të 

AMTP-ja origjinale, veprim në kundërshtim me shkronjën “a” neni 25 dhe pikën 2 neni 45,   të 

ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” dhe VKM nr. 994, datë 

9.12.2015 ”Për Procedurën e Regjistrimit të Akteve të Marrjes së Tokës në Pronësi(AMTP); 

(Trajtuar në faqet 29-79, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  
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- Për periudhën e ushtrimit të detyrës si Regjistrues, nuk ka zbatuar me korrektësi dhe në 

përputhje me rregullat dhe standardet e përcaktuara procedurat e administrimit dhe qarkullimit të 

dokumentacionit(problem i akumuluar ndër vite), për rrjedhojë rezulton se një numër i 

konsiderueshëm dosjesh, rezultojnë në mungesë dhe të pa arkivuara, duke shkelur parimet 

themelore mbi të cilat mbështet aktiviteti i ZVRPP-së, përcaktuar në nenin 4, të ligjit nr. 33, datë 

29.04.2012 “Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme” (Trajtuar në faqet 114-119, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit).         

- Në 1 rast sipas referencës 13905, zk 8572, ka ofruar shërbimin e kërkuar në kushtet kur: Leja e 

ndërtimit nuk është për shtesë kati por për rikonstruksion objekti, ndërsa ZVRPP e ka regjistruar 

si kat të ri të shtuar brenda objektit ekzistues 9 kat të miratuar me lejen e ndërtimit nr. 17, datë 

02.03.2006, duke bërë më pas ndryshime strukturore në katin përdhe, ndarjen e tij në mënyrë 

horizontale, ndryshime të cilat kanë sjellë si pasojë uljen e lartësisë së katit nga 6.12 m (miratuar 

lokal, ambient shërbimi me lejen e parë) në 3.06 m. Pra kemi të bëjmë me ndryshim 

destinacioni të projektit të mëparshëm pas përfundimit të objektit, duke vepruar në 

mospërputhje me shkronjën “c” pika 3 e nenit 37 të Vendimit nr. 408, datë 13.5.2015 “Për miratimin 

e rregullores së zhvillimit të territorit”. ZVRPP Lushnjë ka ofruar shërbimin e kërkuar në kushtet 

kur: Leja e ndërtimit i referohet vendimit të sheshit të ndërtimit nr. 17 datë 02.03.2006, i cili 

nuk ndodhet në dosje. Nuk përputhen numri i kateve dhe lartësia e përgjithshme mes projektit 

dhe lejes së ndërtimit për pjesën e kondicioneve urbane, nuk përputhen plan-rilevimi lidhur me 

sipërfaqen e truallit në dispozicion të sheshit të ndërtimit, pasi në plan-rilevim sipërfaqja e 

truallit është 588 m2 dhe në sheshin e ndërtimit të miratuar është 600 m2. Veprime këto në 

papajtueshmëri me “ç”, “e”, neni 20, shkronjën “a” neni 25,pikën 1 neni 48, neni 59 të ligjit nr. 

33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, nenin 79 të ligjit nr. 10 119, 

datë 23.4.2009 "Për planifikimin e territorit", të ndryshuar dhe pikën 2 paragrafi 2, të UKM nr. 2, 

datë 12.09.2012 (Trajtuar ne faqet 90-104, të Raporti Përfundimtar të auditimit). 

 

5. znj. S. Xh.  me detyrë specialist jurist, për shkelje e pa rregullsi, si vijon: 

- Në 1 rast, sipas referencës 5852, ka kryer veprime dhe ka regjistruar pasuri, për poseduesit e 

AMTP-ve, duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi ka regjistruar  pasurive truall+ndërtesë në 

mungesë të dokumentit ligjor “Lista emërore e pronarëve të trojeve dhe shtëpive”, që shërben 

si Titull Pronësie për regjistrimin e këtyre pasurive, gjithashtu AMTP-ja rezulton e korrigjuar 

duke rritur fiktivisht sipërfaqen takuese dhe përfituar më tepër 5860 m2, veprim në kundërshtim 

me shkronjën “a” neni 25 dhe pikën 2 neni 45,   të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin 

e pasurive të paluajtshme”, VKM nr. 432, datë 14.08.1995”Për procedurat e regjistrimit të 

pasurive të paluajtshme në zonën urbane të fshatit”, i shfuqizuar dhe Urdhërin e Kryeregjistruesit 

nr. 411, datë 14.05.2013 dhe VKM nr. 994, datë 9.12.2015 ”Për Procedurën e Regjistrimit të 

Akteve të Marrjes së Tokës në Pronësi(AMTP); (Trajtuar në faqet 29-62, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

- Në 1 rast, sipas referencës 0285, ZK 3166, ka kryer veprime dhe ka regjistruar pasuri, duke mos 

zbatuar kërkesat ligjore, pasi këto veprime janë kryer në mungesë të AMTP-së origjinale, 

veprim në kundërshtim me shkronjën “a” neni 25 dhe pikën 2 neni 45,   të ligjit nr. 33, datë 

29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” dhe VKM nr. 994, datë 9.12.2015 ”Për 

Procedurën e Regjistrimit të Akteve të Marrjes së Tokës në Pronësi(AMTP) (Trajtuar në faqet 

29-62, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

- Në 2 raste, sipas referencave: 5860, 5587, ka kryer veprime dhe ka regjistruar pasuri bazuar në 

Aktet e Marrjes së Tokës ne Pronësi(AMTP), duke mos zbatuar kërkesat ligjore, lidhur me 

regjistrimin e pasurive truall+ndërtesë në zonat urbane të fshatrave, pasi janë kryer veprime në 

mungesë të dokumentit ligjor “Lista emërore e pronarëve të trojeve dhe shtëpive”, që shërben 

si Titull Pronësie për regjistrimin e këtyre pasurive, veprim në kundërshtim me shkronjën “a” 

neni 25 të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, VKM nr. 

432, datë 14.08.1995 ”Për procedurat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme në zonën urbane të 

fshatit”, i shfuqizuar dhe Urdhrin e Kryeregjistruesit nr. 411, datë 14.05.2013 (Trajtuar në faqet 

29-62, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
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- Në 4 raste, nuk ka zbatuar dispozitat ligjore, lidhur me veprimet e kryera që ju përkasin 

referencave: 0135, 0138, 0144, 0145, 0414, 0413, 0137, 0136, 0141, 0142, 0140, ku konstatohen 

mangësi e shkelje, që bien në kundërshtim me dispozitat ligjore përcaktuar në ligjin nr. 33/2012, 

datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” dhe me pikën 2-3, të UKM nr. 2, 

datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve, që verifikohen nga zyra e regjistrimit të 

pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit” (Trajtuar në 

faqet 29-79, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).. 

- Në 1 rast që i përkasin referencat 0839, 0893, 1030, zk 1033,  nuk ka regjistruar regjistrimin e 

përkohshëm të karabinasë në regjistër të veçantë, gjithashtu ka kryer pajisjen e subjektit me 

dokumentacion të përhershëm dhe jo të përkohshëm të cilat janë të vlefshme deri në regjistrimin 

përfundimtar të ndërtimit të ri. Ndërsa ZVRPP Lushnjë ka ofruar shërbimi e kërkuar subjektit 

Dhimitër Tahiraj në kushtet kur: Pasurinë të cilën kërkon të regjistrojë lejen e ndërtimit e ka 

shitur me kontratën e shitjes nr. 934 rep, nr. 515/4 kol datë 08.06.2013 duke kaluar në pronësi 

të “Global catering center” shpk. Veprime këto në papajtueshmëri me “ç”, “e”, neni 20, 

shkronjën “a” neni 25,pikën 1 neni 48, neni 59 të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme” dhe pikën 2 paragrafi 2, të UKM nr. 2, datë 12.09.2012 (Trajtuar në 

faqet 90-104, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

6. z. E. B. me detyrë ish Regjistrues, janë konstatuar shkelje e pa rregullsi, si vijon: 

- Në 1 rast, sipas referencës nr. 13248, ZK 8572, ka regjistruar pasuri të paluajtshme duke mos 

zbatuar kërkesat ligjore, pasi regjistrimi i pasurisë truall me sipërfaqe 375 m2, është kryer në 

kundërshtim me  Vendimin e KKKP-së Lushnje nr. 20, datë 23.02.1994 dhe në mungesë të 

dokumentacionit konfirmues për kthimin e detyrimit financiar të përfituar, trashëgimtarët e ish 

pronarit kanë humbur të drejtën e kthimit fizik të pasurisë truall me sipërfaqe 375 m2,  sa 

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

regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, UKM nr. 2, datë 12.09.2012 dhe pikën 3 të vendimit të 

KKKP-së Lushnje nr. 20, datë 23.02.1994(Trajtuar në faqet 26-29, të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

- Në 1 rast, sipas referencës nr. 11062, ZK 8572, ka regjistruar pasurinë nr. 6/262, vol. 26, faqe 

16, përfituar nga privatizimi, duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi regjistrimi i truallit me 

sipërfaqe sipërfaqe 1152 m2 është kryer në mungesë të dokumentacionit që shërben si titull 

pronësie, gjithashtu nuk ka përputhshmëri të dokumentacionit hartografik, lidhur me 

konfigurimin e gjurmës së objektit të privatizuar, si dhe mungon dokumentacioni përkatës që 

konfirmon shlyerjen e detyrimit në vlerën 3,257,777 lekë, për objektin e privatizuar nga AKP-ja,  

që ka sjell pasoja me dëm ekonomik në buxhetin e shtetit, sa vepruar në në papajtueshmëri me  

shkronjën “a” neni 25, të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme” dhe UKM nr. 2, datë 12.09.2012 (Trajtuar në faqet 80-83, të Raportit Përfundimtar 

të Auditimit).   

- Për periudhën e ushtrimit të detyrës si Regjistrues, nuk ka zbatuar me korrektësi dhe në 

përputhje me rregullat dhe standardet e përcaktuara procedurat e administrimit dhe qarkullimit të 

dokumentacionit(problem i akumuluar ndër vite), për rrjedhojë rezulton se një numër i 

konsiderueshëm dosjesh, rezultojnë në mungesë dhe të pa arkivuara, duke shkelur parimet 

themelore mbi të cilat mbështet aktiviteti i ZVRPP-së, përcaktuar në nenin 4, të ligjit nr. 33, datë 

29.04.2012 “Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme” (Trajtuar në faqet 114-119, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit).    

- Në një rast, me urdhrin e regjistruesit nr. 19 datë 08.01.2015 dhe nr. 1579  prot. , datë 

12.07.2017 janë hequr kufizimet për pasuritë Nr. 2/63 volum 44 faqe 68, nr. 2/60 volum 44 faqe 

66. nr. 2/83 volum 44 faqe 87, duke lëshuar certifikata pronësie dhe kryer transaksione, pa u 

plotësuar kushtet për të cilin është vendosur kufizimi, veprime këto në papajtueshmëri me nenin 

59, të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” me paragrafi i 

katërt i pikës 5.2.2, të kreut të VI, të Rregullores nr. 184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së 

regjistrimit të pasurive të paluajtshme” (Trajtuar në faqet 79-80, të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 
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- Në një rast sipas referencave 1036 dhe 094, ka ofruar shërbimin e kërkuar subjektit, në kushtet 

kur AMTP nr. 24790 është kopje e pa njehsuar me origjinalin, duke ligjëruar në këtë mënyrë 

regjistrimin e një sipërfaqe prej 500 m2 e cila rrjedh nja një akt absolutisht i pa vlefshëm, 

gjithashtu ZVRPP-ja, nuk i është drejtuar mbajtësit të parë të titullit të pronësisë, bashkisë dhe 

DAMT-it, pranë këshillit të qarkut, me kërkesën që, nëse disponojnë kopjen origjinale të AMTP-së, ta 

paraqesin në ZVRPP, veprim në papajtueshmëri me shkronjën “e” neni 20, shkronjën “a” neni 25, 

të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, shkronjën “ç” pika 

2.2, të VKM Nr. 994, datë 9.12.2015 “Për procedurën e regjistrimit të akteve të marrjes së tokës në 

pronësi”. Pika 2 paragrafi 2 i UKM nr. 2, datë 12.09 (Trajtuar në faqet 62-79, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

 

7. z. S. K. me detyrë ish specialist jurist, janë konstatuar shkelje e pa rregullsi, si vijon: 

- Në 1 rast, sipas referencës nr. 11062, ZK 8572, ka regjistruar pasurinë nr. 6/262, vol. 26, faqe 

16, përfituar nga privatizimi, duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi regjistrimi i truallit me 

sipërfaqe 1152 m2 është kryer në mungesë të dokumentacionit që shërben si titull pronësie, 

gjithashtu nuk ka përputhshmëri të dokumentacionit hartografik, lidhur me konfigurimin e 

gjurmës së objektit të privatizuar, si dhe mungon dokumentacioni përkatës që konfirmon shlyerjen 

e detyrimit në vlerën 3,257,777 lekë, për objektin e privatizuar nga AKP-ja,  që ka sjell pasoja me 

dëm ekonomik në buxhetin e shtetit, sa vepruar në papajtueshmëri me  shkronjën “a” neni 25, të 

ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”,   dhe UKM nr. 2, datë 

12.09.2012 (Trajtuar në faqet 80-83, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).   

- Në një rast, me urdhrin e regjistruesit nr. 19 datë 08.01.2015 dhe nr. 1579  prot. , datë 

12.07.2017 janë hequr kufizimet për pasuritë Nr. 2/63 volum 44 faqe 68, nr. 2/60 volum 44 faqe 

66. nr. 2/83 volum 44 faqe 87, duke lëshuar certifikata pronësie dhe kryer transaksione, pa u 

plotësuar kushtet për të cilin është vendosur kufizimi, veprime këto në papajtueshmëri me nenin 

59, të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” me paragrafi i 

katërt i pikës 5.2.2, të kreut të VI, të Rregullores nr. 184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së 

regjistrimit të pasurive të paluajtshme” (Trajtuar në faqet 79-80, të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

 

8. z. D. L.  me detyrë ish specialist jurist, janë konstatuar shkelje e pa rregullsi, si vijon: 

- Në 1 rast, sipas referencës nr. 13248, ZK 8572, ka regjistruar pasuri të paluajtshme duke mos 

zbatuar kërkesat ligjore, pasi regjistrimi i pasurisë truall me sipërfaqe 375 m2, është kryer në 

kundërshtim me  Vendimin e KKKP-së Lushnje nr. 20, datë 23.02.1994 dhe në mungesë të 

dokumentacionit konfirmues për kthimin e detyrimit financiar të përfituar, trashëgimtarët e ish 

pronarit kanë humbur të drejtën e kthimit fizik të pasurisë truall me sipërfaqe 375 m2,  sa 

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

regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, UKM nr. 2, datë 12.09.2012 dhe pikën 3 të vendimit të 

KKKP-së Lushnje nr. 20, datë 23.02.1994(Trajtuar në faqet 26-29, të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

- Në 1 rast, sipas referencës 13249, ZK 8572, ka kryer veprime dhe ka regjistruar pasurinë volum 

26, faqe 44, truall me sipërfaqe 280 m2, duke mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi është proceduar 

duke e kaluar nga sistemi hipotekor në sistem regjistrimi, ndërsa mungon dokumentacioni i 

origjinës që shërben si Titull Pronësie, vepruar në papajtueshmëri me shkronjën “a” neni 25, me 

pikën 2 nenin 45, të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, me 

pikën 5, të UKM nr. 2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve, që verifikohen 

nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të 

regjistruesit” (Trajtuar në faqet 90-104, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

- Në 1 rast, sipas referencës 05168, ka ofruar shërbimin e kërkuar në kushtet kur: brenda 

sipërfaqes së sheshit të ndërtimit ka qën një objekt ekzistues me sipërfaqe 94 m2 për të cilin nuk 

posedohet leje për prishje objekti e cila do të mundësojë dhe ndryshimet në (KPP) për fshirjen e 

objektit të vjetër. Me vendimin e KRRT nr. 7 datë 30.11.2010 është miratuar shtesë kati ½ kati 6 

dha kati bodrum ndërkohë që lejes së parë i ka përfunduar afati më datë 31.07.2005 pra shtesë 

kati mbi dhe nëntokë ndërkohë që objekti ka 4 vjet që ka përfunduar, nisur nga fakti që më datë 
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31.01.2005 është mbajtur procesverbali i punimeve të maskuara sipas formularëve nr. 1 dhe 2 

kushtet teknike të miratuara, të dhëna këto të pasqyruar në pikën 6 të aktit të kolaudimit. 

Formularët nr. 2 dhe 4 të miratuar në datat 01.10.2004 dhe 31.01.2005 nuk janë origjinale. 

Veprime këto në papajtueshmëri me “ç”, “e”, neni 20, shkronjën “a” neni 25, pikën 1 neni 48, 

neni 59 të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, me nenin 13, 

të ligjit nr 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, të 

ndryshuar, ligjin  nenin 79 të ligjit nr. 10 119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin e territorit" dhe 

pikën 2 paragrafi 2, të UKM nr. 2, datë 12.09.2012 (Trajtuar në faqet 90-104, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

 

9. z. Sh. S. me detyrë ish specialist jurist, për xx raste, janë konstatuar shkelje e pa rregullsi, si 

vijon: 

- Në një rast, me urdhrin e regjistruesit nr. 19 datë 08.01.2015 dhe nr. 1579  prot. , datë 

12.07.2017 janë hequr kufizimet për pasuritë Nr. 2/63 volum 44 faqe 68, nr. 2/60 volum 44 faqe 

66. nr. 2/83 volum 44 faqe 87, duke lëshuar certifikata pronësie dhe kryer transaksione, pa u 

plotësuar kushtet për të cilin është vendosur kufizimi, veprime këto në papajtueshmëri me nenin 

59, të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” me paragrafi i 

katërt i pikës 5.2.2, të kreut të VI, të Rregullores nr. 184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së 

regjistrimit të pasurive të paluajtshme” (Trajtuar në faqet 79-80, të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

 

10. znj. A. M. me detyrë specialist jurist, për shkelje e pa rregullsi, si vijon: 

- Në 1 rast, sipas referencës 5666, ka kryer veprime dhe ka regjistruar pasuri duke mos zbatuar 

kërkesat ligjore, lidhur me regjistrimin e pasurive truall+ndërtesë në zonat urbane të fshatrave, 

pasi janë kryer veprime në mungesë të dokumentit ligjor “Lista emërore e pronarëve të trojeve 

dhe shtëpive”, që shërben si Titull Pronësie për regjistrimin e këtyre pasurive, veprim në 

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

pasurive të paluajtshme”, VKM nr. 432, datë 14.08.1995 ”Për procedurat e regjistrimit të 

pasurive të paluajtshme në zonën urbane të fshatit”, i shfuqizuar dhe Urdhërin e Kryeregjistruesit 

nr. 411, datë 14.05.2013 (Trajtuar në faqet 39-71, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

- Në 1 rast, sipas referencës 5589 ka kryer veprime dhe ka regjistruar pasuri,  duke mos zbatuar 

kërkesat ligjore, pasi AMTP-ja rezulton e korrigjuar duke rritur sipërfaqen takuese dhe 

përfituar më tepër 6500 m2, veprim në kundërshtim me shkronjën “a” neni 25 dhe pikën 2 neni 

45,   të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” dhe VKM nr. 

994, datë 9.12.2015 ”Për Procedurën e Regjistrimit të Akteve të Marrjes së Tokës në 

Pronësi(AMTP); (Trajtuar në faqet 29-62, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

- Në 2 raste, nuk ka zbatuar dispozitat ligjore, lidhur me veprimet e kryera që ju përkasin 

referencave: 135, 0144, 0145, 0414, 0413, 0137, 0141, 0138, 0142, 0136, 0140, 0410 dhe 0415, 

ku konstatohen mangësi e shkelje, që bien në kundërshtim me dispozitat ligjore përcaktuar në 

ligjin nr. 33/2012, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” dhe me pikën 2-3, 

të UKM nr. 2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve, që verifikohen nga zyra 

e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit” 

(Trajtuar në faqet 60-79, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

11. z. D. K.  me detyrë specialist hartograf për shkelje e pa rregullsi, si vijon: 

- Në 1 rast, sipas referencës 5589 ka kryer veprime dhe ka regjistruar pasuri, duke mos zbatuar 

kërkesat ligjore, pasi AMTP-ja rezulton e korrigjuar duke rritur fiktivisht sipërfaqen takuese dhe 

përfituar më tepër 6500 m2, veprim në kundërshtim me shkronjën “a” neni 25 dhe pikën 2 neni 

45,   të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” dhe VKM nr. 

994, datë 9.12.2015 ”Për Procedurën e Regjistrimit të Akteve të Marrjes së Tokës në 

Pronësi(AMTP); (Trajtuar në faqet 29-62, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

- Në 8 raste, sipas referencave: 5400, 5695, 5589, 5554, 5603, 5666,  5319 dhe 5576, ka kryer 

veprime dhe ka regjistruar pasuri duke mos zbatuar kërkesat ligjore, lidhur me regjistrimin e 

pasurive truall+ndërtesë në zonat urbane të fshatrave, pasi janë kryer veprime në mungesë të 
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dokumentit ligjor “Lista emërore e pronarëve të trojeve dhe shtëpive”, që shërben si Titull 

Pronësie për regjistrimin e këtyre pasurive, veprim në kundërshtim me shkronjën “a” neni 25 të 

ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, VKM nr. 432, datë 

14.08.1995”Për procedurat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme në zonën urbane të fshatit”, i 

shfuqizuar dhe Urdhrin e Kryeregjistruesit nr. 411, datë 14.05.2013 (Trajtuar në faqet 29-62, të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit).. 

- Në 1 rast, sipas referencës 0775, ZK 3916, ka kryer veprime dhe ka regjistruar pasurinë duke 

mos zbatuar kërkesat ligjore, pasi dokumentacioni urbanistik tekniko ligjor nuk është i saktë 

dhe nuk është i plotë, si dhe regjistrimi i objektit, është kryer në mungesë të marrëdhënieve më 

truallin, pasi trualli është në pronësi  “shtet”, veprim në kundërshtim me shkronjën “a” neni 25, 

me pikën 2 neni 45, të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”,  

dhe Regulloren nr. 184, datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit të pasurive të 

paluajtshme”, të ndryshuar. (Trajtuar në faqet 90-104, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

- Në 1 rast sipas referencës 1017, zk 1582, ka ofruar shërbimin e kërkuar duke hedhur në hartën e 

punës (planshetë objektin) në kushtet kur: nuk përputhet gjurma e objektit ndërmjet planit të 

rilevimit me Planimetrinë e vendosjes së sheshit të ndërtimit të miratuar nga KTK Komuna 

Dushk dhe hartën e punës. Veprime këto në papajtueshmëri me “ç”, “e”, neni 20, shkronjën “a” 

neni 25,pikën 1 neni 48, neni 59 të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme”, nenin 79 të ligjit nr. 10 119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin e territorit", të 

ndryshuar dhe pikën 2 paragrafi 2, të UKM nr. 2, datë 12.09.2012 (Trajtuar ne faqet 90-104, të 

Raporti Përfundimtar të auditimit). 

 

12. z. A. J.  me detyrë specialist hartograf, për shkelje e pa rregullsi, si vijon: 

- Në 2 raste, sipas referencave: 5805, 5868, , ka kryer veprime dhe ka regjistruar pasuri duke mos 

zbatuar kërkesat ligjore, lidhur me regjistrimin e pasurive truall+ndërtesë në zonat urbane të 

fshatrave, pasi janë kryer veprime në mungesë të dokumentit ligjor “Lista emërore e pronarëve 

të trojeve dhe shtëpive”, që shërben si Titull Pronësie për regjistrimin e këtyre pasurive, veprim 

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

pasurive të paluajtshme”, VKM nr. 432, datë 14.08.1995 dhe Urdhrin e Kryeregjistruesit nr. 411, 

datë 14.05.2013(Trajtuar në faqet 29-62, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

- Në 1 rast, sipas referencës 5868 ka kryer veprime dhe ka regjistruar pasuri duke mos zbatuar 

kërkesat ligjore, pasi është regjistruar në favor të posedueseve të AMTP-ve, një sipërfaqe toke në 

total prej 250 m2, më tepër se sipërfaqja takuese sipas AMTP-së përkatëse, veprim në 

kundërshtim me shkronjën “a” neni 25 dhe pikën 2 neni 45,   të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme” dhe VKM nr. 994, datë 9.12.2015 ”Për Procedurën e 

Regjistrimit të Akteve të Marrjes së Tokës në Pronësi(AMTP); (Trajtuar në faqet 29-62, të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

 

13. z. B. K. me detyrë ish Regjistrues, për shkelje e pa rregullsi, si vijon: 

- Për periudhën e ushtrimit të detyrës si Regjistrues, nuk ka zbatuar me korrektësi dhe në 

përputhje me rregullat dhe standardet e përcaktuara procedurat e administrimit dhe qarkullimit të 

dokumentacionit(problem i akumuluar ndër vite), për rrjedhojë rezulton se një numër i 

konsiderueshëm dosjesh, rezultojnë në mungesë dhe të pa arkivuara, duke shkelur parimet 

themelore mbi të cilat mbështet aktiviteti i ZVRPP-së, përcaktuar në nenin 4, të ligjit nr. 33, datë 

29.04.2012 “Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme”; (Trajtuar në faqet 114-119, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit).  

- Në 1 rast, sipas referencave 253, 220, zk 2084,  ka ofruar shërbimi e kërkuar, në kushtet kur: 

Aktet ligjore (ku përfshihet dhe plan-rilevimi i bashkëlidhur) nuk janë dokumente origjinale. Në 

dosje mungon: Kontrata e shitjes se truallit midis Këshillit te Rrethit dhe Blerësit dhe Plan-

vendosja e miratuar nga KRRT. Baza ligjore: Ligji “Për Urbanistiken” Nr. 7693, date 6.4.1993, 

VKM Nr. 312, date 30.06.1994, për periudhën 1994-1995. Në vendimin për dhënien e sheshit të 

ndërtimit nuk përcaktohet sipërfaqja e objektit. Formulari nr. 4 leja e ndërtimit, nuk është e 

nënshkruar nga kryetari i këshillit të rrethit. Veprime këto në papajtueshmëri me shkronjën “a” 

neni 25, pikën 1 neni 48, të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të 
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paluajtshme” dhe  ligjin nr. 8405, datë 17.9.1998 “Për  Urbanistikën”, i ndryshuar, nenin 79 të 

ligjit nr. 10 119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin e territorit", të ndryshuar dhe pikën 2 paragrafi 

2, të UKM nr. 2, datë 12.09.2012 (Trajtuar në faqet 90-104, të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit).  

 

14.  znj. E.  L.  me detyrë ish specialiste, për shkelje e pa rregullsi, si vijon: 

- Në 1 rast, nuk ka zbatuar dispozitat ligjore, lidhur me veprimet e kryera që ju përkasin 

referencave:  0374, 0422, 0224, ku konstatohen mangësi e shkelje, që bien në kundërshtim me 

dispozitat ligjore përcaktuar në ligjin nr. 33/2012, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme” dhe me pikën 2-3, të UKM nr. 2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të 

akteve, që verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për 

nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit” (Trajtuar në faqet 60-79, të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit).  

 

15. z. Xh. B. me detyrë ish specialist, për shkelje e pa rregullsi, si vijon: 

- Në 1 rast, sipas referencës nr. 0173, zk 2790,  ka ofruar shërbimin e kërkuar në kushtet kur: 

Qiradhënësi (MBZHRAU) nuk zotëron të ketë certifikatë përdorimi apo pronësie dhe nuk figuron 

në regjistra si administrues i këtyre aseteve. Gjithashtu për dy pasuri nr. 153 dhe nr. 154 kanë 

pësuar transaksion kalim me qere edhe pse afati i qerasë të ket përfunduar nuk ka relacion nëse 

është bërë rinovimi i kësaj qiraje apo zgjidhja e marrëdhënieve kontraktuale.Veprime këto në 

papajtueshmëri me pikën a neni 25, pika 2 neni 45 të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, me pikën 2 dhe 3 të VKM nr .553, Date 28.8.1998 “Për 

Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme të Shoqërive Tregtare, të Krijuara nga Transformimi i 

Ndërmarrjeve Shtetërore” (Trajtuar në faqet 112-114, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

 

16. z. B. K. me detyrë ish specialist, për shkelje e pa rregullsi, si vijon: 

- Në 1 rast sipas referencave 058 dhe 0201, zk 2790, ka ofruar shërbimin e kërkuar subjektit në 

kushtet kur: Në diapozitivin e nr. 17 datë 12.09.2003 pjesa vendosi mungojnë të dhënat për 

pronën, pasuri e paluajtshme, nuk janë të plota si numri dhe lloji i pasurisë dhe nuk mund 

lejojnë regjistrimin e vendimit. Dëshmia e trashëgimisë nuk është origjinale. Veprim në 

papajtueshmëri me nenin 24, pika “a” të Ligjin nr. 7843, datë 13.7.1994 “Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme” ndryshuar, pikat c dhe e të nenit 20 të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, me pikën 9.4, të kreut të IV, të Rregullores nr. 184, datë 

08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme”, me Pika 1 neni 7 i 

Ligjit Nr. 9235, Datë 29.7.2004 “Për Kthimin dhe Kompensimin e Pronës” i ndryshuar (Trajtuar 

në faqet 26-29, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

 

17. z. A. R. me detyrë ish specialist, për shkelje e pa rregullsi, si vijon: 

- Në 1 rast sipas referencës 13905, ZK 8572, ka ofruar shërbimin e kërkuar në kushtet kur: Leja 

e ndërtimit nuk është për shtesë kati por për rikonstruksion objekti, ndërsa ZVRPP e ka 

regjistruar si kat të ri të shtuar brenda objektit ekzistues 9 kat të miratuar me lejen e ndërtimit nr. 

17, datë 02.03.2006. Nga shqyrtimi i dokumentacionit që individualizon objektin rezulton se: 

DPKZHT Lushnjë ka miratuar lejen e ndërtimit dhe pajisur me certifikatë përdorimi subjektin, 

duke bërë ndryshime strukturore në katin përdhe, ndarjen e tij në mënyrë horizontale, ndryshime 

të cilat kanë sjellë si pasojë uljen e lartësisë së katit nga 6.12 m (miratuar lokal, ambient 

shërbimi me lejen e parë) në 3.06 m. Pra kemi të bëjmë me ndryshim destinacioni të projektit të 

mëparshëm pas përfundimit të objektit dhe jo vetëm rikonstruksion, duke vepruar në 

mospërputhje me shkronjën “c” pika 3 e nenit 37 të Vendimit nr. 408, datë 13.5.2015 “Për miratimin 

e rregullores së zhvillimit të territorit” 

 Nuk përputhen numri i kateve dhe lartësia e përgjithshme mes projektit dhe lejes së ndërtimit për 

pjesën e kondicioneve urbane pasi: Në sheshin e ndërtimit numri i kateve është 1 nën tokë dhe 8 

mbi tokë, lartësia e përgjithshme 28 m, ndërsa në projektin e miratuar prerja tërthore, objekti 

paraqitet me 9 kate mbi tokë dhe 1 nëntokë pra me 1 kat më tepër dhe lartësia e përgjithshme 

është 30 m, nuk përputhen plan-rilevimi sipërfaqja e truallit ven në dispozicion të sheshit të 
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ndërtimit me sheshin e ndërtimit me një, pasi në plan-rilevim sipërfaqja e truallit është 588 m2 

dhe në sheshin e ndërtimit është 600 m2. Veprime këto në papajtueshmëri me shkronjën “a” neni 

25, pikën 1 neni 48, të ligjit nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, 

nenin 79 të ligjit nr. 10 119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin e territorit", të ndryshuar dhe pikën 

2 paragrafi 2, të UKM nr. 2, datë 12.09.2012 (Trajtuar ne faqet 90-104 të Raporti Përfundimtar 

të auditimit). 

 

E. INDICIE PENALE 
  

Bazuar në nenin 281, të Ligjit nr. 7905, datë 21.03.1995 “Kodi i Procedurës Penale i Republikës 

së Shqipërisë”, të ndryshuar, Ligjin nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme”, i ndryshuar me ligjin  nr. 111, datë 07.02.2019 “Për  Kadastrën”,  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, në kuptim të referencave të Kodit Penal, të dërgohet materiali i përgatitur, për të 

evidentuar përgjegjësinë individuale dhe nivelin e shkeljeve ligjore.    

 

Me ndjekjen dhe kontrollin e zbatimit të detyrave dhe masave të përcaktuara në këtë vendim 

ngarkohet Departamenti Juridik dhe Departamenti i Auditimit të Aseteve dhe Mjedisit. 

 

 

                                                                                                                                                        

________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Bujar LESKAJ  
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