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R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë  

KOMISIONI I JASHTËM I VLERËSIMIT 
 

Nr.5/335 Prot                    NR. 130 VENDIMI   

Datë 13.1.2020        Datë 27.12.2019 

                   

    

V E N D I M 

 

Trupa e Vlerësimit e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, e përbërë nga:  

Artur Baku    Kryesues 

Mirela Ujkani (Miti)  Relator   

Alban Laska    Anëtar      

 

asistuar nga anëtarët e sekretariatit teknik, Mariana  Çela dhe Esmir Rringaj, më datë 20 Dhjetor 

2019, ora 10.00, në Tiranë, në Pallatin e Koncerteve, zhvilloi  seancën dëgjimore publike për 

çështjen që i përket:  

SUBJEKTI I VLERËSIMIT:   Florian Sulejmani, me funksion Drejtor i Drejtorisë së 

Verifikimit të Pastërtisë së Figurës dhe Monitorimit të 

Brendshëm, në Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe 

Ankesat. 

  

OBJEKTI: Vlerësimin kalimtar i subjektit të vlerësimit. 

 

BAZA LIGJORE:                 Ligji nr. 12/2018, “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik 

të Punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, 

Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në 

Ministrinë e Brendshme", i ndryshuar, 

Ligji nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative të 

Republikës së Shqipërisë”. 

Ligji nr. 49/2012 “Për Organizimin dhe Funksionimin e 

Gjykatave Administrative dhe Gjykimin e 

Mosmarrëveshjeve Administrative”, i ndryshuar. 
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TRUPA E VLERËSIMIT TË KOMISIONIT TË JASHTËM TË VLERËSIMIT,  

pasi dëgjoi gjetjet bazuar në arsyetimin ligjor si dhe rekomandimin e relatores së çështjes, Mirela 

Ujkani (Miti), mori në shqyrtim dhe analizoi shpjegimet dhe provat shkresore të paraqitura nga 

subjekti i vlerësimit, dëgjoi subjektin e vlerësimit Florian Ramazan Sulejmani, i cili në seancë 

dëgjimore publike kërkoi konfirmimin e tij në detyrë, pasi shqyrtoi dhe analizoi në tërësi çështjen 

duke u bazuar në të tre kriteret e vlerësimit, të pasurisë, të figurës dhe të vlerësimit të aftësive 

profesionale, mbështetur në pikat 1 dhe 2 të nenit 4, të Ligjit 12/2018 të ndryshuar,  

  

V Ë R E N: 

 I.  RRETHANAT E ÇËSHTJES  

 1. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit është organi që bën vlerësimin kalimtar të punonjësve të 

Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, 

bazuar në Ligjin nr.12/2018, “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të Punonjësve të Policisë së 

Shtetit, Gardës së Republikës, Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e 

Brendshme", i ndryshuar.      

2. Sipas përcaktimeve të neneve 2, 4 dhe 6  të Ligjit nr. 12/2018 “Për Vlerësimin Kalimtar dhe 

Periodik të Punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e 

Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme”, i ndryshuar Florian Ramazan Sulejmani 

është subjekt i vlerësimit kalimtar nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit, për arsye të funksionit të 

tij në datën e hedhjes së shortit 3.6.2019 “Drejtor i Drejtorisë së Verifikimit të Pastërtisë së Figurës 

dhe Monitorimit të Brendshëm”. 

3. Subjekti i vlerësimit, Florian Sulejmani, iu nënshtrua procedurave të vlerësimit, duke u shortuar 

në shortin e zhvilluar në datën 3.6.2019, nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit në përputhje me 

Rregulloren “Për procedurat e zhvillimit të shortit në Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit”, nga i 

cili rezultoi se do t’i nënshtrohet procesit të vlerësimit nga Trupa Vlerësuese nr. 5, e përbërë nga 

Artur Baku Kryesues, Mirela Ujkani (Miti) Relator dhe Alban Laska Anëtar. Relatori i çështjes  u 

përcaktua me short.  

4. Në zbatim të legjislacionit në fuqi mbi parandalimin e konfliktit të interesit, u deklarua mospasja 

e konfliktit të interesit nga anëtarët e trupës së vlerësimit, si dhe u vendos fillimi i hetimit 

administrativ me qëllim kryerjen e procedurave të vlerësimit për subjektin e vlerësimit.   

5. Trupa e vlerësimit në përputhje me Ligjin 12/2018, i ndryshuar si edhe në bazë të Rregulles së 

Brendshme të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit  e miratuar me Vendimin nr 17 datë 31.5.2019 

“Për Hapat Procedurialë të Unifikuar gjatë Vlerësimit të Subjekteve nga Trupa e Vlerësimit”,  me 

Vendimin nr 1, datë 17.6.2019, vendosi fillimin e hetimit kryesisht për subjektin e vlerësimit 

Florian Ramazan Sulejmani.  

6. Relatori i çështjes, Mirela Ujkani (Miti), më datë 20.06.2019, me e-mail zyrtar ka njoftuar 

subjektin e vlerësimit se Komisioni ka filluar procesin e vlerësimit kalimtar, si dhe i është bërë e 
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njohur përbërja e Trupës së Vlerësimit, duke i kërkuar subjektit të vlerësimit të deklaroj nëse është 

në kushtet e konfliktit të interesit me anëtarët e trupës së vlerësimit. 

7. Subjekti i vlerësimit  ka dorëzuar deklaratën për konfliktin e interesit  nr **prot datë 27.6.2019 

duke shprehur se nuk është në kushtet e konfliktit të interesit me asnjë nga anëtarët e trupës së 

vlerësimit. Relatori i çështjes në vijim ka ndjekur procedurat ligjore të përcaktuara në pikën 3 të 

nenit 25, të Ligjit 12/2018, i ndryshuar, duke kryer një hetim të plotë mbi tre kriteret e vlerësimit 

kalimtar. 

8. Për të realizuar procedurat e vlerësimit  kalimtar të punonjësve, trupa e vlerësimit është bazuar 

në parimin e ligjshmërisë, të barazisë përpara Ligjit dhe të proporcionalitetit, duke garantuar të 

drejtën e  punonjësve për një proces të rregullt ligjor.  Procesi i vlerësimit kalimtar të punonjësve 

bazuar në nenin 4, të Ligjit 12/2018, i ndryshuar ka për objekt a) vlerësimin e pasurisë; b) 

kontrollin e figurës; c) vlerësimin e aftësive profesionale.  

9. Trupa e vlerësimit ka realizuar procesin e hetimit administrativ për subjektin e vlerësimit Florian 

Ramazan Sulejmani, bazuar në Ligjin 12/2018 i ndryshuar, Ligjin nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave 

Administrative të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, duke verifikuar dhe vlerësuar  të gjitha 

faktet dhe rrethanat e nevojshme dhe konkretisht a) deklaratat e dorëzuara nga vetë subjekti i 

vlerësimit në Ministrinë e Brendshme që janë Deklarata e Pasurisë, Deklarata për Kontrollin e 

Figurës dhe Formulari i Vetëvlerësimit Profesional;  b) provat shkresore / dokumente të 

administruara  nga institucionet/organet publike dhe private ne perputhje Ligjin nr 12/2018 c) 

provat dhe shpjegimet me shkrim të subjektit të vlerësimit si edhe ç) ka marrë në konsideratë 

bashkëpunimin, gadishmërinë dhe sjelljen  e punonjësit gjatë procesit të vlerësimit.   

10. Trupa e vlerësimit pasi krijoi bindjen se provat e administruara për kriterin e pasurisë, të 

kontrollit të figurës dhe të vlerësimit të aftësive profesionale, kishin nivelin e provueshmërisë, me 

Vendimin nr 2 datë 13.12.2019, vendosi;   

(i) përfundimin e hetimit kryesisht për këto tri kritere për subjektin e vlerësimit Florian Sulejmani;  

(ii) njoftimin e subjektit të vlerësimit për t`u njohur me materialet e dosjes;  

(iii) kalimin e barrës së provës subjektit për të paraqitur shpjegime të tjera për të provuar të 

kundërtën e rezultateve të hetimit.  

11. Pas shqyrtimit të procedurave të hetimit, trupa e vlerësimit vendosi të ftoj subjektin e vlerësimit 

në seancë dëgjimore në përputhje me Ligjin 12/2018.   

 

II. SEANCA DËGJIMORE  

12. Subjekti i vlerësimit u ftua në seancën dëgjimore nëpërmjet njoftimit me anë të postës 

elektronike në datën 16.12.2019 ora 12.46.  

13. Seanca dëgjimore për subjektin e vlerësimit Florian Sulejmani u zhvillua në përputhje me 

kërkesat e nenit 56, të Ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar, në datën 20.12.2019, ora 10.00, në ambjentet 

e Pallatit të Koncerteve (Ish –Pallati i Kongreseve), salla B, kati 0.  Subjekti i vlerësimit zgjodhi 

të përfaqësohet vetem në ketë seancë, pa mbrojtës ligjor. 
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 III. QËNDRIMI I SUBJEKTIT TË VLERËSIMIT  

14. Subjekti i vlerësimi Florian Sulejmani ka qenë bashkëpunues gjatë gjithë procesit të vlerësimit 

në përputhje me pikën 2, të nenit 48, të Ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar.  

15. Subjekti i vlerësimit ka sjellë prova dhe shpjegime kur janë nevojitur, ka qenë korrekt dhe i 

gatshëm për bashkëpunim gjatë të gjithë fazave të hetimit.  

 

IV. VLERËSIMI KALIMTAR  

16. Trupa e vlerësimit ka realizuar procesin e hetimit administrativ për subjektin e vlerësimit 

Florian Ramazan Sulejmani, bazuar në Ligjin 12/2018 i ndryshuar, Ligjin nr. 44/2015 “Kodi i 

Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, duke verifikuar dhe 

vlerësuar  të gjitha faktet dhe rrethanat e nevojshme dhe konkretisht a) deklaratat e dorëzuara nga 

vetë subjekti i vlerësimit në Ministrinë e Brendshme që janë Deklarata e Pasurisë, Deklarata për 

Kontrollin e Figurës dhe Formulari i Vetëvlerësimit Profesional; b) provat shkresore / dokumente 

te administruara  nga institucionet/organet publike dhe private ne perputhje Ligjin nr 12/2018 c) 

provat dhe shpjegimet me shkrim të subjektit të vlerësimit si edhe ç) ka marrë në konsideratë 

bashkëpunimin, gadishmërinë dhe sjelljen  e punonjësit gjatë procesit të vlerësimit.  

17. Për sa më sipër, hetimi administrativ  konsistoi në verifikimin e vërtetësisë së deklarimeve në 

lidhje me gjendjen pasurore të deklaruar nga subjekti i vlerësimit; në verifikimin e burimit/eve të 

krijimit të të ardhurave dhe shpenzimeve të deklaruara si edhe në mjaftueshmërinë e mbulimit të 

pasurisë nga burimet financiare të deklaruara; në evidentimin e ndonjë fshehjeje të mundshme të 

sendeve në pronësi apo në përdorim; në evidentimin e ekzistencës së mundshme të deklarimeve të 

rreme si edhe evidentimit të rasteve të konfliktit të interesit. 

18. Hetimi administrativ përfshiu edhe personat e lidhur apo persona të tjerë të lidhur në kuptim 

të nenit 3, pika 11, neni 5 i Ligjit nr. 9367, datë 7.4.2005 “Për parandalimin e konfliktit të 

interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, si dhe nenit 34, pika 1, e Ligjit nr. 12/2018 “Për 

Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të Punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe 

Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme”.   

 

IV - A. VLERËSIMI I PASURISË 

19. Deklarata e Pasurisë përmban numrin e indeksit **, datë 04.05.2018, në SHÇBA, (Ministrinë 

e Brendshme), të subjektit të vlerësimit Florian Ramazan Sulejmani me funksion në momentin e 

dorëzimit të deklaratës Shef i Sektorit të Inspektimit të Përgjithshëm në Shërbimin për Çështjet e 

Brendshme dhe Ankesat. Data e dorëzimit të kësaj deklarate është 04.05.2018. 

20. Në zbatim të nenit 32 të Ligjit nr. 12/2018, subjekti i vlerësimit i nënshtrohet procesit të 

vlerësimit kalimtar për periudhën e vlerësimit të deklaratës së pasurisë  nga data e fillimit të 

marrëdhënies së punës në institucionin përkatës, pavarësisht datës së emërimit në pozicionin 
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dhe/ose gradën që mban, deri në ditën e plotësimit të formularit të deklarimit të pasurisë. Ky 

deklarim fillon ditën e parë të marrëdhënies së punës. Dita e parë është 12 Nëntor 2009. 

21. Subjekti i vlerësimit ka deklaruar në deklaratën e pasurisë në zbatim të Ligjit nr 12/2018 si 

vijon;  

1. “Apartament banimi me sip. 63.91 m2 e ndodhur në Golem Kavajë në proces 

hipotekimi. (para fillimit të punës në Institucion).” . Vlera;  31 955 Euro (tri dhjetë e një 

mijë e nëntë qind e pesë dhjetë e pesë). Burimi i krijimit; a) Shitje trualli shënuar tek pjesa 

e meposhtme ( të dhënat konfidenciale) me vlerë 9.500.000, trashëguar nga prinderit; Pjesa 

në %;  100%. 

 

a. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për vërtetimin e faktit administroi;  

1.1 deklaratën e pasurisë dhe dokumentacionin bashkëlidhur1 

1.2 dokumentacioni i administruar nga Komisioni 

1.3 dokumentacioni i administruar nga deklarimet e subjektit dhënë Komisionit si përgjigje të 

pyetjeve të dërguara nëpërmjet postës elektronike. 

 

b. Arsyetimi ligjor dhe analiza e provave në zbatim të Ligjit.  

1.4 Nga hetimi administrativ për pasurinë e paluajtshme të subjektit të vlerësimit “Apartament 

Banimi” me sip. 63.91 m2 ndodhur në Golem Kavajë, në lidhje me ekzistencën e pasurisë 

konfirmohet kontrata e sipërmarrjes me nr **** kol. dhe me nr *** rep. datë 01.12.20082, me 

objekt një apartament *+*, me sip. 63.91 m2, Z. K.****, Ap.** Golem- Kavajë, me leje ndërtimi 

nr ** /**, **/** datë 16.08.2004 dhënë nga KRRT Komuna Golem.  Vlera e përgjithshme e 

apartamentit është 31 955 euro, e cila e përkthyer në monedhën vendase është 3 933 980.05 (tre 

milion e nëntë qind e tri dhjetë e tre mijë e nëntë qind e tetë dhjetë) Lekë3. 

1.5 Nga korespondenca me institucionet ligjzbatuese 4  janë administruar dokumententacionet 

justifikues. Komisioni konstaton bazuar në provat e administruara se pasuria e paluajtshme nuk ka 

kaluar në proces hipotekimi në emër të shtetasit Florian Sulejmani. Shtetasi Florian Sulejmani për 

apartamentin e banimit të blerë sipas kontratës së sipërmarrjes, paguan detyrimet, për shërbimet e 

përfituara, për furnizimin me energji elektrike dhe furnizimin me ujë.   

1.6 Në lidhje me burimin e krijimit subjekti i vlerësimit ka deklaruar si burim shitjen e truallit si 

trashëgimni nga prindërit. Në bazë të kontratave të shitblerjes rezulton se shtetasit R. S.( i ati i 

                                                 
1 Kontratë sipermarrje me nr **** kol. me nr **** rep. datë 01.12.2008; Kontrate Shitblerje me nr **** kol. dhe me nr *** rep. date 17.03.2007; Kontrate Shitblerje 

me nr *** kol. dhe nr ***rep. date 17.03.2007; Librezë e Ujësjellës Kanalizime Durrës (fotokopje e pagesave për vitin 2017)me nr ***; Librezë e OSSH Kavajë 

(fotokopje e pagesave për vitin 2017)me nr******; Certifikatë për vërtetim pronësie, e lëshuar me nr **** datë 13.10.1999; Kartela e pasurisë së paluajtshme; Harta 

treguese e pasurise, me shkalle 1:2500   
2 notere A. M. me shkresen date 18.9.2019 bashkelidh dokumentacionet justifikues si vijon: Kontrate sipermarrje nr **** kol e lidhur me dt 1.12.2008, Planimetria e 

apartamentit ne shkallen 1:100, Fotokopje e kartes se identitetit te shtetasit Florian Sulejmani. Nga verifikimi i dokumentacioneve konfirmohet se kontrata e 

sipërmarrjes përputhet plotësisht me atë të deklaruar nga subjekti i vlerësimi. 

 
3 Kursi i këmbimit në datën e nënshkrimit të kontratës është 123.11, marrë në faqen zyrtare të Bankës Së Shqipërisë në linkun 

https://www.bankofalbania.org/Tregjet/Kursi_zyrtar_i_kembimit/Arkiva_e_kursit_te_kembimit/   
4 Agjensia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria e Përgjithshme shkresa nr ****/* prot datë 18.7.2019; Agjensia Shtetërore e Kadastrës Drejtoria Vendore Durrës shkresa 

nr *** prot datë 2.8.2019; Ministria e Drejtësisë, (Drejtoria e Përgjithshme  Rregullatore e Çështjeve të Drejtësisë) shkresa nr *** prot date 8.7.2019; OSSHEE 

shkresa nr *** prot dt 23.8.2019; Ujesjelles Kanalizime Tiranë  shkresa nr*** prot dt 7.8.2019; Qendra Kombetare e Biznesit shkresa nr *** prot date 4.10.2019.  

https://www.bankofalbania.org/Tregjet/Kursi_zyrtar_i_kembimit/Arkiva_e_kursit_te_kembimit/
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subjektit të vlerësimit, ndëruar jetë) dhe N. S. (e ëma e subjektit të vlerësimit),  kanë shitur më datë 

17.03.2007, pasuritë si vijon;  

a.Pasuria me nr **/**, ndodhur në Z.K me nr ****, vol.**, fq.**, lloji i pasurisë “Arë”, 

me sipërfaqe 1520 metër katror (një mijë e pesë qind e njëzet metër katror), ndodhur në 

Kamëz Tiranë.  Kjo pasuri është shitur sipas kontratës së shitjes nr ***** rep nr *** kol 

datë 17.03.2007.  Vlera totale e shitjes së pasurisë është 5 800 000 lekë ( pesë milion e tetë 

qind mijë lekë).  

b.Pasuria me nr**/**, ndodhur në Z.K me nr ****, vol.**, fq.**, lloji i pasurisë “Arë”, me 

sipërfaqe 480 metër katror (katër qind e tetë dhjetë metër katror), ndodhur në Kamëz Tiranë. 

Kjo pasuri është shitur sipas kontratës së shitjes nr ***** rep nr *** kol datë 17.03.2007. 
Vlera totale e shitjes së pasurisë është 3 700 000 lekë ( tremilion e shtatëqind mijë lekë). 

1.8 Komisioni informohet nga institucionet ligjzbatuese5 se pasuritë e paluajtshme të llojit “Arë” 

kanë qenë rregjistruar në emër të shtetasve R.S dhe N.S. Agjensia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria 

Vendore Kamëz Vorë me shkresën nr ****/* prot datë 5.11.2019 informon Komisionin se shtetasi 

R.S ka blerë pasurinë e paluajtshme me sipërfaqe toke arë prej 480 m2 që ndodhet në Z.k**** me 

nr pasurie **/** indeksi i hartës K-**-**-(***-**), duke u bërë pronar i ligjshëm me kontratë 

shitje toke nr **** rep, nr *** kol dt 6.10.1999. Kurse me kontratë shitje toke Arë nr **** rep, nr 

*** kol dt 6.10.1999, shtetasi R.S. bëhet pronar i ligjshëm i pasurisë së paluajtshme me sipërfaqe 

toke arë prej 1520 m2 që ndodhet në Z.k**** me nr pasurie **/** indeksi i hartës K-**-**-(***-

**).  

1.9 Komisioni ka kërkuar informacion nga Agjensia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore 

Kamëz Vorë në lidhje me çmimin e blerjes/shitjes së referencës në zonën kadastrale në të cilën 

shtetasi R.S. ka blerë pasuritë e paluajshtme, në kohën e kryerjes së transaksioneve. Komisioni 

është informuar se; “...Sa i përket objektit të kërkesës për cmimin e referencës në të cilin operon 

zyra jonë për pasurinë e llojit toke Arë në ZK **** është 448 lekë /m2.”  Nga ky informacion 

konstatohet se çmimi i shitjes për metër katror nga personat e lidhur të subjektit të vlerësimit është 

më i lartë se çmimi i referencës. Në lidhje me të ardhurat e përfituara do të merren në analizë të 

ardhurat faktike të realizuara nga personat e lidhur të subjektit të vlerësimit ( i ati dhe e ëma e 

subjektit të vlerësimit) në transaksionet e shitjeve.  

1.10 Shtetasi R.S. (i ati i subjektit të vlerësimit; ndërruar jetë),  për shkak të pozicionit të punës që 

ka ushtruar, Inspektor në Drejtorinë e Tatimpaguesve të Mëdhenj, Tiranë, ka qenë subjekt i 

deklarimit të pasurisë në ILDKPI. Nga administrimi i shkresës nr ****/* prot datë 24.7.2019 të 

ILDKPI-së Komisioni informohet se shtetasi R. S. ka deklaruar në vitin 2005, pasuritë e 

paluajtshme të blera dhe në deklaratën e vitit 2006,  ka deklaruar shitjen e pasurisë “Arë” 2 000 

m2 Kamëz në vlerën 9 500 000 lekë. Kjo vlerë përputhet me vlerën totale të shitjes së pasurive të 

paluajtshme (5 800 000 lekë plus 3 700 000 lekë ).  

                                                 
5 Agjensia Shteterore e Kadastres, Drejtoria Vendore Kamez Vore shkresa nr *** prot date 18.9.2019 dhe bashkelidh Kontrate shitje nr *** rep, nr *** kol dt 17.3.2007, 
Agjensia Shteterore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Kamez Vore shkresa ***prot date 5.11.2019 dhe bashkelidh dokumentat, kontrate shitje nr *** rep nr *** kol date 

17.03.2007; Kontrate shitje nr*** rep, nr *** kol dt 6.10.1999, Certifikate per vertetim pronesie nr i pasurise **/** z.k. *** v** fq **; Kartela e pasurise se paluajtshme 

me te dhenat si vijon;  Zk **** nr pasurise **/** vol** fq ** indeksi i hartes K-**-**-***-*/***-**), Kamez Tirane; Kontrate shitblerje nr 1884 rep nr 308/1 kol dt 

17.3.2007, etj. 
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1.11 Nga vlerësimi i dokumentacioneve të administruara në Komision6 konstatohet se mënyra e 

pagesës midis palëve janë kryer me para në dorë,  për transaksionet e blerjes dhe shitjes së pasurive 

të paluajtshme “Arë”në pronësi të shtetasve R.S. dhe N.S. (persona të lidhur me subjektin e 

vlerësimit). 7 

1.12 Të ardhurat e përfituara nga shitja e pasurive të paluajtshme, gjithsej 9 500 000 Lekë janë të 

mjaftueshme për blerjen e pasurisë së paluajtshme “Apartament banimi” me sip. 63.91 m2 Golem 

Kavajë, në vlerën 3 933 980.05 (tremilion e nëntëqind e tridhjetë e tremijë e nëntëqind e tetëdhjetë) 

Lekë.  

1.13 Komisioni pasi shqyrtoi dhe analizoi provat e administruara nga subjekti i vlerësimit dhe 

ato të administruara gjatë hetimit arrin në përfundimin se pasuria e paluajtshme “Apartament 

banimi” 63.91 m2 ndodhur në Golem Kavajë, nuk ka kaluar në proces hipotekimi në emër të 

shtetasit Florian Sulejmani.  Subjekti i vlerësimit ka bërë deklarim të saktë dhe në përputhje me 

Ligjin si dhe ka burime financiare me dokumentacion justifikues ligjor për të ardhurat e deklaruara 

si burim krijimi dhe të cilat kanë shërbyer për blerjen e pasurisë së paluajtshme.  

 

2. “Autoveturë tip BMË me targa ** *** ** viti prodhimit 2007. Blerë më 07.09.2015 (të 

dhënat e kontratës shënuar te pjesa konfidenciale). Vlera;  950.000 (nëntëqind e pesëdhjetë 

mijë) Lekë; Burimi i krijimit; Shitje të automjetit të mëparshëm: Konkretisht shitje të 

automjetit Mercedes Benz në shumën 5.000 euro në datë 05.09.2015 dhe kursime familjare. 

Pjesa në %;  100% 

 

a. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për vërtetimin e faktit administroi;  

2.1 deklaratën e pasurisë dhe dokumentacionin bashkëlidhur8 

2.2 dokumentacioni i administruar nga Komisioni 

 

b. Arsyetimi ligjor dhe analiza e provave në zbatim të Ligjit.  

2.3 Nga hetimi administrativ në lidhje me ekzistencën e pasurisë, Komisioni, pasi administroi 

dokumententacionet justifikues nga institucionet ligjzbatuese 9 , informohet se shtetasi Florian 

Sulejmani ka të rregjistruar  në DPSHTRR mjetin me targa ** *** ** si edhe është pronar i 

ligjshëm i saj referuar edhe Kontratë Shitje Automjeti nr **** rep nr *** kol datë 7.9.2015 nga 

                                                 
6 Raiffeisen Bank Sha. Shkresa nr *****/* prot datë 5.7.2019 ku bashkëlidhen (CD) lëvizjet e detajuara të llogarive për Florian Sulejmani dhe R.S., Procredit Bank 

shkresa nr OP-*****/* prot datë 05.07.2019, Banka Kombëtare Tregtare shkresa nr ****/*prot datë 23.7.2019.  
7 Transaksionet e shitjes së pasurive të paluajtshme “Arë” jane kryer me date më datë 17.03.2007, përpara se të hynte në fuqi Ligji nr 9920, datë 19.5.2008 “Për 

procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, i cili në bazë të nenit 59 “Pagesat me para në dorë” pika 1 “Tatimpaguesit, persona fizikë apo juridikë, 

tregtarë, nuk mund të kryejnë ndërmjet tyre transaksione shitjeje ose blerjeje me para në dorë, kur vlera e transaksionit është më e madhe se 300 000 Lekë. Dhe referuar 

përkufizimeve në ligj “Tatimpaguesi" është një person, i cili është subjekt i tatimeve dhe/ose taksave. Emërimi « person » nënkupton: i) një « individ » (person fizik 

jotregtar sipas Kodit Civil). Por edhe në Ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 Për Tatimin Mbi Të Ardhurat, i Ndryshuar, (referuar këtij akti ligjor për kohën e nënshkrimit 

të kontratave të shitblerjes) nuk ka specifikime mbi veprimet me para në dorë. 
8 Kontratë Shitje Automjeti; me nr **** rep.,  me nr *** kol. datë 07.09.2015 Kontratë Shitblerjeje Automjeti; me nr ***** rep.,  dhe me nr ****kol. datë 05.09.2015, 

Kontratë Shitblerjeje Automjeti; me nr *** rep.,  me nr *** kol. datë 14.1.2014 Statement bankar të Raiffeisen Bank për Florian Ramazan Sulejmani;  Statement 

bankar të Credins Bank për shtetasen N.S( e ema e subjektit te vleresimit); Modulari i tërheqjeve Money Gram për shtetasen N.S.; Vërtetim nga Unioni Financiarë 

Tiranë për shtetasen N.S.  
9 Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor (DPSHTRR)  shkresa nr *****/* prot dt 5.7.2019 e cila  bashkëlidh dosjen e mjetit me gjithe 

dokumentacionet justifikues. Nga shqyrtimi i dosjes së mjetit konstatohet se targa e rregjistrimit për herë të parë e mjetit është ** *** ** dhe nr i shasisë është i njëjtë. 

Arsyet e identifikuara të ndryshimit të targës kane qenë, dëmtim targe + ndryshim. Ndryshimi i targës ka ndodhur në 18.5.2016.; 

Noter S.SH. me shkresën nr ekstra rep datë 28.8.2019 
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shqyrtimi i të cilës konstatohet se objekti i kontratës është “Autoveture, marka ***, nr shasisë 

***************** targa ** *** **. Vlera e shitjes është 950 000Lekë dhe pagesat janë kryer 

jashtë zyrës noteriale.  

2.4 Subjekti i vlerësimit ka deklaruar si burim krijimi,  të ardhurat e krijuara nga shitja e pasurisë 

së luajtshme “Autoveture”, Marka Daimlerchrysler, Viti i prodhimit 2006, Tipi B 200 CDI.”. Vlera 

e shitjes së automjetit sipas kontratës është 5.000 Euro (pesë mijë  euro) e përkthyer (këmbyer) në 

monedhën vendase është 698 500 (gjashtë dhjetë mijë e nëntë qind e tetë dhjetë mijë e pesë qind) 

Lekë si edhe kursimet familjare.  

2.5 Komisioni kreu hetimin administrativ si për ekzistencën e pasurisë së luajtshme po ashtu dhe 

për të ardhurat e krijuara dhe të përdorura si burim për pasurinë ekzistuese të luajtshme të subjektit 

të vlerësimit.  

2.6 U administruan nga institucionet ligjzbatuese 10  dokumentacionet justifikues nga te cilat 

Komisioni informohet se shtetasi Florian Ramazan Sulejmani ka të rregjistruar vetëm automjetin 

ekzistues me targa ** *** ***.  

- Komisioni ka kërkuar informacion në DPSHTRR për pronësinë e pasurisë së luajtshme të 

vetëdeklaruar nga subjekti i vlerësimit dhe konkretisht  tipi “Autoveturë”, Marka Daimlerchrysler.  

Komisioni me shkresën nr *****/* prot datë 21.8.2019 të DPSHTRR është informuar se mjeti nuk 

rezulton të jetë apo të kenë qenë ndonjeherë e rregjistruar në emër të shtetasit Florian Ramazan 

Sulejmani.  

-Komisioni ka kërkuar informacion DPSHTRR, nëse mjeti ka qenë rregjistruar në emër të shtetasit 

T.R.P. (duke ditur se tek kontrata e paraqitur nga subjekti i vlerësimit shtetasi T.R.P. është blerësi 

i pasurisë) “...Lloji Autoveture, Marka Daimlerchrysler. Komisioni me shkresën nr *****/* prot 

datë 9.9.2019 të DPSHTRR-së, informohet se automjeti rezulton të jenë i rregjistruar në emër të 

shtetasit T.R.P. me targë ** *** ** dhe ka bashkëlidhur dokumentacionin justifikues të mjetit. 

Nga shqyrtimi i dosjes së mjetit konstatohen midis të tjerave edhe a) Kontratë shitje automjeti me 

nr ***** rep dhe nr **** kol datë 05.09.2015 midis palëve Florian R.Sulejmani dhe blerësit T.P.   

me vlerë të blerjes  5000 euro; b) fotokopje të kartave të identitetit të palëve F.S dhe T.P dhe c) 

kopje e dokumentit të pagesave doganore nga Florian Sulejmani.  

- Komisioni ka kërkuar informacion DPSHTRR-së në lidhje me vlefshmërinë e periudhës së 

qarkullimit të automjeteve me targa të huaja në territorin shqiptar, konform akteve ligjore në fuqi 

gjatë periudhës së nënshkrimit të kontratave. Me shkresën nr *****/* prot datë 9.9.2019 të 

DPSHTRR, Komisioni është informuar se nuk ka afat në pajisjen me targa të Republikës së 

Shqipërisë.  

2.8 Komisioni ka administruar dokumentacionet nga zyrat noteriale nga të cilat informohet se 

kontratat e shitjes/blerjes të vetedeklaruara nga subjekti i vlerësimit janë të njëjta me ato të 

administruara nga Komisioni.11  

2.9 Subjekti i vlerësimit ka qenë pronar i ligjshëm (100% ) i pasurisë së luajtshme Autovetura 

Marka Daimlerchrysler bazuar si në kontratën e shitblerjes edhe në dokumentacionin e 

administruar nga DPSHTRR. Kjo pasuri është blerë në vlerën 2.000 Euro (dymijë  euro), e 

përkthyer/këmbyer në monedhën vendase  281 340 Lekë, sipas kontratës shitblerje automjeti nr 

*** rep. dhe me nr *** kol më datë 14.1.2014. 

2.10 Subjekti i vlerësimit është pyetur nëpërmjet postës elektronike datë 10.10.2019, mbi 

vetëdeklarimin e të ardhurave të realizuara nga shitja e automjetit, i cili ka shërbyer si burim krijimi 

                                                 
10 DPSHTRR shkresat nr *****/* prot datë 5.7.2019, nr *****/* prot datë 21.8.2019, nr *****/* prot datë 9.9.2019, dhe bashkëlidh dokumentacionet e plota te dosjes 

se mjetit. 
11 Noter SH.Gj. me shkresen e dt 22.8.2019 Kontratë Shitblerjeje Automjeti me nr ***** rep.,  dhe me nr **** kol. datë 05.09.2015; Noter I.H  me shkresen e dates 

3.9.2019 Kontratë Shitblerjeje Automjeti; me nr *** rep.,  me nr *** kol. datë 14.1.2014. 
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për blerjen e pasurisë së luajtshme ekzistuese si edhe nëse ka paguar detyrimin e tatimit mbi fitimin 

e gjeneruar midis çmimit të shitjes ( 5000 euro) dhe cmimit të blerjes (2000 euro). Subjekti i 

vlerësimit me shkresën nr */*** prot datë 15.10.2019; deklaron se “....referuar kontratave të akt 

shitblerjeve së sipërcituara, këto veprime janë kryer në përputhje me Ligjin për mënyrën e kalimit 

të pronësisë. Autoriteti ligjor i njohur nga Ligji dhe i licensuar si i tillë është noteri publik dhe për 

rrjedhojë në vlerësimin tim ka detyrimin ligjor të informoj palët për detyrimet që rrjedhin nga 

transaksione të tilla. Më lejoni të theksoj  që vlera e shitjes mbi atë të blerjes ka shërbyer për 

blerjen e automjeteve të tjera, dhe kjo vlerë nuk është marrë nga un kjo provohet edhe me kontratat 

e blerjeve bashkëlidhur deklaratës fillestare . Gjithashtu nuk kam patur dijeni për detyrimin e 

vetëdeklarimit dhe nuk jam informuar për këtë veprim...”. 12  Argumentimi i dhënë është i 

pranueshëm pasi nga shqyrtimi i kontratave të nënshkruara në zyrat noteriale, nuk ka specifikime 

mbi lindjen e detyrimit ndaj shtetit për tatimin mbi fitimin e realizuar nga shitblerja e pasurisë së 

luajtshme.  

2.11. Për sa më sipër konform akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi e ardhura e përfituar nga 

subjekti i vlerësimit  janë të panjohura dhe nuk mund të llogariten për blerjen e automjetit 

Autoveturë tip BMË.  

2.12. Komisioni kreu analizën e të Ardhura-Shpenzimeve për të evidentuar a ka burime të mjeteve 

monetare të mjaftueshme për blerjen e pasurisë së luajtshme, kjo pasi subjekti i vleresimit ka 

vetedeklaruar se si burim krijimi kane sherbyer edhe kursimet.  

2.13 Janë administruar prova/dokumentacione nga institucionet ligjzbatuese në vend për të 

evidentuar mjaftueshmërinë e burimeve të krijimit për subjektin e vlerësimit.13  Për burimin e 

krijimit  “Kursime familjare” bazuar në provat e administruara në Komision mbi të ardhurat dhe 

shpenzimet, është përgatitur pasqyra (tabela) “Të Ardhura-Shpenzime” për periudhën nga 

momenti i fillimit për herë të parë të punës sipas Ligjit 12/2018 dhe deri  në datën e deklarimit 

4.5.2018; si edhe për periudhën nga 4.5.2018 deri në datën 30.6.2019 ( kjo është data e fundit në 

të cilën janë administruar provat dhe dokumentacionet me të dhënat e të ardhurave/shpenzimeve 

për subjektin e vlerësimit), vetëm për subjektin e vlerësimit pasi kjo pasuri e luajtshme është në 

pronësi të subjektit të vlerësimit.  Metodologjia e përdorur në përgatitjen e pasqyrës (tabelës) 

konsiston në evidentimin e të ardhurave apo shpenzimeve të ligjshme të konfirmuara nga 

institucionet ligjzbatuese në Republikën e Shqipërisë ( DPT, ISSH, INSTAT, Bankat) duke u 

bazuar në parimin e njohjes së tyre në momentin “arkëtim-pagesa”. Për shpenzimet e konsumit 

për familje ( në rastin konkret vjetore për frymë) për vitet ku mungon e dhëna nga INSTAT, është 

marrë vlerësimi i periudhës së mëparshme më e afërt me vitin në të cilin duhet të llogaritet 

                                                 
12 Duke iu referuar kohës së nënshkrimit të kontratës; në bazë Ligjit nr 7829, datë 1.6.1994 PËR NOTERINË, Neni 23 (Ndryshuar me Ligjin 

nr.10491, datë 15.12.2011) Noteri ka për detyrë: - Të kryejë për personat fizikë e juridikë ato veprime që synojnë realizimin e të drejtave dhe 

mbrojtjen e interesave të tyre të ligjshme, t’i sqarojë ata për të drejtat dhe detyrat që rrjedhin prej tyre, si dhe të paralajmërojë për pasojat që vijnë 

nga kryerja e veprimeve noteriale, me qëllim që të mos dëmtohen interesat e tyre nga mosdijenia e Ligjit.  - Të këshillojë palët që të paraqiten në 

organet e tatimit për efekt të pagimit të tatimit, në rastet kur kryen veprimet noteriale që kanë të bëjnë me tjetërsimin e pronësisë.   (Ligji nr. 7829, 

datë 1.6.1994 “Për noterinë”, i ndryshuar, u shfuqizua në momentin e hyrjes në fuqi të Ligjit nr. 110/2018 PËR NOTERINË miratuar nё datёn 

20.12.2018) . Ligji nr  9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë; Ligji nr. 8438, datë 28.12.1998 Për Tatimin Mbi 

Të Ardhurat, i ndryshuar Individët rezidentë i nënshtrohen detyrimit për tatimin mbi të ardhurat personale gjatë periudhës tatimore, për të gjitha 

burimet e të ardhurave. Në rastet kur transaksionet kryen midis individëve, atëherë lind e drejta e vetëdeklarimit për realizimin e të ardhurave, dhe 

në rastet se këto trasaksione kryehen në zyra noteriale, atëherë Noteri ka detyrimin ligjor të informimit dhe garanton zbatimin korrekt të ligjeve.  
13 SHÇBA me shkresën nr ****/* prot dt 11.9.2019, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve  me shkresën nr *****/* prot dt 10.7.2019; Instituti i Sigurimeve Shoqërore 

me shkresën nr ****/* dt 8.7.2019; ISSH - Drejtoria e Arkivit Qëndror  me shkresën nr ***/* prot dt 30.8.2019; aifeissen bank me shkresën nr *****/* prot datë 

5.7.2019; ProCredit bank nëpërmjet shkresës me nr  OP-****/*prot dt 5.7.2019; Tirana bank me shkresën  nr **** prot dt 10.7.2019; Alpha bank me shkresën nr ***** 

prot dt 4.7.2019; INSTAT me shkresën nr **** prot datë 26.7.2019 është marrë informacioni mbi shpenzimet mesatare vjetore për konsum, si dhe informacion mbi 

zërat/elementët që janë pjesë e përcaktimit të vlerës së kostos mesatare vjetore për frymë. Me  shkresën nr ****/* prot datë 26.8.2019 është marrë informacion mbi 

treguesit statistikor për vitet 2000-2007 
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shpenzimi i konsumit mesatar vjetor për frymë 14 .  (shiko Pasqyra të ardhura-Shpenzime të 

subjektit të vlerësimit). Për çdo transaksion të kryer në monedhë të huaj, është realizuar përkthimi 

(këmbimi) i tyre në monedhën vendase në datën e kryes së transaksionit, referuar kursit të 

këmbimit në faqen zyrtare të Bankës së Shqipërisë15.   

2.14 Subjekti i Vlerësimit në momentin blerjes së Autovetura Marka Daimlerchrysler me vlerë 

2000 Euro e përkthyer në monedhën vendase  281 340 Lekë, ka pasur burime të mjeteve monetare 

për të kryer blerjen në datën 14.1.2014, në vlerën 4 787 121. 48 Lekë. Në vijim përmbledhja e 

pasqyrës për të evidentuar mjaftueshmërinë.  

 
             Burimi; Të dhënat e grumbulluara nga hetimi administrativ 

 

2.15 Të ardhurat neto të përfituara ( të ardhurat minus shpenzimet) nga subjekti i vlerësimit deri 

në vitin 2015 kur edhe u realizua transaksioni i blerjes së pasurisë së luajtshme konsiderohen të 

mjaftueshme për blerjen e pasurisë së luajtshme ekzituese Autoveturë tip BMË prej 950 000 Lekë. 

Në vijim përmbledhja e pasqyrës për të evidentuar mjaftueshmërinë.  

 
                                   Burimi; Të dhënat e grumbulluara nga hetimi administrativ 

 

2.16 Për sa më sipër Komisioni pasi shqyrtoi dhe analizoi provat e administruara nga subjekti i 

vlerësimit dhe ato të administruara gjatë hetimit arrin në përfundimin se pasuria e luajtshme 

Autoveturë tip BMË,  është e rregjistruar në emër të shtetasit Florian Sulejmani.  Subjekti i 

vlerësimit ka bërë deklarim të saktë dhe nuk ka kryer fshehje të pasurisë,  në përputhje me Ligjin 

12/2018.  Burimi i krijimit të kësaj pasurie rezulton të jetë i ligjshëm dhe justifikues në lidhje me 

kursimet familjare (në këtë rast individuale). 

 

3. “Autoveturë tip Mini Cooper me targat ** *** **, viti prodhimit 2004. Blerë më 

27.04.2017 (të dhënat e kontratës shënuar te pjesa konfidenciale). Vlera e blerjes  3.500 

                                                 
14 Ky vlerësim i referohet, gjykimit profesional bazuar në Standardet ndërkombëtare dhe kombëtare të kontabilitetit mbi cmuarjet në mënyrë sa më të besueshme, ku 

evidentohet se ne rastet e mungeses se te dhenave te besueshme per cmuarjen e nje zeri/elementi te caktuar, gjykimi profesional per cmuarjen bazohet ne te dhenat per 

zera te ngjashme me zerin per te cilin kerkohet te behet cmuarja.  
15 Referuar për analogji/ arsyetim profesional në fushën e kontabilitetit, Ligji nr. 9228, datë 29.4.2004, “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i ndryshuar ( 

aktualisht i shfuqizuar me Ligjin 25/2018) dhe  Ligji Nr. 25/2018 Për Kontabilitetin Dhe Pasqyrat Financiare” I ndryshuar; Standardet Kombëtare të Kontabilitetit të 

Përmirësuara; numër 1 kuadri i përgjithshëm për përgatitjen e pasqyrave financiare dhe 2 “Paraqitja E Pasqyrave Financiare”;  

(Te ardhurat - Shpenzimet)

Rezultati/Kursimet 2005÷2013 4787121.48

Të ardhurat e vitit 2014 1205493.43

Shpenzime të vitit 2014 446634.85

Shpenzime për Blerjen e pasurisë Luajtshme 

(2000Euro) 281340.00

Diferenca 5264640.06

(Te ardhurat - Shpenzimet)

Rezultati/Kursimet 2005÷2014 5264640.06

Të ardhurat e vitit 2015 1057483.00

Shpenzime të vitit 2015 393117.05

Shpenzime për Blerjen e pasurisë Luajtshme 

(950 000 Lekë) 950000.00

Diferenca 4979006.01
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(tremijë e pesëqind) Euro ose e përkthyer në monedhë vendase është 473 340 Lekë. Burimi 

i krijimit; Shitje të automjetit të mëparshëm  tip smart në datë 27.04.2017  në shumën 2.500 

euro  e përkthyer në monedhën vendase është 338 100 Lekë,  dhe kursime familjare. Pjesa 

në %;  100% 

 

a. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për vërtetimin e faktit administroi;  

3.1 deklaratën e pasurisë dhe dokumentacionin bashkëlidhur16 

3.2 dokumentacioni i administruar nga Komisioni 

 

b. Arsyetimi ligjor dhe analiza e provave në zbatim të Ligjit.  

3.3 Nga hetimi administrativ në lidhje me ekzistencën e pasurisë, Komisioni, pasi administroi 

dokumententacionet justifikues nga institucionet ligjzbatuese17, informohet se shtetasi Florian 

Sulejmani ka të rregjistruar  në DPSHTRR mjetin ******* (të dhënat janë të pasurisë numër 2).    

- Komisioni ka kërkuar informacion nga DPSHTRR-ja mbi pronësinë e pasurisë së luajtshme të 

vetëdeklaruar nga subjekti i vlerësimit dhe konkretisht  Autoveture, Marka Mini, Tipi One. Me 

shkresën nr *****/* prot datë 21.8.2019 të DPSHTRR-së Komisioni është informuar se pasuria e 

luajtshme nuk figuron të jetë apo të ketë qenë ndonjeherë e rregjistruar në emër të shtetasit Florian 

Ramazan Sulejmani.  

- Komisioni ka kërkuar informacion nga DPSHTRR-ja se  a ka qenë rregjistruar në emër të 

shtetases  K.S.S ( duke ditur se tek kontrata e paraqitur nga subjekti i vlerësimit shtetasja K.S.S 

është shitëse e pasurisë) “...Autoveture, Marka Mini, Tipi One, Viti i prodhimit 2004”. Me 

shkresën nr *****/* prot datë 9.9.2019,  Komisioni informohet se automjeti figuron të jenë i 

rregjistruar në emër të shtetases K.S.S dhe ka bashkëlidhur dokumentacionet justifikues të dosjes 

së mjetit.  

3.4 Noter SH.GJ me shkresën e datës 22.8.2019 dhe të datës 3.10.2019  informohemi se shtetasi 

Florian Sulejmani ka kryer veprimin noterial,  me nr **** rep.,  me nr **** kol. datë 27.04.2017 

Subjekti i Vlerësimit është pala blerëse dhe K.S.S është pala Shitëse. Objekti i kësaj kontrate është 

“...Lloji Autoveture, Marka Mini,”. Vlera e shitjes së automjetit sipas kontratës është 3 500 euro 

(tre mijë e pesë qind) euro.  

3.5 Për sa më lart konstatohet se subjekti i vlerësimit është pronar i ligjshëm bazuar në kontratën 

e Shitblerjes,  por nuk ka kryer veprimet e nevojshme të rregjistrimit të pasurisë në DPSHTRR kjo 

bazuar në dokumentacionin e administruar nga DPSHTRR.18. Komisioni gjykon se pavarësisht 

faktit të mosrregjistrimit në emër të tij nga subjekti i vlerësimit, vlerësohet fakti i vetëdeklarimit 

të pasurisë dhe mos fshehja e pasurisë.  

                                                 
16 Kontratë Shitje Automjeti; me nr **** rep.,  me nr *** kol. datë 27.04.2017, Kontratë Shitje Automjeti nr ****/* rep.,  me nr ****/* kol. datë 27.04.2017. Kontratë 

Shitblerjeje Automjeti; me nr ***** rep.,  dhe me nr ****kol. datë  6.10.2015,   
17 Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor (DPSHTRR)  shkresa nr *****/* prot dt 5.7.2019, shkresa nr *****/* prot datë 21.8.2019; Me shkresën 

nr *****/* prot datë 9.9.2019 e cila  bashkëlidh dosjen e mjetit me gjithe dokumentacionet justifikues; Ministria e Drejtësisë me nr 5032/1 prot datë 8.7.2019; Noter 

Sh Gj. me shkresën e datës 22.8.2019; shkresa e datës 3.10.2019; dhe bashkelidh kontratat dhe dokumentacionet justifikues.  
18 Në bazë të Ligjit nr. 8378, datë 22. 4.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”, Neni 93,” Formalitetet për ndryshimin e pronësisë së automjeteve, 

motomjeteve dhe rimorkiove dhe për ndryshimin e vendbanimit të pronarit”; 1. Në rast ndryshimi pronësie të automjeteve, motomjeteve dhe rimorkiove ose në rastin 

kur i jepen në përdorim të tjerëve a kur lidhen marrëveshje për qiradhënie me të drejtë blerjeje, dega përkatëse e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të 

Transportit Rrugor, sipas kërkesës së paraqitur nga ana e interesuar, brenda 10 ditëve nga data kur nënshkrimi i aktit është vërtetuar ose është gjykuar i rregullt, 

merr masa për regjistrimin e ndryshimit të pronësisë ose të ndryshimeve të tjera, si dhe për lëshimin e certifikatës së re të pronësisë.  

3. Cilido që nuk respekton dispozitat e përcaktuara nga ky nen, ndëshkohet me masë administrative me gjobë nga dhjetë mijë deri në dyzet mijë lekë.  

4. Cilido që qarkullon me një mjet, për të cilin nuk është kërkuar, brenda afatit të caktuar në pikën 1 dhe 2, azhurnimi ose rinovimi i lejes së qarkullimit dhe i 

certifikatës së pronësisë, ndëshkohet me masë administrative me gjobë nga pesë mijë deri në njëzet mijë lekë.  

5. Leja e qarkullimit i merret menjëherë atij që kryen shkeljet e parashikuara në pikën 3 dhe i dërgohet zyrës së Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të 

Transportit Rrugor, që merr masa për rinovimin e saj pas zbatimit të dispozitave që janë shkelur. 
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3.6 Subjekti i vlerësimit ka deklaruar si burim krijimi,  të ardhurat e krijuara nga shitja e pasurisë 

së luajtshme “Autoveture”, Marka Smart, Tipi MC 01, Viti i prodhimit 1999, e blerë nga subjekti 

i vlerësimit në datën 6.10.2015, në vlerën 1550 Euro (një mijë e pesë qind e pesëdhjetë  euro)  si 

edhe kursimet familjare.  

3.7 Komisioni kreu hetimin administrativ si për ekzistencën e pasurisë së luajtshme po ashtu dhe 

për të ardhurat e krijuara dhe të përdorura si burim për pasurinë ekzistuese të luajtshme të subjektit 

të vlerësimit.  

3.8 U administruan nga institucioniligjzbatues19 DPSHTRR-ja dokumentacionet justifikues me 

shkresat nr *****/* prot datë 21.8.2019; nr 18236/4 prot datë 9.9.2019, nga shqyrtimi i te cilave  

konstatohet se subjekti i vlerësimit është pronar i pasurisë së luajtshme “Autoveture”, Marka 

Smart, Tipi MC 01, viti i prodhimit 1999, e blerë në vlerën 1550 Euro (një mijë e pesë qind e 

pesëdhjetë  euro) në datën 6.10.2015, bazuar në kontratën e Shitblerjes e ndodhur në dosjen e 

mjetit në DPSHTRR,  por nuk ka kryer veprimet e nevojshme të rregjistrimit të pasurisë në këtë 

institucion.  

 3.9 Noter SH.GJ me shkresën  e datës 3.10.2019 konfirmon veprimin noterial me nr **** rep.,  

me nr **** kol. datë 27.04.2017 ( pranë notere Shpresa Gjoci). Subjekti i Vlerësimit është pala 

Shitëse, dhe pala blerëse është shtetësja K.S.S. Objekti i kësaj kontrate “...Lloji Autoveture, Marka 

Smart. Vlera e shitjes se automjetit sipas kontratës është 2.500 euro (dy mijë e pesë qind euro). 

3.10 Noter A.B me shkresen e dates ska, e protokolluar ne Komision me nr */*** dt 1.10.2019 

konfirmon veprimin noterial Kontratë Shitje prone pasurie të luajtshme Automjeti; me nr **** 

rep.,  me nr **** kol. datë 6.10.2015. Subjekti i Vlerësimit është pala Blerëse. Objekti i kësaj 

kontrate “...Lloji Autoveture, Marka Smart, Tipi MC 01, Viti i prodhimit 1999,”. Vlera e shitjes 

së automjetit sipas kontratës është 1 550 euro (një mijë e pesë qind e pesë dhjetë euro). 

3.11.  Edhe për këto transaksione subjekti i vlerësimit është pyetur nëpërmjet email-it e datës 

10.10.2019 ora 13.55 mbi vetëdeklarimin e të ardhurave të realizuara nga shitja e automjetit, i cili 

ka shërbyer si burim krijimi për blerjen e pasurisë së luajtshme “Autoveturë tip Mini Cooper ”  si 

edhe nëse ka paguar detyrimin e tatimit mbi fitimin e gjeneruar midis cmimit të shitjes ( 2500 euro) 

dhe cmimit të blerjes (1550 euro). Subjekti i vlerësimit me shkresën nr */*** prot datë 15.10.2019; 

deklaron se “....referuar kontratave të akt shitblerjeve së sipërcituara, këto veprime janë kryer në 

përputhje me Ligjin për mënyrën e kalimit të pronësisë. Autoriteti ligjor i njohur nga Ligji dhe i 

licensuar si i tillë është noteri publik dhe për rrjedhojë në vlerësimin tim ka detyrimin ligjor të 

informoj palët për detyrimet që rrjedhin nga transaksione të tilla. Më lejoni të theksoj  që vlera e 

shitjes mbi atë të blerjes ka shërbyer për blerjen e automjeteve të tjera, dhe kjo vlerë nuk është 

marrë nga un kjo provohet edhe me kontratat e blerjeve bashkëlidhur deklaratës fillestare . 

Gjithashtu nuk kam patur dijeni për detyrimin e vetëdeklarimit dhe nuk jam informuar për këtë 

veprim...”.  

3.12. Në bazë të pasqyrës se të ardhura-shpenzime të përgatitur për subjektin e vlerësimit ( 

metodologjia e shpjeguar në pasurinë nr 2) Komisioni konstaton se subjekti i vlerësimit në 

momentin blerjes së automjetit në datë 6.10.2015 me vlerë 1550 Euro e përkthyer (këmbyer) në 

monedhën vendase në 216 085.5 Lekë, ka pasur burime të mjeteve monetare për të kryer blerjen e 

                                                 
19 DPSHTRR shkresat nr *****/* prot datë 5.7.2019, nr *****/* prot datë 21.8.2019, nr *****/* prot datë 10.9.2019, dhe bashkëlidh dokumentacionet e plota te 

dosjes se mjetit. 
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pasurisë. Mjaftueshmëria evidentohet në vijim; përmbledhëse e pasqyrës për të evidentuar 

mjaftueshmërinë e burimit të krijimit.  

 
            Burimi; Të dhënat e grumbulluara nga hetimi administrativ 

 

3.13 Për burimin e krijimit  “Kursime familjare” bazuar në pasqyrën e të ardhura shpenzime 

konstatohet se të ardhurat neto të përfituara ( të ardhurat minus shpenzimet) nga subjekti i 

vlerësimit deri në vitin 2017 kur edhe u realizua transaksioni i blerjes së pasurisë së luajtshme janë  

5 379 271 (pesë milion e tre qind e shtatë dhjetë e nëntë mijë e dy qind e shtatë dhjetë e një) Lekë. 

Këto konsiderohen të mjaftueshme për blerjen e pasurisë. Në vijim përmbledhja e pasqyrës për të 

evidentuar mjaftueshmërinë e burimit të krijimit.  

 
           Burimi; Të dhënat e grumbulluara nga hetimi administrativ 

 

3.14 Për sa më sipër Komisioni pasi shqyrtoi dhe analizoi provat e administruara nga subjekti i 

vlerësimit dhe ato të administruara gjatë hetimit arrin në përfundimin se deklarimi i subjektit të 

vlerësimit përputhet me dokumentacionin e administruar dhe me përgjigjet e korrespondencave të 

kryera në hetimin administrativ nga institucionet. Subjekti i vlerësimit ka bërë deklarim të saktë 

dhe nuk ka kryer fshehje të pasurisë,  në përputhje me Ligjin 12/2018, por pasuria e luajtshme 

Autoveturë Marka Mini, Tipi One nuk ka kaluar në pronësi të tij.  Burimi i krijimit të kësaj 

pasurie rezulton të jetë i ligjshëm dhe justifikues në lidhje me kursimet familjare (në këtë rast 

individuale). 

 

PASURI TË PERSONAVE TË TJERË TË LIDHUR ME SUBJEKTIN E VLERËSIMIT.  

 

4. “Apartament banimi në pronësi të babait (ndërruar jetë në datë 19.12.2016) pa dëshmi 

trashgimie me sip. 92 m2 rruga “******”, Seksioni *, Ap. **. Rruga D.Bosko, Tiranë (në 

posedim me nënën). Kjo pasuri vazhdon të jetë në emër të babait sipas kontratës së porosisë.  

Burimi i krijimit; Shitje trualli, kredi bankare (në emër të babait, e cila është shlyer shumë 

(Te ardhurat - Shpenzimet)

Rezultati/Kursimet 2005÷2014 4979006.01

Të ardhurat e vitit 2015 1057483.00

Shpenzime të vitit 2015 300627.05

Shpenzime për Blerjen e mëparshme të 

pasurisë Luajtshme (950 000 Lekë) 950000

Shpenzime për Blerjen e pasurisë Luajtshme 

(216085.5 Lekë) 216085.50

Diferenca 4785861.96

(Te ardhurat - Shpenzimet)

Rezultati/Kursimet 2005÷2016 5379270.79

Të ardhurat e vitit 2017 1136860.00

Shpenzime të vitit 2017 727143.84

Shpenzime për Blerjen e pasurisë Luajtshme 473340.00

Diferenca 5315646.95
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kohë më parë sipas kontratës) dhe të ardhura ndër vite.  Vlera;  64.400 Euro (gjashtë dhjetë e 

katër mijë e katër qind euro) e përkthyer (këmbyer) në monedhën vendase është 8 133 720 

(tetë milion e njëqind e tri dhjetë e tre mijë e shtatë qind e njëzet) Lekë. Pjesa në %;  Pasuri 

e pandarë. 

 

a. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për vërtetimin e faktit administroi;  

4.1 deklaratën e pasurisë dhe dokumentacionin bashkëlidhur20 

4.2 dokumentacioni i administruar nga Komisioni 

4.3 dokumentacioni i administruar nga deklarimet e subjektit dhënë Komisionit si përgjigje të 

pyetjeve të dërguara nëpërmjet postës elektronike.21 

 

b. Arsyetimi ligjor dhe analiza e provave në zbatim të Ligjit.  

4.4 Pasuria e paluajtshme “Apartament banimi” me sip. 92 m2 është krijuar përpara fillimit të 

marrëdhënieve të punës së subjektit të vlërësimit bazuar në Ligjin  12/2018, si edhe janë kryer 

procedurat për ndërtimin e ligjshëm të saj (shiko referencën nr 21).  

4.5 Nga hetimi administrativ për pasurinë e paluajtshme “Apartament Banimi” me sip. 92 m2 

ndodhur në Tiranë, në lidhje me ekzistencën e pasurisë Komisioni administroi dokumentacionet 

justifikues nga korespondenca e institucioneve ligjzbatuese22.  

4.6 Komisioni konstaton bazuar në provat e administruara se pasuria e paluajtshme nuk ka kaluar 

në proces hipotekimi në emër të shtetasit R.S. (i ati i subjektit te vleresimit, nderuar jete). Shtetasi 

R.S. për apartamentin e banimit të blerë sipas aktmarreveshjes paguan detyrimet, për shërbimet e 

përfituara, për furnizimin me energji elektrike sipas  kabinës elektrike me emrin e subjektit 

ndërtues ***********numrit të kontratës **************** dhe furnizimin me ujë zona *-* 

kontrata ****** lëshuar për shtetasin R. S. banues në rrugën Rr Don Bosko.  

4.7 Subjekti i vlerësimit është pyetur nëpërmjet postës elektronike datë 19.7.2019 për saktësimin 

e dokumentacionit të pasurisë së paluajtshme. Me shkresën nr */*** datë 29.7.2019 duke 

bashkëlidhur dokumentacionet justifikues si dhe shprehet “... Kjo pronë nuk është hipotekuar nga 

babai im dhe as nga trashëgimtarët ligjor pasi  sipas procedurës hipotekimin e bën firma ndërtuese 

të plotë, pastaj i kalohet individualisht cdo individi apo grup individësh sipas dakortësisë në akt 

marrëveshje. Për aq kohë sa nuk kemi një procedure hipotekimi dhe më pas procedure 

trashëgimore nuk mund të shprehem lidhur me pjesën që më takon mua si subjekt vlerësimi”...” 

4.8 Subjekti i vlerësimit është pyetur nëpërmjet postës elektronike datë 10.10.2019 nëse jeton me 

nënën në apartament. Me shkresën nr */***prot dat ë 15.10.2019 deklaron se “...Jeton me nenën 

në apartamentin që disponojnë prindërit...”  

4.9 Në lidhje me burimin e krijimit subjekti i vlerësimit ka deklaruar si burim të ardhurat a) 

shitje trualli, b) kredi bankare dhe c) kursimet familjare në vite.  

                                                 
20 Akt Marrëveshje e lidhur më datë 30.1.2009; Kontrate Shitblerje me nr ***/* kol. dhe me nr **** rep. date 17.03.2007; Kontrate Shitblerje me nr ***/* kol. dhe nr 

**** rep. date 17.03.2007; Dokument (Statement) bankar të Raiffesisen Bank, Modulari i tërheqjeve Money Gram për znj. Nazife Sulejmani; Vërtetim nga Unioni 

Financiar Tiranë për znj. Nazife Sulejmani; Kontratat e qirasë nr * rep nr * kol; nr *** rep nr ** kol datë 6.3.2014; nr **** rep nr ***/* kol datë 3.11.2011 

21 Akt Marrëveshje e lidhur më datë 30.1.2009; Lidhja nr * “Specifikimet teknike dhe kerkesat e vecanta per objektin”; Leje ndertimi Formulari nr *. me nr***/* 

prot date 7.7.2008; Vendimi nr *** date 7.6.2008 i KRRT me nr *** prot datë 7.7.2008, Vendimi nr ***  datë 29.12.2007  i KRRT II me nr * prot datë 8.1.2008; 

Planimetria e sheshit të ndërtimit të objektit zona kadastrale nr ****, nr. Pasurisë;*/***, shkalla 1:2000; Planimetria e objektit të banimit; Busta paga S.S ( e motra e 

subjektit te vleresimit me  page mujore £ ****.**; Quinzano Dóglio; L.P ( bashkeshorti i motres se subjektit te vleresimit) **/** Cod; Fiscale *********** 

 

22 Nga Agjensia Shtetërore e Kadastrës; Ujësjellës Kanalizime Tiranë shkresa nr ****/* prot dt 7.8.2019 OSSHEE shkresa nr *****/* prot dt 23.8.2019 Qendra 

Kombëtare e Biznesit shkresa nr *****/* prot date 4.10.2019 
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4.10 Hetimi administrativ konsistoi në evidentimin e të ardhurave të krijuara për zërat Kredi  dhe 

Kursime,  nga personat e tjerë të lidhur me subjektin e vlerësimit. Arsyetimi është se a) burimi i 

krijimi nga shitja e truallit është vërtetuar në pasurinë nr 1 (më lart) dhe b) pasuria e paluajtshme 

është e shtetasit R.S. babait të subjektit të vlerësimit (bazuar në akt marrëveshjen e nenshkruar) 

dhe subjekti i vleresimit e ka në përdorim me nënën e tij. Njëkohësisht për arsye se i ati ka ndëruar 

jetë, subjektit të vlerësimit i lind e drejta për pronësinë ndaj pasurisë së paluajshme, kur të 

plotësohen kushtet (e drejtë e kushtëzuar).  

4.11 Komisioni administroi nga institucione ligjzbatuese 23  dokumentat justifikues, të cilat 

shërbyen për analizën e të ardhurave dhe shpenzimeve të personave të tjerë të lidhur me subjektin 

e vlerësimit. Metodologjia e përgatitjes së pasqyrës së të ardhura dhe shpenzime është e njëjtë me 

metodologjinë e përdorur në përgatitjen e pasqyrës për subjektin e vlerësimit ( detajimi i 

hollësishëm jepet në relacionin e subjektit të vlerësimit).  

4.12 Komisioni informohet nga Banka Kombëtare Tregtare me shkresën nr ****/* prot datë 

23.7.2019 si edhe me shkresën me nr ****/* datë 8.8.2019 se shtetasi R.S ka qenë mbajtës i disa 

llogarive rrjedhëse (monedha Lekë dhe monedha Euro), i depozitave  (monedha Lekë dhe 

monedha Euro dhe llogari kredie. Nga shqyrtimi i dokumentave bankare komisioni konstaton se 

kryerja e veprimeve të likujdimit midis palëve (R.S- Subjekti ndërtues ****, A.J) janë kryer 

pjesërisht me para në dorë dhe një pjesë me bankë24.   

4.13 Nga analiza e të ardhura shpenzime komisioni në lidhje me burimet e krijimit të pasurisë së 

paluajtshme apartament banimi me sip 92 m2 konstaton;  

a) Nga Shitja e truallit, vlera e mbetur pas pagesës së apartamentit me sipërfaqe 63.91 

m2 Golem Kavajë  është 5 566 020  Lekë (9 500 000 L-  3 933 980 L). Natyra e këtij 

burimi, shitje e pasurisë së paluajtshme Arë është saktësuar në trajtimin e vërtetësisë 

së burimit të krijimit  të apartamentit me siperfaqe 63.91 m2. Vlera prej  5 566 020  

Lekë është konstatuar e ligjshme,  

b) Nga shqyrtimi i dokumentacioneve te administruara nga “Banka Kombëtare Tregëtare” 

per shtetasin R S,  në Llogarinë nr. **************** EUR  - Lllogari kredie dhe në 

Llogarinë nr **************ALL2-llogari kredie; monedha Lekë, konstatohen 

                                                 
23 Instituti i Sigurimeve Shoqërore shkresa nr ****/* prot dt 8.7.2019 dhe shkresa nr ****/* prot dt 1.8.2019; Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve  me shkresën nr 

*****/* prot dt 10.7.2019 dhe14670/1 prot dt 1.8.2019; Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Drejtoria e Tatim Paguesve të Mëdhenj,  me shkresën nr *****/* prot datë 

22.11.2019 jep informacionin se shtetasi R.S për periudhën 03.4.2006 -31.10.2012 ka të ardhura Të ardhura nga paga neto vlera 4 647 122 lekë dhe të ardhura nga 

shpërblime vlera 184 077  lekë; nga analiza e dokumentacioneve konstatohet se Këto të ardhura, nuk rakordojnë me pagën që kalon në bankë si rrjedhoj janë marrë 

për analizë të ardhurat e derdhura në bankë ( edhe pse këto janë në nje vlerë më të ulët se ajo që ka deklaruar tatimet; argumenti është, paga që ka përfituar shtetasi 

është ajo që ka kaluar në bankë dhe këto japin drejtësisht të ardhurat e përfituara nga personi tjetër i lidhur me subjektin e vlerësimit); Noter M.B   shkresa nr ekstra rep 

datë 22.8.2019; Notere E.A shkresa dt 23.8.2019; Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve  shkresa nr *****/* prot dt 10.10.2019; Raiffeisen Bank nr *****/* prot datë 

5.7.2019; Bankës Kombëtare Tregtare  shkresa nr ****/* prot datë 23.7.2019; Procredit Bank shkresa nr OP-*****/* prot datë 05.07.2019; Bashkia Tiranë njësia 

administrative nr 11  shkres nr ****/* prot datë11.11.2019; Union Financiar Tiranë me shkresa nr **** prot date 9.7.2019; AK Invest Institucion Financiare shkresa nr 

*** prot dt 3.9.2019; Banka Kombëtare Tregtare shkresa nr ****/*  prot dt 21.11.2019; DPSHTRR shkresa nr *****/* prot dt 5.7.2019 

 

24 Nga konstatimet në llogaritë e BKT-së vlerat në derdhjen me para në dorë, duhet ti lihet barrë prove për të evidentuar burimin e krijimit të tyre. Por për sa kohë 

personi tjetër i lidhur, shtetasi Ramazan Sulejmani ka ndëruar jetë, nuk mund të lihet subjektit të vlerësimit për shkak se veprimet bankare nuk janë kryer prej tij.  Nën 

gjykimin e relatores datat e derdhjeve korespondojnë dhe janë në hark kohor të përafërta me periudhën e shitjes së pasurisë së paluajtshme “Arë” dhe përderisa në aktet 

noteriale shkruhet se paratë e vlerave të shitjes janë marrë jashtë zyrës noteriale, lë të mendosh se mund ti përkasin vlerës së shitjes prej 9 500 000 (nëntë milion e pesë 

qind) Lekë. 
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marrje kredie, të cilat me transfertë bankare kanë kaluar investitoreve dhe subjektit 

ndërtues, për blerjen e apartamentit në vlerën totale    2 779 667 lekë e detajuar; 

Vlera e kredisë 9 950 euro, e përkthyer (këmbyer) në monedhën vendase është 1 379 

667  Lekë,  e cila konsiderohet e ligjshme për vetë natyrën e saj.  

Po ashtu edhe vlera e kredisë prej 1 400 000 lekë, konsiderohet e ligjshme për vetë 

natyrën e saj.   

c) Shtetasi R S së bashku me bashkëshorten N.S. kanë pasur kursime progresive në mjete 

monetare deri në janar 2009, kur edhe është lidhur aktmarrëveshja, në vlerën                      

8 128 733.15 Lekë të mjaftueshme për të kryer pagesat e diferencës së vlerës totale të 

blerjes prej 1 188 033 Lekë me natyrë burimi “Kursime Familjare”; (shiko pasqyrën 

të ardhura shpenzime për personat e tjerë të lidhur). 

 

Për sa më sipër burimet e krijimit konstatohen në vlerë totale 10 908 400 ( kredi plus kursimet 

familjare) të mjaftueshme dhe të ligjshme për të mbuluar vlerën e blerjes së apartamentit në vlerën 

8 133 720 Lekë si vijon;  

 
Shënim; Shitja e truallit pjesa e ngelur pas blerjes së apartamentit nuk përfshihet në vlerën totale, 

pasi ajo është e përfshirë në vlerën e kursimeve progresive deri në vitin 2009. 

 

4.14 Për sa më sipër Komisioni pasi shqyrtoi dhe analizoi provat e administruara nga subjekti i 

vlerësimit dhe ato të administruara gjatë hetimit arrin në përfundimin se deklarimi i subjektit të 

vlerësimit përputhet me dokumentacionin e administruar dhe me përgjigjet e korrespondencave të 

kryera në hetimin administrativ nga institucionet. Subjekti i vlerësimit ka bërë deklarim të saktë 

dhe nuk ka kryer fshehje të pasurisë,  në përputhje me Ligjin 12/2018, por pasuria e paluajtshme 

“Apartament banimi” 92 m2 ndodhur në Tiranë, nuk ka kaluar në proces hipotekimi në emër të 

shtetasit R.S.  Shtetasi R.S ka pasur burime financiare me dokumentacion justifikues ligjor, për të 

ardhurat e deklaruara si burim krijimi dhe të cilat kanë shërbyer për blerjen e pasurisë së 

paluajtshme.  

 

5. “Objekt social ekonomik 38 m2 ndërtuar në vitin 2003 i legalizuar dhe me vërtetim hipotekor, 

në pronësi të babait) pa dëshmi trashgimie, Laprakë, Tiranë. Burimi i krijimit; Nga të ardhurat 

dhe kursimet familjare.  Vlera;  778.974 mijë Lekë (shtatëqind e shtatëdhjetë e tetë mijë lekë 

e nëntëqind e shtatëdhjetë e katër). Pjesa në %;  Pasuri e pandarë. 

 

a. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për vërtetimin e faktit administroi;  

Vlera e apartamentit Burime të krijimit Totali

Shitje trualli Kredi (€) Kredi Kursime 

pjesa e ngelur 9950euro (Lekë) deri në 2009

Burime të krijimit 5566020 1379667 1400000 8128733.15 10908400

Vlera e blerjes 8133720 8133720

Diferenca 2774680
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5.1 deklaratën e pasurisë dhe dokumentacionin bashkëlidhur25 

5.2 dokumentacioni i administruar nga Komisioni 

5.3 dokumentacioni i administruar nga deklarimet e subjektit dhënë Komisionit si përgjigje 

të pyetjeve të dërguara nëpërmjet postës elektronike.26 

 

b. Arsyetimi ligjor dhe analiza e provave në zbatim të Ligjit.  

5.4 Pasuria e paluajtshme Objekt social ekonomik me sip. 38 m2 është krijuar përpara fillimit të 

marrëdhënieve të punës së subjektit të vlërësimit bazuar në Ligjin  12/2018.  

5.5 Nga hetimi administrativ për pasurinë e paluajtshme Objekt social ekonomik me sip. 38 m2 

ndodhur në Tiranë, në lidhje me ekzistencën e pasurisë Komisioni administroi dokumentacionet 

justifikues nga korespondenca e institucioneve ligjzbatuese27.  

5.6. Komisioni informohet nga Agjensia Shtetërore e Kadastrës me shkresën nr ****/* prot 

datë 22.8.2019 se shtetasi R.S  rezulton aplikues  në procesin e legalizimi  bazuar në formularin A 

nr **** prot dt 24.10.2006 ndërtim pa leje njësia 11Tiranë. Nga verifikimet ai rezulton të jetë 

pajisur me leje legalizimi nr **** datë 2.6.2011, z.k.****, numri i pasurisë */*** siperfaqja e 

parcelës ndërtimore 38 m2 dhe  bashkëlidh edhe dokumentacionet e plota.  

5.7 Kontrata e kalimit të pronësisë së parcelës ndërtimore përmban nr **** rep *** kol e 

nënshkruar në dt 29.3.2011 ndërmjet Shitës Drejtoria rajonale e Aluizni-t Tiranë dhe Blerës 

shtetasi R.S.28 

5.8 Bazuar në të dhënat e dosjes kostoja totale e pasurisë së paluajtshme është 787 357 Lekë (Vlera 

e parcelës ndërtimore plus cdo taksë e parimbursueshme, nuk përfshihen saksionet). Subjekti i 

vlerësimit ka deklaruar  vlerën 778 974 leke. Bazuar në formularin e pagesës në leke i parceles 

ndertimore index **-****-******* dt 16.12.2010, vlera  rezulton të  jetë 777 974 lekë. Mandat 

pagesa në credins bank dt 8.2.2011 vlera 777974 lekë komision bankar 1000 lekë gjithsej 778 974 

leke ( vlera që ka deklaruar subjekti i vlerësimit ) 

5.9 Komisioni me shkresën e Agjensisë shtetërore të Kadastrës Drejtoria Vendore Tiranë Veri nr 

****/* prot dt 2.8.2019 informohet se subjekti i vlerësimit  Florian Sulejmani  është bashkëpronar, 

me pjesë takuese ¼ , me pjesëtarët e tjerë të familjes Sulejmani, pasuria ZK **** vol ** fq *** 

truall me sip 38 m2 + ndërtesë me sip 38 m2 

5.10  Komisioni informohet nga ILDKPKI  me shkresën nr prot ****/* datë 24.7.2019 dhe 

bashkëlidh dokumentacionin e deklaratës së shtetasit R.S, si subjekt deklarues konform ligjit. Nga 

shqyrtimi i dokumentacionit vërehet se në vitin 2011 shtetasi R.S. ka deklaruar “...Ndërtesë social 

                                                 
25 Vërtetim nga dokumentet hipotekor i lëshuar me nr *** dt 18.7.2011 Kontrate Qiraje  me nr **** rep. dhe me nr ***/* kol. date 03.11.2011 

26 Kërkesë nr ***** data e aplikimit 24.4.2019, ZK ****, numri i pasurisë */***  

 
27 Agjensia Shtetërore e Kadastrës shkresa nr ******/* prot datë 22.8.2019; Ujësjellës Kanalizime Tiranë me shkresën nr *****/* prot dt 7.8.2019 OSSHEE me 

shkresen nr *****/* prot dt 23.8.2019 Notere M.SH. me shkresen e dates 3.10.2019 Noter S.SH me shkresen nr ekstra rep datë 28.8.2019 Notere I.T me shkresen e dt 

28.8.2019 
28 Ndërtimi i paligjshëm i kryer nga R.S ( i ati i subjektit të vlerësimit, ndërruar jetë) cënon figurën e pastërtisë së personit tjetër të lidhur me 

subjektin e vlerësimit. Ligji nr 7895 datë 27.1.1995 Kodi penal i Republikës së Shqipërisë, në seksion XI parashikohen veprimet penale që cënojnë 

rregjimin juridik të tokës si “Shpërdorimi i tokës” dhe “Pushtimi i tokës”. Në këtë periudhë ende nuk ishte parashikuar figura e veprës penale të 

ndërtimit pa ligjshëm. Vetëm në vitin 2008, nisur nga domosdoshmëria e ndërhyrjes në nivel të legjislacionit penal, në kushtet e përballjes me një 
situatë alarmante ndërtimesh penal, situatë e cila cënonte haptazi zhvillimin e territorit, u bënë amendimet e Kodit Penal  duke parashikuar për herë 

të parë ndërtimin pa leje në territor, si figurë më vete dhe konkretisht neni 199/a i Ligjit nr 10023 datë 27.11.2008, parashikonte “...Ndërtimi i 

paligjshëm i një objekti në tokën e vetë dënohet me gjobë ose burgim deri në një vit. Por kjo vepër e kryer në token publike ose shtetërore ose në 
tokën e tjetrit dënohet me burgim nga 1-5 vjet ...”R.S e ka vetëdeklaruar për legalizim në datë 24.6.2008, përpara amendimet e Ligjit në vitin 2008.  

Cënimi i figurës së të atit  per ndërtim të paligjshëm, nuk rëndon mbi subjektin e vlerësimit, i cili mban përgjegjësi për veprimet e kryera nga ai 

vetë, si person madhor.  

 



18 
 

ekonomike e ndërtuar pa leje ndërtimi në vitin 2003 me sipërfaqe 38 m2 dhe e legalizuar nga 

Aluizmi dhe hipotekuar me nr *** dt 5.8.2011; Vlera e objektit 778 974 Lekë...” 

 

5.11 Në lidhje me burimin e krijimit të pasurisë së paluajtshme të deklaruar nga subjekti i 

vlerësimit, komisioni kreu hetimin administrativ. Bazuar në provat e grumbulluara nga 

institucionet ligjzbatuese për Shtetasit R.S dhe N.S, referuar edhe dokumentacioneve/provave të 

evidentuara dhe të grumbulluara bashkarisht për pasurinë nr 4 (Katër), konstatohet pas përgatitjes 

së pasqyrës Të ardhura-Shpenzime të personave të tjerë të lidhur me subjektin e vlerësimit, se deri 

në vitin 2011, kur edhe shtetasi R.S. është bërë pronar i ligjshëm i pasurisë së paluajtshme Godinë 

social ekonomik 38 m2 ndërtuar në vitin 2003,  e legalizuar  nga Aluizni dhe me vërtetim hipotekor,  

në pronësi të R.S, ka burime “kursime familjare” të mjaftueshme për blerjen e pasurisë së 

paluajtshme si vijon;29  

   

a) Kursime familjare progresive deri në vitin 2010 në vlerën   2 072 132.74  Lekë 

b) Të ardhura të përfituara gjatë vitit 2011     1 443 202.33 Lekë 

c) Shpenzime gjatë viti 2011         601 869.30 Lekë  

d) Kostoja totale e Godinës                    787 357   Lekë 

e) Shpenzime për sanksion për deklarim të vonuar                        760  Lekë 

Diferenca ( apo kursimet progresive në fund viti 2011)  2 125 348.77  Lekë 

 

 
 

5.12 Për sa më sipër Komisioni pasi shqyrtoi dhe analizoi provat e administruara nga subjekti i 

vlerësimit dhe ato të administruara gjatë hetimit arrin në përfundimin se deklarimi i subjektit të 

vlerësimit përputhet me dokumentacionin e administruar dhe me përgjigjet e korrespondencave të 

kryera në hetimin administrativ nga institucionet. Subjekti i vlerësimit ka bërë deklarim të saktë 

dhe nuk ka kryer fshehje të pasurisë,  në përputhje me Ligjin 12/2018.  Shtetasi R.S ka pasur 

burime financiare me dokumentacion justifikues ligjor për blerjen e pasurisë së paluajtshme.  

                                                 
29 Shiko Pasqyrën të ardhura shpenzime të personave të tjerë të lidhur me subjektin e vlerësimit.  

Përshkrimi Periudha 2005-2010

Të ardhurat 18202550.20

Shpenzimet 2250774.41

Shpenzime për blerje pasuri të paluajtshme 12519243.05

Shpenzime për blerje pasuri të luajtshme 1360400.00

Rezultati/Kursimet (Te ardhurat - Shpenzimet) 2072132.74

Rezultati/Kursimet 2005÷2010 (Te ardhurat - Shpenzimet) 2072132.74

Të ardhurat e vitit 2011 1443202.33

Shpenzime të vitit 2011 601869.30

Shpenzime totalepër blerjen e objektit social ekonomik 788117.00

Diferenca 2125348.778
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DETYRIMET FINANCIARE NDAJ PERSONAVE JURIDIKË DHE FIZIKË 

 

22. Subjekti i vlerësimit ka deklaruar në deklaratën e pasurisë në zbatim të Ligjit nr 12/2018 

detyrimet financiare si vijon;  

1. Kredi bankare në Raiffeisen Bank në vlerën 59 900 lekë me këst mujor 3 023 Lekë. Vlera 

e detyrimit financiar që ka mbetur pa shlyer deri në datën e deklarimit 22.891 lekë (njëzet 

e dy mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e një lekë). 

 

a. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për vërtetimin e faktit administroi;  

1.1 deklaratën e pasurisë dhe dokumentacionin bashkëlidhur30 

1.2 dokumentacioni i administruar nga Komisioni 

 

b. Arsyetimi ligjor dhe analiza e provave në zbatim të Ligjit.  

1.3 Nga hetimi administrativ është administruar dokumentacioni nga Raiffeisen bank me nr 

****/* prot datë 5.7.2019 ku bashkëlidhen (CD) lëvizjet e detajuara të llogarive për shtetasin 

Florian Sulejmani. Nga shqyrtimi i lëvizjeve së veprimeve bankare në llogarinë e subjektit të 

vlerësimit monedha Lekë, konstatohet se ai ka marrë një kredi konsumatore në vlerë totale prej 62 

990 (gjashtëdhjetë e dy mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë) Lekë më datë 10.11.2016. Në datën e 

deklarimit vlera e pashlyer është 20 133.78 (njëzet mijë e njëqind e tridhjetë e tre pikë shtatëdhjetë 

e tetë ) Lekë dhe data respektive e pagesës së këstit është 10.5.2018.  

1.4 Subjekti i vlerësimit ka deklaruar pjesën e pashlyer të detyrimit financiarë më datë 5.4.2018 ( 

një muaj më parë) dhe ky deklarim është i saktë.  

1.5. Për sa më sipër Komisioni pasi shqyrtoi dhe analizoi provat e administruara nga subjekti i 

vlerësimit dhe ato të administruara gjatë hetimit arrin në përfundimin se deklarimi i subjektit të 

vlerësimit përputhet me dokumentacionin e administruar dhe me përgjigjet e korrespondencave të 

kryera në hetimin administrativ nga institucionet. Subjekti i vlerësimit ka bërë deklarim të saktë 

dhe nuk ka kryer fshehje të detyrimit financiarë,  në përputhje me Ligjin 12/2018.   

 

2. Garantues kredi bankare në Alpha Bank në vlerën 100.000 Lekë me këst mujor 4.663 leke.  

Numri i Kontrates ***/*******, datë 07.02.2018. Vlera e detyrimit financiare që ka 

mbetur pa shlyer deri në datën e deklarimit 91.000 (nëntëdhjetë e një mijë lekë).  

 

a. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për vërtetimin e faktit administroi;  

2.1 deklaratën e pasurisë dhe dokumentacionin bashkëlidhur31 

2.2 dokumentacioni i administruar nga Komisioni 

 

b. Arsyetimi ligjor dhe analiza e provave në zbatim të Ligjit.  

                                                 
30 Vërtetimin (statement ) nga Banka Raiffeisen Bank datë 25.4.2018  

31 Kontratë Huaje në bankën Alpha (kredi konsumatore e pasiguruar) me nr ***/** *****, datë 7/2/2018.  Plani i amortizimit të huasë për periudhën 7.3.2018÷7.2.2020. 

Konfirmin për miratim kredie dt 7.11.2016 ndaj shtetases D.B. 
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2.3  Komisioni kreu hetimin administrativ dhe administroi dokumentacionin  nga Alpha bank, e 

cila me shkresën me nr ***** prot dt 4.7.2019 informon se Shtetasi Florian Ramazan Sulejmani 

është bashkëmbajtes i një llogarie me shtetasen D.B.  

2.4  Vlera e çeljes së llogarisë është 100 000 (njëqind mijë lekë) dhe është hapur më datë 12.2.2018. 

Nga analiza financiare e llogarisë bankare, konstatohet se a) kjo llogari është një llogari kredie, b) 

vlera e rimbursuar e kredisë është tërhequr nga shtetasja D.B. c) shlyerja kredisë kryhet po nga 

shtetasja D.B. Gjendja e kredisë më dt 05.5.2018 është 92 429.66 lekë. 

2.5 Komisioni ka kërkuar informacion në Alpha Bank për të saktësuar pozicionin e shtetasit 

Florian Sulejmani në llogarinë e hapur. Me shkresën nr ***** prot dt 20.8.2019 Komisioni  

informohet se Florian Sulejmani ka llogari dhe bashkëlidh sërisht statement bankar. Nga shqyrtimi 

i dokumentacioneve konstatohet se të dhënat e disponuara janë të njëjta me të dhënat e shkresës  

së  datës 4.7.2019.  

2.6 Alpha bank me shkresën numër ***** prot dt 29.8.2019 shprehet se shtetasi Florian Sulejmani 

dhe shtetësja D.B janë kredimarrës në bankën Alpha dhe bashkëlidh kontratën e kredisë dhe 

kontratën e llogarisë së përbashkët. Nga shqyrtimi i kontratës së kredisë me nr ***/******** dt 

7.2.2018 konstatohet se është e pa lidhur në asnjë zyrë noteriale, me palë huadhënës Alpha bank e 

përfaqësuar nga Z. K.H dhe I.S, dhe pala kredimarrëse D.B dhe Florian Sulejmani. Objekti i 

kontratës, marrja e një huaje në vlerën 100 000 lekë si dhe ka specifikuar në kontratë se te gjitha 

njoftimet dhe komunikimet bëhen midis Alpha Bank dhe shtetases D.B. Formulari i hapjes së 

llogarisë është me emrat e dy shtetasve D.B dhe Florian Sulejmani. 

2.7 Komisioni ka pyetur subjektin e vlerësimit nëpërmjet postës elektronike datë 10/10/2019 

për a) të saktësuar lidhjen me shtetasen D.B, si edhe b) të vetëdeklaroi pozicionin në lidhje me 

veprimet e kryera në Alpha bank. Subjekti i vlerësimit me shkresën nr */*** prot datë 15.10.2019 

deklaron se  “...Lidhja me shtetasen D.B informoj se janë marrëdhënie shoqërore të ndërprera 

kohë më parë. Dhe në kredinë e marrë në AlPha bank jam nën  cilësinë e garantorit...” 

 

2.8 Për sa më sipër, Komisioni pasi shqyrtoi dhe analizoi provat e administruara si nga 

subjekti i vlerësimit edhe nga institucionet ligjzbatuese konstaton se kredia ka afat dyvjecar dhe 

tërheqja dhe shlyerja e kredisë është kryer nga shtetasja DB. Komisioni bazuar në 

dokumentacionet e administruara krijoi bindjen se shtetasi Florian Sulejmani është Garantor i 

kredisë për shtetasen D.B.  

 

2.9 Detyrimi i kredisë ende i pashlyer në datën 30.6.2019, është në vlerën 35 765.54 Lekë. Ky 

detyrim vlerësohet si detyrim i kushtëzuar, i cili do të kthehet në detyrim për subjektin e vlerësimit 

në momentin kur shtetasja D.B. do të jetë në gjendje të paaftësisë paguese për kredinë e marrë.  

 

2.10 Subjekti i vlerësimit ka bërë deklarim të saktë dhe nuk ka kryer fshehje të detyrimit 

financiarë,  në përputhje me Ligjin 12/2018.   

 

 

3 Huamarrje nga firma ***** me administrator z.E.D. më datë 05.01.2016 për kurimin e babait 

marrë në mirëbesim dhe kontrata është bërë në periudhë të mëvonshme me deklaratë noteriale 

nr **** rep dhe *** kol, datë 19.03.2018. Vlera e detyrimit financiar që ka mbetur pa shlyer 

deri në datën e deklarimit 6.500 dollarë (gjashtë mijë e pesëqind dollarë). 
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Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për vërtetimin e faktit administroi;  

3.1 deklaratën e pasurisë dhe dokumentacionin bashkëlidhur32 

3.2 dokumentacioni i administruar nga Komisioni 

 

b. Arsyetimi ligjor dhe analiza e provave në zbatim të Ligjit.  

3.3  Komisioni gjatë hetimi administrativ ka administruar dokumentacionet  nga institucionet 

ligjzbatuese. Nga shqyrtimi i dokumentave të administruara në dosjen e subjektit të vlerësimit 

konstatohet si vijon,  

3.4 Noter P.B me shkresën e dt 27.8.2019 informon Komisionin se shtetasi Florian Sulejmani ka 

kryer veprimin noterial Deklaratë noteriale per njohje detyrime me nr **** rep *** kol më datë 

19.3.2018. Deklarues Florian Sulejmani deklaron se i detyrohet E.D vlerën totale prej 10000 

(dhjetë mijë) dollarë të marrë më datë 5.1.2016 për arsye familjare. Shtetasi E.D pranon deklaratën 

e subjektit të vlerësimit. 

3.5 Komisioni ka pyetur shtetasin E.D, për a) vetëdeklarimin e subjektit të vlerësimit dhe b) të japë 

prova për burimin e krijimit të mjeteve monetare të dhëna subjektit të vlerësimit. Shtetasi E.D. me 

shkresën e dt 9.9.2019 informon se “ ...Me z. Florian Sulejmani jemi shokë fëmijërie miqësie që e 

vazhdojme edhe sot. I kam dhënë hua vlerën prej 10 000 dollarësh për kurimin e babait të tij, për 

shkak të marrëdhënies miqësore që kemi. Më ka shlyer një vlerë prej 3500$ dhe më ka mbetur 

6500 $. Për sa i përket burimeve të mija personale ju bëj me dije që të ardhurat e mija janë në 

vlerën 230 000 lekë neto në muaj Këto të ardhura vinë nga puna ime si administrator në tre 

kompani te ndryshme  

1) *********me NIPT ***********, me page neto 100 000 lekë 

2) *********me NIPT ***********, me page neto 100 000 lekë 

3) *********me NIPT ***********, me page neto 30 000 lekë. 

Nga kursimet e mia e bëra ndër vite ka buruar edhe kjo shumë e dhënë borxh Florian Sulejmanit 

sipas kontratës nr**** rep nr*** kol dt 19.3.2018.”  

3.5 Komisioni ka administruar dokumentacionin nga Qendra Kombëtare e Biznesit me 

shkresën nr *****/* prot datë 4.10.2019  nga shqyrtimi i të cilave konstatohet se a) Shoqëria 

****** ka nisur aktivitetin e saj më dt 10.2.2010 dhe b) shtetasi E.D është vendosur administrator 

i shoqërisë ********, me vendimin e dt 24.9.2014,  (datë kjo ku shoqëria ka kaluar nga forma 

juridike SHA në Shoqëri me përgjegjesi të kufizuar, pozicion që vazhdon ta mbajë ende). 

3.6  Komisioni ka administruar dokumentacionin nga Drejtoria Rajonale Tatimore Dibër, me 

shkresën nr ***** prot dt 17.10.2019, nëpërmjet së cilës informohet se shoqëria ******** me 

NIPT ******** informon se ka filluar aktivitetin 10.2.2010 dhe aktualisht është me status aktiv 

dhe paguan detyrimet tatimore.  

3.7 Për sa më sipër, Komisioni pasi shqyrtoi dhe analizoi provat e administruara si nga 

subjekti i vlerësimit edhe nga institucionet ligjzbatuese konstaton se Subjekti i vlerësimit ka bërë 

deklarim të saktë dhe nuk ka kryer fshehje të detyrimit financiarë,  në përputhje me Ligjin 12/2018. 

. 

 

                                                 
32 Deklaratë noteriale (për njohje detyrimi) e kryer më datë 19.3.2018; Fotokopje e kartës së identitetit të z. E.D.  
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PËRFUNDIME PËR PROCESIN E VLERËSIMIT TË PASURISË  

 

23. Komisioni referuar të dhënave të deklaratës së pasurisë dhe dokumentacioneve të 

administruara nga institucionet ligjzbatuese në Republikën e Shqipërisë, konstaton subjekti i 

vlerësimit në bazë të Ligjit nr 12/2018, ka pasurinë në datën e fillimit të marrëdhënieve të punës 

për herë të parë, në datën e dorëzimit të deklaratës së pasurisë dhe në datën 30.6.2019 për të cilën 

janë grumbulluar të dhënat mbi pasurinë, si vijon;  

 

 
Burimi; Të dhëna të grumbulluara nga institucionet gjatë hetimit administrativ 

 

24. Vlera e pasurisë, në datën 4.5.2018 kur ka dorëzuar deklaratën e pasurisë konform Ligjit 

12/2018, është në vlerën 10 802 111. 38 (dhjetëmilion e tetëqind e dy mijë e një qind e njëmbëdhjetë 

pikë tri dhjetë e tetë) lekë.  

25. Subjekti i vlerësimit ka të drejta mbi pasurinë e paluajtshme “Apartament Banimi” me 

sipërfaqe 92 m2 me vlerë 64 400 Euro (gjashtë dhjetë e katër mijë e katër qind), e përkthyer 

(këmbyer) në monedhën vendase me kursin e këmbimit në datën e nënshkrimit të aktmarrëveshjes 

së shtetasit R.S. ( i ati i subjektit të vlerësimit, ndërruar jetë)  është 8 133 720.00 Lekë, e drejtë kjo 

që kushtëzohet nga dy faktorë a) hipotekimi i apartamentit nga subjekti ndërtues ******* dhe b) 

deklarata e trashëgimisë së bashkëpronarëve (referuar trungut familjar), pasi i ati i subjektit të 

vlerësimit nuk  ka lëshuar dokument trashëgimie.  

26. Subjekti i vlerësimit, në datën e deklarimit 4.5.2018 ka patur të drejta edhe për pasurinë e 

paluajtshme “Godinë social ekonomike” me sipërfaqe 38 m2   me kosto 787 357 Lekë (Vlera e 

parcelës ndërtimore plus çdo taksë e parimbursueshme). Nga hetimi administrativ deri në 

momentin e përgatitjes së relacionit, Komisioni informohet nga Agjensia Shtetërore e Kadastrës, 

Drejtoria Vendore Tiranë Veri me shkresen nr ****/* prot dt 7.11.2019, se shtetasi Florian 

Sulejmani  ka rregjistruar pasurinë në  Z.K. **** vol ** fq *** truall me sip 38 m2 + ndërtese me 

sip 38 m2 në bashkëpronësi me bashkëpronarë Sulejmani. Në këto kushte e drejta e tij e kushtëzuar  

tashmë është kthyer në E drejtë e plotë mbi pjesën takuese të subjektit të vlerësimit (25%) bën të 

PËRMBLEDHËSE E PASURISË SË SUBJEKTIT TË VLERËSIMIT - 

Data kur perf.hetimi Data e deklarimit me ligj Data e fillimit mardh.

30.6.2019 04.05.2018 12.11.2009

AKTIVET TOTALE 5940568.27 5990751.03 4022649.63

DETYRIMET TOTALE 699985.00 711473.78 0.00

AKTIVET NETO 5240583.27 5279277.253 4022649.63

Periudha e të dhënave 12.11.2009÷30.6.2019 12.11.2009÷4.5.2018 ÷12.11.2009

TE ARDHURAT NETO (progresive) 13150048.32 11947724.04 2312590.01

SHPENZIMET TOTALE (progresive) 6765638.33 6424889.91 683849.25

REZULTATI 6384409.99 5522834.13 1628740.76

PASURIA ( AKTIVET NETO+ REZULTATI) 11624993.26 10802111.38 5651390.39

  (PASURIA )
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jetë pronar 100% ndaj vlerës 196 839.25 (një qind e nëntë dhjetë e gjashtë mijë e tetëqind e 

tridhjetë e nëntë pikë njëzetë e pesë) Lekë. 

27. Subjekti i vlerësimit ka detyrime financiare afatgjata ndaj shtetasit E.D në vlerën 6 500 (gjashtë 

mijë e pesë qind) $ ose e përkthyer (këmbyer)  në monedhën vendase në datën 4.5.2018  është 691 

340.00 (gjashtëqind e nëntë dhjetë e një mijë e tre qind e dyzet ) Lekë .  

28. Subjekti i vlerësimit ka detyrime të kushtëzuara me aftësinë paguese të shtetases D.B.në vlerën 

e mbetur në datën 30.6.2019 prej 35 765.54 ( tri dhjetë e pesë mijë e shtatë qind e gjashtë dhjetë e 

pesë pikë pesë dhjetë e katër) Lekë. 

 

29. Komisioni, pasi ka kryer një hetim të thelluar të kontrollit të pasuris ë është , në përfundim të 

hetimit administrativ të kryer, në përputhje me pikën 6, të nenit 34 të Ligjit nr. 12/2018, konstaton 

se; 

a) deklarimi i subjektit të vlerësimit është i saktë në përputhje me Ligjin,  

b) ka burime financiare të ligjshme financiare për të justifikuar pasuritë,  

c) nuk ka kryer fshehje të pasurisë, 

d) nuk ka kryer deklarim të rremë, 

e) subjekti nuk gjendet në situatën e konfliktit të interesave. 

 

IV – B. KONTROLLI I FIGURËS: 

  

30 Objekti i kontrollit të figurës është verifikimi i deklarimeve të punonjësit dhe i të dhënave të 

tjera, me qëllim verifikimin e vërtetësisë dhe besueshmërisë së deklarimeve, si dhe identifikimi i 

atyre që janë të përfshirë apo kanë kontakte të papërshtatshme me personat e përfshirë në 

veprimtari kriminale. 

 

31. Analiza ligjore e vlerësimit të figurës, mbështetet në tre elementë (i) të dhënat e deklaruara nga 

subjekti i vlerësimit në deklaratën e figurës, sipas përcaktimeve të nenit 36, pika 1, Ligjit 12/2018, 

i ndryshuar; (ii) të dhënat e mbledhura nga Komsioni i Jashtëm i Vlerësimit, në institucionet dhe 

agjencitë ligjzbatuese në Republikën e Shqipërisë, sipas përcaktimeve të nenit 36, pika 3, e Ligjit 

12/2018, i ndryshuar; (iii) verifikimin e informacioneve të ardhura nga publiku, në lidhje me 

aktivitetin apo veprimtarinë e punonjësit apo të personave të lidhur, në zbatim të nenit 36, pika 3, 

gërmra (ë), e Ligjit 12/2018, i ndryshuar. 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit: 

32. Komisioni për të kontrolluar saktësinë e deklarimeve të subjektit të vlerësimit Florian Ramazan 

Sulejmani, në deklaratën për kontrollin e figurës, në zbatim të nenit 37, të Ligjit 12/2018, ka kryer 

veprime hetimore, duke kërkuar informacion zyrtar pranë institucioneve ligjzbatuese.33  

                                                 
33 Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave, shkresë nr. *** prot, datë 28. 6.2019; Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar, 

shkresë nr.****prot, datë 28.6.2019; Shërbimit Informativ të Shtetit, shkresë nr.*** prot, datë 28.6. 2019; Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, shkresë 

nr.*** prot, datë 28.6. 2019; Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, shkresë nr.*** prot, datë 28.6. 2019; Ministrisë së Drejtësisë, Drejtorisë së Përgjithshme 

të Burgjeve shkresë nr.*** prot, datë 28.6. 2019;Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit shkresë nr.*** prot, datë 28.6. 2019; Avokatit të 

Popullit, shkresë nr.*** prot, datë 28.6. 2019;Prokurorisë së Përgjithshme, shkresë nr.*** prot, datë 28.6. 2019; Prokurorisë së Përgjithshme, shkresë nr.*** prot, datë 

20.9.2019; Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë shkresë nr.*** prot, datë 28.6. 2019; 
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33. Nga përgjigjet e ardhura nga institucionet dhe agjencitë ligjzbatuese si dhe bazuar relacionin e 

pjesëshëm të deklasifikuar me vendimin e KDZH, nr ***/*, datë 19.11.2019, ka rezultuar se:  

 

1. Nga Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar me shkresën ka nr **** prot 

dt 10.7.2019 shkresa e DSIK  ka nr **** prot dt 10.7.2019, Komisioni është informuar se  

shtetasi Florian Ramazan Sulejmani, është i pajisur me Certifikatë Sigurie Personelit (CSP) 

me nivel të CSP “Tepër sekret”,  data e lëshimit 27.9.2017.  

2. Nga Autoriteti për Informimin mbi Dokumentat e Ish-Sigurimit të Shtetit  me 

shkresën nr **** prot dt 13.8.2019, Komisioni informohet se shtetasi Florian Ramazan 

Sulejmani nuk rezulton të ketë qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm, të ketë 

qenë anëtar bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish sigurimi i shtetit deri në 2 korrik 1991. 

3. Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, me shkresën nr. **** prot, datë 

11.7.2019, niveli i klasifikimit “Sekret”, konfirmon se pas verifikimeve të kryera rezulton 

se shtetasi Florian Ramazan Sulejmani nuk është i regjistruar për veprimtari kriminale. 

4. Shërbimi për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, me shkresën  nr.**** prot, datë 

8.7.2019 niveli i klasifikimit “Konfidencial”, konfirmon se nga verifikimet e kryera për 

shtetasit Florian Ramazan Sulejmani, dhe N.S, nuk disponohen të dhëna/materiale 

referuese/procedime penale në ngarkim të tyre.  

Me shkresën  nr.**** prot, datë 1.8.2019 niveli i klasifikimit “Konfidencial”, konfirmon 

se nga verifikimet e kryera për shtetasin R.S, nuk disponohen të dhëna/materiale 

referuese/procedime penale në ngarkim të tyre.  

5. Ministria  e Drejtësisë, Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve nëpërmjet email-it datë 

10.7.2019, konfirmon se në bazë të verifikimeve të kryera në regjistrin e gjendjes gjyqësore 

shtetasi Florian Ramazan Sulejmani rezulton i padënuar.  

6. Avokati i Popullit me shkresën nr. ****prot, datë 7.8.2019 konfirmon se lista emërore e 

paraqitur nga KJV-ja, pjesë e të cilës është dhe subjekti i vlerësimit Florian Ramazan 

Sulejmani, nuk rezulton të ketë / ka pasur ankesa të trajtuara apo hetime administrative të 

nisura.  

7. Prokuroria e Përgjithshme, Drejtoria Gjyqësore, me shkresën nr.****, dt. 20.9.2019, 

informon Komisionin se në lidhje me shtetasit sipas listës bashkëlidhur, se nga verfikimet 

e kryera në Prokuroritë Pranë Gjykatave të Shkallës së Parë nuk rezulton të ketë të dhëna 

përsa kërkoni.  

8. Institucion Ligjzbatues (sekret), me shkresën nr ****/** prot, datë 5.8.2019 niveli i 

klasifikimit “Sekret”, informon Komisionin se për shtetasin Florian Ramazan Sulejmani 

dhe lidhjes së tij familjare nuk disponohen të dhëna. 

9. Institucion Ligjzbatues (sekret), me shkresën nr **** prot, datë 12.7.2019 niveli i 

klasifikimit “Sekret”, informon Komisionin se nga shtetasi R.S, (i ati i subjektit të 

vlerësimit), është kryer një transaksion bankar (transfertë) në vlerën 1 600 000  (një milion 

e gjashtë qind mijë) Lekë, më datë 7.7.2009, pa përshkrim të transaksionit. Gjithashtu 

shkruan se informacioni nuk përbën provë në kuptimin e Kodit të Procedurës Penale. Nga 

hetimi administrativ rezultoi se ky transaksion nuk vjen nga aktivitetet të kundraligjshme. 
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10. Denoncime nga publiku, rezulton se  ka pasur denoncime në KJV me postë eletronike, 

për subjekte të tjera të vlerësimit, ku përmendet indirekt emri i subjektit të vlerësimit 

Florian Sulejmani. Nga hetimi administrativ ka rezultuar që nuk ka të dhëna që cënojnë 

figurën e subjektit të vlerësimit.  

 

34. Subjekti i vlerësimit në zbatim të pikës 2, të nenit 38 të Ligjit 12/2018, ka kryer testin psikologjik 

të personalitetit. Urdhëri i psikologut, me shkresën “Raport vlerësimi psikologjik me nr ** datë 

30.10.2019 informon se “... Në bazë të  rezultateve të perfituara gjatë realizimit të vlerësimit 

psikologjik, konkludohet se subjekti Florian Sulejmani; 

 Aktualisht nuk paraqet probleme të shëndetit mendor, ndaj është mëndërisht i aftë 

të funksionoj në aspektin okupacional, ndërpersonal dhe social 

 Paraqet marrëdhënie të stabilizuara personale dhe ndërpersonale 

 Subjekti vlerësohet se ka funksionim të mire ditor dhe pa problematika të shfaqura 

të personalitetit që mund të cënojnë përditshmërinë dhe aktivitetin e tij në tërësi.  

 

35. Përfundime të raportit për kontrollin e figurës: 

Komisioni, pasi ka kryer një hetim të thelluar të kontrollit të figurës për subjektin e vlerësimit 

Florian Ramazan Sulejmani, nëpërmjet analizimit dhe verfikimit të të dhënave të deklaruara nga 

subjekti i vlerësimit në deklaratën e figurës, (ii) analizimin dhe verifikimin e të dhënave të 

mbledhura nga institucionet dhe agjencitë ligjzbatuese, testit psikologjik, çmon se: 

a) ka plotësuar formularin e deklarimit për kontrollin e figurës në mënyrë të saktë dhe me 

vërtetësi;   

b) nuk ka informacion në deklarimin e tij ose nga institucionet përgjegjëse të përcaktuara 

në këtë ligj që tregojnë se punonjësi ka kontakte të papërshtatshme me persona të 

përfshirë në veprimtari kriminale; 

c) punonjësi është i përshtatshëm për vazhdimin e detyrës. 

 

 

IV – C.  VLERËSIMI I AFTËSIVE PROFESIONALE: 

  

36. Objekt i vlerësimit të aftësive profesionale është: (i) vlerësimi i nivelit të arsimimit dhe 

trajnimit në përputhje me gradën dhe/ose pozicionin e subjektit të vlerësimit; (ii), respektimi i 

rregullave të etikës; (iii) i përmbushjes së detyrave nga punonjësi,sipas legjislacionit që rregullon 

veprimtarinë e punonjësit të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, në përputhje dhe 

me nenet 43, 44, 45, 47, të Ligjit 12/2018, i ndryshuar. 

37. Analiza ligjore e vlerësimit të aftësive profesionale mbështetet në tre elementë (i) të dhënat e 

deklaruara nga subjekti i vlerësimit në formularin e aftësive profesionale, sipas përcaktimeve të 

nenit 44, pika 1, Ligjit 12/2018, i ndryshuar; (ii) të dhënat e mbledhura nga Komsioni i Jashtëm i 

Vlerësimit, në institucionet dhe agjencitë ligjzbatuese në Republikën e Shqipërisë, sipas 

përcaktimeve të nenit 46, pika 3, e Ligjit 12/2018, i ndryshuar; (iii) tre dokumente të paraqitura 

nga subjekti i vlerësimit, në zbatim të nenit 46, pika 3, dhe 44, pika 2, e Ligjit 12/2018, i ndryshuar, 

të cilët janë përgatitur në ushtrim të detyrave funksionale të subjektit të vlerësimit. 
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38. Sipas pikës 2 dhe 3 të nenit 44 të Ligjit 12/2018 periudha e vlerësimit të aftësive profesionale  

përfshin periudhën e vlerësimit për aftësitë profesionale, nga data e emërimit të punonjësit në 

gradën dhe/ose pozicionin që mban, por jo më shumë se 7 vjet.  

 

39.Trupa e vleresimit pasi administroi dokumentacionin zyrtar nga institucionet dhe agjencitë 

ligjzbatuesve, konstaton se: 

 

a- nivelit të arsimimit dhe trajnimit në përputhje me gradën dhe/ose pozicionin, 

1. Subjekti i vlerësimit është diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë Universiteti i Tiranës dhe nga 

viti 1997- 2001 ai mban titullin Jurist (studime në sistemit 4-vjecar; që janë ekuivalente me 

diplomën universitare “Master i shkencave”).  Niveli arsimor përputhet me kriteret e përcaktuara 

në nenin 77 të Ligjit 70/2014. 

 

2.Ka zhvilluar trajnime brenda dhe jashtë vendit, të cilat sipas titullit përputhen me pozicionet e 

punës që ka mbajtur në mënyrë të vazhdueshme gjatë kohës së punësimit.  Angazhimi i tij ka qenë 

maksimal, i cili vërehet edhe në vlerësimet e kryera për trajnimet dhe kryesisht ato të zhvilluara 

jashtë Republikës së Shqipërisë.  

 

b- respektimi i rregullave të etikës,  

1.Nga verifikimi i dokumentacionit që administrohet në dosjen e tij në KJV e përcjellë nga 

SHCBA; konstatohet se subjekti i vlerësimit nuk ka masa disiplinore përgjatë periudhës 7-vjecare 

në fuqi ose të parashkurara, sipas Ligjit 12/2018. 

 

2. Sipas dokumentacionit të vlerësimeve të punës për periudhën 2011-2017, konstatohet se subjekti 

i vlerësimit ka qenë vlerësuar me nivelin “Shumë i mirë”, duke u vlerësuar për një nivel të lartë të 

hetimit administrativ dhe penal, nivel të lartë integriteti, të aftësi drejtuese,  aftësitë gjykuese,  

aftesitë profesionale. Vlerësohet për bashkëpunimin dhe punën në grup, aftesitë komunikuese, për 

përdorimin e drejtë të gjuhës shqipe/dhe asaj profesionale si edhe per marrëdheniet e ndërsjellta.  

 

c-  përmbushja e detyrave nga punonjësi, në përputhje me këtë ligj dhe me legjislacionin 

që rregullon veprimtarinë e punonjësit të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe 

Ankesat 

1. Në zbatim të pikës 2 nenit 45, dhe pika 2 dhe 3 e nenit 46 të Ligjit 12/2018, janë administruar 

dokumentet si nga punonjësi por edhe nga SHCBA, për vlerësimin e  përmbushjes së detyrave 

nga punonjësi.  janë administruar gjithsej edhe 3 (tre) dokumenta; 

 

2.Nga shqyrtimi i tre dokumenteve konstatohet se Subjekti i Vlerësimi, harton/përgatitë në nivel 

të lartë analiza të veprimtarive vjetore që ushtrohet në një department/sektor. Dallohet për një 

shkrim të qartë të kuptueshëm, paraqitje “shkrimi” në nivel të lartë dhe di të përdorë metoda të 

analizës krahasuese për evidentimin e punës së kryer. Një aspekt tjetër që dallohet në përgatitjen 

e dokumentacione është edhe aftësia profesionale duke përdorur drejtësisht gjykimin profesional 

për zbatueshmërinë korreke të Ligjit.  

 

Përfundime të raportit për kontrollin e figurës 
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40. Komisioni, pasi ka kryer një hetim të thelluar të kontrollit të aft ë sive profesionale për 

subjektin e vlerësimit Florian Ramazan Sulejmani, nëpërmjet analizimit dhe verfikimit të të 

dhënave të deklaruara nga subjekti i vlerësimit në formularin vetëvlerësimit profesional, (ii) 

analizimin dhe verifikimin e të dhënave të mbledhura nga institucionet dhe agjencitë ligjzbatuese, 

çmon se: është i aftë, duke treguar cilësi të pranueshme në punë, aftësi në zbatim të 

përshkrimeve të punës, të përcaktuara për atë funksion, ka respektuar liritë dhe të drejtat e 

njeriut, është i frytshëm dhe i efektiv në masë të pranueshme. 

 

 

V.  KONKLUZIONI PËRFUNDIMTAR  

Trupa vlerësuese e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, pasi u njoh me rrethanat e çështjes, bazuar 

në provat e administruara, raportet dhe rekomandimet e relatorit të çështjes, dëgjoi subjektin e 

vlerësimit në seancë dëgjimore publike, si dhe morri në shqyrtim të gjitha shpjegimet nga subjekti 

i vlerësimit, arrin në përfundimin se subjekti i vlerësimit Florian Sulejmani, ka plotësuar së bashku 

kushtet e mëposhtme,  

- Nivel të besueshëm në vlerësimin e pasurisë,  

- Nivel të besueshëm në kontrollit e figurës,  

- Nivel i mjaftueshëm në vlerësimin e aftësive profesionale.  

  

PËR KËTO ARSYE, 

  

Trupa e Vlerësimit e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, mbështetur në pikën 7, 8, të nenit 56, të 

Ligjit nr. 12/2018, të ndryshuar, pasi u mbodh në dhomë këshillimi, në mbështetje të shkronjës 

“a”, të nenit 59, si dhe të pikës 1 dhe 2 të nenit 60, të Ligjit nr. 12/2018 të ndryshuar,  

  

V E N D O S I: 

 

1-Konfirmimin në detyrë të subjektit të vlerësimit Florian Ramazan Sulejmani me 

funksion Drejtor i Drejtorisë së Verifikimit të Pastërtisë së Figurës dhe Monitorimit të 

Brendshëm në Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat. 
  

2. Vendimi i argumentuar me shkrim u njoftohet subjektit të vlerësimit, dhe SHÇBA, brenda 15 

ditëve pas përfundimit të seancës. 

  

3.Ky vendim publikohet në faqen zyrtare të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, në përputhje me 

pikën 8, të nenit 56, të Ligjit nr.12/2018, të ndryshuar. 
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4.Kundër këtij vendimi lejohet ankim brenda 45 ditëve nga data e njoftimit, në Gjykatën 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. 

  

5.Ky vendim u shpall sot më dt 27 Dhjetor 2019, në Tiranë. 

  

  

TRUPA E VLERËSIMIT 

 

Artur BAKU  

      KRYESUES 

 

 

Mirela UJKANI (MITI)         Alban LASKA 

           RELATOR                 ANËTAR 


