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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 

 

 

                                Tiranë, më 17.03.2020 

           

 

V E N D I M 

 

Nr. 16, datë 28.02.2020 

 

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

Alban Laska                   Kryesues 

 

Artur Baku        Relator 

 

Mirela Ujkani (Miti)   Anëtar 

 

asistuar nga anëtarët e sekretariatit teknik, Esmir Rringaj dhe Mariana Çela, më datë 07.02.2020, ora 

10.00, në Tiranë, në Pallatin e Koncerteve, (Ish –Pallati i Kongreseve), salla B, kati 0 mori në shqyrtim 

në seancë dëgjimore që i përket:  

 

SUBJEKTIT TË VLERËSIMIT:  Artan Pajo Shkëmbi, me funksion Drejtor i Drejtorisë Hetimore 

Qëndrore, në Departamentin për Policinë Kriminale pranë 

Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit. 

 

OBJEKTI:               Vlerësimi 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 relatorit të çështjes Artur Baku, 

vlerësoi shpjegimet e subjektit të vlerësimit dhe analizoi provat shkresore të paraqitura në vijim të 

rezultateve të hetimit; pasi dëgjoi subjektin e vlerësimit Artan Shkëmbi, i cili në seancën dëgjimore 

publike kërkoi konfirmimin e tij në detyrë; pasi shqyrtoi dhe analizoi çështjen në tërësi 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 i ndryshuar,   

 

V Ë R E N: 

 

 

I. RRETHANAT E ÇËSHTJES    

 

1. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit është organi që kryen procesin e vlerësimit 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, shtetasi Artan Pajo Shkëmbi, është subjekt 

i vlerësimit kalimtar nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit, për shkak të funksionit që ka mbajtur 

në datën e zhvillimit të procedurave të shortit 3.6.2019,  “Drejtorit të Drejtorisë Hetimore Qëndrore 

në Departamenti për Policinë Kriminale në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit”.  

3. Subjekti i vlerësimit Artan Shkëmbi, 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”.   

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 e përbërë nga Alban Laska Kryesues; Artur 

Baku Relator, dhe Mirela Ujkani (Miti) Anëtar. 

5. Trupa e vlerësimit në përputhje me Ligjin 12/2018, i ndryshuar si edhe me Rregulloren e 

Brendshme të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit (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 Artan 

Pajo Shkëmbi.  

6. Relatori i çështjes, nëpërmjet komunikimit elektronik zyrtar datë 20.6.2019, ka njoftuar subjektin e 

vlerësimit për fillimin e procesit të vlerësimit kalimtar, dhe i është bërë e njohur përbërja e Trupës 

së vlerësimit, duke i kërkuar subjektit të vlerësimit të deklarojë 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 në Komisionin e Jashtëm të 

Vlerësimit në datën 24.6.2019, duke shprehur se nuk është në kushtet e konfliktit të interesit me 

asnjë nga anëtarët e trupës së vlerësimit.  
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8. 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.  

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

parimin e ligjshmërisë, të barazisë përpara ligjit, të proporcionalitetit, duke garantuar të drejtën e 

subjektit të vlerësimit për një proces të rregullt ligjor.  

10. Procesi i vlerësimit kalimtar sipas përcaktimeve të nenit 4, të Ligjit 12/2018, i ndryshuar ka për 

objekt vlerësimin e pasurisë, kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale.   

11. Trupa e vlerësimit ka realizuar procesin e hetimit administrativ në bazë të Ligjit 12/2018 i 

ndryshuar, Ligjit 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 

deklaratat e dorëzuara nga vetë subjekti i vlerësimit në Ministrinë e Brendshme që janë: 

- Deklarata e Pasurisë;  

- Deklarata për Kontrollin e Figurës; 

- Formulari i Vetëvlerësimit Profesional;  

si edhe  

- Provat shkresore apo dokumentacione të administruara nga institucionet/organet publike dhe 

subjekte private në përputhje me Ligjin nr.12/2018 i ndryshuar; 

- Provat dhe shpjegimet me shkrim të subjektit të vlerësimit; 

- Si dhe ka marrë në konsideratë bashkëpunimin, gadishmërinë dhe sjelljen e subjektit gjatë 

procesit të vlerësimit.   

12. Trupa e vlerësimit në datën 08.01.2020, pasi dëgjoi relatorin dhe 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, si dhe pasi konstatoi se janë marrë të gjitha hapat e 

nevojshme për përfundimin e hetimit kryesisht për subjektin e vlerësimit Artan Pajo Shkëmbi, me 

Vendimin nr.2 datë 08.01.2020, vendosi;    

a. Të mbyllë hetimin kryesisht për subjektin e vlerësimit Artan Pajo Shkëmbi; 

b. Të njoftojë nëpërmjet adresës elektronike zyrtare subjektin për: 

- Përfundimin e procedurave të hetimit kryesisht; 

- Rezultatet e hetimit të pasqyruara në relacionin paraprak për të tre komponentët e vlerësimit 

pasuror, kontrollit të figurës dhe atij profesional; 

c. Të ftojë subjektin për t’u njohur me dosjen dhe me provat e administruara nga Komisioni, në 

përputhje me nenin 50, të ligjit nr. 12/2018, nenet 35 - 40 dhe 45 – 47, të Kodit të Procedurës 

Administrative, për t’u njohur me dosjen dhe për të paraqitur shpjegime.   

13. Hetimi administrativ përfshiu në procesin e vlerësimit, subjektin e vlerësimit, personat e lidhur si 

edhe 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” i ndryshuar.   
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14. Kryesuesi i Trupës së Vlerësimit në datën 30.01.2020, njoftoi subjektin e vlerësimit për zhvillimin 

e seancës dëgjimore në datën 7 shkurt 2020, ora 10:00, në Pallatin e Koncerteve, (Ish –Pallati i 

Kongreseve), salla B, kati 0, në përputhje me dispozitat ligjore të Ligjit 12/2018, i ndryshuar.  

 

II. SEANCA DËGJIMORE   

Seanca dëgjimore për subjektin e vlerësimit, Artan Pajo Shkëmbi, u zhvillua në përputhje me kërkesat 

e nenit 56, të ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar si edhe me Kodin e Procedurave Administrative. 

Subjekti i vlerësimit u paraqit në seancë dëgjimore, si dhe deklaroi si përfaqësues ligjor avokatin S.V.  

Gjatë seancës dëgjimore, pas fjalës së relatorit, subjekti i vlerësimit nëpërmjet përfaqësuesit të tij ligjor, 

paraqiti shpjegimet dhe parashtrimet lidhur me rezultatet e hetimit kryesisht, si edhe mbi procesin e 

vlerësimit në tërësi të kryer ndaj tij (të pasqyruara në proces verbalin e seancës dëgjimore).  

Subjekti i vlerësimit Artan Pajo Shkëmbi, në fund të seancës dëgjimore datë 7.02.2020, kërkoi 

konfirmimin në detyrë.  

Trupa e vlerësimit shpalli vendimin më datën 28.02.2020.  

 

III. QËNDRIMI I SUBJEKTIT TË VLERËSIMIT 

Trupa e vlerësimit në përputhje me nenin 49, pika 1, e Ligjit 12/2018, i ndryshuar, gjatë procesit të 

vlerësimit ka komunikuar me subjektin e vlerësimit me anë të postës elektronike, duke i bërë pyetje 

dhe kërkuar shpjegime, me qëllim vlerësimin e të gjitha fakteve dhe rrethanave.  

Subjekti i vlerësimit Artan Pajo Shkëmbi, ka qenë bashkëpunues gjatë gjithë procesit të vlerësimit në 

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

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

për bashkëpunim gjatë gjithë fazave të hetimit.   

 

IV. VLERËSIMI KALIMTAR  

Në zbatim të nenit 32, pika 2 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”, subjekti i vlerësimit Artan Pajo Shkëmbi ka dorëzuar në Ministrinë e 

Brendshme deklaratën e pasurisë në datën 3.5.2018, brenda afateve ligjore dhe ka numrin *** index, 

viti 2018.  

Hetimi administrativ konsistoi në: 

- verifikimin e vërtetësisë së deklarimeve në lidhje me gjendjen pasurore të deklaruar nga subjekti i 

vlerësimit;  

- 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;  

- evidentimin e ndonjë fshehjeje të mundshme të sendeve në pronësi apo në përdorim;  

- evidentimin e ekzistencës së mundshme të deklarimeve të rreme si edhe evidentimit të rasteve të 

konfliktit të interesit.  
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Komisioni ka mbajtur në konsideratë deklarimet e dhëna nga  subjekti për vërtetimet e të ardhurave për 

secilin vit kalendarik, të shoqëruara me dokumentacion zyrtar, shpjegimet e subjektit për burimin e të 

ardhurave, mbulimin e shpenzimeve/huave për personat e lidhur me to dhe shtetasve të tjerë. 

 

IV - A. VLERËSIMI I PASURISË 

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 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. 

 

Subjekti i vlerësimit në deklaratën e pasurisë në zbatim të ligjit 12/2018, ka deklaruar si vijon;  

 

1. Apartament banimi, Zyra e Regjistrimit Tiranë, Zona Kadastrale ****, Nr Pasurisë ***/**+*-*, 

Vol** Faqe ***, Sip 106.75 m2, blerë me Kontratë Shitblerje Apartameti nr ***rep, nr**/*kol, dt. 

14.02.2012. Vlera 60.000 euro. Pjesa takuese 100 %. 

Burimi i krijimit:  

Kursimet e grumbulluara nga të ardhurat nga puna e përbashkët me bashkëshorten në emigracion 

në Itali gjatë viteve 1992 – 2002. 

Në datën 15.10.2003 është blerë aparatamenti i banimit në Tiranë, në Zonën Kadastrale ****, 

nr.pasurie ***/**+*-**, vol ** faqe **** sip *** m2, me vlerë 43.000 USD.  

Ky apartament është shitur më datë 30.11.2011, me kontratë shitblerje nr****rep, nr****kol, me 

vlerë 7.910.000 lekë, me kursin e këmbimit të kohës 60.000 euro, vlerë me të cilën është blerë 

apartamenti i deklaruar më sipër. 

 

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

1.1 deklaratën e pasurisë dhe dokumentacion ligjor justifikues që subjekti ka bashkëlidhur 1 

1.2 dokumentacioni i administruar nga Komisioni 

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

gjatë procesit. 

 

b. Hetimi i kryer nga Komisioni në zbatim të Ligjit.  

1.4 ASHK, Tiranë,  me shkresën nr **/** prot, datë 05.08.2019, konfirmon se në emër të z. Artan Pajo 

Shkëmbi, është e regjistruar pasuri me nr.***, vol.**, fq.***, lloji apartament me sip.106.75m2. 

                                                 
1 Kontratëshitblerje apartamenti banimi, Zona Kadastrale ***, Nr pasurisë *** vol.**.faqe ***, Sip 106.75 m2 datë 8.02.2012, me Kontratë Shitblerje Apartameti nr *** Rep 

Nr**/* Kol. (Pjesa takuese 100 %). Vlera 60 000 Euro, në emër të Artan Shkëmbi; Kontratë sipërmarrje datë 6.4.2002, midis sipërmarrësit (***) Shpk dhe Artan Shkëmbi 

porositës, për porositjen e një apartamenti banimi me sipërfaqje 113 m2. Vlerë 43.000 dollar, paguar me këste; Kontratë shitje (pasuri e paluajtshme), datë 15.10.2003, nr *** 

rep nr*** kol, me palë shitëse shtetasit A.Th, A.Th, Th.Th, K.Th, Sh.Th,Sh.Th, A.Th, dhe palë blerëse Artan Shkëmbi dhe L. Shkëmbi. Vlerë 43.000 dollar; Kontratë shitblerje 

më datë 30.11.2011, nr *** Rep. Nr *** Kol, me vlerë 7 910 000 (shtatë million e nëntëqind e dhjetë mijë) Lekë; Dokumentacion për periudhën e punësimit në Shtetin Italian 

1992 – 2002, në origjinal, noterizuar dhe përkthyer në gjuhën shqipe, sipas vërtetimeve të “Institutit Kombëtar të Mbrojtjes Shoqërore”, punëdhënësi: Bar Billard Club 

********** dhe **********, Altamura Bari, Itali. 
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1.5 ILDKPKI me shkresën nr ****prot, dt. 21.6.2019, informon Komisionin se përputhet deklarimi 

në ILDKPKI, me deklarimin e bërë nga subjekti në deklaratën e pasurisë Vetting. 

1.6 Bazuar në shkresat e administruara në Komision për të ardhurat dhe shpenzimet u përgatit pasqyra 

financiare (tabela) “Të Ardhura-shpenzime” për periudhën nga 1992 deri në datën e deklarimit; si 

edhe deri në datën 30.6.2019,për subjektin e vlerësimit dhe personat e lidhur me të. 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) si edhe nga Instituti Kombëtar i Mbrojtjes Shoqërore të Shtetit 

Italian bazuar në parimin e arkëtim pagesave. Për shpenzimet e konsumit për familje Komisioni 

bazohet në të dhënat e deklaruara nga INSTAT dhe 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 

shpenzimi i konsumit mesatar vjetor për frymë. Për periudhën e qëndrimit në Itali si shpenzime 

jetese Komisioni iu referua vetëdeklarimit të subjektit të vlerësimit dhe në rastet e mungesës së 

deklarimit u bazua në analizën financiare të pasqyrës për të evidentuar rezultatin neto (kursimet), 

për subjektin e vlerësimit dhe të personave të lidhur me të2. Për çdo transaksion të kryer në monedhë 

të huaj, është realizuar përkthimi (këmbimi) i tyre në monedhën vendase në datën e kryerjes së 

transaksionit, referuar kursit të këmbimit në faqen zyrtare të Bankës së Shqipërisë3.  

1.7 Fillimisht analiza e të ardhura shpenzimeve konsistoi në verifikimin e burimeve financiare të 

ligjshme të vetëdeklaruara nga subjekti i vlerësimit që vijnë nga kursimet familjare për blerjen e 

apartamentit të parë në vlerën 43 000 USD, i cili konvertuar në monedhën vendase të datës kur ka 

ndodhur transaksioni është 4 997 460 lekë. Përmbledhësja e pasqyrës së të ardhurave dhe 

shpenzimeve, për blerjen e pasurisë së paluajtshme, në vitin 2003 në vlerën 43 000 $ (4 997 460 

lekë) me burim krijimi kursimet nga të ardhurat e krijuara gjatë qëndrimit në shtetin Italian 

konstatohet si vijon;  

 
       Burimi; Të dhënat e grumbulluara nga hetimi administrativ 

 

1.8 Ky apartament është shitur sipas kontratës së shitblerjes më datë 30.11.2011, në vlerën  60 000 Euro 

e konvertuar në monedhën vendase në vlerën 7 910 000 lekë. 

1.9 Vlera e pasurisë së paluajtshme e llojit “Apartament” ekzistues prej 60 000 euro, e konvertuar me 

kursin e këmbimit në datën e kryes së veprimit është 8 356 200 lekë. Pëmbledhësja e pasqyrës së 

të ardhurave dhe shpenzimeve, për blerjen e pasurisë së paluajtshme, në vitin 2012 në vlerën             

60 000 euro, me burim krijimi kursimet rezultojnë si vijon: 

 

                                                 
2 Llogaritja e shpenzimeve të konsumit në rastet kur mungon e dhëna nga INSTAT si edhe nuk mund të cmohet në mënyrë të besueshme nga viti i mëparshëm, Komisioni u 

mbështet në analizën financiare strukturore (ose ndryshe, njihet me emrin, në literaturat ndërkombëtare, analiza vertikale) të pasqyrës së të ardhurave dhe shpenzimeve duke 

marrë në konsideratë mesataren e ponderuar të peshës së “shpenzimeve të konsumit ndaj të ardhurave nga paga”, për “Familjen” e subjektit të vlerësimit.  
3 https://www.bankofalbania.org/Tregjet/Kursi_zyrtar_i_kembimit/Arkiva_e_kursit_te_kembimit/ 

Pasqyra e të ardhura-shpenzime;    Monedha Lekë

7,749,162.53                  

676,905.00                     

281,892.00                     

4,997,460.00                  

3,146,715.53                  

Rezultati neto ( kursimet)  deri në vitin  2002

Shpenzimet e vitit 2003

Shpenzim për blerje pasurie paluajtshme 43000$

Të Ardhurat e realizuara në vitin 2003

Diferenca (kursimet familjare " te ardhura-shpenzime")

https://www.bankofalbania.org/Tregjet/Kursi_zyrtar_i_kembimit/Arkiva_e_kursit_te_kembimit/
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               Burimi; Të dhënat e grumbulluara nga hetimi administrativ 

 

1.10 Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit në përfundim të hetimit për pasurinë e paluajtshme të llojit 

Apartament, me sip 106.75 m2., arrin në konkluzionin se: 

 Përputhet deklarimi i subjektit me dokumentacionin e dorëzuar dhe me përgjigjet e 

institucioneve përkatëse; 

 Subjekti vlerësimit dhe bashkëshortja kanë pasur burime financiare për blerjen e këtij 

apartamenti; 

 Subjekti ka bërë deklarim të saktë në përputhje me ligjin 12/2018, i ndryshuar. 

 

2 Depozitë bankare afatgjatë “Fonde për të ardhmen e fëmijës”, në emër të vajzës I.SH, në Bankën 

********* me nr. llogarie ********, sipas kontratës ***-*** *****, datë 05.02.2010, në vlerë 

fillestare 300.000 (Treqind mijë)Lekë. Vlera e depozitës 1.524.157.8 Lekë. Pjesa takuese është 0%. 

Burimi i krijimit:  

Derdhje nga kursimet familjare gjatë viteve 2010 – 2018, si dhe nga dhuratat e bëra nga familjarët 

dhe shtesat e përfituara nga interesat e maturuara.  

 

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

2.1 deklaratën e pasurisë dhe dokumentacion ligjor justifikues që subjekti ka bashkëlidhur; 

2.2 dokumentacioni i administruar nga Komisioni; 

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

të dërguara nëpërmjet postës elektronike, apo nëpërmjet prapësimeve të datës 22.01.2020 

 

b. Hetimi i kryer nga Komisioni në zbatim të Ligjit.  

2.4 Banka *****  me shkresën nr ****prot, dt. 13.11.2019, informon Komisionin se I. Artan Shkëmbi, 

ka pasur llogari pranë “*****”, Sh.a. me nr ******. Nga verifikimi i dokumentacionit, rezulton se 

shtetësja I.A.Shkëmbi, ka qenë dhe është mbajtëse e llogarive si vijon;  

a. Llogaria nr **********, monedha Lekë, data hapjes 5 shkurt 2010.  

b. Llogaria nr **********, monedha Euro e hapur më datë 31.12.2018, në vlerën 2.804 euro.  

c. Llogaria nr ********, monedha Euro e hapur më datë 23.7.2019, në vlerën 2.048 euro. 

Bashkëlidhur i është vendosur pasqyra e lëvizjeve të bankës (statement bank), për të treja 

llogaritë.  

Nga shqyrtimi i lëvizjeve në llogaritë bankare konstatohet se: 

Llogaria nr ********** monedha Lekë me datë të hapjes 5 shkurt 2010, në emër të I.SH, ka vlerën 

fillestare 300.000 lekë. Në datën 31.12.2018 kjo llogari  rezulton me gjendjen 0.00 (zero) lekë. Kjo 

llogari është kredituar ndër vite nga tre shtetase, L.SH (bashkëshortja e subjektit të vlerësimit) dhe 

Pasqyra e të ardhura-shpenzime;    Monedha Lekë

17,688,428.38               

Të ardhura të realizuara gjatë vitit 2012 976,469.62                     

443,644.00                     

Shpenzim  për blerje pasurie të paluajtshme 60000€ 8,356,200.00                  

Shpenzim për blerje pasurie të luajtshme 1,348,443.00                  

8,516,611.00                  Diferenca (Të ardhura-Shpenzime)

Rezultati neto (kursimet) progresive  deri në vitin 2011

Shpenzimet e vitit 2012
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P.A, (nëna e bashkëshortes së subjektit të vlerësimit), dhe I.SH (vajza e subjektit të vlerësimit) 

konkretisht: 

Fonde të kredituara nga L.Sh. në llogarinë *****“Fonde për të ardhmen e fëmijës”, në emër të I.SH, 

janë në total shuma 600 000 lekë (500 000 Lekë në vitin 2010  dhe 100 000 Lekë në vitin 2011). 

Fonde të kredituara nga shtetësia P.A (gjyshja e mbajtësit të llogarisë, nëna e bashkëshortes), në 

llogarinë *****“Fonde për të ardhmen e fëmijës”, në emër të I.SH, janë në total shuma 623 000 

lekë. 

Fonde të kredituara nga vetë I.SH në llogarinë ******* “Fonde për të ardhmen e fëmijës”, në emër 

të I.SH, janë në total shuma 40 000 lekë.  

2.5 Për sa më sipër Komisioni kreu analizen financiare për bashkëshorten e subjektit të vlerësimit për 

të verifikuar ligjshmërinë e burimeve financiare që kanë sjellë edhe kreditimin e llogarisë së 

depozitës. Nga analiza konkludohet se shtetësja L.Sh. ka patur burime të llojit “Kursime” deri në 

vitin 2010 të mjaftueshme për kryerjen e kreditimeve si vijon;  

 

 
        Burimi; Të dhënat e grumbulluara nga hetimi administrativ 

 

2.6 ILDKPI me shkresën nr *****prot, dt. 21.6.2019, informon Komisionin se në deklaratën e vitit 

2017, subjekti i vlerësimit ka deklaruar llogarinë e depozitës në emër të vajzës.  

 

2.7 Për burimin e vlerës së kredituar prej 623 000 lekë nga znj.P.A, në emër të I.Sh, subjektit i është 

kaluar barra e provës dhe në prapësimet e datës 22.1.2020 “Prapësimet lidhur me relacionin datë 

08.01.2020” shprehet si vijon;   

“ Më 09.11.2011 është depozituar nga P.A., shuma 100 000 lekë burimi i së cilës dhuratë e tezes së 

vajzës A.A, e cila jeton në Bruksel/Belgjik por veprimi është kryer nga P.A pasi ne jetonim në Berlin. 

Më 20.02.2013, është depozituar nga P.A shuma 200 000 lekë burimi i së cilës janë kursimet e P.A. 

Më 01.12.2017 është depozituar nga P.A.shuma 323 000 lekë. Megjithëse kjo shumë është 

depozituar nga P.A, ajo thjesht ka kryer veprimin pasi burimi i kësaj shume kanë qënë nga pakësimi 

i depozitës së kursimit të L.SH në Bankën**** dhe nga interesat e përfituara më datë 05.07.2017 

nga Obligacionet në ***** bank.  

Kjo shtesë në depozitën e I.SH është pasqyruar edhe në Deklarimin periodik vjetor për 2017 në 

ILDKPKI.  Bashkëlidhur gjeni kopje të këtij deklarimi.  

Sa më sipër, deklarimi i bërë nga ana ime lidhur me depozitën bankare të vajzës I.SH. është i saktë 

sepse burimi është derdhje nga kursimet familjare për periudhën 2010-2018, shtesa të përfituara 

nga interesa të aplikuara dhe nga dhurata të bëra nga familjarët . 

Për ti krijuar Komisionit bindjen se P.A. kishte kapacitet financiare, përveç provave të dorëzuara 

më parë, po ju vemë në disozicion edhe materiale të tjera shtesë që nuk i kemi depozituar më parë: 

Dokument të bankës OTP “Historik lëvizje të P.A”.  

Pasqyra e të ardhura-shpenzime;    Monedha Lekë

6,454,376.88                  

Të ardhura të realizuara gjatë vitit 2010 1,120,369.50                  

427,860.00                     

Shpenzime për Investim të kryera (kreditimi) 500,000.00                     

6,646,886.38                  

Rezultati neto (kursimet) progresive  deri në vitin 2009

Shpenzimet e vitit 2010

Diferenca (Të ardhura-Shpenzime)
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2.8 Komisioni, pasi mori në shqyrtim dokumentacionet shtesë të bankës OPT në emër të P.A. konstaton 

se ka patur burime të mjaftueshme financiare për kreditimin e llogarisë së I.Sh.  

2.9 Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit në përfundim të hetimit arrin në konkluzionin se: 

 Subjekti vlerësimit dhe bashkëshortja kanë pasur burime financiare për krijimin e asetit 

“Depozitë bankare” në emër të vajzës. 

 Subjekti i vlerësimit ka bërë deklarim të saktë në përputhje me ligjin 12/2018, i ndryshuar. 

 

3 Apartament banimi, në përfundim e sipër, në “Ishëm të Durrësit”, sipas kontratës premtim shitje 

nr. ****Rep, nr.****/*Kol, dt. 16.11.2016, vlera 30 000 Euro. Detyrimi i mbetur më datë 

30.05.2018, është 2 000 euro.  

Burimi i krijimit:  

Paksimi i huasë së kthyer në vlerën 1 800 000 nga z. A.C.; 

Kursimet familjare dhe interesat bankare gjatë viteve 2009 – 2016.4 

 

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

3.1 deklaratën e pasurisë dhe dokumentacion ligjor justifikues që subjekti ka bashkëlidhur; 

3.2 dokumentacioni i administruar nga Komisioni; 

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

të dërguara nëpërmjet postës elektronike5. 

 

b. Hetimi i kryer nga Komisioni në zbatim të Ligjit.  

3.4 ILDKPKI, me shkresën nr ****prot, dt. 21.6.2019 infomon Komisionin se në deklaratën e datës 

25.03.2017, subjekti ka deklaruar: Ap. banimi, në ndërtim e sipër, në “Ishëm të Durrësit”, sipas 

kontratës premtim shitje, Nr. Rep.***Nr, Kol *** date 16.11.2016, me vlerë 28 000 Euro.  

3.5 ASHK Kavajë/Durrës me shkresat përcjelëse nr***/***prot konfirmojnë se subjekti i vlerësimit 

dhe personat e lidhur me të nuk kanë pasuri të paluajtshme të regjistruar në emrin e tyre apo të jenë 

aplikues për proces legalizimi. 

3.6 Për blerjen e pasurisë së paluajtshme në vlerën 30 000 €, është paguar vetëm vlera prej 28 000 euro 

e përkthyer (këmbimi) me kurs këmimit në datën e nënshkrimit të kontratës ( 1euro=136.03 Lekë), 

është 3 808 840 lekë, dhe kjo vlerë që faktikisht është paguar është marrë në konsideratë në 

përgatitjen e pasqyrës të ardhura-shpenzime. 

Pasqyrave financiare për subjektin e vlerësimit dhe personat e lidhur me të, rezulton si vijon.  

 

                                                 
4 Ky deklarim pasohet me shkrimin të mëtejshëm, por jo me shenjën dallues “•”, sic është vlerësuar tek burimi i krijimit, ndaj Komisioni duke e cmuar informacionin e dhënë 

të rëndësishëm do e evidentoj trajtimin e tij në vijim me numrin 4 (katër).  
5
 Kontratë - Premtim shitje Nr. Rep. ****, Nr.****/* Kol, 16.11.2016, vlera 30.000 Euro; Mandat arkëtimi Nr **, datë 04.04.2016 në shumën 600.000 lekë; Mandat arkëtimi 

Nr **, datë 11.05.2016 në shumën 700.000 lekë; Mandat arkëtimi Nr **, datë 13.07.2016 në shumën 900.000 lekë; Mandat arkëtimi Nr **, datë 20.09.2016 në shumën 900.000 

lekë; Mandat arkëtimi Nr**, datë 14.11.2016 në shumën 600.000 lekë; Mandat arkëtimi Nr ****, datë 13.06.2017 në shumën 205 euro, paguar  për aksesore shtesë 

shoqërise  ‘’*******’’ shpk  (jashtë kontrates së premtimit); Kontratë shitblerje nr****Rep / nr ***/*Kol, datë 21.07.2015, me vlerë 5 000 euro; Kontratë shitje automjetit, tipi 

***** marka DAIMLER CRYSLER, targa ******, më datë25.03.2016, Nr.**** Rep ***/* Kol. Pala shitësë: L.Shkëmbi dhe pala blerëse: A.L. Cmimi: 900 000 Lekë 

(nëntëqindmijë lekë). 
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            Burimi; Të dhënat e grumbulluara nga hetimi administrativ 

 

3.7 Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit në përfundim të hetimit për pasurinë e paluajtshme të llojit 

Apartament në Ishëm Durrës, arrin në konkluzionin se: 

 Përputhet deklarimi i subjektit me dokumentacionin e dorëzuar dhe me përgjigjet e 

institucioneve përkatëse; 

 Subjekti vlerësimit dhe bashkëshortja kanë pasur burime financiare për blerjen e këtij 

apartamenti; 

 Subjekti ka bërë deklarim të saktë në përputhje me ligjin 12/2018, i ndryshuar. 

 

4 Në të dhënat konfidenciale, në vazhdim të burimit të krijimit të pasurisë numër 3 të 

lartëpërmendur, subjekti i vlerësimit ka deklaruar “Me këto kursime është blerë dhe shitur automjeti 

Volkswagen Passat, me vlerë 5 000 euro, sipas kontratës së shitjes, Nr.*** Rep, Nr.*** Kol, datë 

21.7.2015 dhe Autoveturë tip DAIMLER CRYSLER dt. 25.03.2016, me vlerë 900 000 lekë, sipas 

kontratës së shitjes nr.***rep, nr.*** kol. 

 

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

4.1 deklaratën e pasurisë dhe dokumentacion ligjor justifikues që subjekti ka bashkëlidhur; 

4.2 dokumentacioni i administruar nga Komisioni; 

 

b. Hetimi i kryer nga Komisioni në zbatim të Ligjit.  

4.3 Nga deklarimi i subjektit të vlerësimit konstatohet se janë dy automjete, (a)automjeti tip DAIMLER 

CRYSLER i cili është blerë dhe shitur dhe në datën e deklarimit të pasurisë sipas Ligjit 12/2018 i 

ndryshuar, nuk ka qenë në pronësi të tij, si edhe (b) automjeti marka Volkswagen Tipi ****, i cili 

konstatohet të jetë blerë dhe shitur, dhe në datën e deklarimit të pasurisë sipas Ligjit 12/2018 i 

ndryshuar, nuk ka qenë në pronësi të subjektit. Komisoni kreu hetimin e thelluar në lidhje me 

deklarimin e subjektit të vlerësimit.  

4.4 ILDKPKI me shkresën nr ****prot, dt. 21.6.2019, informon Komisionin se përputhet deklarimi 

në ILDKPKI, me deklarimin e bërë nga subjekti në deklaratën e pasurisë Vetting. 

4.5 Automjeti, tip DAIMLER CRYSLER, është blerë më datë 16.07.2012, sipas kontratës Nr.***** 

Rep **** Kol. Nga shqyrtimi i kontratës konstatohet se pala shitësë është shtetasi A.Rr, dhe pala 

blerëse L.SH (bashkëshortja e subjektit të vlerësimit), çmimi: 2 700 euro.  Kjo vlerë e konvertuar 

në monedhën vendase është 370 683 lekë. 

4.6 Duke u konstatuar se është bashkëshortja palë blerëse Komisioni verifikoi deklaratën e pasurisë  së 

personave të lidhur me subjektin e vlerësimit në të cilën konstatohet se ky automjet është deklaruar 

Pasqyra e të ardhura-shpenzime;    Monedha Lekë

7,286,856.27                  

Të ardhura të realizuara gjatë vitit 2016 2,826,434.52                  

781,204.00                     

Shpenzim për blerje pasurie të paluajtshme 28000€ 3,808,840.00                  

Shpenzim për blerje pasurie të luajtshme 300,000.00                     

5,223,246.79                  

Rezultati neto(kursimet progresive  deri në vitin 2015

Shpenzimet e vitit 2016

Diferenca
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në formularin e pasurisë sipas Ligjit 12/2018, nga bashkëshortja e subjektit të vlerësimit me burim 

kursimet familjare të viteve 2010 – 2012. 

4.7 DPSHTRR, me shkresën nr *****prot, dt. 09.07.2019 konfirmon deklarimin e subjektit të 

vlerësimit.  

4.8 Nga analiza financiare konstatohet se subjekti i vlerësimit ka patur burime nga kursimet financiare 

për blerjen e automjetit në vlerën 370 683 lekë si vijon;  

 
   Burimi; Të dhënat e grumbulluara nga hetimi administrativ 

 

4.9 Automjeti, marka DAIMLER CRYSLER, targa *******, më datë 25.03.2016, është shitur sipas 

kontratës nr.***rep, nr.***/*kol. Nga shqyrtimi i kontratave konstohet se pala shitësë është L.Sh 

dhe pala blerëse shtetasi A.L, çmimi i shitjes 900 000 lekë. 

4.10DPSHTRR, me shkresën nr ***** datë 09.07.2019 konfirmon deklarimin e subjektit të vlerësimit 

për shitjen e automjetit. 

4.11Komisioni konstaton për sa më sipër se subjekti i vlerësimit ka pasur burime të ligjshme financiare 

për blerjen e Automjetit tip DAIMLER CRYSLER, targa ******* e blerë më datë 16.07.2012, 

sipas kontratës nr.*****rep, nr.****kol, dhe e shitur më datë 25.03.2016, sipas kontratës nr.*** 

rep, nr.***/*kol. Ai ka bërë deklarim të saktë dhe nuk ka kryer fshehje të pasurisë. 

4.12Automjet marka Volkswagen Targa *******, është blerë në vlerën 7 000 Euro sipas kontratës 

nr****rep, nr****kol, dt. 2.10.2012. Kjo vlerë e konvertuar me kursin e këmbimit në datën e 

kryerjes së transaksionit është 977 760 lekë.  

4.13DPSHTRR, me shkresën nr.****prot, dt. 09.07.2019 konfirmon deklarimin e subjektit të 

vlerësimit për shitjen e automjetit.  

4.14Nga analiza financiare konstatohet se subjekti i vlerësimit ka patur burime nga kursimet financiare 

për blerjen e automjetit marka Volkswagen si vijon;  

 
   Burimi; Të dhënat e grumbulluara nga hetimi administrativ 

4.15 Automjeti tip Volkswagen është shitur sipas kontratë shitblerje nr ****rep, nr ***/*kol, dt. 

21.07.2015, me vlerë 5.000 euro. Nga shqyrtimi i kontratës konstatohet se palë shitësë është 

Pasqyra e të ardhura-shpenzime;    Monedha Lekë

17,688,428.38               

Të ardhura të realizuara gjatë vitit 2012 976,469.62                     

443,644.00                     

Shpenzim  për blerje pasurie të paluajtshme 60000€ 8,356,200.00                  

Shpenzim për blerje pasurie të luajtshme  370683 L 370,683.00                     

Shpenzim për blerje pasurie të luajtshme  977760 L 977,760.00                     

8,516,611.00                  Diferenca (Të ardhura-Shpenzime)

Rezultati neto (kursimet) progresive  deri në vitin 2011

Shpenzimet e vitit 2012

Pasqyra e të ardhura-shpenzime;    Monedha Lekë

17,688,428.38               

Të ardhura të realizuara gjatë vitit 2012 976,469.62                     

443,644.00                     

Shpenzim  për blerje pasurie të paluajtshme 60000€ 8,356,200.00                  

Shpenzim për blerje pasurie të luajtshme  370683 L 370,683.00                     

Shpenzim për blerje pasurie të luajtshme  977760 L 977,760.00                     

8,516,611.00                  Diferenca (Të ardhura-Shpenzime)

Rezultati neto (kursimet) progresive  deri në vitin 2011

Shpenzimet e vitit 2012
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subjekti i vlerësimit A.Shkëmbi dhe palë blerëse është shtetasi A.L. Vlera 5 000 Euro, e konvertuar 

në monedhën vendase është 668 400 lekë.  

4.16 Komisioni konstaton për sa më sipër dhe arrin në konkluzionin se: 

 Përputhet deklarimi i subjektit me dokumentacionin e dorëzuar dhe me përgjigjet e 

institucioneve përkatëse; 

 Subjekti vlerësimit dhe bashkëshortja kanë pasur burime financiare për blerjen e autoveturave; 

 Subjekti ka bërë deklarim të saktë në përputhje me ligjin 12/2018, i ndryshuar 

 

5 Huadhënie e formalizuar me kontratë noteriale me vlerë 6 000 000 lekë. Aktualisht kjo hua është 

pakësuar në vlerën 4 200 000 lekë, pasi 1 800 000 lekë, janë shlyer më datë 20.09.2016. Kontrata 

nr *** rep, nr ***/* Kol, dt. 24.3.2016.  

Burimi i krijimit:  

Kursimet e përbashkëta familjare në vlerën 40 000 Euro, të akumuluara nga të ardhurat gjatë viteve 

1992-2002, në emigracion në Itali, ju dhanë hua familjarit A.T (kunati), e paformalizuar me akt 

noterial.  

Kjo hua u kthye nga A.T në form “Dhënie Kuota kapitali” në emër të bashkëshortes L.SH. me 

kontratë blerje kuotash nr ****rep, nr ***kol, dt. 20.5.2013, ekzaktësisht në vlerën 50% të kuotave 

të kapitalit të shoqërisë “***-********” shpk me NIPT ***********.  

Këto kuota u shitën me Vendim të Asamblesë së Ortakëve të kësaj shoqërie nr***rep, nr *** kol, 

dhe me Kontratë e shitje kuotash nr ***rep, nr***kol, dt. 12.02.2014, me vlerë 6.550.000 Lekë. 

Gjatë periudhës si zotëruese kuotash shoqëria nuk ka ndarë divident, sipas Bilancit të kësaj shoqërie 

dokumenti bashkëlidhur.  

Në mars të vitit 2014 nga shuma e përfituar nga shitja e kuotave i është dhënë hua në vlerën                   

6 000 000 Lekë mikut të familjes z. A.C.  

Aktualisht kjo hua e dhënë është reduktuar në vlerën 4 200 000 lekë, nga të cilat 1 800 000 lekë 

janë shlyer në datë 20.09.2016. 

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

5.1 deklaratën e pasurisë dhe dokumentacion ligjor justifikues që subjekti ka bashkëlidhur6; 

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, apo nëpërmjet prapësimeve të datës 22.01.2020, 28.1.2020 

dhe gjatë seancës dëgjimore. 

 

b. Hetimi i kryer nga Komisioni në zbatim të Ligjit.  

5.4 Qëndra Kombëtare e Biznesit në faqen zyrtare online të saj konstatohet se janë shitur  me vendim 

të Asamblesë së Ortakëve së Shoqërisë “***********”, nr.1, datë 1.12.2014, formalizuar me 

kontratë shitje kuotash nr.***rep, nr.***kol, dt. 12.02.2014, me vlerë 6 550 000 lekë, kuotat e 

Shoqërisë “***********. Nga shqyrtimi i dokumentacionit konstatohet se L.SH, ka qënë ortake së 

                                                 
6 Kontratë blerje kuotash Nr.1186 Rep. Nr 578 Kol, datë 20.05.2013, të kapitalit të Shoqërisë “***” Shpk, me Nipt ****;  Vendim i Asamblesë së ortakëve të Shoqërisë “***-*********” Shpk, datë 

17.06.2013.; Deklaratë noteriale për njohje detyrimi datë 24.03.2016, nr *** Rep/ nr ***/* Kol, me palë L.Sh, dhënës i shumës, dhe shtetasi A.C, përfitues i shumës në vlerë 6.000.000 lekë.  
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bashku me blerësin A.K, secili nga 50% të kuotave të kapitalit të Shoqërisë “**********” Sh.p.k. 

Shitësi L.SH ortakë zotëruesë me 50% të kuotave të kapitalit të Shoqërisë “**********” Sh.p.k, 

me anë të kontratës së sipërcituar i ka kaluar nëpërmjet shitjes 50% të kuotave të kapitalit që ka 

pasur në zotërim kundrejt vlerës 6 500 000 lekë. 

5.5 ILDKPKI, me shkresën nr.****prot, dt. 21.6.2019 konfirmon se përputhet deklarimi i subjektit të 

vlerësimit në deklaratën Vetting me atë të deklaruar pranë ILDKPKI, në lidhje me veprimet e 

cituara më sipër. 

5.6 Në lidhje me kryerjen e veprimeve të sipër cituara, konkretisht dhënë hua në shumën 40 000 euro 

dhe kthimin e saj, blerje kuotash në vlerën 6 500 000 lekë, shitjen e kuotave në vlerën 6 500 000 

lekë dhe dhënia hua të shumës 6 000 000 lekë, Komisionit i ka rezultuar që këto veprime nuk janë 

kryer në formë noteriale dhe nëpërmjet transaksioneve bankare, në momentin e kryerjes së veprimit, 

duke ngritur kështu dyshime në vërtetësinë e veprimeve të deklaruara dhe në mungesën e burimit 

financiar ligjor. Për këto arsye Komisioni i ka kërkuar informacion sqarues subjektit të vlerësimit 

gjatë procesit.  

5.7 Subjekti i vlerësimit, gjatë gjithë procesit nëpërmjet postës elektronike, pasi u njoh me 

relacionin paraprak, por edhe gjatë seancën degjimore publike, ka sqaruar dhe informuar 

komisionin, duke deklaruar se: 

- Për periudhën 1992-1996, kohë kur ne nuk kishim formalizuar qëndrimin tonë në Itali dhe nuk 

mund të kishim llogari bankare, kursimet tona të krijuara nga puna në emigracion në Itali, i kemi 

dërguar në CASH nëpërmjet z.A.T. (burri i motrës së bashkëshortes), i cili udhëtonte shpesh herë 

në Itali për arsye biznesi. Ka qënë ai që ka administruar të ardhurat tona në funksion të aktivitetit 

të tij ekonomik, (në formën e huasë), fakt të cilin e kemi provuar me të gjithë dokumentacionin e 

depozituar më parë tek Komisioni si korrespondencat familjare të periudhës së sipërcituar. Duke 

qënë se interesi ynë ishte që bashkëshortja të përfshihej në biznes privat, u gjykua që në ëmer të 

saj, të bliheshin kuotat e kapitalit të shoqërise ***-**************. Sqarojmë se shitja e kuotave 

të kapitalit është bërë me miratim të Asamblesë se Ortakëve të Shoqërisë. Kontrata parashikon të 

gjitha detyrimet ligjore sipas Ligjit të shoqërive tregëtare, dhe u hartua në formën e kërkuar nga 

ky ligj. Pagesa e çmimit të kontratës është bërë nëpërmjet kompesimit të detyrimit në formë huaje 

që A.T kishte ndaj familjes sonë. Theksojmë se kontrata në përmbajtjen e saj, ka parashikuar që 

çmimi i shitjes është paguar jashtë zyrës noteriale, pa përmendur mënyrën e pagesës. Përshkrimi 

në kontratë ka pasqyruar situatën faktike të shitjes së kuotës që do të thotë që pala Shitëse nuk ka 

pasur dhe nuk ka pretendime për kryerjen e pagesës nga ana e palës Blerëse znj. L.SH.. Ky pohim 

vërtetohet me deklaratën noteriale Nr. **Rep, Nr. ** Kol., datë 20.01.2020, që z. A.T ka dhënë 

në lidhje me këtë detyrim. Në kontratë nuk është thënë që cmimi i shitjes do të paguhet në të 

ardhmen, dhe kjo e dhënë apo ky përshkrim të sillte dyshime në Komision. Palët pjesmarrëse në 

këtë transaksion, nuk kishin arsye të bënin një pagesë fiktive apo të kryenin veprime juridike në 

mashtrim të ligjit. Për më tepër që z.A.T. në periudhën në fjalë ka qenë një biznesmen i suksesshëm, 

dhe bizneset e veta të krijura nga ai ndër vite, të tilla si ****/*****/**** etj, gjeneronin të ardhura 

të mjaftueshme. Në këtë kontratë palët kanë hyrë me vullnetin e tyre të plotë, për të formalizuar një 

marrdhënie e cila ka filluar ndër vite në kushtet e mirëkuptimit familjar që kemi patur me njëri 

tjetrin. Referuar Ligjit “Për tregëtarët dhe shoqëritë tregëtare” nr. 9901 date 14.04.2008 në nenin 

Neni 73 të tij shprehet qartë: 
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-Kuotat e kapitalit të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar e të drejtat që rrjedhin prej tyre mund 

të fitohen apo kalohen nëpërmjet:  

a) kontributit në kapitalin e shoqërisë; b) shitblerjes; c) trashëgimisë; ç) dhurimit;d) çdo mënyre 

tjetër të parashikuar me ligj.   

Duke iu referuar dispozites juridike si më lart, kontrata e shitjes së kuotës nga z.A.T tek znj. L.SH 

është ligjore sipas pikës b) të nenit të cituar më lart, dhe ka sjellë efekte për palët. Gjithashtu 

kontrata e shitjes së kuotës në asnje rast nuk kërkon si kusht respektimin e një formaliteti ligjor. 

Për sa më lart pretendimi dhe konkluzioni i Komisionit që kontrata nga ana substanciale nuk është 

bërë ne formën e kërkuar nga ligji nuk qëndron për arsye se:  

Kontrata,  

- është lidhur ndërmjet subjekteve që kanë zotësi juridike për të vepruar, 

- shitësi ka pasur tagra të hyjë në një marrëdhënie të tillë tregëtare juridike, 

- kontrata është bërë në formë të shkruar (madje edhe e noterizuar) sikurse e kërkon ligji specifik, 

- kontrata është rregjistruar në Qëndrën Kombëtare të Rregjistrimit (sot të Biznesit), 

- Ka sjellë efekte për palët. 

Duke konsideruar të gjitha të dhënat e cituara më lart, konkluzioni mbi veprimin juridik të 

vlesuar nga ana e Komisionit nuk qëndron.  

Në lidhje me kryerjen e pagesës nëpërmjet kompesimit, mund ti referohemi Kodit Civil dhe 

konkretisht neneve që vetë Komisioni citon: Nenet 514 -515 të Kodit Civil. 

Duke mbajtur parasysh që Shitësi ka pasur detyrim të likujdojë vlerën e marrë hua nga znj. L.SH, 

si dhe duke qenë se edhe znj. L.SH ka pasur detyrim të likujdojë vlerën e kuotave të blera, natyrisht 

kjo është një marrëdhënie detyrimi e dyanshme.   

Në kushtet që kemi të bëjmë me nje kontratë shitje kuotash është evident fakti që pala blerëse znj. 

L.SH. ka detyrim monetar për z. A.T për cmimin e blerjes së kuotave. 

Duke përdorur të gjitha argumentat dhe bazën ligjore të Komisionit, pikërisht provohet që pagesa 

për vlerën e kuotave të blera/cmimi i shitjes së kuotave, është kompesuar me vlerën që z.A.T 

kishte detyrim për likujdim, të cilën e sqaruam në cështjet si më lart.  

Kjo praktikë e kompesimit të detyrimit, është e njohur gjerësisht në shoqëritë tregëtare në 

Republikën e Shqipërisë. Fakti që nëse kompania ka detyrim ndaj ortakut/ve të saj, si psh likujdimin 

e dividentit dhe ky detyrim nuk paguhet, shpesh konsiderohet që ky detyrim monetar të njihet si hua 

e ortakut ndaj shoqërisë (madje edhe me interesa), apo konsiderohet si zmadhim i kapitalit –

kontribut i ortakut në kapital etj.  

Në përfundim, sërish, nuk kemi krijuar të ardhura, të cilat të konsiderohen të jashtëligjshme, 

dhe nga burime të dyshimta. 

Në vijim, subjekti deklaron se “..Transaksioni financiar ndërmjet L.SH. dhe A.C vërtetohet që është 

i kryer në vitin 2014, pasi vetë palët me vullnet të lirë e kanë rikonfirmuar në vitin 2016, ku e kanë 

njohur këtë transaksion dhe pala huamarrëse e njeh këtë detyrim. Akti nënligjor Udhëzimi i 

Ministrit të Financave Nr.24, datë 02.09.2008 i ndryshuar “Për Procedurat Tatimore në 

Republikën e Shqipërise” shprehet si më poshtë:  

Kufizimi i parashikuar në nenin 59 të ligjit dhe në këtë pikë të udhëzimit jepet për transaksionet 

mbi vlerën 150 mijë lekë që kryhen me para në dorë ndërmjet dy personave të tatueshëm, fizikë 

ose juridik tregtarë. Mosrespektimi i tij konsiderohet shkelje dhe aplikohet dënimi i përcaktuar në 

përputhje me përcaktimet e nenit 120 të ligjit. Ky kufizim nuk aplikohet kur pagesa kryhet për një 
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transaksion midis një personi tregtar dhe një individi, pavarësisht se vlera e transaksionit është 

mbi 150 mijë lekë. 

Në kushtet që transaksioni është kryer ndërmjet dy individëve dhe jo subjekte juridike apo persona 

fizik, nuk është i detyrueshëm që ky transaksion të kalojë nëpërmjet sistemit bankar....” 

“Për këtë cështje organet tatimore dhe vetë Ministri i Financave ka saktësuar me Udhëzimin Nr. 

4, date 25.01.2014, botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 6, datë 30 janar 2014, që detyrimi që subjektet 

duhet të paguajnë vetëm nëpërmjet sistemit bankar mbi 150,000 lekë vlen vetëm për subjektet 

juridike ndërmjet tyre apo kur palë është edhe personi fizik tregëtar. Ky saktësim është bërë për të 

mos lënë vend për dyshime dhe interpretime të gabuara nga institucione shtetërore si organet 

tatimore apo cdo organ tjetër i ngarkuar me ligj. Pra nuk mund të konsiderohet si shkelje e Ligjit 

të Procedurave Tatimore, fakti që pagesa ndërmjet (dy individëve) nuk është kryer nëpërmjet 

sistemit bankar. Këtë akt nënligjor mund ta aksesoni në adresën e Drejtorisë së Përgjithshme të 

Tatimeve:  
file:///C:/Users/1/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8ëekyb3d8bbëe/TempState/Doënloads/UMF%20nr.24,%20date%2002.09.2

008,%20PÃ«r%20Procedurat%20Tatimore%20,%20i%20ndryshuar%20(1).pdf.  

 

5.8 Analiza financiare e Komisionit, konstaton se subjekti i vlerësimit ka burime të ligjshme financiare 

si vijon;  

 
              Burimi; Të dhënat e grumbulluara nga hetimi administrativ 

 

5.9 Në përfundim të këtij shqyrtimi administrativ konkludohet se, subjekti i vlerësimit në periudhën 

1992-2002 ka patur burime të ligjshme për dhënien e huasë në vlerën prej 40 000 Euro. Në kushtet 

kur, veprimet lidhur me shlyerjen e kësaj huaje nga shtetasi A.T, u kryen përkundrejt kontratës së 

shitjes së kuotave në vitin 2013, nga ana e komisionit u krijua dyshimi për mungesë të burimit 

financiar ligjor. Ekzistenca e borxhit të A.T. kundrejt subjektit, pikërisht në vlerën 40 000 euro, 

përligj faktin që, në momentin e shitjes së kuotave në vitin 2013, subjekti nuk ka patur detyrimin 

financiar të kalojë vlerë e këtyre kuotave të blera në favor të kunatit të tij.   

 

5.10 Nga analiza financiare konstatohet se subjekti i vlerësimit (në vitin 2013), ka patur burime 

financiare të mjaftueshme për të kryer blerjen e këtyre kuotave. Ndaj dyshimi i krijuar lidhur me 

“mosmbulimin në burim” apo lidhur me “kryerje të veprimeve fiktive”, nuk qëndron. Për më tepër 

që subjekti këto veprime nuk i ka fshehur asnjëherë, por i ka deklaruar në deklaratën “Vetting”, në 

deklarimin pranë ILDKPKI, në Qëndrën Kombëtare të Biznesit dhe në Drejtorinë e Përgjithshme 

të Tatimeve.  

 

 

Pasqyra e të ardhura-shpenzime;    Monedha Lekë

17,686,883.38               

4,421,720.84                  

5,516,000.00                  

7,749,162.53                  

Te ardhurat  deri në vitin  2002

Shpenzimet deri në vitin 2002

Dhënie Huaje të tretëve 40 000 Euro

Diferenca (kursimet familjare " te ardhura-shpenzime")

file:///C:/Users/1/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/UMF%20nr.24,%20date%2002.09.2008,%20PÃ
file:///C:/Users/1/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/UMF%20nr.24,%20date%2002.09.2008,%20PÃ
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  Burimi; Të dhënat e grumbulluara nga hetimi administrativ 

 

5.11   Komisioni konstaton për sa më sipër se: 

 Subjekti i vlerësimit ka pasur burime të ligjshme financiare për dhënien e Huasë shtetasit A.T. 

 Gjithashtu subjekti ka pasur burime të ligjshme financiare edhe për blerjen e kuotave në vitin 

2013, dhe nuk ka patur arsye të kryej veprime fiktive dhe të përdori si burim kthimin e huasë në 

vlerën 40 000 euro. 

 Bazuar në dokumentacionet e administruara në Komision dhe përgjigjet e Institucioneve 

ligjzbatuese konstatohet se subjekti ka bërë deklarim të saktë dhe nuk ka kryer fshehje të 

pasurisë. 

 

IV-A/1   DEKLARATA E PASURISË E PERSONAVE TË LIDHUR;  

 

Bashkëshortja e subjektit të vlerësimit ka plotësuar deklaratën e pasurisë si person i lidhur në zbatim të 

Ligjit nr 12/2018 i ndryshuar. Ajo ka deklaruar si vijon;  

 

6 Autoveturë tip Fiat 500, me vlerë 300 000 lekë, sipas kontratës nr***rep, nr*** kol, dt. 10.03.2016. 

Pjesa takuese 100%;  

Burimi i Krijimit: 

Nga shitja e autoveturës tip Daimler Crysler, me vlerë 900 000 lekë. Kjo makinë është blerë me 

kursimet familjare 2010-2012, me vlerë 2 700 euro, sipas Kontratës nr****rep, nr***kol.  

 

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

 

6.1 deklaratën e pasurisë dhe dokumentacion ligjor justifikues që subjekti ka bashkëlidhur; 

6.2 dokumentacioni i administruar nga Komisioni; 

 

b. Hetimi i kryer nga Komisioni në zbatim të Ligjit.  

6.3 ILDKPKI, me shkresën nr****prot, dt. 21.6.2019, informon Komisionin se bashkëshortja e 

subjektit të vlerësimit e ka deklaruar asetin në deklaratën e saj të vitit 2016. Por në deklaratën e vitit 

2019, depozituar nga subjekti në ILDPKI, deklarohet: Ndryshim pronësie automjeti në emër të 

bashkëshortes L.SH, autoveturë mercedes benz, këmbyer me atuoveturën tip Fiat 500, sipas 

kontratës nr**** rep, nr***/*kol, dt. 30.07.2018.   

Pasqyra e të ardhura-shpenzime;    Monedha Lekë

8,516,611.00                                    

Të ardhura të realizuara gjatë vitit 2013 2,005,392.57                                    

430,644.00                                       

Shpenzim  për investime te kryera 40,000.00                                         

10,051,359.57                                 

6,550,000.00                                   

3,501,359.57                                   

Rezultati neto (kursimet) progresive  deri në vitin 2012

Shpenzimet e vitit 2013

Diferenca (Të ardhura-Shpenzime)

Shpenzim për "Blerje Kuotash"

Diferenca (Të ardhura-Shpenzime)
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Ky transaksion nuk është deklatuar në deklaratën e pasurisë sipas Ligjit 12/2018, dhe kjo është e 

pranueshme, pasi është kryer më datë 30.07.2018, pas datës së deklarimit në zbatim të Ligjit 

12/2018. 

6.4 DPSHTRR, me shkresën nr.***prot, datë 09.07.2019 informon Komisionin se shtetësja L.Sh ka 

pasur në pronësi automjetin tip Fiat 500 dhe bashkëlidh dosjen e mjetit ku konstatohet Shitës 

shtetasi F.M dhe blerësi znj.L.SH, me vlerë 300 000 lekë. 

6.5 Nga shqyrtimi i mëtejshëm konstatohet se deklarimi përputhet me dokumentacionin nga institucioni 

ligjzbatues. Po ashtu konstatohet se ka kontratë shkëmbimi pasuri e luajtshme automjet, nr****rep, 

nr***/**kol, dt. 30.07.2018. Pala e parë shkëmbyese L.SH pronare e Autoveturës tip Fiat 500, me 

targa *******, deklaron se vlera e këtij automejti është 6 000 euro. Pala e dytë shkëmbyese S.N, 

deklaron se është pronar i mjetit Marka Mercedes Benz, tipi viti prodhimit 2013. deklaron se vlera 

e këtij automejti është 7 000 euro.  

6.6 Si burim krijimi deklarohet nga shitja e automjetit, tipi DAIMLER CRYSLER, më datë 25.03.2016, 

sipas kontratës nr**** rep, nr.***/* kol. Cmimi i shitjes është 900 000 lekë. Analiza financiare e 

burimit fillestar i krijimit të këtij aseti është evidentuar më lartë në pasurinë numër 4. 

6.7 Pasqyra e analizës për mundësinë e blerjes së Asetit paraqitet si vijon;  

 
              Burimi; Të dhënat e grumbulluara nga hetimi administrativ 

 

6.8 Komisioni konstaton për sa më sipër se: 

 Subjekti i vlerësimit ka pasur burime të ligjshme financiare për blerjen e automjetit tip Fiat 

500, me vlerë 300 000 lekë dhe ka bërë deklarim të saktë. 

 

7 Investim në Obligacione në Bankën ******, me afat 7 vjecar, sipas kontratës nr****** në 

llogarinë bankare, hapur në dt. 6.6.2014, me numër ******** pranë bankës ***. Vlera 2 000 000 

lekë. Pjesa takuese 100%. 

Burimi i krijimit: 

Nga shitja e pjesës takuese 1/6 e pasurisë së paluajtshme Apartament Banimi në qytetin e Tiranës 

me sip. 114 m2, me numër pasurie */***+*-* ZK**** Vol ** Fq ***, me vlerë 2 170 000 lekë, 

shitur me kontratë shitjeje nr **** rep, nr *** kol, dt. 28.12.2013.  

 

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

7.1 deklaratën e pasurisë dhe dokumentacion ligjor justifikues që subjekti ka bashkëlidhur; 

7.2 dokumentacioni i administruar nga Komisioni; 

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

të dërguara nëpërmjet postës elektronike, apo nëpërmjet prapësimeve të datës 22.01.2020, 28.1.2020 

dhe gjatë seancës dëgjimore. 

Pasqyra e të ardhura-shpenzime;    Monedha Lekë

7,286,856.27                  

Të ardhura të realizuara gjatë vitit 2016 2,826,434.52                  

781,204.00                     

Shpenzim për blerje pasurie të paluajtshme 28000€ 3,808,840.00                  

Shpenzim për blerje pasurie të luajtshme 300,000.00                     

5,223,246.79                  

Rezultati neto(kursimet progresive  deri në vitin 2015

Shpenzimet e vitit 2016

Diferenca
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b. Hetimi i kryer nga Komisioni në zbatim të Ligjit.  

7.4 Banka **** me shkresën nr****/*prot, dt. 18.7.2019 informon Komisionin se: 

- L.SH, është mbajtëse e llogarisë me nr **********, në monedhën Lekë, hapur më datë 16 Maj 

2014, me vlerën fillestare 2 000 000 lekë.  

- Në datën 16.6.2014, është kryer investimi i blerjes së letrës me vlerë “Obligacione” me afat 

maturimi 7 vjecar.  

7.5 Nga shqyrtimi i dokumentacionit shoqërues konstatohet se të ardhurat nga interesat për periudhën 

6.6.2014 deri më 17.6.2019 janë 655 785 lekë. Ky përputhet me deklarimin e bashkëshortes së 

subjektit.  

7.6 Në po këtë bank Shtetësja L.SH, është mbajtëse edhe e; 

- llogarisë  me nr*********, hapur në dt. 16.5.2014, në vlerën 1 988 879 lekë.   

- llogarisë  me nr *********,  hapur në datë 4.1.2014, me gjëndjen 0.00 leke. Gjëndja e llogarisë 

më datë 4.5.2018 është 18.344 lekë.  

-llogarisë me nr**********, hapur në dt. 20.7.2016, me gjendjen 1 500 euro. Gjëndja e llogarisë  

me datë 4.5.2018 është 16.94 euro.  

7.7 Nga shqyrtimi i gjithë dokumentacioneve bankare konstatohet se nga shtetësja L.Sh, bashkëshortja 

e subjektit të vlerësimit janë kryer veprime të transferimeve nga një bankë në një bank tjetër dhe 

shumica e llogarive rezultojnë të mbyllura ose me gjendje në datën e deklarimit të pasurisë sipas 

Ligjit 12/2018 i ndryshuar në vlera jashtëzakonisht të vogla, ndryshe njihen me emrin “vlera jo 

materiale”.  

7.8 Në lidhje me burimin e deklaruar Komisioni kreu hetimin e analizës financiare, nga e cila rezulton 

se në dokumentacionin shtesë bashkëlidhur deklaratës së pasurisë në zbatim të Ligjit 12/2018, 

subjekti ka depozituar fotokopje kontratë shitje pasuri e paluajtshme nr****rep, nr***kol, 

dt.28.12.2013 për apartament banimi me sip. 114 m2, në bashkëpronësi të P.A 1/6B; A.A  1/6B: 

L.SH 1/6B:  E.H 1/6 B:  V.T 1/6B. Apartamenti në bashkëpronësi i është shitur njërit prej 

bashkëpronarëve P.A, me vlerë totale 10 850 000 lekë. Sipas kontratës cmimi i pjesës takuese të 

znj.L.SH (bashkëshortes së subjekti të vlerësimit), është 2 170 000 lekë.  

7.9 Lidhur më këtë fakt, Komisioni gjatë procesit i ka kërkuar shpjegime dhe dokumentacion shtesë 

subjektit të vlerësimit, konkretisht për a) Titulli i fitimit të pronësisë së pjesës takuese 1/6 së 

pasurisë së sipërcituar nga znj.L.SH dhe b) Burimi financiar i të ardhurave që ka mundësuar për 

blerjen e apartamenit nga znj. P.A. 

7.10 Subjekti i vlerësimit, gjatë gjithë procesit nëpërmjet postës elektronike, pasi u njoh me 

relacionin paraprak por edhe gjatë seancës degjimore publike, ka sqaruar dhe informuar komisionin, 

duke deklaruar se7: 

                                                 
7 1- Letra e datës 08.11.1995, që babai i bashkëshortes P.A, i dërgon të birit A.A, në atë kohë ishte emigrant ekonomik në Itali, në të cilën tregohet natyra e aktivitetit tregtar ( 

qepje, shitje produktesh tekstili ), që P.A kryente gjatë asaj kohe në ****. 

2- Kopje të disa prej Lejeve të Qëndrimit në Itali të A., P. dhe P.A,, në të cilën konfirmohet fakti që prindërit e bashkëshortes kanë qënë në të njëjtën përbërje familjare me 

vëllain e saj.  

3- Kopje të përkthyer të historikut të rezidences së A.A në Itali. 

4- Kopje të përkthyer të Çertifikatës së Rregjistrimit në Dhomën e Tregëtisë në Bari /Itali të A.A si biznes i vogël. 

5- Kopje të përkthyer të formularit të të ardhurave vjetore si person fizik të A.A  në Itali për vitin 2009. 

6- Ekstrakti historik i rregjistrit tregtar për të dhënat e subjektit, “Person Fizik” A.A, për periudhën 12.04.2005 deri në 03.06.2009, pranë tregut Medresesë, aktivitet të cilin e 

ka kryer së bashku me nënën e tij P.A. 

7- Të dhëna mbi llogaritë bankare (depozitë) të P.A, nga viti 2002 deri në 2005 në  Bankën ******. 

8- Të dhëna mbi Investime në Bono Thesari të P.A, nga viti 2007 deri në 2014 në Bankën e ****** . 

9- Kopje e Çertifikatës së përbërjes familjare të familjes A., datë 07.08.2012. 

10-Vendimi i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë nr **** datë 17.05.2013, me objekt “Lëshimin e dëshmisë së Trashëgimisë”. 
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-Lidhur me burimin e të ardhurave dhe aftësisë paguese të znj. P.A (nëna e bashkëshortes) për 

blerjen e pjeseve takuese të fëmijëve të saj, Komisioni konstaton se nuk provohet kapaciteti i saj 

financiar. Për ti krijuar Komisionit bindjen se P.A kishte kapacitet financiare, përveç provave të 

dorëzuara më parë, po ju vemë në disozicion edhe materiale të tjera shtesë: 

i) Dokument të bankës *** “Historik lëvizje të P.A për vitin 2008”, në të cilin deklarohet origjina e 

një derdhjeje Cash me përshkrimin “Të ardhura nga emigracioni” (Transaksion dt 22.12.2008) 

ii) Faturat tatimore me përshkrimin “Levrim malli tekstil” të lëshuara nga kompania “****” sh.p.k. 

për personat e familjes A***. (Ky dokumentacion më është vëne në dispozicion nga P.A). 

Në një ndër dokumentat që ju kam venë në dispozion më 24.09.2019, konkretisht në Dokumentin e 

Bankës së ***** së datë 11.11.2019, “Kartela e klientit P.A për periudhën 03.01.2006- 

16.01.2015”, kam dashur të provoj se P.A ka shlyer një pjesë të detyrimit, i lindur nga kontrata 

shitblerjes nr***Rep, nr***kol, dt. 28.12.2013, kjo nëpërmjet tranferimit të Bonove të Thesarit nga 

llogaria e P.A në dy individë të tjerë. Nga analiza e këtij dokumenti për periudhën 2012-2013,  

rezultojnë transferta që P.A ka bërë në llogarinë  e dy individëve, por për të cilat nuk ka patur 

përshkrim emrash individësh dhe konkretisht :  

i) Transanksioni i datës 30.03.2012, në vlerën 2 000 000 lekë  (për b/shorten e subejktit  L.SH), 

ii) Transaksioni i datës 31.01.2013, në vlerën 2.384.327 lekë, (për motrën tjetër A.A) pasqyruar në 

fq.3. 

Në dokumentacionin shtesë që po ju përcjell vërtetoj se në vijim të dy transaksioneve të mësipërme 

këta dy individë janë L.Sh, bashkeshortja ime dhe një prej motrave të saj, A.A. 

Konkretisht : 

- Informacioni që paraqet dokumenti i datës 13.01.2020 i Bankës së ****, “Lista e veprimeve me 

kartelën e L.Shkëmbi dhe P.A”, vërteton transaksionin e kryer më datë 04.05.2012 nga llogaria e 

P.A në llogari të Znj. L. Sh  për investim në Bono Thesari, 

- Dokumenti i Bankës ****, dt 20.01.2020, “Historik i lëvizjeve të P.A“, vërteton  transaksionin e 

kryer më datë 05.02.2013 nga llogaria e P.A në favor të znj. A.A për investim në Bono Thesari. 

Në lidhje me transaksionin e kryer më 04.05.2012, në favor të bashkëshortes sime sqaroj se 

Prindërit e bashkëshortes P.A dhe P.A, kishin kapacitete financiare sepse ushtronin me aktivitet 

tregtar (edhe pse pjesërisht i formalizuar) dhe gjithashtu kishin të ardhura dhe nga emigracioni. 

Në kushtet kur prindrit e bashkëshortes ishin shumë mirë financiarisht dhe po shkonin në një moshë 

të avancur, sic ndodh në çdo marrëdhenie familjare, nisur nga dëshira e mirë për të na ndihmuar 

edhe pse ne nuk kishim nevojë  (vullneti i prindit shqiptar për të trajtuar në mënyrë të veçantë 

fëmijën e parapëlqyer), dy muaj para vdekjes së të ndjerit P.A (babai), më dt. 04.05.2012 nëna e 

bashkëshortes, P.A, kalon nga llogaria e saj e Bonove të Thesarit në favor të llogarisë së Loretës, 

vlerën  e sipërcituar 2.000.000 lekë. 

Dy muaj nga transaksioni i kryer dt. 04.05.2012 në favor të L.SH, në dt. 10.07.2012, largohet nga 

jeta, i ndjeri P.A, që e bën automatikisht L.SH (b/shorten) trashëgimtare të 1/6 e pjesës takuese të 

pasurisë së lëne nga i ndjeri. Në kushtet kur interesi i përgjithshëm i fëmijve ishte që ky apartament 

të jetë në emrin e nënës, për shkak të kontributit të saj në realizimin e të ardhurave për familjen 

A****** dhe se duke qënë se P.A (nëna) kishte mundësi të blinte pjesën respective të fëmijve, falë 
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aktivitetit tregtar që kishte kryer në vitet 1993-20108, u krye kontrata e shitblerjes. Duke marrë në 

konsideratë që L.Sh kishte marrë më herët (më dt. 21 .04.2012) nga nëna e vet vlerën prej 2.000.000 

lekë, dhe se kjo vlerë përputhej me detyrimin që P.A (nëna) i përcaktonte kontrata e blerjes së 

pjesëve takuese, për të qenë  e drejtë me nënën e saj, pagesa është konsideruar e shlyer nga ana e 

Loretës. Kontrata është bërë te noteri sipas ligjit. 

Sa më sipër, gjykoj se e ardhura nga bashkëshortja prej 2 000 000 lekësh, është konsideruar si e 

ardhur nga shitja e pjesës takuese të 1/6 e Pasurisë së paluajtëshme apartament banimi në Tiranë 

me sip. 114m2. Kjo është një e ardhur reale e reflektuar në formën finale në Deklarimin e 

Pasurisë si investim në Obligacione në **** me afat 7 vjecar . 

Nga lëvizjet e kartelës së P.A në Bankën e *****, unë kuptova se edhe motra e bashkëshortes, A.A, 

është paguar nga P.A më dt. 05.02.2013. Përsa i përket pjestarëve të tjerë të familjes kjo është një 

marëdhënie e P.A, vjerrës sime me fëmijet e saj, për të cilën për shkak të privatësisë nuk kam 

ndërhyrë ndonjëherë.  

Në lidhje me burimin financiar ka sqaruar se ai vjen nga kursimet e realizuara nga puna gjatë 

viteve të jetës së saj; 

- Të ardhurat e fituara në informalitet si tregtare ambulante nga viti 1995-2010 (qepje shitje 

produktesh tekstili në **** dhe ****, Tregu i ********); 

- Të ardhurat e dërguara nga i biri A.A, emigrant në Itali gjatë periudhës 1994-2003 dhe në 

periudhën 2003-2009, edhe ai tregtar produktesh tekstili (qepje shitje) bashkë me nënën e tij (biznes 

i vogël i formalizuar në vitin 2005), dhe biznes i vogël i rregjistruar në Dhomën e Tregëtisë në 

Bari/Itali). 

- Të ardhurat e fituara në informalitet si tregtare ambulante nga viti 1995-2010 (qepje shitje 

produktesh tekstili në  **** dhe ***, Tregu i ********). 

- Në ushtrimin aktivitetet të saj tregtar P.A është mbështetur edhe nga e bija E.H, e cila nëpërmjet 

biznesit të saj të madh ‘******’’qysh prej viti 1994, ka qënë furnitori kryesor me produkte tekstili 

të P.A. 

 

7.11 Komisioni mori në shqyrtim gjithë dokumentacionet e nevojshme dhe konstaton se shtetësja P.M 

ka ushtruar aktivitet të ligjshëm nga periudha 2005 e vazhdim  duke qenë e rregjistruar në degën e 

Tatimeve dhe e pajisur me NIPT nr ****. Ky aktivitet  ka qenë rregjistruar në emër të djalit të saj 

A.A, dhe me të cilin ajo është edhe në certifikatë familjare. Djali i saj A.A rezulton gjatë periudhës 

së mësipërme të ketë qenë shtetas shqiptar i pajisur me leje qëndrimi në shtetin Italian dhe 

njëkohësisht edhe i rregjistruar si subjekt që ushtron aktivitet në shtetin Italian.  

7.12 Komisioni konstaton se L.SH është bashkëpronare e pjesës takuese prej 1/6, në vlerën 2 170 000 

lekë, fakt ky që provohet nga dokumentacioni i depozituar nga subjekti i vlerësimit në KJV: i) 

Kontrata e sipërmarrjes nr***rep, nr ***kol, dt. 27.04.1999. ii) Kontrata e shit-blerjes nr****rep, 

nr****kol, në emër të blerësit z. P.A (babai i bashkëshortes së subjektit të vlerësimit, tashmë i 

ndierë). iii)Vendimi i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë nr****, dt. 17.05.2013, me objekt 

“Leshimin e Dëshmisë së Trashëgimise”.  

                                                 
8 Sa më sipër vertetohet edhe nga letra  e datës 08.11.1995,që babai  i bashkëshortes, P A i dërgon të birit A.A, lidhur me aktivitetin e P***, ku nder të tjera shkruhet se P*** 

(mamaja) ishte bërë shpresa e shtëpisë për shkak të të ardhurave që siguronte nga aktiviteti i saj tregetar 
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7.13 Komisioni vlerëson se, me dokumentet e depozituara nga subjekti, gjatë gjithë procesit të vlerësimit 

arrihet të provohet dhe të dokumentohet se, të ardhurat reale të znj. P.A në vlerën 2.170.000 lekë, 

(lidhur me shumën e kaluar në favor të bashkëshortes së subjektit, Znj. L.SH. si burim krijimi i 

depozitës), janë të ligjshme në kushtet kur prindërit e saj (prindërit e bashkëshortes së subjektit) 

provojnë të kenë kryer aktivitet privat, në mënyrë të vazhdueshme dhe vijuese që përpara vitit 2005.  

Po kështu rezulton se djali i tyre z. A.A. (vëllai i bashkëshortes së subjektit), ka qënë emigrant me 

leje qëndrimi në shtetin Italian duke ushtruar edhe atje biznes privat të licensuar, si dhe së bashku 

e në bashkëpunim me nënën e tij ka manaxhuar një bisnes privat të regjistruar në QKB, që nga viti 

2004 e në vijim. Këto fakte të lenë të kuptohet qartë se këta shtetas kanë patur mundësi reale të 

krijojnë të ardhura të konsiderueshme të ligjshme, si dhe të kenë kursime ndër vite9. Ndërkohë që 

transaksioni i kryerjes midis L.SH dhe P. A. është kryer në vitin 2013. Fakte këto të cilat arsyetojnë 

bindshëm burimin e transaksioneve financiare të kryera nga shtetësja P.A në favor të bashkëshortes 

së subjektit. 

7.14 Komisioni konstaton për sa më sipër dhe arrin në konkluzionin se: 

 Përputhet deklarimi i subjektit me dokumentacionin e dorëzuar; 

 Burimi financiar rezulton i ligjshëm; 

 Subjekti ka bërë deklarim të saktë në përputhje me ligjin 12/2018. 

 

8 Certificate pronësie obligacionesh me nr serie ***** deri në nr serie ***** (përfshirë) të emetuara 

nga Banka ******, numër emetimi ********. Vlera 4 000 000 lekë. Pjesa në 100%.  

Burimi i krijimit: 

Kursimet e grumbulluara të përbashkëta familjare. 

Nga bonuset e dhëna nga Kompania ******* si menaxhere shitjes për periudhën 2004-2009. 

Nga shitja e pjesës takuese ½ e pasurisë së paluajtshme Apartament banimi në qytetin e Fierit Zk 

**** nr pasurie */**+*-* vol* fq *** sipas kartelës së pasurisë së paluajtshme nr dok ***** dt. 

22.9.2004 shitur me kontratë shitje nr ****rep, nr *** kol, datë 27.9.2004, me vlerë 1 000 000 lekë.   

 

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

 

8.1 deklaratën e pasurisë dhe dokumentacion ligjor justifikues që subjekti ka bashkëlidhur; 

8.2 dokumentacioni i administruar nga Komisioni; 

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

të dërguara nëpërmjet postës elektronike, apo nëpërmjet prapësimeve të datës 22.01.2020, 28.1.2020 

dhe gjatë seancës dëgjimore. 

b. Hetimi i kryer nga Komisioni në zbatim të Ligjit.  

8.4 Bashkëshortja e subjektit të vlerësimit L.Sh, ka deklaruar në deklaratën pasurisë në zbatim të ligjit 

12/2018, të ardhura neto nga maturim interesash në investim obligacione në **** Bank për 

periudhën 2.8.2015 – 5.1.2018, sipas vërtetimit dt.16.2.2018, në vlerën 608 956 Lekë.   

8.5 Banka ******, me shkresën nr *****/*prot, dt. 15.11.2019 konfirmon se shtetësja L.SH është 

kliente në Bankën ******, me llogari  nr.*******, në monedhen Lekë. Gjëndja e kësaj llogarie 

                                                 
9 Ushtrimi i aktivitetit të paligjshëm nga P.A, dhe bashkëshorti i saj, përpara vitit 2005, cënojnë figurën e tyre, por jo të subjektit të vlerësimit apo të bashkëshortes së tij.  
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është 4 000 000 lekë, e cila është kaluar me urdhër xhirimin e datës 3.8.2015, me përshkrimin kalim 

në depozitë 24 mujore. Në datën 31.12.2015, nëpërmjet urdhër xhirimit është kryer emetim i 

obligacioneve në vlerën 4 000 000 lekë. Në datën 11.1.2016 konstatohen interesa në vlerën neto të 

tyre prej 48 578 lekë, të cilat janë xhiruar në llogarinë me numër *******.  Pra deklarimi i L.Sh 

është i saktë. 

8.6 Komisioni kreu hetim të mëtejshëm të dokumentave bankare dhe konstatohet se shtetësja ka qenë 

mbajtëse e;  

-Llogarisë nr ******* në monedhën lekë. Nga shqyrtimi i lëvizjeve bankare konstatohet se në datën 

8.6.2015, është kryer derdhje cash në vlerën 200 000 lekë. Në datën 25.06.2015, është kryer derdhje 

nga një bankë tjetër në vlerën 3 861 784 lekë, dhe në datën 03.08.2015, është kryer urdhër xhirim 

për kalim në depozitë për periudhë 24 mujore në vlerën 4 000 000 lekë. 

 

-Llogarisë nr ******në monedhën Lekë. Gjëndja e kësaj llogarie me 31.12.2015 është 84.66 lekë 

ndërkohë në fletët pasardhëse konstatohen: 

a) Xhirime  interesash dhe komisionesh në vlerën 48 578 lekë; ( ky veprim lidhet me kalimin e 

vlerës nga llogaria e mësipërme). 

b) Konstatohet se është kredituar në vlerën 980.710 lekë llogaria nëpërmjet transferimit nga banka 

të tjera me përshkrimin “kalim kuponi ******* L.SH për periudhën nga dt. 6.7.2016 deri në dt. 

5.7.2019.  Kuponi përfaqëson interesa të përfituara nga emetimi i obligacioneve, të cilat L.SH i ka 

deklaruar tek seksioni i përshkrimit të të ardhurave, për periudhën 2.8.2015-5.1.2018 sipas 

vërtetimit të datës 16.2.2018.   

 

- Llogarisë nr ****, në monedhën (USD). Nga shqyrtimi i lëvizjeve bankare konstatohet se në datën 

21.08.2007, me urdhër xhirim është kryer kalimi i fondeve në vlerën 35 080 USD, nga E.H (motra 

e bashkëshortes së subjektit të vlerësimit) në favor të L.SH, dhe po në të njëjtën datë L.SH ka kryer 

transfertë me jashtë në vleren 35 080 USD, me përshkrimin *****. Gjëndja e llogarisë në datën 

21.8.2007 është 00.00 USD.    

 

8.7 Komisioni nga shqyrtimi i lëvizjeve bankare konstaton se vlera 4 061 784.66 Lekë (200 000 lekë + 

3 861 784 lekë),e cila ka shërbyer edhe si burim i krijimit të emetimit të obligacioneve ti kaloj barrë 

prove për shkak të natyrës së krijimit, edhe pse subjekti ka vetëdeklaruar tri burime të krijimit të 

asetit “Emetim Obligacionesh”.   

8.8 Subjekti i Vlerësimit në prapësimet e datës 22.1.2020 sqaron komisionin se“....Investimi në vlerën 

3.500.000 lekë investuar për Bono Thesari më 04/06/2009 tek Banka ******** është riinvestuar 

për Bono Thesari tek B.*** disa herë deri më dt. 26/06/2015. Vlera e investuar së bashku me disa 

interesa të gjeneruar ka qenë në total 3 861 784 lekë, dhe është transferuar pranë Bankës ***** 

tek llogaria *********. Po në llogarinë me nr. ******** me 08/06/2015, është derdhur vlera prej 

200 000 lekë nga kursime familjare si depozitë. Arsyeja ishte për të blerë në një të ardhme të afërt  

obligacione të cilat u bënë të mundur të bliheshin më datë 31/12/2015, Certifikatë pronësie Nr serie 

******, numër emetimi *********. Këto obligacione kanë gjeneruar interesa në llogarinë 

******* duke fillur nga 06.07.2016 deri më 06.01.2020 (në vlerën 280 000leke /në vit) , të cilat 

janë deklaruar si të ardhura neto edhe ne “Deklaratën e Pasurisë për procesin e vlerësimit” sikurse 

edhe në deklaratat periodike të ILDKPKI-së. Deklarimi i bërë nga bashkëshortja ime në 
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Deklaratën e Pasurisë për procesin e vlerësimit sipas të cilit “burim krijimit të obligacioneve në 

vlerën                 4 000 000 lekë në Bankën***** kanë qenë kursimet e grumbulluara të 

përbashkëta familjare/bonuse nga kompania “*********” si dhe të ardhura nga shitja e 

pasurisë së paluajtshme apartament banimi në qytetin e ****”, është i saktë sepse transaksionet 

e mësipërme, provojnë burimin e krijimit të vlerave të sipërcituara...”  

8.9 Banka ***** me shkresën nr*****prot, dt. 12.07.2019, ka informuar Komisionin se: Bashkëshortja 

e subjektit të vlerësimit ka hapur llogari cash/titujsh për blerjen e bonove të thesarit të Shtetit 

Shqiptar, me numër *******, në Bankën *****, më dt. 06.06.2009 në vlerën 3 500 000 lekë. Nga 

shqyrtimi i dokumentacionit konstatohet: 

Vlera fillestare e investimit në Bono Thesari në vitin 2009 ka qënë 3 500 000 lekë. Janë realizuar 

të ardhura nga interesat 1 764 129 lekë, për investimin në bonot e thesarit për periudhen 2.6.2009 

deri më 25.6.2015. Gjatë periudhës 2.6.2009 deri më 25.6.2015, konstatohet se përveç vlerës 

fillestare të investimit prej 3 500 000 lekë, janë bërë investime shtesë: 

- Vlera nominale e bonove të thesarit 800 000 lekë, në datën 30.9.2010.   

- Vlera nominale e bonove të thesarit 2.000 000 lekë, në datën 16.5.2013.   

Nga verifikimi vërtetohet deklarimi i bërë nga subjekti si tek seksioni i të ardhurave nga interesa 

për Bono Thesari, po ashtu kalimi i vlerës 3 861 784 Lekë.  

8.10 Komisioni për të vërtetuar faktin e ndonjë “fshehjeje të mundshme” edhe pse duke ditur se 

burimi i deklaruar për vlerat e mësipërme kanë qenë kursimet familjare të përbashkëta, dhe të 

ardhurat nga shitja e apartamentit, investimet e kryera si në BTH (vlera 2 milion Lekë) dhe në 

obligacione (4 milion lekë) i ka marrë në konsideratë gjatë përgatitjes së pasqyrës të ardhura-

shpenzime, në zërin “ Shpenzime per investimet e kryera “ në vlerat e plota dhe konstaton se subjekti 

i vlerësimit dhe bashkëshortja e tij respektivisht në vitet e krijimit të tyre, kanë pasur burime të 

ligjshme financiare për kryerjen e investimeve10.  

 

8.11 Komisioni për llogarinë në monedhën dollar në të cilën shtetases L.SH i është kryer një derdhje në 

vlerën 35 080 USD nga E.H (motra e saj), pasi ja ka kaluar barrë prove subjektit ky i fundit ka 

deklaruar në prapësimet e datës 22.1.2020 se “...Për të shlyer detyrimet ndaj miqëve të saj kinez të 

cilët i siguronin medikamente, pasi kishte konsumuar vlerën e saj 35 000 USD, motra e 

bashkëshortes E.H, diferencat e pagesave i realizonte nëpërmjet llogarisë së bashkëshortes sime. 

Ky fakt është konstatuar dhe nga Raporti juaj, ku vërtetohet se transanksionet bankare të kryera 

nga E.H,  L.SH dhe nga kjo e fundit më pas në bankat jashtë shtetit, kryheshin brënda ditës, pasi 

qëllimi i këtyre transaksioneve ishte vetëm kalimi i vlerave financiare... Si rrjedhim të gjitha 

lëvizjet bankare të cituara në këtë paragraf, nuk kanë sjellë përfitim ekonomik dhe financiar tek 

bashkëshortja ime si dhe tek personi im. Në thelb, këto janë veprime familjare të cilat lidhen 

ngushtë me marrëdhenien e besimit dhe ndihmës së ndërsjelltë ndërmjet anëtareve të familjes, 

sidomos në kushtet kur kjo ndihmë jepej për arsye shëndetësore...”  
11

. 

                                                 
10 Për të mos ngarkuar dokumentin shiko tabelat respektive nëpër pasuritë e mësipërme në vitet respektive si dhe tabelen e plotë financiare e administruar në dosjen e 

subjektit të vlerësimit nga KJV.  
11 Deklarimi i plotë; Motra e bashkëshortes E.H që prej vitit 2000 e në vazhdim ka udhëtuar shpesh herë në Kinë dhe Turqi edhe për arsye shëndetësore. Në vitin 2004-2005 

motra e bashkëshortes dhe vjerra e saj e ndjera F.H., diagnostikohen me sëmundje të rëndë. Në Kinë, miqtë e E.H e kanë ndihmuar në gjetjen e mjekimeve të rralla të mjekësisë 

alternative, të cilat kushtonin afërsisht në vlerën 80 000 USD Referuar legjislacionit të kohës dhe konkretisht Rregullores se Bankës së Shqipërisë së asaj kohe, lejoheshin 

transfertat nga një llogari personale të një individi në një llogari tjetër personale të një individi jashtë shtetit deri në shumën 35 000 USD. në vit . Për të shlyer detyrimet ndaj 

miqëve të saj kinez të cilët i siguronin medikamente, pasi kishte konsumuar vlerën e saj 35,000 USD, motra e bashkëshortes E.H, diferencat e pagesave i realizonte nëpërmjet 
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8.12 Komisioni nga shqyrtimi i gjithë dokumentacioneve konstaton se deklarimi i subjektit është i 

arsyeshëm dhe i bazuar në prova konkrete. Veprimet e mësipërme bankare nuk kanë sjellë përfitim 

ekonomik dhe financiar në emër të subjektit të vlerësimit dhe bashkëshortes së tij12.  

8.13 Në lidhje me Burimet e krijimit, shtetësja L.Sh ka deklaruar tre burime, të cilat iu nënshtruan hetimit 

nga Komisioni.  

a) për kursimet familjare Komisioni u shpreh në pikën 8.8.  

b) për të ardhurat nga punësimi në ****** shpk të L.Sh konstatohet se midis vetëdeklarimit të 

shtetases L.Sh dhe dokumentacioneve të administruara nga DPT me shkresën nr ***** datë..... dhe 

ISSH me shkresën nr **** datë**** ka diferenca. Në përgatitjen e pasqyrës së të ardhura–

shpenzime, janë marrë në konsideratë vetëm të ardhurat e përfituara sipas dokumentacionit nga 

institucionet ligjzbatuese në vend. Komisioni i kaloi barrë prove subjektit të vlerësimit për 

diferencat. Subjekti i vlerësimit si në prapësimet e datës 22.1.2020 edhe në seancë dëgjimore sqaron 

“.... Gjatë punës së saj në cilësinë e menaxheres së shitjes, bashkëshortja ime ka përfituar 

shpërblim/bonuse të cilat janë deklaruar edhe nga vetë Punëdhenësi me Vërtetimin me datë 

20.04.2018. Marrëdhënia e punës me ****** shpk, i përket viteve 2004-2009, ku Kodi i Punës, nuk 

përcaktonte detyrimin për punëdhënësin që detyrimisht ta kalonte pagën apo shpërblimin e 

punëmarrësit nëpërmjet rrugës bankare. Konkretisht vetëm nëpërmjet Ligjit Nr. 136/2015 “Për 

disa Shtesa Dhe Ndryshime në Ligjin Nr. 7961, Datë 12.7.1995, “Kodi i Punës i Republikës Së 

Shqipërisë”, (të ndryshuar), me nenin 53 te tij, ndryshon nenin 118 të Kodit të Punës, duke 

sanksionuar në mënyrë të drejtpërdrejtë, detyrimin që “Paga jepet vetem ne sistemin bankar”.. 13. 

8.14 Komisioni pasi grumbulloi gjithë deklarimet e subjektit të vlerësimit dhe dokumentacionet e 

depozituara si në prapësimet dhe në seancë dëgjimore, çmon se dhënia e shpërblime nga shoqëria 

***** shpk për shtetasen L.Sh, është përgjegjësi e drejtëpërdrejtë e kësaj shoqërie për të evidentuar 

saktësisht të gjitha detyrimet nga punonjësve si edhe të paguaj të gjitha detyrimet nga shtetit 

konform legjislacionit tatimor në fuqi. Duke patur parasysh se shtetësja deklaron se i ka përfituar 

këto shpërblime, duke paraqitur edhe vërtetimin nga shoqëria ***** shpk,  por që realisht ato nuk 

janë konfirmuar nga Institucioni Dega e Tatimeve për periudhën 2005-2009, vlera respektive e tyre 

nuk mund të merren në konsideratë në të ardhurat e përfituara, por vetëm të ardhurat që kanë kaluar 

me bankë dhe konfirmohen nga dega e tatimeve. Argument mbi ligjshmërinë ose jo të tyre 

Komisionin çmon se për shpërblimet e përfituara nga punonjësit bazuar në legjislacionin tatimor14 

paguhet vetëm detyrimi për tatimin dhe jo detyrimi për kontribute të sigurimeve shoqërore dhe 

                                                 
llogarisë së bashkëshortes sime. Ky fakt është konstatuar dhe nga Raporti juaj, ku vërtetohet se transanksionet bankare të kryera nga E.H  L.SH dhe nga kjo e fundit më pas në 

bankat jashtë shtetit,  kryheshin brënda ditës, pasi qëllimi i këtyre transaksioneve ishte vetëm kalimi i vlerave financiare tek miqtë kinez dhe turq, për likujdimin e vlerave të 

medikamenteve, dhe jo krijimi i të ardhurave në favor të bashkëshortes L.Shkëmbi. Për sa më sipër, ju vëmë në dispozicion disa nga transaksionet e kryera nga E.H ku 

vërtetohet që kjo e fundit, ka kryer veprime bankare të saj në limitin e vlerës së përcaktuar nga Rregullorja e Bankës së Shqipërisë së asaj kohe.. .Konkretisht bashkëlidhur gjeni 

dokumentin Nxjerrje Llogarie të Bankës **** për periudhën 2007-2008 nga numri i llogarisë së E.H*****,  për valutën USD, ku pasqyrojeshin pohimet tona të mësipërme, që 

kunata kishte konsumuar vlerën e lejueshme.  Gjithashtu çmoj të nevojshëm t’ju vendos në dispozicion edhe dokumenta mjekësore (cfarë ka mundur të ruhet deri më sot) si dhe 

lëvizjet e E.H  në pikat e kufirit marrë nga  sistemi TIMS, për të vërtetuar lëvizjet e saj të shpeshta jashtë territorit të Shqipërise për arsye shëndetësore. Si rrjedhim të gjitha 

lëvizjet bankare të cituara në këtë paragraf,  nuk kanë sjellë përfitim ekonomik dhe financiar tek bashkëshortja ime si dhe tek personi im. Në thelb, këto janë veprime 

familjare të cilat lidhen ngushtë me marrëdhenien e besimit dhe ndihmës së ndërsjelltë ndërmjet anëtareve të familjes, sidomos në kushtet kur kjo ndihmë jepej për arsye 

shëndetësore. 
12 Gjithashtu edhe veprime të tjera bankare nuk kanë patur efekte financiare dhe kanë vepruar si transferta nga një bankë në tjetër, derdhja është kryer nga E.H konkretisht 12 

462 dollarë dhe 28 056.00 euro, të cilat në të njëjtën datë, janë kaluar nga bashkëshortja në llogari jashtë vendit. Gjendja e llogarive rezulton pas veprimit 0.00 dhe janë llogari 

të mbyllura. Kjo vërtetojnë faktin se shtetësja L.SH ka shërbyer si person që thjesht ka kryer transfertën për llogari të E.H. Dyshimet mbi evasion fiscal, eshtë përgjegjesi e  

drejtorisë së tatimeve, të verifikojnë të dhënat financiare të E.H dhe shoqërisë ***** shpk, në të cilën është pronare e saj,  mbi mundësinë e kryes së evazionit fiscal.  
13 Deklarimi i plotë në prapësimet dhe në séance degjimore mund të konstatohet në dosjen e administruar në KJV për subjektin e vlerësimit. Nuk mund të vendoset këtu për 

shkak të volumit të lartë të deklarimit.   
14 Theksojme se ky legjislacion pergjatë periudhës së përfitimit të shpërblimeve të pretenduara nga shtetësja L.SH, ka ndryshuar në mënyrë të vazhdueshme dhe të shpeshtë . 

Njëkohësisht është përgjegjësi e Institucioneve ligjzbatuese (Drejtoria e Tatimeve, Instituti I Sigurimeve SHoqerore, Inspektoriati i Punës) në vend të garantojnë zbatimin e 

ligjit nga të gjitha subjektet që ushtrojnë aktivitet tregtar dhe të sigurojnë njëkohësisht edhe respektimin e detyrimeve  që krijohen nga marrëdhëniet “Shoqëri – Punëmarrës”.  
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shëndetësore, si edhe nuk mund të provoj nëse ky detyrim i derdhur nga shoqëria **** ka në 

përmbajtje të tij edhe detyrimin për tatimin që rrjedh nga shpërblimet e përfituara nga shtetasja 

L.Sh. gjatë periudhës 2004-2009. Po ashtu pagesat për pagat kaluan në sistemin bankar duke filluar 

nga viti 2005 e në vijim,  dhe përpara kësaj periudhe nuk provohet me dokumentacionet që ka 

depozituar subjekti i vlerësimit (vërtetimi nga shoqëria *****shpk dhe pasqyrat financiare të 

shoqërisë *****) sa kanë qenë realisht paga, shpërblimet etj. Gjithashtu duke patur parasysh se 

vlera 4 000 000 lekë që është krijuar pasuria “Emetim Obligacioni” vjen nga kursimet familjare në 

të cilat nuk janë marrë në konsideratë shpërblimet e pretenduara nga L.SH, dhe më tej kjo pasuri 

ka krijuar efekte financiare të natyrës “Të ardhura nga kuponi”, dhe arrihet të “mbulohet” nga 

kursimet e familjes,  Komisioni në përfundim çmon se ky aset ka burime të ligjshme gjatë krijimit 

të tij. 

8.15 Në lidhje me burimin e krijimit  “... shitja e pjesës takuese ½ e pasurisë së paluajtshme Apartament 

banimi në qytetin e Fierit… vlera 1 milion Lekë.. “ Komisioni bazuar në dokumentacionin 

bashkëlidhur deklaratës së pasurisë në kuadër të ligjit 12/2018, fotokopje kontratë shitje pasuri e 

paluajtshme, nr ****rep, nr *** kol, dt. 27.09.2004, shitje e apartament banimi me sipërfaqe 71.2 

m2, në qytetin e Fierit, konstaton se aparatamenti është shitur në vlerën 1 000 000 lekë. 

8.16 Komisioni, lidhur më këtë transaksion, i kërkoi subjektit dokumentacion shtesë për titullin e fitimit 

të pronësisë të kësaj pasurie. (Kontratë, akt trashëgimie, akt privatizimi). Subjekti ka depozituar më 

datë 24.09.2019, “Kontratë Për Privatizimin e Banesës”, datë 13.09.1993, me palë përfituese P.SH, 

babai i subjektit të vlerësimit. Nga shqyrtimi i dokumentacionit lidhur me këtë pasuri subjekti ka 

bërë deklarim të saktë. Banesa është privatizuar me akt kontratën për privatizimin e banesës në vitin 

13.09.1993, në favor të P.SH., babai i subjektit të vlerësimit. Pra burimi është i ligjshëm.  

8.17 Komisioni nga shqyrtimi i gjithë provave konstaton se: 

 Shtetësja L.Sh ka burime financiare të ligjshme për krijimin e pasurisë “obligacionesh me vlerë 

4 000 000 Lekë. 

 Subjekti nuk ka fshehur pasurinë dhe ka kryer deklarim të saktë. 

 

 

9 L.Sh ( bashkëshortja e subjektit të vlerësimit) ka qenë zotëruese e 50 % të kuotave të kapitalit, të 

shoqërisë “****” Sh.p.k me vlerë kapitali fillestar 100.000 Lekë. Këto kuota janë shitur ortakut 

tjetër të shoqërisë.  

Hetimi i kryer nga Komisioni në zbatim të Ligjit 

9.1 Nga verifikimi praktikës së depozituar nga Noteri Publik A.S, kontatohet se: znj.L.SH dhe shtetasi 

A.K, më datë 05.12.2012, kanë regjistruar pranë QKR, Shoqërinë me përgjegjësit të kufizuar 

“****” Shpk, me vlerë kapitali fillestar 100 000 lekë. Ortaku L.Sh, zotëruese e 50 % të kuotave të 

kapitalit, dhe z.A.K, 50 %, të kuotave të kapitalit fillestar. 

9.2 Komisioni me shkresën nr ***/****prot, dt. 11.10.2019, i ka kërkuar informacion noterit publike 

A.S. lidhur me veprime noteriale që bashkëshortja e subjektit të vlerësimit ka realizuar pranë noterit 

publik A.S, i cili me shkresën *** prot datë 25.10.2019, informon Komisionin duke depozituar akt 

noterial Kontratë Shitje Kuotash nr *** Rep/ nr **** Kol, me palë znj.L.SH, z.A.K, dhe z.A.T, si 

dhe praktikën bashkëlidhur kontratës. Nga shqyrtimi i dokumentacionit konstatohet se më datë 

2.8.2013, me kontratën nr **** rep, nr.****kol, znj.L.SH, dhe z.A.K, ortakë, zotërues përkatësisht 
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me nga 50%, të kapitalit të shoqërisë “****” Sh.p.k, i kanë shitur shtetasit A.T, pjesën e tyre takuese 

100 % të kapitalit të zotëruar prej tyre në vlerën 100 000 Lekë. 

9.3 Nga analiza financiare konstatohet se znj. LSH në vitin 2012 ka patur burime financiare të ligjshme 

të mjaftueshme për kryerjen e investimit “Blerje kuotash” (shiko tabelën te pasuria numër 5). 

Gjithashtu shitja e kuotave konstatohet se është në vlerën nominale të tyre dhe kjo nuk ka prodhuar 

efekt financiar pra nuk ka cuar në shtimin e pasurisë së personit të lidhur me subjektin e vlerësimit. 

9.4 Komisioni gjithashtu kreu hetimin e pasqyrave financiare të shoqërisë **** shpk, të cilat u 

shkarkuan nga faqja zyrtare online e QKB-së.  Nga analiza financiare e setit të plotë të pasqyrave 

financiare konstatohet se shoqëria **** shpk, për periudhën 2012-2013 nuk ka deklaruar dhe 

paguar dividentë. Pra nuk ka efekte financiare në rritje të pasurisë së personave të lidhur me 

subjektin e vlerësimit.  

9.5 Komisioni në përfundim, çmon se mosdeklarimi cënon pasqyrimin e saktë të të gjitha 

ngjarjeve/transaksioneve të kryera ndër vite nga subjekti i vlerësimit dhe e personave të lidhur me 

të, por duke patur parasysh që këto veprime janë kryer konform akteve ligjore e nënligjore në fuqi 

si edhe janë rregjistruar në institucionet zyrtare publike konform sërisht të akteve ligjore e 

nënligjore në fuqi dhe këto veprime nuk kanë prodhur efekte financiare në pasurinë e subjektit të 

vlerësimit dhe të personave të lidhur me të çmon se mosdeklarimi nuk ka patur qëllim fshehje të 

pasurisë dhe nuk e cënon vlerën e pasurisë së deklaruar në datën 4.5.2018 nga subjekti i vlerësimit.  

 

IV – A; KONKLUZIONE PËR KONTROLLIN E PASURISË: 

 

Në përfundim të veprimeve verifikuese të kryera në kuadër të hetimit administrativ, në përputhje me 

ligjin nr. 12/2018, për kontrollin e pasurisë, për subjektin e vlerësimit Artan Pajo Shkëmbi, konstatohet 

se: 

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

b) ka burime financiare të ligjshme 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: 

  

1. 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. 

 

2. Analiza ligjore e raportit të 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. 
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3.Subjekti vlerësimit Artan Shkëmbi, në zbatim të nenit 36, pika 2 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”, ka dorëzuar deklaratën për kontrollin 

e figurës në datën 3.5.2018, brenda afatit ligjor të përcaktuar në ligjin 12/2018, i ndryshuar. 

 

I– Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit: 

4. Komisioni për të kontrolluar saktësinë e deklarimeve të subjektit të vlerësimit, në deklaratëm për 

kontrollin e figurës, në zbatim të nenit 37, të ligjit 12/2018, ka kryer veprime hetimore, duke kërkuar 

informacion zyrtar pranë institucioneve dhe agjencive ligjzbatuese15: 

 

5. Nga përgjigjet e ardhura nga institucionet dhe agjencitë ligjzbatuese si dhe bazuar relacionin e 

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

 

6. Institucioni ligjzbatues me shkresën nr.*** prot, datë 12.7.2019, konfirmon transaksionet si më 

poshtë, për subjektin e vlerësimit Artan Shkëmbi dhe bashkëshorten: 

 

6.1 - Në emër të Artan Shkëmbi: 

Kontratë shitblerje, me Nr Rep ***/ Nr Kol ***, datë 08.02.2012, me palë shitëse shtetasin A.H 

investitor, dhe palë blerëse Artan Pajo Shkëmbi. Objekti i Kontratës Apatament; vlera 60.000 euro.  

 

6.2  Në emër të bashkëshortes së subjektit të vlerësimit:  

(i) - Kontratë shitblerje e pasurisë me nr *** , me Nr Rep *** Nr Kol ***, datë 03.11.2011, me palë 

shitëse Loreta Shkëmbi, dhe palë blerëse M.B. Vlera financiare 7.910.000 lekë. 

 

(ii)- Kontratë shitje kuotash në masën 50 % të ortakut të shoqërisë *****Sh.p.k, datë 20.05.2013, me 

Nr rep ***/ Kol ***, me palë shitëse A.T ortak i Shoqërisë (*****) Sh.p.k, dhe palë blerëse Loreta 

Shkëmbi. Vlera financiare e 6.550.000 lekë. 

 

6.3 Lidhur me transaksionet e mësipërme të formalizuara në formë kontratash noteriale, subjekti ka 

depozituar të tre kopjet e kontratave në dokumentacionin bashkëlidhur formularit të pasurisë sipas nenit 

32, pika 1, 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 

                                                 
15 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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Brendshme”. Nga hetimi ka rezultuar se transaksionet e mësipërme janë deklaruar nga subjekti i 

vlerësimit në deklaratën e pasurisë në zbatim të ligjit 12/2018, i ndryshuar.  

 

7.  Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar, me shkresën nr. *** prot, datë 10.07.2019 

konfirmon se shtetasi Artan Pajo Shkëmbi, është i pajisur me certifikatë sigurie CSP, niveli “Tepër 

Sekret”, me vlefshmëri nga 25.09.2018 deri 24.09.2023.    

                                                                                              

8. Institucioni ligjzbatues me shkresën nr. **** prot, datë 5.8.2019, e klasifikuar sekret, informon 

Komisionin, se pas verifikimeve të kryera për Z.Artan Pajo Shkëmbi, dhe lidhjes së tij familjare të 

përmendura në shkresë, nuk disponon të dhëna. 

 

9. Drejtoria e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, me shkresën nr.**** prot, datë 11.7.2019, niveli i 

klasifikimit “Sekret”, informon Komisionin se pas verifikimeve të kryera rezulton se për shtetasin 

Artan Shkëmbi, dhe personave sipas lidhjes familjare, nuk janë të regjistruar për veprimtari kriminale. 

 

10. Agjencia ligjzbatuese, me shkresën nr. ***prot, datë 9.7.2019, niveli i klasifikimit “Konfidencial”, 

nga verifikimet e kryera nga strukturat përkatëse, informon KJV- në, se: Për shtetasit Artan Pajo 

Shkëmbi, dhe personat e lidhur familjarë nuk disponohen të dhëna/materiale referuese/procedime 

penale në ngarkim të tyre. 

 

11.Drejtoria e Përgjithshme të Burgjeve, nëpërmjet email-it zyrtarë datë 10.8.2019, konfirmon se në 

bazë të verifikimeve të kryera në Regjistrin e Gjëndjes Gjyqësore, shtetasi Artan Pajo Shkëmbi,  

rezulton i padënuar.     

                        

12. Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit me shkresën nr. ***prot, datë 

29.07.2019, informon Komisionin se AIDSSH, me vendimin nr. ***, datë 25.07.2019, ka Vendosur: 

 

Nga verifikimet e kryera deri tani për shtetasin Artan Pajo Shkëmbi, bazuar në ligjin 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”, sipas ligjit nr.45/2015 

“Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore 

Socialiste të Shqipërisë”, rezulton se: 

(i) -  Nuk ka qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm; 

(ii)-  Nuk ka qenë bashkëpuntor ose i favorizuar nga ish – Sigurimi i Shtetit; 

(iii) -Ka qenë me detyrë funksionale punonjës operativ, oficer në strukturat e ish Sigurimit të Shtetit, 

pasi është diplomuar në vitin 1990 në Shkollën e Lartë të Ministrisë së Punëve të Brendshme, Dega 

Sigurim. Koha e ushtrimit të detyrës si Punonjës Operativ, nga data 01.08.1990 deri në datë 

01.10.1991. (Vlen të përmendet se, sipas nenit 2 të ligjit nr 45/2015, merret në kosiderat vetëm periudha 

e ushtrimit të detyrës deri në datë 02.07.1991, pra në total 11 muaj). Ushtrimi i detyrës funksionale 

provohet me dokumentacionin e mëposhtëm.... 

13. 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 Artan Pajo Shkëmbi, nuk rezulton të ketë 

pasur ankesa të trajtuara apo hetime administrative të nisura. 
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14. Prokuroria e Përgjithshme, Drejtoria Gjyqësore me shkresë nr. ***prot, datë 20.9.2019, informon 

KJV- në se: 

14. 1 Në përgjigje të shkresës suaj nr ***prot, datë 16.07.2019, në lidhje me shtetasit sipas listës 

bashkëlidhur, ju informojmë se nga verfikimet e kryera në Prokuroritë Pranë Gjykatave të Shkallës së 

Parë nuk rezulton të ketë të dhëna përsa kërkoni.  

14.2 Ka vendim nga Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, për mosfillimin e procedimit 

penal nr.****, datë 02.09.2015, ndaj shtetasit Artan Pajo Shkëmbi.  

14.3 Me shkresën e Prokurorisë Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, nr *** prot, datë 25.11.2019, 

Komisioni informohet se: 

 Vendimi për mosfillimit e procedimit penal ndaj shtetasit Artan Pajo Shkëmbi, është ankimuar në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë. Gjykata ka lënë në fuqi vendimin e Prokurorit për mosfillimin 

e procedimit penal. 

 Kundër vendimit të Gjykatës është ushtruar ankim në Gjykatën e Apelit. Gjykata e Apelit ka lënë 

në fuqi vendimin e Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. 

 

14.4 Nga sa më sipër konstatohet se nga organi i prokurorisë, nuk rezultojnë procedime penale të 

regjistruara ndaj shtetasit Artan Pajo Shkëmbi.  

 

 

IX – Rezultatet e hetimit për kontrollin e figurës: 

 

- Komisioni, pasi ka kryer një hetim të thelluar për kontrollin e figurës, nëpërmjet analizimit dhe 

verfikimit të të dhënave të deklaruara nga subjekti i vlerësimit në deklaratën e figurës, sipas 

përcaktimeve të nenit 36, pika 1, ligjit 12/2018, i ndryshuar; (ii) analizimin dhe verifikimin e të dhënave 

të mbledhura nga institucionet dhe agjencitë ligjzbatuese, sipas përcaktimeve të nenit 36, pika 3, e ligjit 

12/2018, i ndryshuar, për subjektin e vlerësimit Artan Pajo Shkëmbi, rezulton se: 

 

1. Nuk ka të dhëna që tregojnë se subjekti i vlerësimit apo personat e lidhur me të sipas lidhjes familjare, 

të kenë kontakte të papërshtatshme me persona të përfshirë në veprimtari kriminale, ose të jenë 

përfshirë direkt ose indirekt në veprimtari që lidhen me krimin e organizuar; 

 

2. Nuk ka të dhëna që tregojnë se subjekti i vlerësimit apo përsonat e lidhur me të sipas lidhjes familjare, 

të kenë shkëmbyer para, favore, dhurata ose pasuri me persona të përfshirë në krimin e organizuar; 

 

3.Nuk ka të dhëna që tregojnë se subjekti i vlerësimit të ketë pasur ndryshime gjeneralitetesh, emër apo 

mbiemër tjetër nga ai që ka pasur apo ka regjistruar në gjëndjen civile; 

 

4.Nuk ka të dhëna që tregojnë se subjekti i vlerësimit të ketë qënë i dënuar ndonjëherë me vendim 

gjyqësor të formës së prerë nga një autoritet gjyqësor shqiptar ose i huaj; 

 

5.Nuk ka të dhëna që tregojnë se subjekti i vlerësimit të ketë qenë ndonjëherë në hetim ose gjykim nga 

një autoritet shqiptar ose i huaj për kryerjen e një vepre penale; 

 

6.Nuk ka të dhëna që tregojnë se subjekti i vlerësimit të ketë qenë ndonjëherë i ndaluar apo arrestuar 

nga organet ligjzbatuese shqiptare apo të huaja, për kryerjen e një vepre penale; 
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7.Nuk ka të dhëna që tregojnë se ndaj subjektit të vlerësimit të ketë pasur masa shtrënguese të sigurimit 

personale, në fuqi ose jo; 

 

8.Nuk ka të dhëna që tregojnë se ndaj subjektit të vlerësimit të jetë lëshuar ndonjëherë urdhër kërkimi 

ndërkombëtar lidhur me kryerjen e veprave penale; 

 

9.Nuk ka të dhëna që tregojnë se ndaj subjektit të vlerësimit të jetë marrë ndonjëherë masë dëbimi nga 

një shtet i huaj; 

 

10. Nuk ka të dhëna që tregojnë se subjektit të vlerësimit i është refuzuar  hyrja në ndonjë shtet të BE-

së/Nato-s gjatë 10 viteve të fundit; 

 

11.Nuk ka të dhëna që tregojnë se subjekti i vlerësimit të ketë kërkuar azil politik në ndonjë shtet tjetër; 

 

12.Nuk ka të dhëna që tregojnë se subjekti i vlerësimit është përdorues i lëndëve narkotike; 

 

13. Nuk ka të dhëna që tregojnë se subjekti i vlerësimit ka varësi ndaj alkolit apo lojërave të fatit; 

 

14. Ndaj subjektit të vlerësimit Artan Pajo Shkëmbi, nuk janë paraqitur denoncime nga publiku për 

shkelje ligjore në ushtrimin e detyrës si punonjës në Policinë e Shtetit, sipas parashikimit ligjor të nenit 

43 të ligjit nr.12/2018, i ndryshuar. 

 

15. Për subjektin e vlerësimit ka të dhëna që ka qenë me detyrë funksionale Punonjës Operativ, Oficer 

në strukturat e ish Sigurimit të Shtetit, sipas ligjit “Mbi të drejtën e informimit mbi dokumentet e ish- 

Sigurimit të Shtetit në Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë”, konkretisht: 

 

15.1 Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit me shkresën nr.***prot, datë 

29.07.2019, ka informuar Komisionin se AIDSSH, me vendimin nr.***, datë 25.07.2019, ka Vendosur: 

... nga verifikimet e kryera deri tani për shtetasin Artan Pajo Shkëmbi, bazuar në ligjin 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”, sipas ligjit nr.45 

/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish -  Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore 

Socialiste të Shqipërisë”, rezulton se: 

.... Ka qenë me detyrë funksionale Punonjës Operativ, Oficer në strukturat e ish Sigurimit të Shtetit, 

pasi është diplomuar në vitin 1990 në Shkollën e Lartë të Ministrisë së Punëve të Brendshme, Dega 

Sigurim. Koha e ushtrimit të detyrës si Punonjës Operativ, nga data 01.08.1990 deri në datë 

01.10.1991. (Vlen të përmendet se, sipas nenit 2 të ligjit nr 45/2015, merret në kosiderat vetëm periudha 

e ushtrimit të detyrës deri në datë 02.07.1991, pra në total 11 muaj). Ushtrimi i detyrës funksionale 

provohet me dokumentacionin e mëposhtëm.... 

Qëndrimi i Komisionit: 

15.2 Neni 35, i ligjit 12/2018, i ndryshuar përcakton se: “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”… 
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15.3 Nga verfikimi i deklaratës së kontrollit të figurës rezulton se subjekti i vlerësimit pyetjes numër 

18, në formularin për kontrollinn e figurës: A keni qenë anëtar, bashkëpuntor ose i favorizuar nga ish–

Sigurimi i Shtetit para vititi 1990, sipas ligjit “Mbi të drejtën e informimit me dokumentet e ish–

shërbimit të sigurimit të shtetit të sigurimit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë?  -  Subjekti 

i është përgjigjur “Jo”. 

15.4 Lidhur me këtë fakt të konstatuar dhe në relacionin paraprak nga Komisioni, subjekti në 

prapësimet e datës 22.01.2020, të depozituara pranë Komisionit ka deklaruar:  

 

(i) - “Pyetja është e qartë në konceptin kohë (para vitit 1990), dhe unë me të drejtë dhe duke pasqyruar 

statusin tim real kam dhënë përgjigje mohuese, pasi në atë kohë kam qënë student në Shkollën e Lartë 

të Ministrisë së Brendshme dhe studimet i kam përfunduar  në Qershor të vitit 1990”. 

 

(ii)- Përfaqësuesi ligjor i subjektit në seancën dëgjimore të zhvilluar me datë 07.02.2020, ka dhënë 

shpjegime dhe argumentimin ligjor se pyetja për kontrollin e figurës përfshin periudhën para vitit 1990, 

kohë të cilën subjekti vlerësimit nuk ka ushtruar funksionet në ish strukturat e sigurimit të shtetit, në 

këtë kuptim pyejta shtrohet për ata persona që kanë ushtruar funksionet para viteve 90. Subjekti ka 

deklaruar në formularin e figurës se është diplomuar në Shkollën e Ministrisë e Lartë të Ministrisë së 

Punëve të Brendshme, dhe nuk ka pasur si qëllim fshehjen e një fakti të tillë. 

 

15.5 Në interpretimin gramatikor të pyetjes16 numër 18, të formularit të figurës, kërkohet informacion 

për ata persona që kanë pasur cilësinë e anëtarit, bashkëpuntorit ose të favorizuar nga ish – Sigurimi të 

Shtetit para vititi 1990,  pyetja gjithashtu referon në ligjin e  posaçëm lex specialis ligji 45 /2015 “Për 

të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish -  Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste 

të Shqipërisë”.  

15.6 Në ligjin e të posaçëm lex specialis (neni 2, i ligjit 45 /2015),  “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish -  Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, përcaktohet 

fusha e veprimit të ligjit 45/2015, i ndryshuar, “Ky ligj zbatohet për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit 

të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, për periudhën 

29 nëntor 1944 deri në ditën e krijimit të Shërbimit Informativ Kombëtar, 2 korrik 1991….” 

15.7 Ligji 45/2015, e shtrin fushën e veprimit deri me 2 korrik të vitit 1991, periudhë në të cilën subjekti 

i vlerësimit ka ushtruar funksionet e tija pranë strukturave të ish sigurimit të shtetit. Në këtë kuptim 

pyetja në formular nuk mund të merret e shkëputur nga konteksti dhe qëllimi që është verfikimi i 

subjekteve në kuadër të ligjit 45/2015.  

15.8 Duke marrë në konsideratë prapësimet e subjektit të vlerësimit më datë 22.01.2020, shpjegimet e 

subjektit të vlerësimit dhe përfaqësuesit të tij ligjor në seancën dëgjimore të datës 07.02.2020; 

deklarimin e bërë në formularin e pasurisë në të cilin subjekti ka deklaruar të ardhura të përfituara si 

punonjës operativ në Degën e Punëve të Brendshme Sarandë, për periudhën 01.10.1991 – 29.10.1992; 

deklarimin e subjektit në formularin e figurës se është diplomuar në Shkollën e Ministrisë e Lartë të 

Ministrisë së Punëve të Brendshme; 

15.9 Nga sa më sipër Trupa e vlerësimit, në kuptim të nenit 35, nenit 42, pika 2, gërma (a), e ligjit 

12/2018, arrin në konkluzionin se subjekti nuk ka pasur si qëllim fshehjen e faktit që ka ushtruar 

funksionet pranë strukturave të ish sigurimit të shtetit, por i është përgjigjur pyetjes në formularin për 

                                                 
16 Ligji 12/2018, i ndryshuar, pyetja numër 18 e formularit të figurës: A keni qenë anëtar, bashkëpuntor ose i favorizuar 

nga ish – Sigurimi i Shtetit para vititi 1990, sipas ligjit “Mbi të drejtën e informimit me dokumentet e ish – shërbimit të 

sigurimit të shtetit të sigurimit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë? 
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kontrollin e figurës “Jo”, sepse nuk ka ushtruar funksione në ish Strukturat e sigurimit të Shtetit para 

vitit 1990. Në këtë kuptim Trupa e vlerësimit, arrin në përfundimin se subjekti i vlerësimit e ka 

plotësuar formularin për kontrollin e figurës në mënyrë të saktë dhe me vërtetësi.  

15.10 Neni 36, pika 3, shkronja (g), e ligjit 12/2018, përcakton se: Verifikimi i figurës së punonjësit 

realizohet nëpërmjet: verifikimin nëse ka qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm, anëtar, 

bashkë-punëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit para vitit 1990, sipas ligjit për të drejtën e 

informimit me dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. 

15.11 Në ligjin 12/2018, i ndryshuar, megjithëse parashikohet verifikimi i subjekteve të vlerësimit në 

kuadër të kontrollit të figurës pranë Autoritetin për Informim mbi Dokumentet e ish Sigurimit të Shtetit, 

ligji 12/2018, i ndryshyar, nuk parashikon dispozita ndaluese për rastet kur subjektet rezultojnë me 

cilësite e anëtarit, bashkëpunëtorit apo të favorizuarit nga ish Sigurimi i Shtetit. Në këtë kuptim ligji 

12/2018, i ndryshuar, e ka lënë në vlerësimin e Komisionit trajtimin e rasteve kur ka informacione nga 

Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish Sigurimit të Shtetit, për subjektet e vlerësimit.  

15.12 Nga analiza e vendimit nr 479, datë 25.07.2019, të Autoritetit për Informim mbi dokumentet e 

ish Sigurimit të Shtetit,  për subjektin e vlerësimit Artan Shkëmbi, konstatohet se: 

 

(i) - Nuk ka kryer veprimtari që lidhen me vepra penale politike të parashikuara në ligjin 7514 datë 

30.09.1991,“Për pafajësinë dhe amnistinë dhe rehabilitimin e ish të dënuarve dhe të përndjekurve 

politikë’’, të ndryshuar, që mund të ketë shkaktuar qoftë edhe një viktimë të ish-Sigurimit të Shtetit 

sipas kuptimit të  nenit 2 të Ligjit 45/2015; 

(ii) - Nuk ka qënë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm;  

(iii) - Nuk ka qënë bashkëpuntor aktiv i Sigurimit të Shtetit, sipas përcaktimeve të këtij ligji; 

(v) – Nuk ka pasur funksione drejtuese; 

(vi) – Periudha e ushtrimit të funksionit ka qënë e shkurtër dhe gjatë kësaj periudhe nga hetimi i kryer 

nga Komisioni, nuk raportohen të dhëna për shkelje të drejtave dhe lirive themelore të njeriut nga 

subjekti i vlerësimit; 

15.13 Lidhur me verfikimin në kuadër të ligjit 45/2015, i ndryshuar, duke marrë në konsideratë faktet 

e mësipërme, por dhe vlerësimin e përgjithshëm në kuadër të kontrollit të figurës, përgjigjet e ardhura 

nga institucionet dhe agjencitë e tjera ligjzbatuese në të cilat nuk konstatohet se subjekti nuk është 

përfshirë në veprimtari të kundraligjshme; kontributin e subjektit ndër vite në strukturat të ndryshme të 

Policisë së Shtetit, për të cilin është vlerësuar me certifikata mirënjohje në luftën kundër krimit të 

organizuar nga autoritetet shqiptare e të huaja, Trupa e Vlerësimit çmon se në vlerësimit e përgjithshëm 

të të gjitha rethanave dhe fakteve që rezultojnë nga verfikimi i kryer për kontrollin e figurës, subjekti i 

vlerësimit nuk ka pengesa ligjore për ushtrimin e detyrës në kuptim të ligjit 12/2018, dhe ligjit 45/2015, 

i ndryshuar.  

 

IX – Testi Psikologjik: 

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

personalitetit. Në bazë të rezultateve të përfituara gjatë realizimit të vlerësimit psikologjik, konkludohet 

se subjekti vlerësimit Artan Shkëmbi: 

- Akualisht nuk praqitet me problem të shëndetit mendor ndaj është mëndërsisht i aftë të funksionojë 

në aspektin okupacional, ndërpersonal, social dhe familjar; 

- Paraqet marrdhënie të stabilizuara personale dhe ndërpersonale; 

- Subjekti nuk paraqet problematika të personalitetit, që mund të cënojnë realizimin e detyrave dhe 

aktivitetin e tij në tërësi si dhe shfaq shkallë të lartë të funksionimit në plotësimin e këtij aktiviteti; 

 

X – Në përfundim të hetimit të kryer për kontrollin e figurës: 
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Komisioni pas një hetim të thelluar të kontrollit të figurës për subjektin e vlerësimit Artan Pajo 

Shkëmbi, 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, arriti në konkuzionin se: 

 

Subjekti i vlerësimit Artan Pajo Shkëmbi: 

 

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

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

ligj që tregojnë se punonjësi ka kontakte të papërshtashme me persona të përfshirë në veprimtari 

kriminale; 

c) punonjësi është i përshtatëshëm për vazhdimin e detyrës; 

 

 

IV- C  VLERËSIMI I AFTËSIVE PROFESIONALE: 

  

1. Objekt i raportit të vlerësimit të aftësive profesionale është: (i) vlerësimi i aftësive profesionale; (ii) 

vlerësimi i nivelit të arsimimit dhe trajnimit në përputhje me gradën dhe/ose pozicionin e subjektit të 

vlerësimit; (iii), respektimi i rregullave të etikës, si dhe i përmbushjes së detyrave nga subjekti i 

vlerësimit si punonjës në Policinë e Shtetit, në përputhje me nenet 43, 44, 45, 47, të ligjit 12/2018, i 

ndryshuar, dhe legjislacionin që rregullon veprimtarinë e Policisë së Shtetit. 

 

2.Analiza ligjore e raportit të 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 si punonjës në Policinë e Shtetit. 

 

I - Afati kohor brenda të cilit shtrihet procesi i vlerësimit të aftësive profesionale: 

 

3. Subjekti i vlerësimit kalimtar, Drejtues i Parë Artan Pajo Shkëmbi, më datë 03.05.2018, ka dorëzuar 

në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, (formularin e 

vlerësimit të aftësive profesionale), sipas përcaktimeve të 44 pika 1, të ligjit 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. Subjekti i vlerësimit 

kalimtar në momentin e dorëzimit të dokumetacionit ka ushtruar detyrën e “Drejtorit në Drejtorinë 

Hetimore Qendrore të Policisë së Shtetit”, me gradën policore Drejtues i Parë. 

 

4. Neni 44, pika 2 dhe 3 e ligjit 12/2018, përcaktojnë se: “Periudha e vlerësimit për aftësitë 

profesionale, për efekt të këtij ligji, përfshin periudhën që nga data e emërimit të punonjësit në gradën 

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

 

5. Subjekti i vlerësimit Artan Pajo Shkëmbi, me urdhërin nr 195, datë 29.01.2018, të Drejtorit të 

Përgjthshëm të Policisë i është dhënë grada policore Drejtues i Parë.  
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6. Në kuptim të nenit 44, pika 2 dhe 3, e ligjit 12/2018, i ndryshuar, periudha e vlerësimit të aftësive 

profesionale shtrihet nga data 29.01.2011, deri me datë 29.1.2018, datë në të cilën subjektit të vlerësimit 

i është dhënë grada policore Drejtues i Parë. 

 

II - Vlerësimi i nivelit arsimor të subjektit të vlerësimit: 

 

7. Subjekti i vlerësimit është diplomuar në Shkollës e Lartë të Ministrisë së Punëve Brendshme 1986 – 

1990, më datë 25.6.1990.  

 

8. Subjekti i vlerësimit është diplomuar Jurist në “Shkollën e Lartë Universitare Jopublike Justicia”, 

Fakulteti i Drejtësisë, nr diplomës ***, data e lëshimit 9.7.2010. Diplomë e Integruar e Nivelit të Dytë 

“Jurist”. 

 

9. Nga sa më sipër, në kuptim të ligjit 108/2014 “Për Policinë e Shtetit”, i ndryshuar, nenit 124, pika 2, 

e ligjit nr. 80/2015, “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në 

Republikën e Shqipërisë”, subjekti i vlerësimi përmbush kriterin e nivelit arsimor për funksionin që 

ushtron dhe gradën policore që mban si punonjës i Policisë së Shtetit. 

 

III - Procesi i fitimi të gradës: 

10. Neni 45, pika 3, shkronja (c), e ligjit 12/2018, përcakton se: objekt i vlerësimit të afësive 

profesionale janë edhe ecuria në karrierë dhe procesi i fitimit të gradës, sipas legjislacionit në fuqi. 

 

IV/1 Fitimi i gradës Inspektor 

 

11. Nga aktet e administruara konstatohet se subjektit të vlerësimit me Urdhërin nr 553, datë 1.5.2003, 

të Ministrit “Për inkuadrimin e gradës ushtarake në gradë policiore”, i është dhënë grada policore 

Inspektor. 

 

12. Inkuadrimi i gradës ushtarake kapiten në gradën policore inspektor, është bërë në përputhje me 

legjislacionin në fuqi të kohës: Ligjin nr 8553 datë 25.11.1999, “Për Policinë e Shtetit”, ligjit 8643, 

datë 20.07.2000 “Për gradat në Policinë e Shtetit”, si dhe nenit 2, pika 3, shkronja b/2, e VKM nr 64, 

datë 02.02.2001 “Për inkuadrimin e gradave ushtarake, në gradat policore në Policinë e Shtetit dhe për 

përcaktimin e funksioneve që ushtrohen sipas tyre”. 

 

13. Subjekti i vlerësimit gjatë kohës që ka mbajtur gradën policore inspektor ka ushtruar funksionet e 

specialistit në Sektorin kundër narkotikëve në D.P.P.SH. 

 

IV/2 Fitimi i gradës Kryekomisar 

 

14. Me Urdhërin nr 158, datë 18.06.2008, të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, subjektit të 

vlerësimit Inspektor Artan Pajo Shkëmbit, i është dhënë grada policore Kryekomisar. 

 

15. Baza ligjore e kohës që ka rregulluar procedurat për fitimin e gradave në Policinë e Shtetit, ka qënë 

Ligji Nr 9749, datë 04.06.2007, “Për Policinë e Shtetit”, dhe VKM, nr 803 datë 21.11.2007. 

 

Neni 41, pika 5, shkronja (a), e ligjit nr 9749, datë 04.06.2007, “Për Policinë e Shtetit”, përcakton se: 

Punonjësit të Policisë i lind e drejta të aplikojë për të konkurruar për procesin e përzgjedhjes, pas 

plotësimit të kohës së qëndrimit në gradë, sipas afateve të mëposhtme: 

i.nga Inspektor në Kryeinspektor 2 vjet; 
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ii.nga Kryeinspektor në Nënkomisar 2 vjet; 

iii.nga Nënkomisar në Komisar 3 vjet; 

iv.nga Komisar në Kryekomisar 3 vjet; 

 

Neni 40 i ligjit nr 9749, datë 04.06.2007, “Për Policinë e Shtetit”, përcakton se: Punonjësi i Policisë së 

Shtetit kalon nga një nivel në tjetrin vetëm pas përfundimit të shkollimit përkatës, në çastin e marrjes 

së gradës më të ulët të nivelit pasardhës. 

 

16. Nga sa më sipër, konstatohet e subjekti i vlerësimit në procedurat për dhënien e gradës Kryekomisar, 

nuk ka kaluar nivelet e gradave (kryeinpektor, nënkomisar, komisar), sipas nenit 41, pika 1, shkronja 

(a), e ligjit nr 9749, datë 04.06.2007, “Për Policinë e Shtetit”, por pas një periudhe prej 5 vitesh dhe 1 

muaj, nga grada inspektor që mbante nga data 1.5.2003, më datë 18.06.2008, i është dhënë grada 

Kryekomisar, (fakt që konstatohet nga urdhëri nr 158, datë 18.06.2008, të Drejtorit të Përgjithshëm të 

Policisë së Shteti), procedurë e cila nuk është bërë në përputhje me përcaktimet ligjore të nenit 41, pika 

1, shkronja (a), ligjit nr 9749, datë 04.06.2007, “Për Policinë e Shtetit”.  

 

IV/3 Fitimi i gradës Drejtues  

 

17. Me urdhërin nr 1724/1, datë 30.12.2014, “Për ngritjen në gradë të në punonjësi të Policisë së 

Shtetit”, Kryekomisar Artan Pajo Shkëmbi i është dhënë grada policore Drejtues. (Ligji i kohës për 

dhënien e gradës ka qënë ligjit nr 9749, datë 04.06.2007, “Për Policinë e Shtetit, pasi ligji 108/2014 

“Për Policinë e Shtetit”, i ndryshuar, ka hyrë në fuqi 6 muaj pas botimit në fletoren zyrtare). 

 

Neni 41, pika 5, shkronja (a), e ligjit nr 9749, datë 04.06.2007, “Për Policinë e Shtetit”, përcakton se: 

Punonjësit të Policisë i lind e drejta të aplikojë për të konkurruar për procesin e përzgjedhjes, pas 

plotësimit të kohës së qendrimit në gradë, sipas afateve të mëposhtme: 

 

v)nga Kryekomisar në Drejtues të Parë 3 vjet. 

 

18. Nga sa më sipër konstatohet se procedura formale juridike për dhënien e grades policore Drejtues 

për subjektin e vlerësimit është bërë në përputhje me nenin 41, pika 5, shkronja (a), e ligjit nr 9749, 

datë 04.06.2007, “Për Policinë e Shtetit”, pasi subjekti i vlerësimit në momentin që ka fituar gradën 

Drejtues ka mbajtur mbi tre vite gradën Kryekomisar. 

 

19. Subjekti i vlerësimit kalimtar nga qershori 2014 deri në shkurt 2016, ka ushtruar funksionet e Shefit 

të Sektorit në DPPSH, Shkurt 2916 – Shtator 2016, Drejtor Kancelar në DPPSH, Shtator 2016 – Shkurt 

2018, Drejtor i Planifikimit të Kontrollit DPPSH. 

 

IV/4 Fitimi i gradës Drejtues i Parë 

  

20. Me urdhërin nr 195, datë 28.1.2018, “Për dhënien e gradës policore një punonjësi të Policisë së 

Shtetit”, Drejtues Artan Pajo Shkëmbi, i është dhënë grada policore Drejtues i Parë. (Baza ligjore për 

dhënien e gradës Drejtues i Parë; ligji 108/2014 “Për Policinë e Shtetit”, i ndryshuar, Rregullorja e 

Policisë së Shtetit). 

 

21. Neni 55, pika 1, shkronja (ë), e ligjit 108/2014 “Për Policinë e Shtetit”, i ndryshuar, përcakton se: 

Për përfitimin e gradës “Nënkomisar deri në Drejtues i parë”, punonjësi i policisë duhet të plotësojë 

kohën e qëndrimit në gradë, sipas afateve të më poshtme: 
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nga “Drejtues” në Drejtues i parë” 3 vite;  

 

22. Nga sa më sipër konstatohet se procedura formale juridike për dhënien e gradës Drejtues i Parë për 

subjektin e vlerësimit është bërë në përputhje me nenin 55, pika 1, shkronja (ë), e ligjit 108/2014 “Për 

Policinë e Shtetit”, pasi subjekti i vlerësimit në momentin që ka fituar gradën Drejtues i Parë ka mbajtur 

mbi tre vite gradën policore Drejtues. 

 

23. Subjekti i vlerësimit kalimtar nga prilli i vitit 2018, dhe në vazhdim, ushtron funksionin “Drejtor i 

Drejtorisë Hetimore Qendrore, në Departamentin për Policinë Kriminale pranë Drejtorisë së 

Përgjithshme të Policise së Shtetit”, funksion që përputhet me gradën policore Drejtues i Parë”, nivelin 

e arsimimit dhe trajnimit. 

 

V - Përfundime për procesin e fitimit të gradave: 

  

24. Komisioni konstaton se dhënia e gradave policore Inspektor, Drejtues, Drejtues i Parë, është bërë 

në përputhje me legjislacionin rregullator të kohës, ligjeve dhe akte nënligjore në fuqi. 

 

25.Për dhënien e gradës policore Kryekomisar, konstatohet se nuk janë zbatuar dispozitat e ligjit të 

kohës, nenit 41, pika 1, shkronja (a), e ligjit nr 9749, datë 04.06.2007, “Për Policinë e Shtetit”. 

 

26. Nenit 44, pika 2 dhe 3, e ligjit 12/2018, i ndryshuar, përcakton se: “Periudha e vlerësimit për 

aftësitë profesionale, për efekt të këtij ligji, përfshin periudhën që nga data e emërimit të punonjësit në 

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

 

27. Neni 45, pika 3, shkronja (c), e ligjit 12/2018, përcakton se: objekt i vlerësimit të afësive 

profesionale janë edhe: c) ecuria në karrierë dhe procesi i fitimit të gradës, sipas legjislacionit në fuqi.  

 

28. Në kuptim të nenit 44, pika 2 dhe 3, neni 45, pika 3, shkronja (c), e ligjit 12/2018 e ligjit 12/2018, 

i ndryshuar, periudha e vlerësimit të aftësive profesionale shtrihet nga data 29.01.2011 deri me datë 

29.1.2018, datë në të cilën subjektit të vlerësimit i është dhënë grada policore Drejtues i Parë.  

 

29. Nga sa më sipër, duke qënë se procedura për dhënien e gradës Kryekomisar është përtej afatit 7 

vjeçar të vlerësimit, të përcaktuar nga neni 44, pika 2 dhe 3, e ligjit 12/2018, i ndryshuar, ky fakt nuk 

mund të merret në konsideratë për vlerësimin e përgjithshëm të aftësive profesionale. 

 

VI - Vlerësimi i tre dokumenteve të përgatitura nga subjekti i vlerësimit: 

 

30. Subjekti i vlerësimit, në zbatim të nenit 46, pika 3, dhe 44, pika 2, e ligjit 12/2018, ka depozituar 

tre dokumenteve zyrtare të përgatitura në ushtrim të detyrave funksionale si punonjës në Policinë e 

Shtetit, dhe konkretisht: 

(i) - Memo informuese përgatitur nga subjekti i vlerësimit në cilësinë e Drejtorit të Drejtorisë Hetimore 

Qendrore; 

(ii)- Relacion mbi “projekt urdhërin për miratimin e programit…”, të konceptuar nga subjekti i 

vlerësimit me funksion në kohën e përgatitjes së dokumentit Drejtor i Drejtorisë së Planifikimit dhe 

Kontrollit; 

(iii)- Punim shkencor për marrjen e gradës '' Drejtues'' në vitin 2014 me temë ''Media dhe Policia'', 

punuar nga subjekti i vlerësimit; 

 

Nga analiza e tre dokumenteve të përgatitura nga subjekti i vlerësimit konstatohet se: 
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31. Subjekti i vlerësimit ka njohuri të thelluara mbi legjislacionin që normon kuadrin ligjor të Policisë 

së Shtetit; 

 

32. Dokumentet e përgatitura nga subjekti i vlerësimit janë në përputhje me dispozitat ligjore dhe 

nënligjore që normojnë kuadrin ligjor për Policinë e Shtetit; 

 

33. Dokumentat e përgatitura nga subjekti i vlerësimit janë të shkruara qartë në mënyrë të kuptueshme 

dhe të strukturuara logjikisht; 

 

34. Rezulton se gjuha e përdorur nga subjekti i vlerësimit në hartimin e dokumenteve zyrtare është e 

qartë dhe në përputhje me etikën profesionale të punonjësit të Policisë së Shtetit; 

 

VII - Respektimit i rregullave të etikës: 

 

35. Nga verifikimi dosjes së personelit pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore në Policinë e Shtetit, 

rezultoi se ndaj subjektit të vlerësimi nuk ka masa disiplinore në fuqi apo të parashkruara për shkelje 

të rregullave të etikës, sipas përcaktimeve të nenit 43 të ligjit 12/2018, i ndryshuar; 

 

36. Nga dosja e personelit (vlerësimet e eproreve ndër vite), konstatohet se subjekti i vlerësimit (i) 

ndërton marrëdhënie të mira dhe korrekte me kolegët dhe qytetarët; (ii) është i disiplinuar, korrekt me 

detyrën, vartësit, kolegët dhe eprorët; (iii) tregon objektivitet, korrektësi dhe përpikmëri në kryerjen e 

detyrave të caktuara; 

 

37. Institucioni i Avokatit të Popullit, shkresën nr.*** prot, datë 28.6. 2019; informon Komisionin se 

pas verifikimeve të kryera përmes shqyrtimit të dokumentacionit të administruar në institucion, për 

subjektin e vlerësimit nuk rezulton të ketë pasur ankesa të trajtuara me kërkesë të shtetasve, apo hetime 

të nisura kryesisht për shkelje ligjore;   

 

38. Pranë Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, nuk janë paraqitur denoncime nga publiku ndaj subjektit 

të vlerësimit Artan Pajo Shkëmbi, për shkelje të rregullave të etikës në ushtrimin e detyrës si punonjës 

në Policinë e Shtetit, sipas parashikimit ligjor të nenit 43 të ligjit nr.12/2018, i ndryshuar. 

 

VIII - Përmbushja e detyrave nga subjekti i vlerësimit si punonjës në Policinë e Shtetit: 

 

40. Nga verifikimi i dosjes së personelit pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore në Policinë e Shtetit, 

rezultoi se subjekti vlerësimit ndër vite ka pasur vlerësime pozitive lidhur me rezultatet e punës nga 

eprorët, dhe konkretisht: 

 

(i)- Është i aftë profesionalisht për të realizuar detyrat e planifikuara dhe të ngarkuara; 

 

(ii)- Është kërkues ndaj zbatimit të detyrave, si dhe ka zgjidhur në kohë detyrat dhe situatat që janë 

krijuar;  

(iii)-  Është proaktiv në veprimtarinë hetimore, operacionale dhe gjurmuese; 

(iv)- Detyrat i kryen në përputhje me dispozitat ligjore dhe aktet nënligjore; 

(v) - Është i aftë të punojë në mënyrë të pavarur për zbatimin e legjislacionit, për konceptimin e akteve, 

rregulloreve dhe letërporosive për problemet e luftës kundër krimit të organizuar; 

 



38 
 

IX - Në përfundim të hetimit të kryer për vlerësimin e aftësive profesionale: 

 

Komisioni pasi kreu një hetim të thelluar për vlerësim e aftësive profesionale, nëpërmjet verifikimit të 

dosjes personale të subjektit të vlerësimit, verifikimit të nivelit arsimor të subjektit të vlerësimit, 

analizimin e tre dokumenteve të paraqitura nga vetë subjekti, verfikimin e procesit të fitimit të gradave 

ndër vite, përputhjen e gradës me pozicionin e punës, vlerësimin e përmbushjes së detyrave funksionale 

dhe respektimin e rregullave të etikës në ushtrimin e detyrës si punonjës në Policinë e Shtetit, arrin në 

konkluzionin se, 

 

Subjekti i vlerësimit Artan Shkëmbi: 

 

a) është i aftë,  duke treguar cilësi të larta në punë 

b) aftësi në zbatim të përshkrimeve të punës, të përcaktuara për atë funksion; 

c) ka respektuar liritë dhe të drejtat e njeriut; 

d) është i frytshëm dhe efektiv në masë të pranueshme; 

 

 

V- Konkluzione Përfundimtare: 

 

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

provat e administruara gjatë procesit të vlerësimit, relacionin e relatorit të çështjes, parashtrimet me 

shkrim të depozituar nga subjekti i vlerësimit më datë 20.1.2020, datë 28.1.2020, si dhe datën e seancës 

07.02.2020, pasi dëgjoi shpjegimet e dhëna nga subjekti i vlerësimit në seancën dëgjimore të zhvilluar 

më datë 07.02.2020, si dhe pasi u njoh me qëndrimin e subjektit të vlerësimit në seancën dëgjimore 

publike,  arrin në kokluzionin se subjekti i vlerësimit, Artan Pajo Shkëmbi, në përputhje me nenin 60 

të ligjit 12/2018, i ndryshuar, ka plotësuar së bashku kushtet e mëposhtme: 

 

- Konstatohet nivel i besueshëm në vlerësimin e pasurisë; 

- Konstatohet nivel i besueshëm në vlerësimin e kontrollit të figurës; 

- Konstatohet nivel i mjaftueshëm në vlerësimin e aftësive profesionale; 

 

PËR KËTO ARSYE  

Trupa Vlerësues e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, bazuar 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, me shumicë votash, 

 

V E N D O S I: 

 

1- Konfirmimin në detyrë të subjektit të vlerësimit Artan Pajo Shkëmbi, me funksion  “Drejtor i 

Drejtorisë Hetimore Qendrore në Departamenti për Policinë Kriminale në Drejtorinë e Përgjithshme 

të Policisë së Shtetit”.  

 

2- Vendimi i aryetuar me shkrim u njoftohet subjektit të vlerësimit dhe Drejtorisë së Përgjithshme të 

Policisë së Shtetit, brenda 15 ditëve nga dita e nesërme e shpalljes së vendimit. 

 

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

pikën 8, të nenit 56, të ligjit 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. 

 

Ky vendim u shpall sot datë 28.02.2020, në Tiranë. 

 

TRUPA E VLERËSIMIT  

 

Kryesues  

Alban Laska 

 

    Anëtar në Pakicë/Relator   

             Artur Baku                             

                                                 

             

                          Anëtar 

                                 Mirela Ujkani (Miti) 

  

MENDIM PAKICE 

 

1. Unë, komisioneri Artur Baku, si anëtar i trupës së vlerësimit, nuk pajtohem me vendimin nr. 16. datë 

28.2.20202, të marrë nga shumica e trupës së vlerësimit, për konfirmimin në detyrë të subjektit të 

vlerësimit, z. Artan Shkëmbi, me funksion Drejtor i Drejtorisë Hetimore Qendrore, në Departamentin 

për Policinë Kriminale pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Policise së Shtetit, për shkak se subjekti i 

vlerësimit, sipas vlerësimit dhe gjykimit tim, nuk arriti nivel të besueshëm në procesin e kontrollit të 

pasurisë.  

 

2. Ndërsa, në lidhje me kriterin e figurës dhe të aftësive profesionale, si dhe me pikat e tjera të vlerësimit 

të kriterit të pasurisë, të cilat nuk do të analizohen në vijim, bashkohem me mendimin e shumicës së 

trupës së vlerësimit. 

 

3. Duke iu referuar nenit 31, të ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar, duke mbajtur në konsideratë se, gjatë 

kryerjes së procesit të vlerësimit kalimtar, objekti i hetimit dhe i vlerësimit të pasurisë ndaj subjekteve 

që i nënshtrohen këtij procesi është deklarimi dhe kontrolli i pasurive, i ligjshmërisë së burimit të 

krijimit të tyre, i përmbushjes së detyrimeve financiare, përfshirë interesat privatë për punonjësin dhe 

për personat e lidhur me të.  

 

4. Procesi i vlerësimit të pasurisë realizohet nëpërmjet kontrollit të saktësisë së deklaratës së pasurisë, 

si dhe deklarimet e subjektit të vlerësimit mbi faktet e dala gjatë hetimit administrativ, ku në çdo rast 

subjekti duhet të deklarojë tërësinë e pasurisë së tij dhe të shpjegojë bindshëm ligjshmërinë e burimit 

të krijimit të saj, si dhe ekzistencën e të ardhurave të ligjshme. Unë, si anëtar në pakicë/kundër, vlerësoj 
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se subjekti i vlerësimit gjatë procesit të vlerësimit nuk ka arritur nivel të besueshëm në vlerësimin e 

pasurisë, për sa arsyetoj në vijim.  

 

I- Lidhur me të ardhurat nga punësimi i bashkëshortes së subjektit të vlerësimit pranë Shoqërisë  

(***) Shpk, për periudhën Janar 2004 - Dhjetor 2009. 

5- Bashkëshortja e subjektit të vlerësimit znj.L.SH, ka deklaruar në deklaratën e pasurisë në zbatim të 

ligjit 12/2018, të ardhura nga paga neto, shpërblimet dhe bonuset, e përfituara si menaxhere shitje gjatë 

periudhës 01.01. 2004 – 31.12.2009, në vlerën neto: 4,709,400 lekë. Sipas vertetimit të Shoqërisë (***) 

Shpk, datë 20.04.2018. 

6. Pika 19, e nenit 3, të ligjit 12/2018, i ndryshuar, përcakton se: “Në këtë ligj termat e mëposhtme kanë 

këto kuptime: “Të ardhura të ligjshme” janë të ardhurat e punonjësit dhe të personave të lidhur, sipas 

përcaktimeve të burimit të të ardhurave, të parashikuara në ligjin për tatimin mbi të ardhurat”.17. 

7. Ligji 12/2018, i ndryshuar, lidhur me konceptin e të ardhurave të ligjshme referon në ligjin për 

tatimin mbi të ardhurat18. Shkronja (a), pika 1, neni 8, e ligjit nr 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin 

mbi të ardhurat”, i ndryshuar, përcakton se: “Për qëllime të tatimit mbi të ardhurat personale, merren 

si të ardhura të tatueshme: a) pagat dhe shpërblimet e tjera, në lidhje me marrëdhëniet aktuale të 

punës”. Ligji nr 8438, i ndryshuar, nuk bën dallim në lidhje me konceptin e të ardhurave të tatueshme, 

pavarësisht nëse ato fitohen nga paga apo shpërblimet.  

 

8. Gjithashtu 19neni 8/1, i ligjit nr 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, 

përcakton rastet përjashtimore nga tatimi mbi të ardhurat personale. Neni 8/1, i   ligjit nr 8438, datë 

28.12.1998, i ndryshuar, nuk ka parashikuar asnjë rast përjashtues lidhur me të ardhurat personale që 

përfitohen nga shpërblimet apo bonuset që rrjedhin nga marrëdhënia e punës. Në këtë kuptim, referuar 

dispozitave të mësipërme ligjore, në çdo rast paga dhe shpërblimet që përfitohen nga marrëdhënia e 

punës janë të ardhura të tatueshme. 

9. Referuar përgjigjes së ardhur nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore, shkresës nr *** prot, datë 

19.08.2019, lidhur me të ardhurat e realizuara nga paga për bashkëshorten e subjektit të vlerësimit, për 

periudhën 01.01.2004 – 31.12.2009, në Shoqërinë (***), Shpk, mbi cilat janë paguar kontribute të 

sigurimeve shoqërore, sipas dokumentacionit ligjor janë në vlerën në vlerën 994.000 Lekë. Të ardhurat 

për të cilat nuk janë paguar kontributet e sigurimeve shoqërore rezultojnë në vlerën 3.715 400 Lekë. 

10. Me shkresën nr *** prot datë 12.07.2019, të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, drejtuar 

Komisionit, (bashkëlidhur extrakti historik i punonjësit), rezulton se për bashkëshorten e subjektit të 

vlerësimit janë paguar detyrimet tatimore vetëm për periudhën Gusht 2012 – Maj 2019, si punonjëse e 

Institutit të Sigurimeve Shoqërore. Nuk figurojnë të dhëna për pagim detyrimesh tatimore për periudhën 

e punësimit të bashkëshortes për periudhën 01.01.2004 – 31.12.2009, pranë Shoqërisë (***), Shpk.  

                                                 
17 Pika 19, e nenit 3 të ligjit 12/2018, i ndryshuar. 

18 Ligji nr 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar. 

19  Neni 8/1, i ligjit nr 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, “të ardhura të përjashtuara” 
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11. Bashkëshortja e subjektit të vlerësimit, ka qënë në dijeni të faktit se Shoqëria (***), Shpk, nuk ka 

paguar detyrimet ndaj saj në vlerën cituar në vërtetim20 e Shoqërisë, pasi në dokumentacion e dorëzuar 

në zbatim të ligjit 12/2018, i ndryshuar, nga subjekti i vlerësimit, është paraqitur shkresë datë 

25.04.2018, prot ***  nga ISSH, ku deklarohen vetëm të ardhurat nga paga neto për periudhën Gusht 

2012 - Mars 2018, nga marrëdhënia e punës së bashkëshortes së subjektit të vlerësimit, si punonjëse e 

Institutit të Sigurimeve Shoqërore në vlerën 3.780.364 lekë.  

12. Në referencë të shkronjës (a), pika 1, neni 8, e ligjit nr 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të 

ardhurat”, rezulton se të ardhurat për të cilat nuk janë paguar detyrimet tatimore rezultojnë në vlerën 

3.715 400 Lekë.  

13. Subjekti i vlerësimit në prapësimet e datës 22.01.2020, ka dhënë argumentin ligjor se:  

 

“Ligji Nr. 136/2015 “Për disa Shtesa Dhe Ndryshime në Ligjin Nr. 7961, Datë 12.7.1995, “Kodi i 

Punës i Republikës Së Shqipërisë”, (të ndryshuar), me nenin 53 te tij, ndryshon nenin 118 të Kodit të 

Punës, duke sanksionuar në mënyrë të drejtpërdrejtë, detyrimin që “Paga jepet vetem ne sistemin 

bankar”...  

... “Për sa më lart shprehemi se kalimi i bonuseve dhe shpërblimeve përkatëse nëpërmjet sistemit 

bankar nuk kanë qënë detyrim ligjor për punëdhënësin me Ligjin e kohës, dhe për këtë arsye nuk mund 

të pretendohet sot, të provohet përfitimi i këtyre shpërblimeve apo bonuseve nëpërmjet sistemit 

bankar”.... 

 

14. Subjekti u referohet ndryshimeve të dispozitave ligjore që janë bërë Kodit të Punës në vitin 2015, 

ndërsa marrëdhënia e punës e bashkëshortes së subjektit të vlerësimit në Shoqërinë (***), Shpk, daton 

në periudhën 01.01. 2004 – 31.12.2009. Me të drejtë subjekti argumenton në parashtrimet e depozituara 

më datë 22.02.2020, se bazuar në parimin kushtetues që vetëm ligji penal favorizues ka fuqi 

prapavepruese; ndëra ndryshimet e vitit 2015, të Kodi i Punës, nuk kanë fuqi prapavepruese, përsa 

ligjvënësi në dispozitat tranzitore nuk është shprehur.  

 

15.  Dispozita e mësipërme e Kodit të Punës, detyrimin që “Paga jepet vetëm në sistemin bankar”, pas 

vitit 2015, nuk mund të përdoret si argument që përjashton subjektin nga detyrimi për të provuar kalimin 

e shumës se të ardhurave nga marrëdhënia e punës, në favor të bashkëshortes gjatë viteve 01.01.2004 

– 31.12.2009, qoftë dhe me dokumentacion bankar. Në këtë rast dokumentacioni bankar, kërkohet për 

efekt provueshmërie të kalimit të shumave nga paga, bonuset dhe shpërblimet, të përfituara nga 

bashkëshortja e subjektit të vlerësimit, dhe jo si detyrim ligjor i punëdhënësit ndaj punëmarrësit.  

16. Subjekti gjatë gjithë hetimit administrativ, nuk ka paraqitur asnjë dokument ligjor (dokument 

bankar, vërtetim zyrtar nga institucionet), që provon përfitimin e të ardhurave të pretenduara nga 

bashkëshortja, paga, shpërblime dhe bonuse, në vlerën 4,709,400 lekë, si menaxhere shitje në Shoqërinë 

(***), Shpk. 

17. Nga sa më sipër, vlerësoj se: Për të ardhurat e bashkëshortes së subjektit të vlerësimit nga paga 

neto, shpërblimet, dhe bonuset e përfituara si menaxhere shitje gjatë periudhës 01.01. 2004 – 

31.12.2009, në Shoqërinë (***) Shpk, në vlerën neto: 4,709,400 lekë, subjekti i vlerësimit ka bërë 

                                                 
20 Vëtetim i Shoqërisë (***), Shpk, datë 20.04.2018, për të ardhurat e bashkëshortes së subjektit të vlerësimit.  
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deklarim jo të saktë, që nuk përputhet me ligjin, me burimet e ligjshme financiare, sipas përcaktimeve 

të shkronjës (a), pika 6, e nenit 34, të ligjit 12/2018.  

II - Lidhur me transfertat e kryera nga bashkëshortja e subjektit të vlerësimit në llogaritë 

bankare si më poshtë: 

 

(a) - Në vlerën  35 080 USD, datë 21.08.2007, në Bankën Credins nga numri i llogarisë personale 

(****). Nga shqyrtimi i lëvizjeve bankare konstatohet se në datën 21.08.2007, me urdhër xhirim  është 

kryer kalimi i fondeve në vlerën 35 080 (tridhjetë e pesë mijë e tetëdhjetë USD), nga znj.E. H, në favor 

të bashkëshortes së subjektit të vlerësimit znj L.Sh, dhe po në të njëjtën datë bashkëshortja e subjektit 

të vlerësimit, ka kryer transferte me jashtë në vleren 35 080 USD (tridhjetë e pesë mijë e tetëdhjetë 

USD), me përshkrimin TRN.****  Ben. Ji XIANFENG personal transfert në vlerën 35.080 USD.  

 

(b) - Në vlerën  35 70 USD, datë 21.04.2005, në Procredit Bank nga numri i llogarisë personale (****). 

Llogari e hapur më datë 21.4.2005, është depozituar me para në dorë vlera 35 070 USD, kjo vlerë në 

po të njëjtën datë, është transferuar në llogari bankare jashtë Shtetit Shqiptar nga bashkëshortja e 

subjektit të vlerësimit. 

 

(c)- Në vlerën  12 462 USD, datë 14.06.2007, në Procredit Bank nga numri i llogarisë personale (****). 

Në këtë llogari është kryer derdhje me para në dorë në vlerën 12 462 USD, nga znj. E.H,me përshkrimin 

dhënie hua. Kjo vlerë në po të njëjtën datë është transferuar në llogari bankare jashtë Shqipërisë nga 

bashkëshortja e subjektit të vlerësimit znj.L.SH.  

 

(d) - Në vlerën 28 056 Eu, datë 17.01.2010, në Procredit Bank nga numri i llogarisë personale (****). 

Është kryer derdhje me para në dorë në vlerën 28 056.00 euro nga znj.E.H, me përshkrimin shlyerje 

detyrimi. Kjo vlerë në po të njëjtën datë është transferuar në llogari bankare jashtë Shqipërisë nga 

bashkëshortja e subjektit të vlerësimit znj.L.SH. 

 

18. Lidhur me transfertat bankare, të kryera nga bashkëshortja e subjektit të vlerësimit, subjekti i 

vlerësimit ka paraqitur deklaratë noteriale datë 05.02.2020, në të cilën znj.E.H, motra e bashkëshortes 

së subjektit të vlerësimit deklaron se: “Transaksionet bankare të kryera nga personi im tek motra ime 

L.Sh, dhe kjo e fundit me pas në bankat jashtë shteti, kryheshin brenda ditës, pasi qëllimi i këtyre 

transaksioneve ishte vetëm kalimi i vlerave financiare tek miqtë kinez, për likujdim të vlerave të 

medikamenteve. Duke qënë se për arsye të pagesave të mjekimeve, nga llogaria ime personale nuk 

mund të paguaja vlera më të larta se limiti i lejuar nga Rregullorja e Bankës së Shqipërisë”.  

 

19. Argumenti i dhënë se transfertat janë kryer për arsye shëndetësore dhe nuk kanë sjell të ardhura 

financiare, mbetet në kuadrin e deklarimit, shpehjes së vullnetit të njëanshëm të deklaruesit.  

(i) - Transferta e kryer në vlerën  12 462 USD, datë 14.06.2007, nga znj.E.H, në llogarinë bankare të 

bashkëshortes së subjektit të vlerësimit, ka si përshkrim, dhënie hua.  

(ii) - Ndërsa transferta në vlerën  28 056 Euro, datë 17.01.2010, në Procredit Bank, kryer nga nga 

znj.E.H, në llogarinë bankare të bashkëshortes së subjektit të vlerësimit, ka si përshkrim, shlyerje 

detyrimi.  

 

20. Subjekti gjatë hetimit administrativ, edhe pas kalimit të barrës së provës nga Komisioni, nuk arriti 

të paraqes dokumentacion justifikues për transfertat bankare të kryera nga bashëshortja e subjektit të 

vlerësimit, (fatura shitje, akte të formaliteteve doganore; deklarata doganore sipas përcaktimeve të 
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nenit 6, pika 8 dhe 9, e Kodit Doganor21; emrin e kompanisë mjekësore ku kontranktoheshin 

medikamentet).  

 

21. Dokumentacioni i paraqitur nga subjekti i vlerësimit, janë fatura mjekësore për shërbime të kryera 

për znj.F.H, (vjerra e motrës së bashkëshortes së subjektit të vlerësimit), në një spital në Shtetin Turk, 

ndërkohë transfertat bankare janë kryer në Shtetin Kinez, nga bashkëshortja e subjektit të vlerësimit 

për blerje ilaçesh të mjekësisë alternative.  

 

22.Pika 46.1.10 e udhëzimit të ministrit të Financave nr. 24, datë 02.09.2008, i ndryshuar (në vijim 

“udhëzimi i ministrit të Financave nr. 24/2008”), përcakton se: “Për mallrat e importuara nga jashtë 

vendit, që transportohen nga dogana ku zhdoganohet malli në drejtim te magazinës së personit të 

tatueshëm importues, si dokument për lëvizjen e mallit do te shërbejë deklarata doganore e importit e 

lëshuar nga administrata doganore, shoqëruar edhe me faturën e lëshuar nga furnitori i huaj i mallit.  

23. Nga sa më sipër, gjykoj se mos paraqitja nga subjekti i dokumentacionit ligjor për të vërtetuar një 

marrëdhënie financiare për të cilën legjislacioni ka përcaktuar dokumentacion ligjor, është në 

kundërshtim me nenin 53, pika 3 e ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar, i cili përcakton se: Trupat e vlerësimit 

e bazojnë vendimin e tyre vetëm në dokumentet e marra nga burime të njohura dhe në të dhëna të 

besueshme ose që janë në pajtueshmëri të dukshme me të dhënat e tjera.  

24. Deklarimet e subjektit të vlerësimit nuk zhbëjnë faktin së këto transaksione në vlera të 

kosiderueshme të marra së bashku 82 612 USD, dhe 28 056 Eu, janë kryer nga bashkëshortja e subjektit 

të vlerësimit gjatë viteve 2005 – 2008. 

 

Shkronja (ë), dhe (g), pika 1, e nenit 33, të ligjit 12/2018, i ndryshuar, përcakton se:   

 

Punonjësi, i cili i nënshtrohet vlerësimit, deklaron: 

 

ë) llogaritë bankare, brenda dhe jashtë vendit, duke specifikuar numrat, vendndodhjen, datën e krijimit 

dhe gjendjen aktuale;  

 

g) të gjitha marrëdhëniet juridike, që kanë vlerë ekonomiko-pasurore 

 

25. Në kuptim të dispozitave të mësipërme ligjore, subjekti i vlerësimi ka pasur detyrimin ligjor të 

deklaroj të gjitha llogaritë bankare, duke specifikuar numrat, vendndodhjen, datën e krijimit dhe 

gjendjen aktuale. Llogaritë bankare janë marrëdhënie juridike që kanë vlerë ekonomike. 

 

26. Në rastin konkret bashkëshortja e subjektit të vlerësimit, ka kryer transferta në shuma të 

konsiderueshme, që përveç vlerës ekonomike, nuk saktësohet natyra dhe indetiteti juridik i subjekteve 

përfitues, si dhe destinacioni real ku janë derdhur këto shuma. 

                                                 
21 Neni 6, pika 8, e Kodit Doganor të Republikës së Shqipërisë:  “Formalitete doganore” janë të gjitha 

veprimet që duhet të kryhen nga personat dhe nga autoritetet doganore, me qëllim zbatimin e 

legjislacionit doganor. 

Neni 6, pika 9, e Kodit Doganor të Republikës së Shqipërisë “Deklaratë përmbledhëse e hyrjes” është 

akti, me anë të të cilit një person informon autoritetet doganore, sipas mënyrës dhe formës së 

parashikuar, brenda një afati kohor të caktuar, që mallrat do të hyjnë në territorin doganor të 

Republikës së Shqipërisë. 
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27. Gjatë hetimit administrativ subjekti i vlerësimit nuk arriti të provojë bindshëm se shumat që janë 

transferuar në llogaritë bankare në Republikën e Kinës, kanë qenë për qëllime mjeksore.  

28. Nga sa më sipër, vlerësoj se, lidhur me transfertat e kryera nga bashkëshortja e subjektit të vlerësimit 

si më poshtë: 

 

(a) - Në vlerën  35 080 USD, datë 21.08.2007, në Bankën Credins nga numri i llogarisë personale 

(****),  

 

(b) - Në vlerën  35 70 USD, datë 21.04.2005, në Procredit Bank nga numri i llogarisë personale (****),  

 

(c)- Në vlerën  12 462 USD, datë 14.06.2007, në Procredit Bank nga numri i llogarisë personale (****),  

 

(d) - Në vlerën  28 056 Eu, datë 17.01.2010, në Procredit Bank nga numri i llogarisë personale (****). 

Subjekti i vlerësimit ka bërë deklarim jo të saktë, që nuk përputhet me ligjin, me burimet e ligjshme 

financiare, sipas përcaktimeve të shkronjës (a), pika 6, e nenit 34, të ligjit 12/2018, i ndryshuar. 

III - Kontratë shitje kuotave të kapitalit të Shoqërisë (***) Shpk: 

 

29. Subjekti  vlerësimit në deklaratën e pasurisë në zbatim të ligjit 12/2018, ka deklaruar: 

 

(i) - Me kursimet e përbashkëta famijlare në vlerën 40 000 Euro (dyzet mijë Euro), të akumuluara nga 

të ardhurat gjatë viteve 1992 – 2002, në emigracion në Itali, këto të ardhura janë dhënë hua familjarit 

A.T, (kunati), hua e paformalizuar me akt noterial.22 

(ii) - Kjo hua u rikthye nga shtetasi A.T, në formë “Dhënie kuota kapitali”, në emër të bashkëshortes 

L.SH, me kontratë blerje kuotash Nr.*** Rep. *** Kol, datë 20.05.2013, ekzaktësisht në vlerësn 50 % 

të kuotave të kapitalit të Shoqërisë (***) Shpk, me Nipt ****, me vlerë 6.550 0000 Lekë. 

 

30. Gjatë hetimit administrativ subjektit të vlerësimit më datë 19.09.2019, i është kërkuar shpjegime 

shtesë, konkretisht: 

 

(i) - Kjo shumë është bërë për efekt kompensimi të detyrimit prej 40 000 euro që z.A.T, ka pasur ndaj 

znj.L.SH? - Pasi palët kanë shprehur vullnetin për realizimin kontratë shitblerje kuotash kapitali, dhe 

jo kompenesim detyrimi.  

(ii) - A dispononi dokument bankar (mandat pagesë prej 6 550 000 lekësh), e bërë nga blerësi znj.L.SH? 

(iii) - Burimin e të ardhurave të z.A.T, për shlyerjen e detyrimit, si person i 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” 

 

31. Subjekti i vlerësimit në përgjigjen e datës 24.09.2019, ka dhënë shpjegime si më poshtë vijon: 

                                                 
22 Deklarim i bërë në faqen 10, e deklaratës së pasurisë për procesin e vlerësimit nga subjekti vlerësimit. 
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(i) - Dhënia e kuotave të kapitalit të Shoqërisë  (***) Shpk, u bë për efekt kompensim detyrimi të dhënë 

ndër vite. 

 

(ii)- Në vlerësim të faktit se kishim të bënim me një marrëdhënie detyrimi e ndihme reciproke financiare 

midis familjareve të ngushtë, nuk na u duk e arsyeshme që ky detaj tu bëhej i ditur palëve ortake në 

shitblerjen e shoqërisë (****) Shpk, për këtë arsye nuk ka një mandat pagese blerje kuotash nga 

bashkeshortja, pasi shuma prej 6 550 000 Lekë ishte likujduar ndër vite.   

 

(iii)- Dhënia e kuotave na u ofrua nga kunati jo vetëm si detyrim kompensimi por edhe si një mënyrë 

për të përfshire bashkshorten në biznes privat, nisur nga fakti që kursimet tona ishin administruar për 

një periudhë shumë të gjatë nga familja T..., kunati dhe motra e bashkëshortes.  

 

 

32. Lidhur më anën formale të kontratës së shitjes së kuotave të kapitalit: 

 

33. Subjekti në përgjigjen e tij të datës 24.09.2019, ka deklaruar:  “Dhënia e kuotave të kapitalit të 

Shoqërisë (***) Shpk, sipas deklarimit të subjektit, është bërë për efekt kompensim detyrimi të dhënë 

ndër vite”.  

 

Kodit Civil, në nenet 514, 515, 516... rregullon marrëdhëniet e detyrimit që lindin dhe shuhen me anë 

të kompensimt, dhe konkretisht:  

 

- Neni 514: Kur dy persona i detyrohen njëri-tjetrit në para ose në sende të një lloji e të 

zëvendësueshme dhe detyrimet e tyre janë të kërkueshme, të sakta e të caktuara në shumë ose në sasi, 

detyrimet e të dy palëve shuhen, duke bërë kompensimin ndërmjet tyre. Detyrimet shuhen deri në 

shumën ose sasinë e detyrimit më të vogël. 

 

- Neni 515: Kompensimi shuan të dy detyrimet nga data e bashkimit të tyre. Kur për njërën nga kreditë 

ose mbi të dyja janë paguar kamata, kompensimi bëhet deri në afatin e fundit në të cilën janë paguar 

kamatat. Parashkrimi nuk e ndalon kompensimin, në rast se nuk është plotësuar në ditën kur është bërë 

bashkimi i të dy detyrimeve. 

 

Neni 516: Kompensimi bëhet me anë të një deklarate që njëra palë i dërgon palës tjetër…. 

 

34.Në kuptim të dispozitave të mësipërme të Kodit Civil, konstatohet se kompensimi është një 

marrëdhënie që lind kur dy persona i detyrohen njëri - tjetrit reciprokisht, pra kur kemi detyrime të 

ndërsjellta mes palëve, para momenti të nënshkrimit të deklaratës, sipas përcaktimeve të nenit 516 të 

Kodit Civil. Në rastin konkret, subjekti i vlerësimit dhe bashkëshortja e tij, nuk kanë pasur detyrime 

ndaj z.A.T, ky i fundit ka pasur detyrime në vlerën 40 000 Euro.   

 

35. Neni 73, i ligjit23 nr 9901, datë 14.04.2008, “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar, 

rregullon mënyrën e kalimit të kuotave të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar.  

                                                 
23 1. Kuotat e kapitalit të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar e të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të fitohen apo 

kalohen nëpërmjet: a) kontributit në kapitalin e shoqërisë; b) shitblerjes; c) trashëgimisë; ç) dhurimit; d) çdo mënyre tjetër 

të parashikuar me ligj.  
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36. Neni 73, pika 1 e ligjit nr 9901, datë 14.04.2008, i ndryshuar, përcakton se: Kuotat e kapitalit të një 

shoqërie me përgjegjësi të kufizuar e të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të fitohen apo kalohen 

nëpërmjet: a) kontributit në kapitalin e shoqërisë; b) shitblerjes; c) trashëgimisë; ç) dhurimit; d) çdo 

mënyre tjetër të parashikuar me ligj.  

37. Në dispozitën e mësipërme të nenit 73, të ligjit nr 9901, datë 14.04.2008, i ndryshuar, nuk 

parashikohet si mënyrë e fitimit apo kalimit të kuotave të kapitalit të shoqërisë me përgjegjësi të 

kufizuar, me një nga format e mbarimit apo shuarjes së detyrimeve sipas dispozitave të Kreut IV, të 

Kodit Civil.  

38. Në këtë kuptim, veprimi jurdik kontratata e shitjes së kuotave të kapitalit të Shoqërisë (***) Shpk, 

mes shitësit të kuotave në cilësinë e ortakut të shoqërisë z.A.T, dhe blerësit znj.L.Sh, nga ana formale, 

nuk është bërë në përputhje me nenin 73, të ligjit nr 9901, datë 14.04.2008, i ndryshuar, pasi kontrata 

e shitjes të kutoave të kapitalit nuk ka s’i qëllim shuarjen e detyrimeve paraprake të ndërsjellta mes 

palëve, duke bërë kompensim sipas përcaktimeve të nenit 514 të Kodit Civil. Detyrimet për palët 

kontraktuese lindin pas momentit të nënshkrimit të kontratës, dhe janë detyrime që lindin nga 

marrëdhënia kontraktore, dhe jo nga detyrimet e mëparshme të palëve. 

 

39. Lidhur me  çmimin e kontratës së shitjes së kuotave të kapitalit: 

 

40. Shtetasi A.T, në deklaratën noteriale të datës 20.01.2020, (e bërë 20 vite pas fillimit të marrëdhënies 

së huamarrjes24), deklaron se:  

 

“Gjatë viteve 1993 - 2002, znj.L.Sh, më ka dhënë 40.000 Euo me qëllim investimi”... 

 

“Në kushtet kur unë duhej t’i ktheja vlerën znj.L.Sh, dhe kjo e fundit kishte dëshirë që kjo vlerë të 

investohej në fushën tregtare, atëherë dhe me dëshirën e saj i kalova (transferova), znj.L.Sh, në datë 

20.05.2013, në vlerën 6.550.000 Lekë, që korrepondon me vlerën e marrë hua prej saj.”... 

 

41. Pika 2, e nenit 73, të ligjit nr 9901, datë 14.04.2008, i ndryshuar, përcakton se: “Në rastet e kalimit 

të kuotave me kontratë, kushtet dhe momenti i kalimit të titullit të pronësisë mbi kuotën, si dhe kushtet 

e tjera të kalimit, përfshirë momentin e pagesës së çmimit, rregullohen nga kontrata”...  

 

42. Në kontratën shitblerjes Nr.*** Rep. Nr *** Kol, datë 20.05.2013, ekzaktësisht në vlerën 50 %, të 

kuotave të kapitalit të Shoqërisë (***) Shpk, me vlerë 6.550 0000 Lekë, në pikën 2, të paragrafit çmimi 

i shitjes, palët me vullnet të lirë kanë përcaktuar se: “Blerësi ka paguar sipas paragrafit të mësipërm 

plotësisht çmimin e shitjes jashtë kësaj zyre noteriale, dhe shitësi deklaroi se ka marrë çmimin e plotë 

të shitjes dhe nuk ka asnjë pretendim”. 

 

43. Në kontratë palët nuk kanë saktësuar momentin e kalimit të pagesës, kohën e kalimit të shumës së 

sipërcituar në kontratë, sipas përcaktimeve të pikës 2, e nenit 73, të ligjit nr 9901, datë 14.04.2008, i 

                                                 
2. Në rastet e kalimit të kuotave me kontratë, kushtet dhe momenti i kalimit të titullit të pronësisë mbi kuotën, si dhe kushtet 

e tjera të kalimit, përfshirë momentin e pagesës së çmimit, rregullohen nga kontrata. Kontrata për kalimin e kuotës 

hartohet në formë shkresore dhe noterizimi nuk përbën kusht për vlefshmërinë apo regjistrimin e kontratës. Me përjashtim 

të rasteve kur parashikohet shprehimisht ndryshe nga ligji apo kur palët bien dakord në kontratë, vlefshmëria e kalimit të 

titullit të pronësisë mbi kuotat nuk do të kushtëzohet nga kryerja e formaliteteve të ndryshme me efekt deklarativ, përfshi 

këtu formalitetet e regjistrimit ose të publikimit të kontratës apo të kalimit të titullit.  

24 Deklaratë noteriale e shtetasit A.T, datë 20.01.2020, nr ** rep/ nr ** kol, depozituar nga subjekti i vlerësimit në datën e 

seances dëgjimore 07.02.2020. 
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ndryshuar, pagesë e cila sipas shitësit të kuotave në deklaratën noteriale të datës 20.01.2020, është bërë 

në mënyrë periodike, gjatë viteve 1993 – 2002. 

 

44. Deklarata noteriale është shprehje e njëashshme e vullnetit të deklaruesit, dhe nuk provon kalimin 

e shumës 40.000 Euro në favor të tij. Deklarata nuk shoqërohet me dokumentacion justifikues, vërtetim 

bankar, kontratë huadhënie, dokumente mbi të cilat duhet të mbështetet vullneti i deklaruesit për efekt 

provueshmërie.  

 

45. Kontrata e shitjes së kuotave të kapitalit në përmbajtje, është e vesuar, pasi nuk provohet kalimi i 

shumës 40.000 Euro gjatë viteve 1993 – 2002, në favor të shtetasit A.T. Gjithashtu në kontratë nuk 

është përcaktuar momenti i kalimit të pagesës, (kusht ky i rëndësishëm nga ana substanciale). Nga 

analiza e burimeve financiare të subjektit të vlerësimit deri më datë 20.05.2013, datë e nënshkrimit të 

kontratës së shitjes së kuotave të kapitalit, nuk konstatohet pakësim i vlerave monetare në shumën 6.550 

000 lekë, nga të ardhurat e subjektit te vlerësimit dhe bashkëshortes së tij, përrjedhjojë transaksioni 

kontrata e shitjes së kuotave të kapitalit edhe përsa i përket elementit të çmimit është e vesuar, fiktive. 

 

46. Nga sa më sipër gjykoj se subjekti i vlerësimit për kontratën e shitblerjes së kuotave të kapitalit Nr 

*** Rep. *** Kol, datë 20.05.2013, ekzaktësisht në vlerësn 50 % të kuotave të kapitalit të Shoqërisë 

(***) Shpk, me vlerë 6.550 0000 Lekë, në referencë të shkronjës (a), pika 6, e nenit 34, të ligjit 12/2018, 

ka bërë deklarim jo të saktë, që nuk përputhet me ligjin, me burimet e ligjshme financiare. 

 

IV. Rishitja e kuotave të kapitalit të Shoqërisë (***) Shpk, nga bashkëshortja e subjektit të 

vlerësimit znj.L.Sh: 

 

47. Në deklaratën25 e pasurisë në zbatim të ligjit 12/2018, i ndryshuar, subjekti ka deklaruar transaksion 

financiar kontratë shitje kuotash kapitali, konkretisht: Janë shitur  me Vendim nr *, datë 1.12.2014, të 

Asamblesë së Ortakëve së Shoqërisë (***), Shpk, formalizuar me kontratë shitje kuotash Nr. *** Rep, 

Nr **** Kol, datë 12.02.2014, me vlerë 6.550.000, lekë (gjashtë milion e pesëqind e pesëdhjetë mijë 

lekë), kutotat e Shoqërisë (***) Shpk. Bashkëshortja e subjektit të vlerësimit znj.L Sh, ka qënë ortake 

së bashku me blerësin A.K, secili nga 50 % të kuotave të kapitalit të Shoqërisë (***) Sh.p.k. Shitësi 

znj.L.Sh, ortake zotëruesë me 50% të kuotave të kapitalit të Shoqërisë (***) Sh.p.k, me anë të kontratës 

së sipërcituar i ka kaluar nëpërmjet shitjes 50 % të kuotave të kapitalit që ka pasur në zotërim kundrejtë 

vlerës 6.550 000 Lekë.  

48. Komisioni në relacion paraprak dërguar subjektit të vlerësimit, lidhur me transaksionin e shitjes së 

50% të kuotave të kapitalit të Shoqërisë (****), Sh.p.k, nga bashkëshortja e subjektit të vlerësimit 

ortakut A.K, ka konstatuar se transaksioni financiar në vlerë 6 .550 000 Lekë, është kryer jashtë sistemit 

bankar. Neni 59 pika 1, e ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar, përcakton se: “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 150 000 lekë”.  

49. Në momentin e kryerjes së transaksionit kontratës së shitjes së kuotave të kapitalit, bashkëshortja e 

subjektit të vlerësimit ka disponuar 50 %, të vlerës së kuotave të kapitalit, në vlerën 6.550 000 lekë, në 

cilësinë e ortakut të shoqërisë.  

                                                 
25 Deklarim i bërë në faqen 10, e deklaratës së pasurisë për procesin e vlerësimit nga subjekti vlerësimit. 
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50. Kontrata e shitjes së kuotave të kapitalit, sipas përcaktimeve të nenit 73, të ligjit nr 9901, datë 

14.04.2008, i ndryshuar, nuk kërkon për efekt vlefshmërie kalimin e shumës nëpërmjet sistemit bankar. 

Neni 59, pika 1, e ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, 

i ndryshuar, e përcakton si detyrim ligjor kryerjen e transaksionit nëpërmjet sistemit bankar, kjo e lidhur 

me faktin se palët pjesmarrëse në transaksoion duhet të jenë tatim pagues, persona fizikë apo juridikë, 

tregtarë.  

51. Në kontratë shitjes kuotave Nr. *** Rep, Nr **** Kol, datë 12.02.2014, me vlerë 6.550.000, lekë, 

konstatohet se: 

(i)- Shitësi dhe blerësit i kuotave të kapitalit në momentin e nënshkrimit të kontratës së shitjes së kuotave 

të kapitalit kanë pasur cilësinë e ortakut të shoqërisë, me nga 50 % të vlerës së kapitalit. Kuota është 

cilësia e të qënit ortak, në kuptimin sasior e përcaktuar nga vlera e kapitalit të nënshkruar. Shitësi i 

kuotave dhe blerësi, nuk kanë pasur cilësinë e (individit), personit fizik, në momentin e nënshkrimit të 

kontratës; 

(ii)- Shoqëria (***), Shpk, është person juridik me aktivitet tregtarë, sipas aktit të themelimit nr*** 

datë 04.09.2001, aktivitet të cilin e deklaron pranë organeve tatimore nëpërmjet bilanceve vjetore. 

52.Nga sa më sipër, bazuar në nenin 59, pika 1, e ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008, “Për procedurat 

tatimore në Republikën e Shqipërisë”, kontrata e shitjes së kuotave të kapitalit si transaksion financiar 

duhej të kryhej, përmes kalimit të shumës nëpërmjet sistemit bakar, për efekt të legjislacionit fiskal.  

53. Shmagia e detyrimi për kalimin e pagesës nëpërmjet sistemit banakar, sipas përcaktimeve të nenit 

59 pika 1, e ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008,  ndryshuar, çon në dyshimin e arsyeshëm se palët kanë 

pasur si qëllim mos materializimin e vlerës 6.550 000, lekë nëpërmjet sistemit bankar.  

V. Deklarim huadhënie shtetasit A.C, në vlerën 6.000.000 lekë (gjashtë million lekë) 

54. Në deklaratën e pasurisë në zbatim të ligjit 12/2018, subjekti vlerësimit ka deklaruar se: 

Në mars të vitit 2014, nga shuma e përfituar nga shitja e kuotave kapitalit të Shoqërisë (***) Shpk, i 

është dhënë hua në vlerën 6.000.000 lekë (gjashtë million lekë), mikut të familjes z.A.C . Aktualisht 

kjo hua është reduktuar në vlerën: 4.200.000 lekë (katër million e dyqind mijë lekë), nga të cilat 1.800 

000 lekë (njëmilion e tetëqindmijë lekë), janë shlyer më datë 20.09.2016. 

55. Lidhur me këtë transaksion subjekti ka depozituar dokumentacion si më poshtë: 

(i) - Deklaratë noteriale për njohje detyrimi datë 24.03.2016, nr ***Rep/ nr *** Kol, me palë  

bashkëshorten e subjektit të vlerësimit znj.L.Sh, si dhënëse e huasë, dhe shtetasi A.C, përfitues i shumës 

në vlerë 6.000 000 (lekë).  

(ii) - Deklaratë noteriale e datës 04.02.2020,  nr ***rep/ *** kol, nga deklaruesi A.C, që rikonfirmon 

marrëdhënies e huamarrjes mes tij dhe bashkëshortes së subjketit të vlerësimit.  

56. Për transaksionin financiar të marsit të viti 2014, huadhënie në vlerë 6.000.000 lekë (gjashtë milion 

lekë), dhënë shtetasit A.C, nga bashkëshortja e subjektit të vlerësimit, huadhënie e formalizuar me 

deklaratë noteriale Nr ***Rep. *** Kol, datë 24.03.2016, çmoj se deklarata noteriale e depozituara nga 

subjekti ka vlerë të kufizuar ligjore, dhe nuk vërteton kalimin e shumës nga huadhënësi tek huamarrësi, 

kjo për shkak të: 

(i) - Momentit kohor kur është hartuar deklarata (dy vite pas kryerjes së transaksionit); 

(ii) - Vlerës së transaksionit në vlerë 6.000.000 lekë (gjashtë milion lekë) 
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(iii) - Transaksioneve të kyera më parë nga subjekti i vlerësimit që lidhen kronologjikisht me këtë 

transaksion; 

57. Për transaksioneve financiare të deklaruara nga subjekti i vlerësimit, përsa kam argumentuar më 

sipër, për secilin rast konkret me argumenta ligjor, në vlerësimin të përgjithshëm, nisur dhe nga 

rrethanat faktike, (ex factu oritur ius), e drejta lind nga rrethanat e faktit, gjykoj se: 

(i) - Dhënia huasë në vlerën: 40 000 Euro (dyzet mijë Euro), shtetasit A.T nga bashkëshortja e subjektit 

të vlerësimit  

(ii)-  Kontrata blerje kuotash të shoqërisë (***), Shpk, datë 20.05.2013, në vlerën 50 % të kuotave të 

kapitalit të Shoqërisë, vlera shitjes: 6.550 000 Lekë; 

(iii) – Kontrata e shitjes së kuotave të kapitali të Shoqërisë (***) Shpk, datë12.02.2014, me vlerë 

6.550.000, lekë;  

(iv)- Huadhënia e  marsit të vitit 2014, huadhënie në vlerën: 6.000.000 lekë (gjashtë million lekë), 

dhënë shtetasit A.C nga bashkëshortja e subjektit të vlerësimit; 

(v) - Kthim pjesëshëm i huasë në vlerën 1.800 000 lekë më datë 20.09.2016 nga shtetasi A.C. 

Janë të gjitha transaksione financiare të lidhura kronologjikisht më njëri – tjetrin, në shuma të 

konsiderueshme, që e kanë burimin tek transaksioni i kryer gjatë vitet 1993 -2002, huadhënia në 

shumën 40.000 euro, që bashkëshortja e subjektit të vlerësimit i ka dhënë shtetasit A.T. Nisur dhe nga 

parimi, (accessorium sequitur principale),veprimi aksesor ndjek veprimin kryesor, në vlerësimin tim, 

nga hetimi ka rezultuar se subjekti i vlerësimit, edhe pas kalimit të barrës së provës nuk ka mundur të 

provojë me dokumentacion ligjor në kohën e kryerjes së veprimit, kalimin e shumës 40.000 Euro, si 

huadhënie në favor të shtetasit A.T. 

 

58. Gjithashtu nga hetimi i kryer nga Komisionit, në të gjitha bankat e nivelit të dytë, si dhe nga  

dokumentacioni i depozituar nga subjekti i vlerësimit, rezulton se asnjë nga transaksionet e mësipërme 

nuk është kryer nëpërmjet sistemit bankar; ndërkohë që nga përgjigjet e ardhura në Komision, nga të 

gjitha bankat e nivelit të dytë në kuadër të hetimit administrativ, rezulton se subjekti i vlerësimit dhe 

bashkëshortja, kanë kryer veprime bankare ndër vite rregullisht për transaksione në vlera shumë më të 

vogla. Shmagia e pagesave nëpërmjet sistemit bankar për transaksionet e mësipërme, çon në dyshimin 

e arsyeshëm se palët kanë pasur si qëllim mos materializimin dhe mos formalizimin e vlerave monetare 

nëpërmjet sistemit bankar. 

 

V. Në vlerësim të përgjithshëm lidhur me kontrollin e pasurisë: 

59. Në vlerësimi tërësor të çështjes, mbështetur në provat, faktet dhe rrethanat që Komisioni disponon 

për kriterin e vlerësimit e pasurisë, si dhe në vlerësimin tërësor të procedurave për këtë kriter, unë, si 

anëtar në pakicë/kundër, për sa kam argumentuar sa më lart, arrij në përfundimin se: 

60. Subjekti i vlerësimit nuk duhet të ishte konfirmuar në detyrë, pasi nga hetimi administrativ, në 

vlerësim të provave të administruara në raport me shpjegimet e subjektit të arsyetuara më sipër, ka 

rezultuar se: 

a- Subjekti i vlerësimit, ka bërë deklarim jo të saktë, që nuk përputhet me ligjin, me burimet e ligjshme 

financiare, sipas përcaktimeve të shkronjës (a), pika 6, e nenit 34, të ligjit 12/2018, i ndryshuar. 

b- Subjekti i vlerësimit, nuk ka arritur nivel të besueshëm në vlerësimin e pasurisë, sipas përcaktimeve 

të shkronjës (a), pika 1, e nenit 60, të ligjit 12/2018, i ndryshuar. 
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c- Pasuria e deklaruar nuk mund të justifikohet nga burime të ligjshme të ardhurash, sipas përcaktimeve 

të shkronjës (ç), të nenit 62 të ligjit 12/2018, i ndryshuar. 
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