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

KOMISIONI I JASHTËM I VLERËSIMIT 

 

Nr.   10/256  Prot                          Tiranë, më 15.10.2020 

          

 

V E N D I M 

 

Nr. 26 datë 2.10.2020 

 

 

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

Artur Baku    Kryesues 

Mirela Ujkani (Miti)  Relator   

Alban Laska    Anëtar      

 

asistuar nga anëtarët e sekretariatit teknik, Mariana  Çela dhe Esmir Rringaj, në Tiranë, në Pallatin 

e Koncerteve, (Ish –Pallati i Kongreseve), salla B, kati 0 mori në shqyrtim në seancë dëgjimore që 

i përket:   

SUBJEKTI I VLERËSIMIT:   Arben Xhafer Frashëri, me funksion Drejtor i Drejtorisë 

Rajonale Fier - Berat në Shërbimin për Çështjet e 

Brendshme dhe Ankesat. 

  

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. 

 

 

TRUPA E VLERËSIMIT TË KOMISIONIT TË JASHTËM TË VLERËSIMIT,  
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pasi dëgjoi gjetjet bazuar në arsyetimin ligjor si dhe rekomandimin e relatorit të çështjes,          

Mirela Ujkani (Miti), vlerësoi shpjegimet e subjektit të vlerësimit dhe analizoi provat shkresore të 

paraqitura në vijim të rezultateve të hetimit; pasi dëgjoi subjektin e vlerësimit Arben Xhafer 

Frashëri, i cili në seancë dëgjimore publike të datës 30.9.2020, 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 vlerësimit të aftësive profesionale, mbështetur në pikat 1 dhe 2 të nenit 4, të Ligjit 

12/2018 të ndryshuar, 

V Ë R E N: 

 I.  RRETHANAT E ÇËSHTJES  

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

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

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

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

Brendshme", i ndryshuar.      

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

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

Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme”, i ndryshuar Arben Xhafer Frashëri është 

subjekt i vlerësimit kalimtar nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit, për shkak të funksionit të tij në 

datën e zhvillimit të procedurave të shortit 3.6.2019 “Drejtor i Drejtorisë Rajonale (Fier, Berat) 

në Shërbimin e Çështjeve të Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme” dhe të Gradës 

“Drejtues i Parë i Shërbimit”. Aktualisht ka gradën “Drejtues i Shërbimit”.  
 

3. Subjekti i vlerësimit, Arben Frashëri, 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 Artur Baku Kryesues; 

Mirela Ujkani (Miti) Relatore dhe Alban Laska Anëtar.   

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

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

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

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

Arben Xhafer Frashëri.  

6. Relatori i çështjes , nëpërmjet komunikimit elektronik zyrtar të datës 20.06.2019, njoftoi 

subjektin e vlerësimit për fillimin e procesit të vlerësimit kalimtar dhe i bëri të njohur përbërjen e 

Trupës së Vlerësimit, duke i kërkuar subjektit të vlerësimit të deklaroj nëse është në kushtet e 

konfliktit të interesit me anëtarët e trupës së vlerësimit. 

7. Subjekti i vlerësimit  ka dorëzuar deklaratën për konfliktin e interesit  nr **prot datë 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 dhe të proporcionalitetit, duke garantuar të 

drejtën e  punonjësve për një proces të rregullt ligjor.   

10. Procesi i vlerësimit kalimtar të punonjësve bazuar në nenin 4, të Ligjit 12/2018, i ndryshuar ka 

për objekt a) vlerësimin e pasurisë; b) kontrollin e figurës; c) vlerësimin e aftësive profesionale.  

11. Trupa e vlerësimit ka realizuar procesin e hetimit administrativ për subjektin e vlerësimit Arben 

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

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

faktet dhe rrethanat e nevojshme dhe konkretisht: 

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

Deklarata e Pasurisë, Deklarata për Kontrollin e Figurës dhe Formulari i Vetëvlerësimit 

Profesional;   

b) provat shkresore / dokumente të administruara nga institucionet /organet publike dhe 

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

c) provat dhe shpjegimet me shkrim të subjektit të vlerësimit si edhe 

 ë) ka marrë në konsideratë bashkëpunimin, gadishmërinë dhe sjelljen  e punonjësit gjatë 

procesit të vlerësimit.   

 

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

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

interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, si dhe të neneve 3 dhe 34 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). 

 

13.Trupa e vlerësimit pasi dëgjoi relatorin e çështjes  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 Arben Xhafer Frashëri, 

me Vendimin nr 2 datë 10.9.2020, vendosi:  

a. Mblylljen e hetimit kryesisht për subjektin e vlerësimit Arben Xhafer Frashëri;  

b. Njoftimin e subjektit të vlerësimit nëpërmjet adresës elektronike zyrtare 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. Njoftimin e subjektit të vlerësimit 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, duke i dhënë kohë të arsyeshme prej 

7 (shtatë) ditësh për t’u njohur me dosjen dhe për të paraqitur shpjegime.  

 

14. Subjekti i vlerësimit, pasi u njoh me rezultatet e hetimit paraprak  dhe me dokumentacionin e 

administruar nga Komisioni përgjatë procesit të vlerësimit kalimtar, nëpërmjet komunikimit 
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elektronik zyrtar të datës 17.9.2020, paraqet kërkesën për shtyrje të afatit për të paraqitur 

prova/shpjegime me shkrim.  

 

15. Trupa e vlerësimit, me Vendimin nr. 3, datë 18.9.2020, vendosi pranimin e kërkesës së subjektit 

të vlerësimit Arben Xhafer Frashëri, “Për shtyrjen e afatit për të paraqitur prova/shpjegime me 

shkrim”, duke vendosur afatin deri më datë 23.9.2020 për paraqitjen e parashtrimeve që ai e gjykon 

të nevojshme për procesin, si dhe për të paraqitur dokumentacionet e nevojshme.  
 
16. Subjekti i vlerësimit më datë 23.9.2020 ka paraqitur në  Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit 

dhe nëpërmjet komunikimit elektronik, materialin  me përmbajtjen “Sqarime”. Për materialet e 

dërguara nëpërmjet komunikimit elektronik në adresën zyrtare të Relatores është konstatuar se 

subjekti i vlerësimt ka përcjellë (fw) materialin e sqarimeve që përmbajnë të dhëna konfidenciale 

të subjektit të vlerësimit apo dhe të personave të tjerë të lidhur ( të shprehura në material) me 

persona të paautorizuar dhe të panjohur gjatë gjithë procesit të vlerësimit, duke shkelur kështu 

parimin e konfidencialitetit dhe të mbrojtjes së të dhënave personale. Dokumenti “Material...” nuk 

është bashkëlidhur (attach), në email por për ta parë materialin kërkohet të bëhet share nga 

onedrive mobile të personave të paautorizuar e të panjohur nga Relatorja e çështjes gjatë gjithë 

procesit të vlerësimit. 

 

17. Trupa e Vlerësimit, pas shqyrtimit të procedurave të hetimit, vendosi të njoftoj subjektin e 

vlerësimit për mbajtjen e seancës dëgjimore në datën 30 shtator 2020, ora 9:30, në Pallatin e 

Koncerteve, salla B, kati 0, në përputhje me dispozitat ligjore të Ligjin 12/2018, i ndryshuar. 

 

II. SEANCA DËGJIMORE  

18. Seanca dëgjimore për subjektin e vlerësimit Arben Xhafer Frashëri u zhvillua në përputhje me 

kërkesat e nenit 56, të Ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar, si edhe të Ligjit nr. 44/2015, “Kodi i 

Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë” në datën 30.9.2020, ora 9.30, në 

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

19. Subjekti i vlerësimit u paraqit në seancë dëgjimore, si dhe deklaroi si përfaqësues ligjor 

avokatin A.LL. sipas prokurës së posaëme nr **** prot nr **** kol /* datë 17.9.2020, i cili mori 

të gjithë kohën e kërkuar për të shprehur dhe parashtruar shpjegimet dhe mendimin individual në 

lidhje me procesin e vlerësimit të kryer ndaj subjektit të vlerësimit Arben Xhafer Frashëri.  

20. 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).  

21. Përfaqësuesi ligjor i subjektit të vlerësimit në fund të seancës dëgjimore datë 30.9.2020, kërkoi 

konfirmimin në detyrë të subjektit të vlerësimit.  

22. Trupa e vlerësimit në seancën publike të datës 2.10.2020, shpalli vendimin përfundimtar. 
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III. QËNDRIMI I SUBJEKTIT TË VLERËSIMIT  

23. Subjekti i vlerësimi Arben Xhafer Frashëri ka qenë bashkëpunues gjatë gjithë procesit të 

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

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

gatshëm për bashkëpunim gjatë të gjithë fazave të hetimit.  

IV. VLERËSIMI KALIMTAR  

25. Trupa e vlerësimit ka realizuar procesin e hetimit administrativ për subjektin e vlerësimit Arben 

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

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

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

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

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

administruara  nga institucionet/organet publike dhe private në përputhje Ligjin nr 12/2018, i 

ndryshuar c) provat dhe shpjegimet me shkrim të subjektit të vlerësimit si edhe ë) ka marrë në 

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

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

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

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

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

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

rreme si edhe evidentimit të rasteve të konfliktit të interesit. 

IV - A. VLERËSIMI I PASURISË 

27. Në zbatim të pikës 2, të nenit 32, 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 subjekti i vlerësimit ka dorëzuar Deklaratën 

e Pasurisë, e cila përmban numrin e indeksit **, datë 04.05.2018, në SHÇBA, (Ministrinë e 

Brendshme), të subjektit të vlerësimit Arben Xhafer Frashëri, me funksion në momentin e 

dorëzimit të deklaratës Drejtor në Drejtorinë e Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat 

në Ministrinë e Brendshme, Tiranë. Data e dorëzimit të deklarate është 04.05.2018. 

28. Në zbatim 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. Bazuar në të dhënat e 

grumbulluara nga institucionet / organet ligjzbatuese në vend dhe fushës së veprimtarisë së 

Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit referuar Ligjit 12/2018 i ndryshuar, periudha e vlerësimit 

kalimtar për subjektin e vlerësimit është nga data 11 Shtator 2008 deri në ditën e plotësimit të 

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

vijon:  

1. “Apartament banimi me sip. 96 m2 Rruga ***, Nd **, Nr*. Ap **, Tiranë”, blerë më datë 

10.4.2001 nga firma **** Shpk me Kontratë shitblerje me nr *** rep. nr ** kol. datë 

23.10.2002. Banesa është blerë karabina dhe për mbylljen e saj janë kryer punime të tjera 

sipas një preventivi, ku janë blerë materialet e ndërtimit, dyer, dritare, etj..  

Vlera;  1 868 000 (një milion e tetë qind e gjashtë dhjetë e tetë mijë ) Lekë: 902 195 

(nëntëqind e dy mijë e një qind e nëntë dhjetë e pesë) lekë. Gjithsej 2 770 195 ( dy milion 

e shtatëqind e shtatëdhjetë mijë e një qind e nëntë dhjetë e pesë) lekë.  

Burimi i krijimit;  

a) Të ardhura nga shitja e banesës, më datë 9.4.2001 prej 59 m2 me adresë *****, pall 

**.shk *, kati *, nr ** Tiranë në shumën 1 900 000 ( një milion e nëntë qind mijë )lekë,  

b) të ardhura nga emigracioni në Greqi  nga viti 1994-1997 me një pjesë të kursimeve.   

Pjesa në %;  100% 

Në seksionin “Angazhime dhe veprimtari private dhe /ose publike” subjekti i vlerësimit ka 

deklaruar se nga Nëntor 1994 deri në 30 Korrik 1997 ka qenë emigrant ekonomik së 

bashku me bashkëshorten në Greqi dhe kanë përfituar të ardhura nga emigracioni 

në vlerën 12 648 000 Dhrahmi të përfituara nga unë (6 696 000 dhrahmi) dhe bashkëshortja 

(5 952 000 dhrahmi). Nga këto, të ardhura neto nga emigracioni të sjella në Shqipëri ishin 

10 640 000 Dhrahmi të cilat u konvertuan në monedhën lekë mes viteve 1996-1997, ku 

nga këmbimi është përfituar vlera 5 045 600 Lekë (kursi i këmbimit në atë periudhë është 

4.7). Qendrimi dhe puna jonë në Greqi ka qenë pa dokumenta.  

 

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

1.1 deklaratën e pasurisë dhe dokumentacionin bashkëlidhur1 

1.2 dokumentacioni i administruar nga Komisioni 

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

pyetjeve të dërguara nëpërmjet postës elektronike2. 

1.4 dokumentacioni i administruar nga sqarimet/deklarimet e subjektit dhënë Komisionit si 

prova/shpjegime/ parashtrime të relacionit të dërguar nëpërmjet postës elektronike3.  

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

                                                 
1Vërtetim Pronësie, e lëshuar më datë 9.12.2002. Të dhënat e vërtetimit janë; Zyra e rregjistrimit të pasurive të paluajtshme Tirana 1; numri i rregjistrit hipotekor ***, Zk *** datë 6.12.2002, pronar Arben Xhafer Frashëri, pasuria me 

nr (ska shënim) e ndodhur në ZK **** me sip 96 m2:  Preventim punimesh banesa A.F. me sipërfaqe banimi S=96m2- Varianti 3. Vlera e preventivit 902 195 lekë, Tvsh 180 439 Lekë, dhe totali i punimeve 1 082 634 Lekë.  Prenventivi 

është i pafirmosur dhe përmban “Punoi; Ing. E.K”: Kontrate Shitblerje Pasurie E Paluajtshme:apartament banimi me nr *** rep dhe nr ** kol. datë 23.10.2002 (pranë noteres ****) me palë Shitësi **** Shpk me seli në Tiranë dhe 

Blerës Arben Xhafer Frashëri. Objekti i kontratës është Apartamenti nr * me sip 96 m2 i përbërë 2+1 ( karabina sipas kontratës së porosisë). Apartamenti ndodhet në rrugën ***** e rregjistruar me hip me nr *** datë 6.8.2001 me nr 

pasurie */** e ndodhur në ZK ****. Vlera e shitjes është 1 868 000 lekë. Cmimi i përcaktuar në kontratë është likuiduar tërësisht te shitësi, i cili deklaron se i ka marrë të hollat në dorëzim: Kontrate Shitblerje Banese me nr ****rep 
dhe nr *** kol. datë 9.4.2001 (pranë noteres ** ) me palë Shitësi  Arben Xhafer Frashëri, A.F (bashkëshortja e subjetit). Objekti i kontratës është banesa e ndodhur në rrugën ******* pallati **, sip. 59 m2. Vlera e shitjes është 1 900 

000 lekë, e likuiduar tërësisht jashtë zyrës në dorë: Kontratë Shitje nr **** rep. dhe nr **** kol datë 2.6.1998, (pranë zyrës noteriale ****-**** ) me palë Blerës Arben Xhafer Frashëri. Objekti i kontratës është banesa e ndodhur në 

rrugën ******* sip. 59 m2.  Vlera e shitjes është 1 950 000 lekë, e likuiduar tërësisht jashtë zyrës në dorë. 

 
2 Vërtetim nr. ****shitblerje datë 10.09.1993, (fotokopje), lëshuar nga Noteria Skrapar, ku cilësohet se noterja vërteton kontratën e shitjes midis palëve “Shitës Ndërrmarja Komunale Banesa Corovodë” dhe Blerës Arben Frashëri: 

Kontratë shitblerje nr. ****, datë 10.09.1993, (fotokopje) ku cilësohet midis tjerave se cmimi i shitjes 350 000 (treqind e pesëdhjetë mijë lekë): Vërtetim nr. **** prot datë 24.07.2019, të Drejtorisë Vendore të Policisë Berat, e cila jep 

informacionin se Arben Frashëri për periudhën 01.01.1992-31.07.1992 dhe 01.09.1997-10.04.1999, ka realizuar të ardhura bruto në shumën 346,106 Lekë dhe të ardhura neto 297,511 Lekë; Vërtetim (pa datë dhe numër prot) e lëshuar 

nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Berat, e cila jep informacionin se Arben Frashëri për periudhën Janar 1992-korrik 1992 ka pagë neto 26625 lekë; Shtator 1997-Dhjetor 1997 ka pagë neto 35594; Viti 1998 paga neto 

182105; Janar 1999-Prill 1999 paga neto 53197 lekë: Vërtetim nr. **** prot, datë 24.07.2019, të Drejtorisë Vendore e Policisë Berat, për periudhen  31.08.1994-31.08.1997, nuk ka të dhëna për pagën ose reformën për Arben Frashëri 

që vërtetojnë të ardhurat e tij: Vërtetim nr. *** prot, datë 24.07.2019 të Drejtoria Rajonale e Shërbimi Kombëtar të Punësimit Berat për periudhen  31.08.1994-31.08.1995, për Arben Frashëri nuk figuron të jetë trajtuar me pagesë 

papunësie: Vërtetim nr.**** prot, datë 30.07.2019, të Drejtorisë Vendore e Policisë, në të cilën cilësohet se për Arben Frashëri nuk ka listpagesa ose regjistra që të vërtetojnë pagesën e shpërblimit Suplementar të “Taksës së Solidaritetit”. 

3 Fotografi origjinale 5(pesë)copë dhe dy fletë me fotokopje fotografish që përmbajnë fotokopjen e 5 (pesë) fotografive të mësipërme: Deklaratë noteriale e shtetasve N.Sh dhe V.I, të cilët deklarojnë se subjekti i vlerësimit me 

bashkëshorten dhe fëmijët  sipas shtetasit N.SH dhe sipas shtetasit V.I  përmend vetëm A....dhe Arbenin dhe që u kanë ofruar ndihmën për qëndrimin dhe me punësimin. Gjatë deklaratës shtetasi N.SH pranon faktin se dorazi në zarf ka 

përcjellë para nga shteti Grek në Shtetin Shqiptar tek vjerri i Arben Frashëri shtetasi S.K. që jeton në Kucovë. por nuk ka përmendur asnjë vlerë të shumave të përcjella. 
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1.5 Nga hetimi administrativ për pasurinë e paluajtshme, të subjektit të vlerësimit, “Apartament 

Banimi” sip. 96 m2 Rruga ***, Nd **, Nr*. Ap **, Tiranë”, blerë më datë 10.4.2001 nga firma 

**** Shpk me kontratë shitblerje me nr *** rep. nr ** kol. datë 23.10.2002, në lidhje me 

ekzistencën e pasurisë  janë administruar dokumentacionet nga institucionet/ organet ligjzbatuese4 

nga të cilat konstatohet se Apartamenti lloji karabina me sipërfaqe 96 m2 është e regjistruar në ZK 

*** vol **, fq *** Tiranë, në pronësi të shtetasit Arben Xhafer Frashëri me vlerë të apartamentit 

1 868 000 (një milion e tetë qind e gjashtë dhjetë e tetë mijë) Lekë.  

1.6 ILDKPKI me shkresën nr ****/* prot datë 21.6.2019, informon Komisionin se shtetasi Arben 

Frashëri ka qenë subjekt deklarues sipas Ligjit nr 9049  dt 10.4.2003 i ndryshuar, dhe bashkëlidh 

deklaratat e depozituara. Deklarata e subjektit të vlerësimit në ILDKPKI, përmban numër indeksi 

*** dhe për vitin 2008 ka deklaruar “Apartament banimi  e ndërtuar në vitin 2002 adresa Njësia 

bashkiake nr * rruga ***** apartament nr ** Tiranë. Vlera 3 000 000 lekë. Pjesa në % 100%. 

Burimi i krijimit nga të ardhurat familjare dhe shitja e shtëpisë së mëparshme”. 

 

Për sa më sipër konstatohet se midis dy detyrimeve për deklarim të subjektit të vlerësimit 

ekzistojnë diferenca. Në deklaratën e pasurisë për procesin e vlerësimit kalimtar subjekti ka 

deklaruar vlerën e apartamentit gjithsej 2 770 195 Lekë, në deklaratën e pasurisë në ILDKPKI ka 

deklaruar vlerën 3 000 000 Lekë, kur bazuar në dokumentacionin që vetë subjekti i vlerësimit ka 

bashkëlidhur deklaratës është 2 950 634  (dymilion e nëntë qind e pesë dhjetë mijë e gjashtë qind 

e tri dhjetë e katër). Njëkohësisht edhe burimi i deklarimit të krijimit të pasurisë është i ndryshëm 

nga ai i deklaruar në ILDKPKI, ku tek kjo e fundit deklaron si burim krijimi, të ardhurat familjare 

dhe nga shitja e shtëpisë së mëparshme. Ndërkohë në po të njëjtën deklaratë ka deklaruar se në 

krijimin e depozitave të krijuara në vitin 2007 nga bashkëshortja në Bankën Crendins ka shërbyer 

si burim krijimi, të ardhurat familjare dhe të ardhurat nga emigracioni në vitet 1994-1997.  

Pra konstatohet se sipas deklarimit të subjektit të vlerësimit te burimi i krijimit (a) koncepti i të 

ardhura nga emigracioni është i ndryshëm nga të ardhura familjare dhe (b) nuk ka deklaruar 

vlerën e të ardhurave nga emigracioni, në asnjë nga deklaratat e depozituara në ILDKPKI.  

 

1.7 Komisioni nëpërmjet komunikimit elektronik të datës 19.7.2019, ka kërkuar nga subjekti i 

vlerësimit sqarime dhe dokumentacion në lidhje me preventivin që subjekti i vlerësimit bashkëlidh 

si dokument justifikues për punimet shtesë, të cilat rrisin jo vetëm koston (vlerën) e pasurisë së 

paluajtshme, por dhe e tjetërson pasurinë e paluajtshme, e cila nga lloji “Karabina” kthehet në 

Llojin “Apartament banimi”. Një arsye tjetër e kërkesës së Komisionit është edhe fakti se 

preventivi është një dokument jo i rregullt ligjor, sepse është i pafirmosur nga asnjë palë (as nga 

subjekti i vlerësimit as nga ing. E.K, emër që përmendet në preventiv). Dokumentacioni kërkuar 

nga Komisioni: 

a) Kontratë me personin që do t’ju kryente shpenzimet që keni parashikuar në preventiv, 

si edhe një kopje të preventivit të firmosur nga palët.  

b) Situacionin e punimeve të kryera të firmosura nga palët (personi /subjekti që ka kryer 

punimet dhe Ju që keni këni kërkuar  punimet /apo nëse keni kontraktuar drejtues për 

punimet ju lutem specifikoni dhe bashkëlidhni kontratën e kryerjes së shërbimit të 

mbikqyrjes së punimeve).  

                                                 
4 ASHK Tiranë Veri,  shkresa nr. **/***, datë 06.08.2019: OSHEE shkresa nr. *****/* prot, datë 11.09.2019: Ujësjellës Kanalizime Tiranë Sha. shkresa nr K-****/* prot, datë 15.07.2019:  Ministria e Drejtësisë, (Drejtoria e 

Përgjithshme  Rregullatore e Çështjeve të Drejtësisë) shkresa nr ****/* prot, datë 19.07.2019: Notere M.V aktualisht nëpërmjet noter B.V, shkresa datë 20.01.2020 
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c) Dokumentat justifikues të pagesës që keni kryer për punimet që janë realizuar bazuar 

në situacionet faktike.  

d) Kohëzgjatjen e punimeve të kryera 

e) Si dhe ëdo dokument tjetër të nevojshëm justifikues në lidhje me këtë deklarim. 

 

Subjekti i vlerësimit në përgjigje të kërkesës, ka depozituar në Komision relacionin me nr 

**/**, datë 31.07.2019 “Përgjigje për kërkesat tuaja në lidhje me procedurat e vlerësimit 

tuaj për hetimin”, ku në përmbajtje të tij citon;  

“... Apartamenti është blerë nga un i papërfunduar nga firma ndërtuese. Për përfundimin 

e saj kemi shpenzuar 902 195 Lekë. Përfundimi i apartamentit nuk është bërë me shoqëri 

ndërtimi por me ustallarë të tjerë të gjetur nga unë në tregun e punës dhe në këto kushte 

nuk kam disponuar dokumentacione justifikues. Shuma e përfundimit të ndërtimit të 

aparatamentit prej 902 195 lekë është nxjerrë duke bërë aktualisht me specialist ndërtimi 

shpenzimet që un kam kryer në atë kohë duke ju referuar volumit të punimeve dhe cmimeve 

të materialeve të ndërtimit të asaj periudhe. Kohëzgjatja e punimeve ka qenë rreth një 

vit...”. Deklaratës së tij subjekti i vlerësimit nuk i bashkëlidh dokument tjetër justifikues.  

 

1.8. Komisioni në përfundim  ka konstatuar se dokumenti “Preventiv punimesh” për punimet 

në pasurinë e paluajtshme “Karabina” është një dokumentacion ligjor, i cili nuk vërteton 

vlerën reale të punimeve. Dokumenti Preventiv punimesh përmban të dhëna: Banesa A.F. me 

sipërfaqe banimi S=96m2, Varianti 3,  Vlera e preventivit 902 195 lekë, Tvsh 180 439 Lekë, dhe 

totali i punimeve 1 082 634 Lekë.  Punoi; Ing. E.K”5.  

 

1.9 Subjekti i vlerësimit  në materialin “Sqarime” të depozituar në Komision më datë 23.9.2020 

si përgjigje e shpjegimeve të gjetjeve të konstatuara  nga Komisioni në Relacionin e dërguar në 

përfundim të hetimit administrativ,  jep shpjegimet midis të tjerave:  

  

“.... vlera e deklarimit në ILDKPKI prej 3 000 000 Lekë është bërë duke pasur parasysh edhe 

shpenzimet për mobilim. Gjatë plotësimit të deklaratës vetting në prill 2018 mësova se 

shpenzimet për mobilim nuk deklarohen me vlerën e objektit. Pra ndryshimi në deklarata ka 

të bëjë me shumë me mosnjohjen e ligjit për deklarimin e pasurisë... ” 

“... Komisioni i Jashtëm ka llogaritur TVSH në masën 20%. Në vitin 1997 ka qenë në fuqi 

Ligji nr 7928 datë 27.4.1995 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”. (dhe citon nenin 1 “Objekti 

i Ligjit” dhe nenin 2 “Personat e tatueshëm” të ligjit)....theksoj se vlera e punimeve të kryera 

është kalkuluar shumë më vonë nga ana ime nga një inxhinjier ndërtimi i cili ka llogaritur 

koston e punimeve të kryera tej karabinasë. Kjo vlerë i përket kostove të punimeve të kryera 

duke llogaritur vlerën e materialeve të përdorura si dhe koston e punës së punonjësve të marrë 

nga ana ime. Në të nuk është llogaritur as puna e kryer nga ana ime dhe asnjë taksë apo 

tatim duke përfshirë TVSH...” 

“...Pra edhe në kuptimin e ligjit të kohës unë nuk kam pasur asnjë mundësi të paguaja TVSH 

pasi puna më është kryer pa faturë dhe personat që kanë punuar tek unë nuk kanë qenë 

subjekte të ligjit për TVSH pasi nuk kanë qenë të rregjistruar në organet tatimore. Gjithashtu 

                                                 
5 Prenventivi është i pafirmosur dhe “lë dyshime” mbi vlerën reale të punimeve kjo sepse: a) Preventivi është parashikim dhe jo situacion që tregon gjendjen faktike të punimeve, b)duke u bazuar në sqarimin e subjektit të vlerësimit të 

lindin dyshimet se nëse do përgatiteshin punimet  jo nga subjektet ndërtuese atëherë pse duhej të parashikohej TVSH-? c) nëse do bëhej me punëtori pse duhej të cilësohej pagesa e fuqisë punëtore në preventiv, kur kjo përcaktohej nga 

punëtorët e krahut në treg – dhe punëtorët në treg të lirë kanë kosto të ndryshme nga ata që janë të rregjistruar në institucionet ligjzbatuese në vend ? ë) përse ekzistojnë variante të preventivit, në të cilin parashikohet TVSH dhe norma 

të fitimit, kur subjekti i vlerësimit ka vendosur ti bëj punimet jo nëpërmjet subjekteve ndërtuese? 
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theksoj se në vitin 2001 për shkak se ekonomia jonë vinte nga një periudhë tranzicioni, 

kultura e faturimit të cdo aktiviteti ende nuk ishte rrënjosur. ...Pra në vitin 2001 ka qenë jo 

vetëm një mentalitet, por edhe një situatë plotësisht e ndryshme nga ajo që përjetojmë sot 

dhe kjo duhet të konsiderohet nga Komisioni i Jashtëm i Vetingut.” 

“...Deklaratën me TVSH të pafirmosur e kam depozituar më shumë për të qenë korrekt dhe i 

sinqertë me ligjin...” 

Këtij sqarimi subjekti i vlerësimit nuk i ka bashkëlidhur asnjë dokumentacion justifikues ligjor.  

 

1.20 Komisioni pas shqyrtimit edhe të sqarimeve të subjektit të vlerësimit konstaton6:  

a. Subjekti i vlerësimit nuk ka një dokument ligjor të sigluar nga ekpertë të licensuar për 

vlerësimin e pasurisë së luajtshme, por vetëm formatin preventiv, që është dokument të 

cilit i mungon forma e duhur ligjore.  

b. Në deklaratën veting subjekti i vlerësimit ka cituar .... Banesa është blerë karabina dhe për 

mbylljen e saj janë kryer punime të tjera sipas një preventivi.  

Kurse në sqarimet citon:.. theksoj se vlera e punimeve të kryera është kalkuluar shumë më 

vonë nga ana ime nga një inxhinjier ndërtimi i cili ka llogaritur koston e punimeve të kryera 

tej karabinasë. Pra konstatohen dy deklarime të ndryshme.  

c. Në lidhje me llogaritjen e vlerës së TVSH-së, me të drejtë subjekti i vlerësimit citon Ligjin 

nr 7928 datë 27.4.1995 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar” ( neni 1, pika 2, gërma a) thuhet 

“ Tatimi mbi vlerën e shtuar paguhet për të gjitha furnizimet e tatueshme të mallrave 

dhe shërbimeve të kryera kundrejt pagesës prej një personi të tatueshëm, si pjesë e 

veprimtarisë së tij ekonomike”  

Pra ligji “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, gjatë gjithë harkut 

kohor, që nga momenti i hyrjes në fuqi dhe deri më sot, përcakton qartësisht që personi (në 

këtë rast subjekti i vlerësimit është konsumator final i shërbimit të përfituar) që furnizohet 

me shërbime të tatueshme duhet të paguaj TVSH subjektit që ofron shërbimit ku ky i fundit 

në cilësinë e personit të tatueshëm si pjesë e veprimtarisë së tij ekonomike e derdh në 

Buxhetin e Shtetit.  

Për sa kohë preventivi i paraqitur nga vetë subjekti i vlerësimit përmbante vlerën e TVSH, 

nga Komisioni janë paraqitur arsyetimet në relacion. 

d. Duke konstatuar se në sqarimet (prapësimet) subjekti i vlerësimit e konsideron Preventivin 

si një dokument ku evidentohen punimet e materialeve e punës së krahut dhe nuk ka 

llogaritje të asnjë takse apo tatimi duke përfshirë TVSH,  Komisioni konstaton se ky 

sqarim përmban pasaktësi. Dokumenti Preventim ka në përmbajtje të tij punime 

rifiniture, punime elektrike (materiale + puntori) punime hidraulike( materiale + puntori) 

totali i punimeve 902 195 Lekë, TVSH 20% 180 439 Lekë dhe totali në fund i punimeve 

paraqitet vlera 1 082 634 Lekë.   

e. Sërisht duke bazuar në sqarimin e subjektit të vlerësimit, Komisioni konstaton pasaktësi të 

vetë deklarimeve të kryera prej tij dhe njëkohësisht nuk ka ende një dokument ligjor që 

të provoj vlerën e punimeve të vetëdeklaruara në vlerën 902 195 Lekë.  
 

1.21  Në lidhje me burimin e krijimit subjekti i vlerësimit ka deklaruar si burim: 

                                                 
6 Komisioni vlerëson të drejtë argumentin e subjektit të vlerësimit se nëse janë marrë punonjës krahu, atëherë vlera e TVSH nuk ka kuptim në kushtet kur këta punëtor nuk janë rregjistruar në organet tatimore për shërbimet që kryejnë 

(informaliteti i puntorëve të krahut). Ky fakt është shprehur në relacion me përmbajtjen “....dhe punëtorët në treg të lirë kanë kosto të ndryshme nga ata që janë të rregjistruar në institucionet ligjzbatuese në vend ?” 

Gjykimet e tjera të subjektit të vlerësimit se si ka qenë shteti, amnistitë fiskale, kultura e faturimit të cdo aktiviteti ende nuk ishte rrënjosur (Komisioni  gjykon se ky fenomen ekziston edhe sot)...etj,. këto nuk përbëjnë fakte për moszbatim 

të ligjeve nga individët. Keqinterpretimet, moszbatueshmëria e akteve ligjore e nënligjore që nga momenti i krijimit të ekonomisë së decentralizuar e deri më sot nga persona ose individë të ndryshëm në Republikën e Shqipërisë, nuk  
janë fakte për njerëzit që zbatojnë korrektësisht ligjet dhe janë me integritet dhe kanë vazhduar sërisht të japin kontributet e tyre të ndershme edhe në rastet që sic shprehet subjekti i vlerësimit “shteti më braktisi”.  

Theksoj se keqinterpretimet e akteve ligjore  vazhdojnë të ekzistojnë dhe kjo ka sjellë që përmbajtja e akteve ligjore e nënligjore në fushën fiskale, por jo vetëm,  aktualisht të jenë mjaft të detajuara. Por ky fakt nuk është argument për 

njerëzit që respektojnë dhe zbatojnë ligjet dhe shmangin rrugët informale për përfitime individuale. 
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 a) Të ardhura nga shitja e banesës, më datë 9.4.2001, prej 59 m2 me adresë ******, Tiranë në 

shumën 1 900 000 ( një milion e nëntë qind mijë ) lekë,  

b) të ardhura nga emigracioni në Greqi  nga viti 1994-1997 me një pjesë të kursimeve.   

Subjekti i vlerësimit ka deklaruar gjithashtu se ka kryer edhe punime shtesë në vlerën prej 902 

195 lekë, për shkak të blerjes së apartamentit në gjendje “karabina”.  

 

1.22 Bazuar në dokumentacionin e depozituar nga subjekti i vlerësimit si edhe nga hetimi 

administrativ i Komisionit7 konstatohet në lidhje me burimet e krijimit se fillimisht subjekti i 

vlerësimit dhe bashkëshortja e tij kanë qenë bashkëpronar të pasurisë së paluajtshme të llojit 

Apartament Banimi me nr nr */**+*-** ndodhur në qytetin e Skraparit e përfituar nga procesi i 

privatizimit sipas kontratës së privatizimit datë dt 27.3.1993. Ky apartament është shitur sipas 

kontratës së shitjes nr**** datë 10.9.1993, dhe vlera e shitjes është 350 000 lekë8.  Të ardhurat e 

përfituara nga shitja e apartamentit prej 350 000 (tre qind e pesëdhjetë mijë) Lekë konstatohen se 

janë burime financiare të ligjshme dhe Komisioni i ka marrë në konsideratë në përgatitjen e 

analizës financiare të subjektit të vlerësimit dhe personave të lidhur me të. 

 

1.23 Komisioni informohet nga institucionet ligjzbatuese se subjekti i vlerësimit dhe 

bashkëshortja e tij kanë qenë pronar të pasurisë së luajtshme Apartament sipas Kontratë Shitje9 nr 

*** rep. dhe nr **** kol datë 2.6.1998, me palë Blerës Arben Xhafer Frashëri. Objekti i kontratës 

është banesa e ndodhur në rrugën Kongresi i Lushnjes pallati **, sip. 59 m2 e hipotekuar me nr 

*/**+*-** e ndodhur në ZK **** vol * fq **.  Vlera e blerjes është 1 950 000 lekë, e likuiduar 

tërësisht jashtë zyrës në dorë. Kjo pasuri e paluajtshme është shitur sipas Kontratës Shitblerje 

Banese me nr ****rep dhe nr *** kol. datë 9.4.2001  me palë Shitësi  Arben Xhafer Frashëri, A. 

Frashëri. Vlera e shitjes është 1 900 000 lekë, e likuiduar tërësisht jashtë zyrës në dorë.10 Të 

ardhurat e përfituara nga shitja e apartamentit prej 1 900 000 (një milion e nëntë qind mijë ) Lekë 

konstatohen se janë burime financiare të ligjshme dhe Komisioni i ka marrë në konsideratë në 

përgatitjen e analizës financiare të subjektit të vlerësimit dhe personave të lidhur me të. 

 

1.24 Komisioni nëpërmjet komunikimit elektronik të datës 19.7.2019, ka kërkuar nga subjekti 

i vlerësimit sqarime dhe dokumentacion, në lidhje me burimin e të ardhurave neto nga emigracioni 

për vitet 1994-1997 të vetë deklaruara në vlerën 10 648 000 dhrahmi si vijon: 

a) Dokumentacionin justifikues që të vërtetojnë deklarimin. Nëse dokumentat do të jenë 

në gjuhë të huaj, të përkthehen nga përkthyesit ligjore të njohur me licensë nga 

Ministria e Jashtme. 

b) Saktësimin e periudhës së qëndrimit në Shtetin Grek, qytetin, punëdhënësin dhe 

dokumenta të tjera shtesë për periudhën e qëndrimit, të punësimit bazuar në deklarimin 

e dhënë, 

c) Të risaktësohet vlera e të ardhurave neto të përfituara nga Ju dhe bashkëshortja Juaj 

dhe të saktësoni nëse vlera e deklaruar prej 10 648 000 dhrahmi është e ardhur neto 

(kursime). 

                                                 
7 Agjensia Shteterore e Kadastrës, (ASHK) Tirana Rurale 1”, me shkresën nr. *** prot, datë 01.08.2019: ASHK Tiranë Rurale 2”, me nr. ***, datë 07.08.2019, shkresa me nr*** prot, datë 06.08.2019,  ASHK Tiranë Veri”, me nr. 

***, datë 06.08.2019, shkresa me nr. *** prot, datë 02.08.2019, Agjensia Shteterore e Kadastrës, (ASHK) Zyra Vendore Skrapar me shkresën nr *** prot datë 19.2.2020 
8 Agjensia Shteterore e Kadastrës, (ASHK) Zyra Vendore Skrapar me shkresën nr ***/* prot datë 19.2.2020 informon Komisionin se shtetasi Arben Frashëri ka pasur në pronësi të tij apartamentin nr 9/85+1-13 dhe ka kryer transaksion 
shitjeje tek shtetasi H.C. dhe bashkelidhë dokumentacionet si vijon: Vërtetimi nr *** datë 10.9.1993 e lëshuar nga noteria Skrapar, Kontratë e privatizimit të banesës Formulari nr 3; Treguesit kryesore pë apartamentin formulari nr 2, 

mandat pagesa nr ***dt 27.3.1993  në vlerën 200 leke dhe mandat pagesa nr ** ( e rezerveruar shifra pasi ka korrigjim me stilolaps) dt e paqartë dhe në vlerën 1420 lekë, planimetria e apartamentit nr **shkalla *, kati i II hyrja *, dt 

25.4.1993, dhe Kotrata e shitjes *** dt 10.9.1993, ku shitës është Arben Frashëri dhe blerës shtetasi H.C dhe vlera e shitjes së apartamentit është 350 000 lekë. 

9 Notere M-S 

10(Notere M. Sh shkresa nr**** datë 30.01.2020) 
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d) Mënyrën e hyrjes së monedhës së huaj (dhrahmi) që keni përfituar në Shtetin Grek për 

në Shqipëri, pasi këto të ardhura Ju i keni deklaruar që Ju kanë shërbyer për blerjen e 

apartamentit në vitin 2001 si edhe për krijimin e një depozite bankare në vitin 2012 për 

Ju dhe bashkëshorten Tuaj.  

e) Nëse keni pasur apo keni llogari bankare në Shtetin Grek, Ju lutem të vini në 

dispozicion dokumentat përkatës justifikues duke treguar edhe transaksionet që keni 

kryer gjatë periudhës së sipërcituar. 

f) Keni deklaruar këmbimin e monedhës dhrahmi në monedhën vendase Lekë me kurs 

këmbimi 4.7. Ju lutem të depozitoni dokumentacionin justifikues të transaksionit të 

konvertimit të monedhës së huaj në monedhën vendase lekë.  

g) Duke qenë se në periudhën 31.8.1994-1.9.1997, keni dalë në reformë kërkojmë nga Ju 

a keni qenë përfitues i ndonjë të ardhure për shkak të kësaj reforme? A keni përfituar 

asistencë si i papunë nga Zyrat e Punës? Ju lutem të deklaroni ëdo informacion në 

lidhje me ndonjë përfitim të realizuar në këtë periudhë në shtetin Shqiptar.  

 

1.25 Subjekti i vlerësimit në përgjigje ka depozituar relacionin me nr **/**, datë 31.07.2019 

“Përgjigje për kërkesat tuaja në lidhje me procedurat e vlerësimit tuaj për hetimin”, ku në 

përmbajtje të tij deklaron: 

“...Në Greqi kemi punuar pa dokumenta dhe siguracione prandaj në këto kushte unë nuk 

disponoj dokumenta që vërtetojnë të ardhura nga familja ime si dhe qënien time 

atje......Shuma 10 648 000 dhrahmi është e ardhur neto e sjellë nga unë në Shqipëri në 

rrugë jobankare. Pasi nuk kishim mundësi të tjera dhe dërgimi i tyre në Shqipëri ishte në 

rrugë klandestine. ....Konvertimi i dhrahmive të sjella në Shqipëri nga ne është bërë tek 

kampistët e palicensuar në rrugë gjatë periudhës me kurs këmbimi që vërtetohet lehtësisht 

në faqen zyrtare të Bankës së Shqipërisë ...” .  

Subjekti i vlerësimit nuk i ka bashkëlidhur deklaratës asnjë dokumentacion justifikues. 

 

1.26  Subjekti i vlerësimit  në materialin “Sqarime” të depozituar në Komision më datë 23.9.2020 

si përgjigje e shpjegimeve të gjetjeve të konstatuara  nga Komisioni në Relacionin e dërguar në 

përfundim të hetimit administrativ, për të ardhurat nga emigracioni paraqet shpjegimet, ku midis 

tjerave evidentohet:  

“.... për më tepër detyrimi për të deklaruar paratë në kufi ka lindur në vitin 2001 kur është 

miratuar Ligji 8610 datë 17.5.2000 “Për parandalimin e pastrimit të parasë”. Megjithatë 

në atë periudhë edhe të realizoja deklarimin e parave të mia në kufi nuk do të kishte barrë 

tatimore për to sipas ligjeve të kohës. Në mënyrë të gabuar Komisioni i Jashtëm në analizën 

e rastit tim merr për bazë ligje që kanë dalë pas vitit 1997 dhe nuk kanë asnjë fuqi 

prapavepruese.  

....nga paratë e sjella nga emigracioni unë kam blerë shtëpinë si dhe kam depozituar në 

bankë. Pra paratë tona jo vetëm kanë qenë në qarkullim, por edhe janë tatuar sipas 

legjislacionit të kohës.  

...vlera prej 10 648 000 dhrahmi nga ana ime nuk është sjellë në një dorë por pjesë pjesë 

në vlera që varianonin nga 150 mijë deri në 600 000 dhrahmi, të cilat edhe sot, sipas ligjit 

aktual, nuk janë detyrim për deklarim.“ 

Subjekti i vlerësimit nuk i ka bashkëlidhur sqarimeve dhe shpjegimeve asnjë dokumentacion 

justifikues. 
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Lidhur me të ardhurat personale të përfituara në Shtetin Grek: 

 

1.27 Komisioni konstaton në vetëdeklarimin dhe shpjegimet e dhëna nga subjekti i vlerësimit në 

lidhje me të ardhurat e përfituara nga punësimi në Shtetin Grek, se ka qëndruar pa dokumentacion 

dhe ka punuar në informalitet, dhe në relacionin e dërguar subjektit të vlerësimit por edhe gjatë 

hetimit administrativ, subjektit të vlerësimit i është kërkuar në vazhdimësi të provoj vlerën e të 

ardhurave personale në shumën 10 648 000 Dhrahmi , nga këmbimi i të cilave është përfituar 

vlera 5 045 600 Lekë. Trupa e vlerësimit arrin në përfundimin se të ardhurat neto të deklaruara si 

të ardhura të përfituara nga emigracioni në Shtetin Grek, nga subjeki i vlerësimit nuk vërtetohen, 

për arsye se: 

 

(i) – Gjatë gjithë procesit të vlerësimit subjekti i vlerësimit nuk arriti të paraqesë asnjë dokument 

ligjor që provon në mënyrë direkte ose indirekte realizimin e të ardhurave nga punësimi në Shtetin 

Grek: (Kontratë pune, transferta bankare, llogari bankare, mandate konvertimi të monedhës 

dhrami - lekë, akte të deklarimit të ardhurave në doganë, dokumente të kontributeve për sigurime 

shoqërore nga Shteti Grek, apo në Shtetin Shqiptar, hyrje – dalje në territorin e Shtetit Grek); 

(ii)- Edhe pas ardhjes në Republikën e Shqipërisë, subjekti i vlerësimit rezulton që nuk ka 

deklaruar vlerën e të ardhurave personale të përfituar nga informaliteti, e cila ka shërbyer për 

krijimin e pasurisë në Republikën e Shqipërisë;  

(iii) Gjithashtu rezulton se nuk janë vetëdeklaruar nga subjekti i vlerësimit dhe njëkohësisht nuk 

janë paguar detyrimet ligjore në Republikën e Shqipërisë sipas legjislacionit fiskal të kohës. 

 

1.28  Nga sa më sipër Trupa e Vlerësimit nuk mund të marrë të mirëqenë faktin se subjekti i 

vlerësimit ka realizuar të ardhura në Shtetin Grek në vlerën 10 648 000 Dhrahmi, e konvertuar 

në monedhën vendase Lekë, vlera 5 045 600 Lekë, nisur vetëm nga vetëdeklarimi i subjekti të 

vlerësimi. Neni 53 i ligjit 12/2018, përcakton se: “Organet e vlerësimit vendosin duke u bazuar në 

provat, të dhënat dhe informacionet që disponojnë... ”. Neni 53 i ligjit bazon vendimarrjen e organeve 

të vlerësimit vetëm në prova dhe të dhëna që kanë fuqi provuese. Gjithashtu përvec faktit që subjekti 

i vlerësimit nuk provon vlerën e të ardhurave përfituara në Shtetin Grek, subjekti i vlerësimit 

ndodhet dhe në kushte paligjmërie edhe përsa i përket burimit të të ardhurave në kuptim të 

legjislacionit fiskal të kohës. 

 

Lidhur me detyrimet që rrjedhin nga legjilacioni fiskal: 

 

1.29  Neni 19 i Ligjit 12/2018 i ndryshuar, përcakton se: “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. Në këtë rast Ligji 12/2018 i ndryshuar, njeh si të ardhura vetëm 

të ardhurat e ligjshme të përfituara nga burime të ligjshme dhe që janë paguar detyrimet ndaj shtetit.  
 

1.30  Trupa e vlerësimit konstaton se nuk qëndrojnë pretendimet e subjektit të vlerësimit, kur 

shprehet: “Në mënyrë të gabuar Komisioni i Jashtëm, në analizën e rastit tim merr për bazë ligje 

që kanë dalë pas vitit 1999,  dhe nuk kanë asnjë fuqi prapavepruese.”11 

 

                                                 
11 Shiko relacionin 
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1.31  Shprehja e subjektit “megjithatë në atë periudhë edhe të realizoja deklarimin e parave të mia 

në kufi nuk do të kishte barrë tatimore për to sipas ligjeve të kohës”, nuk qëndron sepse referuar 

periudhës kohore kur janë përfituar të ardhurat, ka qenë në fuqi Ligji nr 7786 datë 27.1.1994 “Për 

tatimin mbi të ardhurat personale”,  i cili ka qenë në fuqi deri në vitin 1998, pas hyrjes në fuqi të 

Ligjit nr 8438 datë 28.12.1998 i ndryshuar, i cili shfuqizoi edhe Ligjin nr 7786 datë 27.1.1994.  

 

Në Ligjin nr 7786, nenet 1, 10, dhe neni 12, kanë përcaktuar se:    

 

“...Çdo person shqiptar apo i huaj, i cili realizon të ardhura është i detyruar të paguajë tatimin 

mbi të ardhurat personale pervec rasteve që në këtë ligj caktohet ndryshe”..... 

 

“Çdo individ që realizon të ardhura, cilido qoftë burimi i tyre, për shuma mbi 4 000 (katër mije) 

lekë në muaj detyrohet të deklarojë të ardhurat, sipas mënyrës së përcaktuar nga Ministria e 

Financave” ... 

 

“Personat fizikë rezidentë lejohen të kreditohen kundrejt detyrimit të tyre tatimor të përcaktuar 

sipas këtij ligji, për tatimin për të ardhurat personale të paguara në një shtet tjetër. Shuma e 

kredituar nuk kalon në asnjë rast shumën e detyrimit tatimor, sipas këtij ligji për të ardhurat 

personale me burim nga një shtet tjetër”.  

 

Ligji nr 7786 datë 27.1.1994, është ndryshuar me Ligjin nr 7897, datë 02.02.1995, ku përcakton 

detyrimin e deklarimit te ardhurave, vlerën 7 000 Lekë në muaj, sipas mënyrës së përcaktuar nga 

Ministria e Financave.  

 

1.32 Gjithashtu gjatë kësaj periudhe kanë qenë në fuqi Ligji nr.7703, datë 11.5.1993 Për Sigurimet 

Shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, në të cilin parashikohej në nenet 3 dhe 11 si vijon:  

 

“Neni 3 Sigurimi shoqëror vullnetar Personi i siguruar në mënyrë të detyrueshme, kur për një 

kohë dhe shkaqe të arsyeshme nuk mund të sigurohet detyrimisht, ka të drejtën e vazhdimit të 

sigurimit sipas sistemit vullnetar. Sigurimi vullnetar është i mundur edhe për periudhën e 

studimeve universitare, me kusht që personi i siguruar të paguajë kontribut për këtë periudhë 

përpara datës së fillimit të së drejtës për të ardhura. Sigurimi vullnetar mund të shtrihet edhe te 

personat që nuk përcaktohen në nenin 2. Sigurimi vullnetar që parashikohet nga kjo dispozitë, 

bëhet në kushtet e përcaktuara nga rregullorja e Institutit të Sigurimeve Shoqërore. 
Neni 11 Kontributi vullnetar Kontributi vullnetar paguhet nga personi i siguruar në shumën dhe 

afatin e përcaktuar në kontratën e sigurimit vullnetar. Kontributi vullnetar ka të njëjtin rregull më 

kontributin e detyrueshëm”; 

 

si edhe Ligji nr.7681, datë 4.3.1993 "Për administrimin e tatimeve dhe taksave në Republikën e 

Shqipërisë", i cili ka parashikuar në nenet 6, neni 8: 

Neni 6: Personat juridikë a fizikë, vendas dhe të huaj i nënshtrohen tatimit dhe taksave në 

përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi për tatimet dhe taksat. 

Neni 8: ...Për efekte të llogaritjes së tatimit, të ardhurat në valutë të huaj konvertohen në lekë 

shqiptare, sipas kursit të shpallur nga Banka e Shqipërisë në ditën e llogaritjes së tyre.  

Ky ligj është shfuqizuar me hyrjen në fuqi të Ligjit Nr.8560, datë 22.12.1999.  
 

http://eduart0.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/ligj8560.12.1999.doc
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1.33  Pra siç konstatohet nga legjislacioni i kohës aktet ligjore dhe nënligjore të mësipërme, ka 

ekzistuar detyrimi mbi deklarimet e çdo individi (person fizik), për të ardhurat personale të 

përfituara dhe pagimin e detyrimeve ndaj shtetit (tatimi mbi të ardhurat personale dhe kontributi 

për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore), gjithashtu legjislacioni i kohës ka dhënë edhe 

mundësinë e kreditimit të detyrimeve tatimore të paguara në shtetet e huaja, edhe mundësinë e 

sigurimit vullnetar, duke krijuar mundësinë e njohjes së viteve kur paguan kontributet vullnetare, 

si vjetërsi të punës.12  

 

1.34  Trupa e Vlerësimit konstaton se edhe pas ardhjes në Shtetin Shqiptar, ashtu siç pretendon 

subjekti i vlerësimit se dolën më vonë ligjet, sërisht nuk provohet deklarimi i vlerës së të 

ardhurave të përfituara në shtetin Grek. Subjekti i vlerësimit ka qenë deklarues në ILDKPKI 

dhe në deklaratat e pasurisë nuk e ka deklaruar vlerën 10 648 000 Dhrahmi nga këmbimi i të 

cilave është përfituar vlera 5 045 600 Lekë.  

 

1.35 - Po ashtu edhe nga deklarimet noteriale të shtetasve N.SH dhe V.I, konstatohet se deklarojnë 

që u kanë ofruar ndihmën për qëndrimin dhe me punësimin. Gjatë deklaratës shtetasi N.SH pranon 

faktin se dorazi në zarf ka përcjellë para nga Shteti Grek në Shtetin Shqiptar, tek vjerri i Arben 

Frashëri shtetasi S.K që jeton në qytetin e ******, por nuk provon/dëshmon se sa ka qenë vlera e 

përcjellë, pra sërisht nuk provohet vlera e përfituar nga subjekti i vlerësimit prej 10 648 000 

Dhrahmi nga këmbimi i të cilave është përfituar vlera 5 045 600 Lekë.   

 

1.36 Në përfundim Trupa e vlerësimit, arrin në përfundimin se subjekti i vlerësimit nuk 

mund të provoj të ardhurat e përfituara nga informaliteti si emigrant ekonomik në Shtetin 

Grek. Gjatë gjithë procesit të vlerësimit, subjekti i vlerësimit nuk depozitoi asnjë dokument 

ligjor që provon vlerën e përfituar në emigracion në rrugë informale, si edhe nuk arriti të 

provoj as pagimin e detyrimeve për të për të ardhurat personale të përfituara nga 

informaliteti. 
 

1.37 Komisioni përgatiti për burimin e krijimit  “Kursime familjare” bazuar në shkresat e 

administruara në Komision13 mbi të ardhurat dhe shpenzimet, edhe pasqyrën (tabela) “Të Ardhura-

Shpenzime” për periudhën e vlerësimit të subjektit të vlerësimit.  Gjithashtu periudha e përgatitjes 

së saj u zgjerua edhe përtej periudhës së përcaktuar në Ligjin nr 12/2018, për shkak se pasuritë që 

deklaron subjekti se i posedon/zotëron dhe janë deklaruar e kalojnë periudhën që përkufizon Ligji 

12/2018 i ndryshuar. 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, dokumentacionet ligjore 

të depozituara nga subjekti i vlerësimit) duke u bazuar në parimin e njohjes së tyre në momentin 

“Arkëtim-pagesa”.  Për ëdo 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 

                                                 
12 Komisioni nuk ka bëre në asnjë “moment” cmuarje/ vlerësim në lidhje me detyrimin për tatimin mbi të ardhurat personale, por thjesht ka konstatuar që subjekti vleren e vetedeklaruar e ka perfituar ne rruge informale dhe pavaresisht 

se nuk ka paguar vleren e detyrimeve ne shtetin Greqi,  nuk ka bere këtë veprim  as ne Shtetin Shqiptar pra ti vetedeklaroj dhe te paguaj jo vetem detyrimin për tatimin mbi të ardhurat personale, por edhe detyrimin për kontributet e 
sigurimeve shoqerore –shendetosore, duke i perfituar kështu edhe si vite vjetersi pune. (gje te cilen serisht Shteti Shqiptar u ka dhene mundesi Shqiptareve te kryejne kontributet vullnetare). Cmuajra / vlerësimi i detyrimeve ndaj shtetit 

bëhet pasi është përcaktuar në mënyrë të besueshme Baza Tatimore ( pra vlera e te ardhurave) bazuar në aktet ligjore e nenligjore në fuqi të kohës kur provohet cmuarja. 
13 ISSH Arkivit Rajonal  Tiranë, shkresa nr*** prot  datë 16.07.2019: Drejtoria e Arkivit Qëndror Lundër, shkresa nr. ***prot  datë 08.07.2019: Drejtoria e Arkivit Qëndror Lundër  shkresa nr. **** prot, datë 02.09.2019: Drejtoria e 

Përgjithshme e Tatimeve shkresanr. *****, datë 12.07.2019: Drejtoria Rajonale e Tatimeve Durrës, shkresa nr. **** prot, datë 02.08.2019,: Drejtoria e përgjithshme e Policisë së Shtetit shkresa nr **** prot datë 2.6.2020: Drejtoria 

Vendore e Policicë Tiranë  shkresa nr ***** prot, datë 5.6.2020: Drejtoria Vendore e Policisë Durrës shkresa nr **** prot datë 28.5.2020: Drejtoria e përgjithshme e Policisë së Shtetit shkresa nr **** prot datë 5.6.2020 
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këmbimit në faqen zyrtare të Bankës së Shqipërisë14. Pasqyra përfshin të dhëna për subjektin e 

vlerësimit dhe të personave të lidhur me të. 

 

1.38 Komisioni konstaton se kursimet familjare deri në vitin 1998, janë 261 464.11 (dy qind e 

gjashtë dhjetë e një mijë e katërqind e gjashtëdhjetë e katër pikë njëmbëdhjetë) Lekë  të 

pamjaftueshme për të blerë fillimisht apartamentin në rrugën **** me sipërfaqe 59 m2, në vlerën  

1 950 000 lekë, i cili më pas u shit në vlerën 1 900 000 lekë dhe shërbeu si një prej burimeve 

financiare për blerjen e apartamentit ekzistues. Në vijim detajimi i kursimeve dhe analiza 

financiare; 

 
Burimi: të dhënat e grumbulluara nga hetimi administrativ 

 

1.39 Komisioni konstaton se Apartamenti ekzistues me sip. 96 m2 Rruga ***, Nd **, Nr *. Ap **, 

Tiranë”, blerë më datë 10.4.2001 ka kosto totale në vlerën 2 950 634 ( dy milion e nëntëqind e 

pesëdhjetë mijë e gjashtë qind e tridhjetë e katër) lekë15,  sepse për ta kthyer pasurinë e 

paluajtshme nga Karabina në llojin “Apartament banimi” subjekti i vlerësimit ka kryer punime 

shtesë sipas një preventivi, ku janë blerë materialet e ndërtimit, dyer, dritare, etj, në vlerën 1 082 

634 (një milion  e tetë dhjetë e dy mijë e gjashtë qind e tridhjetë e katër) lekë. Theksohet se subjekti 

pranon dokumentin Preventiv si dokument që të vërtetoj punimet, si rrjedhoj duke mos pasur asnjë 

referencë Komisioni bazohet në vetëdeklarimin e subjektit të vlerësimit dhe konstaton se kostoja 

e investimit shtesë është vlera e plotë 1 082 634 së bashku me vlerë e TVSH-së, që në rastin e 

individit është i parimbursueshëm dhe bëhet pjesë e kostos së investimit të kryer nga individi i cili 

ka kryer punimet bazuar në preventivin e vetëdeklaruar.  Kursimet familjare të ligjshme ( rezultati 

financiarë progresiv) deri në vitin 2001 kur është nënshkruar edhe kontrata e porosisë së 

apartamentit në rrugën*****janë të pamjaftueshme për të paguar vlerën totale prej 2 950 634 ( dy 

milion e nëntëqind e pesëdhjetë mijë e gjashtë qind e tridhjetë e katër) lekë. Në vijim detajimi i 

kursimeve dhe analiza financiare progresive: 

 

           Burimi: të dhënat e grumbulluara nga hetimi administrativ 

                                                 
14 Për shpenzimet e konsumit për familje të dhënat janë marrë nga INSTAT dhe për vitet ku mungon e dhëna është marrë vlerësimi i periudhës së mëparshme më e afërt me vitin në të cilin duhet të llogaritet shpenzimi i konsumit 

mesatar vjetor për frymë14.  (shiko Pasqyra të ardhura-Shpenzime të subjektit të vlerësimit dhe e personave të lidhur me të). Dhe në rastet ku nuk mund të ëmohet, shporta e konsumit është llogaritur me mesataren e ponderuar të 

peshës së zërit “shpenzime të konsumit për familje” ndaj zërit “të ardhurat nga paga” për vitet ku e dhëna zyrtare ekziston. Pra kjo mesatare e ponderuar u përdor për vitet ku mungon e dhëna zyrtare nga INSTAT. 
15 Vlera e blerjes 1 868 000 Lekë, punimet shtesë janë vetëdeklaruar me preventiv në vlerën 1 082 634 Lekë. 

(+)Rezultati Financiarë progresive deri 1998 261,464.11         

(+)Të ardhurat e vitit 1998 182,105.00         

(-)Shpenzimet e vitit 1998 103,371.25         

(-)Shpenzime pë blerje të apartamentit 1,950,000.00    

(=)Diferenca (rezultati Financiare) (1,609,802.13)   

Pasqyra e të ardhura shpenzimeve

(+)Rezultati Financiarë progresive deri2001 (1,304,870.83)     

(+)Të ardhurat e vitit 2001 2,280,928.00      

(-)Shpenzimet e vitit 2001 444,000.00          

(-)Shpenzime pë blerje të apartamentit 2,950,634.00      

(=)Diferenca (rezultati Financiare) (2,418,576.83)     

Pasqyra e të ardhura shpenzimeve
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1.40 Komisioni konstaton gjithashtu se edhe nëse sërisht do ti qëndronim rideklarimit të subjektit 

të vlerësimit mbi Dokumentin Preventiv, ai nuk ka burime financiare të mjaftueshme për blerjen e 

apartamentit në vlerën 1 868 000 Lekë dhe kryerjen e punimeve shtesë në vlerën 902 195 Lekë. 

Nesë nuk do të përfshihej vlera e Tvsh 180 439 Lekë, në kosto atëherë pasqyra financiare e 

rishikuar do të jetë:  

 
             Burimi: të dhënat e grumbulluara nga hetimi administrativ 

 

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

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

banimi” me sip. 96 m2 Rruga ***, Nd **, Nr *. Ap **, Tiranë”, blerë më datë 10.4.2001 ka kosto 

totale në vlerën 2 950 634 ( dy milion e nëntëqind e pesëdhjetë mijë e gjashtë qind e tridhjetë 

e katër) lekë.  Subjekti i vlerësimit ka kryer deklarim jo të saktë përkundrejt deklarimit me 

ILDKPKI, në lidhje me burimet e krijimit dhe vlerën e deklaruar të pasurisë. Burimet financiare 

të ligjshme të krijimit të kësaj pasurie të paluajtshme rezultojnë të jetë të pamjaftueshme. 

 

2 “Depozitë Bankare krijuar në datën 31.7.2012 në bankën ****, me gjendje aktuale.  

Vlera;  2 044 892.77 (dy milion e dyzet e katër mijë e tetë qind e nëntë dhjetë e dy pikë 

shtatë dhjetë e shtatë) Lekë 

Burimi i krijimit; a) Të ardhura nga emigracioni në Greqi nga viti 1994 – 1997, b) të ardhura 

nga paga dhe kursime familjare.   

Pjesa në %;  100% 

Te pjesa konfidenciale nr i llogarisë AL*********** 

 

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

2.1 deklaratën e pasurisë dhe dokumentacionin 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. 

2.4 dokumentacioni i administruar nga sqarimet/deklarimet e subjektit dhënë Komisionit si 

prova/shpjegime/ parashtrime të relacionit të dërguar nëpërmjet postës elektronike.  

 

b. Hetimi i kryer nga Komisioni:  

2.5 Nga hetimi administrativ për Depozitë Bankare krijuar në datën 31.7.2012 në bankën ***, 

me **** prot dt 5.7.2019, në lidhje me depoziten e krijuar janë administruar dokumentacione nga 

(+)Rezultati Financiarë progresive deri2001 (1,304,870.83)     

(+)Të ardhurat e vitit 2001 2,280,928.00      

(-)Shpenzimet e vitit 2001 444,000.00          

(-)Shpenzime pë blerje të apartamentit 2,770,195.00      

(=)Diferenca (rezultati Financiare) (2,238,137.83)     

Pasqyra e të ardhura shpenzimeve



17 
 

institucionet/organet ligjzbatuese nga të cilat konstatohet se për subjektin e vlerësimit Arben 

Frashëri, nga shqyrtimi i lëvizjeve bankare, është mbajtës i llogarive bankare si vijon;  

a) Llogari page me nr *****; e hapur më datë 04/05/200516.  

b) Llogari rrjedhëse me nr *****; monedha LEKË, e hapur më datë 01/08/2012.  

Në këtë llogari, është derdhur vlera 1 800 000 Lekë, më datë 1.8.2012 me përshkrimin 

“derdhje, kursime”. Kjo vlerë është investuar në Fondi i Investimit ****  **** në po të 

njëjtën datë.  Të ardhurat e përfituara nga interesi janë 146 303.04 lekë për periudhën 

1.8.2012-1.8.2013 .  Këto të ardhura nga interesi janë tërhequr në datë 06/08/2013.   

Vlera e investimit është rritur duke i kaluar në  Fondin e Investimit **** *** vlerën 1 690 

000 Lekë. Ky fond i ri i mjeteve monetare rrjedhë nga vlera 1 690 586.7 Lekë, të cilën 

subjekti i vlerësimit e ka transferuar nga llogaria bankare që disponon në momedhën Euro  

me nr **** më datë 11.5.2015.  

Më datë 27/05/2016 konstatohen Të ardhura nga interesi në vlerën 108 620.83 lekë të 

cilat janë tërhequr në vlerën 108 600 Lekë në datë 30/05/2016 nga subjekti i vlerësimit.  

Më datë 22/04/2016 vlera 1 952 718 Lekë është kaluar në llogari të të birit me inicialet 

V.F.  

Data e fundit e lëvizjeve, e konstatuar nga dokumentacioni shoqërues, është  15/10/2018 

dhe gjendja e llogarisë është 22.33 lekë.  Për periudhën nga 30/05/2016 ÷ 15.10.2018 nuk 

ka transaksione të kryera nga subjekti i vlerësimit, por vetëm komisione për mirëmbajtje 

llogarie rrjedhëse. Detajet e lëvizjeve kryesore të llogarisë pasqyrohen në dosjen e 

administruar.   

c) Llogari rrjedhëse me nr ****; monedha EURO, e hapur më datë 01/08/2012.  

Në këtë llogari, është derdhur vlera 11 500 Euro, më datë 1.8.2012 me përshkrimin 

“derdhje kursime”, e përkthyer (këmbyer) me kursin e këmbimit të datës që kryhet 

transaksioni është         1 579 065 Lekë.  

Kjo vlerë është investuar në Depozitë me afat dyvjecar, në po të njëjtën datë.  Të ardhurat 

e përfituara nga interesi janë 566.67 euro e pëkthyer (këmbyer) me kursin e këmbimit 

të datës që kryhet transaksioni është 78 846.46  lekë për periudhën 1.8.2012-1.8.2014.   
Më datë 11/05/2015 vlera 12 067 Euro, (me kurs këmbimi 140.1; vlera 1 690 586.7 Lekë) 

është kaluar në llogari të subjektit të vlerësimit Arben Frashëri.  

Data e fundit të lëvizjes e konstatuar nga dokumentacioni shoqërues është  15/10/2018 

dhe gjendja e llogarisë është 0.48 Euro.  Për periudhën nga 11/05/2015 ÷ 15.10.2018 nuk 

ka transaksione të kryera nga subjekti i vlerësimit, por vetëm komisione për mirëmbajtje 

llogarie rrjedhëse.  

d) Llogari rrjedhëse me nr ****; monedha USD, e hapur më datë 27/12/2016.  

Në këtë llogari, më datë 27.12.2016, është derdhur vlera 7498 USD, me përshkrimin 

“Kalim”, e përkthyer (këmbyer) me kursin e këmbimit të datës që kryhet transaksioni është 

965 067.58 Lekë. Ky kalim është kryer nga i biri i subjektit V.F për llogari të Arben 

Frashëri.  

Më datë 09/01/2017 është derdhur vlera 2 700 USD, me përshkrimin “Derdhje”, e 

përkthyer (këmbyer) me kursin e këmbimit të datës që kryhet transaksioni është 323 250.00 

Lekë. 

                                                 
16 Data e fundit të lëvizjes e konstatuar nga dokumentacioni shoqërues është 03/11/2011 dhe gjendja e llogarisë është 0.00 lekë.  
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Po në të njëjtën datë 09/01/2017 vlera prej 9 991.9 USD, me përshkrimin “Kalim”, e 

përkthyer (këmbyer) me kursin e këmbimit të datës që kryhet transaksioni është 1 291 

952.67 Lekë, ka kaluar në llogarinë e shtetasit V.F.  

Data e fundit të lëvizjes e konstatuar nga dokumentacioni shoqërues është  15/10/2018 

dhe gjendja e llogarisë është 6.13 USD.  Për periudhën nga 9.1.2017 ÷ 15.10.2018 nuk 

ka transaksione të kryera nga subjekti i vlerësimit, por vetëm komisione për mirëmbajtje 

llogarie rrjedhëse. 

 

2.6 Komisioni nëpërmjet komunikimit elektronik të datës 19.7.2019 i kërkoi subjektit të vlerësimit 

informacion mbi depozitën e krijuar, pasi ka konstatuar se nuk ka depozitë të evidentuar në 

bankën****, në informacionin e përcjellë nga Banka****, i cili më datë 31.7.2019  depoziton 

dokumentacionin justifikues në Komision.  

 

2.7 Banka **** ***** me shkresën nr *** prot datë 24.5.2020 informon Komisionin se shtetasit 

Arben Xhafer Frashëri, A.F, E.F, V.F kanë marëdhënie juridike me Bankën **** ****. 

Konkretisht për shtetasin Arben Xhafer Frashëri ka investuar në fondin **** dhe më datë 

3.5.2018 ka gjendje fondi në vlerën 2 045 828.55 (dy milion e dyzet e pesë mijë e tetëqind e njëzet 

e tetë pikë pesëdhjetë e pesë) lekë dhe më datë 25.5.2020 ka gjendje vlerën 2 157 411.69 Lekë.  

 

2.8 Subjekti i vlerësimit në materialin “Sqarime”, të depozituara në Komision më datë 23.9.2020, 

si përgjigje të gjetjeve të konstatuara nga Komisioni në Relacionin e dërguar në përfundim të 

hetimit administrativ, jep shpjegime midis të tjerave: 

“...depozitat e deklaruar në **** Bank, dua të sqaroj se deri vonë shumë subjekte nuk e bënin 

ndarjen *** Bank dhe **** *** Bank, sepse tek e fundit ky fond është pjesë e *** Bank.  

....Kur kam deklaruar të ardhurat në deklaratën Vitting nuk kam pasur dijeni se duhet të deklaroj 

dhe të ardhurat nga interesat. Nëse do kisha informacionin e duhur kur kam plotësuar deklaratën, 

do ti kisha pasqyruar dhe interesat e fituara dhe të tatuara pranë bankave. 

...Në lidhje me mosdeklarimin e të ardhurave nga depozitat ....... në deklaratën Vitting sqaroj  se 

mendoj se ka qenë harresë dhe jo e qëllimshme. Përderi sa bëhet fjalë për një depozitë bankare, 

nuk ka asnjë arsye të mos deklarohen të ardhurat e përfituara nga interesat bankare...” 

 

2.9 Komisioni konstaton se në bazë të pikës 1, neni 32 e Ligjit 12/2018, i ndryshuar, “Punonjësi 

deklaron ëdo pasuri, të luajtshme apo të paluajtshme, të fituar, poseduar, përdorur apo tjetërsuar 

që 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, sipas shtojcës nr. 1, bashkëlidhur këtij ligji. Ky deklarim fillon ditën e parë 

të marrëdhënies së punës”.  

Në datën 4.5.2018, ka pasur detyrimin e deklarimit të të gjitha llogarive bankare që kanë qenë 

aktive dhe sidomos në rast se ato krijojnë edhe të ardhura ( të ardhura nga interesa).  

 

2.10 Subjekti i vlerësimit, në deklaratën e pasurisë, si edhe tek seksioni “Angazhime dhe 

veprimtari private dhe/ose publike” si edhe tek seksioni “Të dhënat konfidenciale”, nuk evidenton 

se ka qenë dhe është mbajtës i llogarive në monedhën Lekë, Euro dhe Dollarë, si edhe që ka qenë 

mbajtës i llogarisë së pagës për periudhën 04/05/2005 deri më 3.11.2011, të cilat i kanë sjellë të 

ardhurat nga interesat.  Llogaritë e konstatuara më lartë, janë krijuar gjatë periudhës që subjekti i 

vlerësimit i nënshtrohet procesit të vlerësimit kalimtar (vitet 2012, 2016). 
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2.11 Komisioni konstaton se subjekti i vlerësimit ka deklaruar vetëm “Depozitë bankare” të krijuar 

më datë 31.7.2012 por me vlerë në datën e deklarimit 2 044 892.77 Lekë dhe pjesa në përqindje 

100%. Kjo vlerë e vetë deklaruar nuk konstatohet në asnjë nga lëvizjet bankare apo gjendjet e 

llogarive me të cilat Komisioni është informuar nga *** Bank, por vetëm nga **** Bank.  

 

2.12 Komisioni konstaton se subjekti i vlerësimit, në llogaritë e padeklaruara, ka kryer 

transaksione a) në datën 1.8.2012 nga kursimet e tij ka derdhur vlerën 3 379 065 (tre milion e 

treqind e shtatë dhjetë e nëntë mijë e gjashtë dhjetë e pesë) Lekë ( 1 800 000 Lekë + 1 579 065 

Lekë (11 500 euro)), dhe më datë 9.1.2017 ka derdhur vlerën 2500 Dollarë, të cilat janë konvertuar 

në vlerën 323 250.00 Lekë, të evidentuara si “Kursime”.  

 

2.13 Në lidhje me burimet e krijimit subjekti i vlerësimit ka vetëdeklaruar se të ardhurat nga 

emigracioni nga puna në Greqi, (trajtuar ky burim tek pasuria numër një) dhe kursimet familjare.  

Të ardhurat nga kursimet familjare konstatohen të jenë në momentin e celjeve fillestare,  të 

pamjaftueshme për krijimin e depozitave në vitin 2012. Pasqyra e përmbledhur paraqitet si vijon: 

 

 
Burimi; Të dhënat e grumbulluara nga hetimi administrativ 

2.14 Komisioni konstaton se të ardhurat neto nga interesat të përfituara nga llogaritë e 

mësipërme të padeklaruara dhe që janë të tërhequra nga subjekti i vlerësimit janë në vlerën 333 

770.33 (tre qind e tri dhjetë e tre mijë e shtatë qind e shtatë dhjetë pikë tri dhjetë e tre) Lekë.  
 

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

ato të administruara gjatë hetimit për depozitat bankare  arrin në përfundimin se  subjekti i 

vlerësimit  ka kryer deklarim JO të saktë. Kjo Depozitë e vetëdeklaruar është Fond investimi i 

krijuar në ***** **** më datë 1.8.2012 në vlerën fillestare prej 1 800 000 Lekë dhe 11 500 euro. 

Burimi i krijimit i vetëdeklaruar nga subjekti i vlerësimit për këtë pasuri, rezulton të jetë i 

paligjshëm në lidhje me të ardhurat nga emigracioni në Greqi për periudhën 1994-1997 dhe i 

pamjaftueshëm në lidhje me kursimet familjare.  Produktet e krijuara (Llogaritë e hapura) në *** 

Bank, kanë krijuar të ardhura nga interesa, në vlerën neto prej 333 770.33 Lekë, të cilat nuk janë 

deklaruar në deklaratën e pasurisë. 

 

3. “Llogari rrjedhëse nga pagat, hapur në datën 1.1.2011 në  ***** Bank, me gjendje 

aktuale.  

Vlera;  rreth 420 (katër qind e njëzet) Lekë. Numri i llogarisë ****** 

Burimi i krijimit; Të ardhura nga paga  si punonjës i SHÇBA-së. Gjendja më datë 

28.04.2018.  

Pjesa në %;  100% 

(+)Rezultati Financiarë progresive deri 2011 (2,789,792.69)     

(+)Të ardhurat e vitit 2012 1,272,954.00      

(-)Shpenzimet e vitit 2012 657,586.00          

(-)Krijimi i Depozitave A.F.  2012 3,379,065.00      

(=)Diferenca (rezultati Financiare) (5,553,489.69)     

Pasqyra e të ardhura shpenzimeve
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a. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për vërtetimin e faktit të deklaruar administroi;  

3.1 deklaratën e pasurisë  

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 elektronike. 

 

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

3.4 Bank **** me shkresën nr. ****, datë dt 12.7.2019, informon Komisionin se shtetasi Arben 

Frashëri, është klient i bankës, si edhe bashkëlidhë lëvizjet e detajuara të llogarive.  

Nga shqyrtimi i lëvizjeve bankare konstatohet se është mbajtës i llogarisë bankare nr ******, 

monedha Lekë, Data e fillimit 6 Janar 2011, gjendja fillestare 0.00 lekë.  

Më datë 4.5.2018 gjendja e llogarisë rezulton të jetë 3117.91 lekë.  

Më datë 28.4.2018, datë në të cilën deklaron subjekti i vlerësimit në deklaratën e pasurisë 

gjendja e llogarisë rezulton të jetë 3242.91 lekë.  

Më datë 30.6.2019 gjendja e llogarisë rezulton të jetë 2 549.25 lekë. 

 

3.5 Komisioni konstaton se pavarësisht se ka mospërputhje të vlerës së deklarimit në deklaratë 

nga subjekti i vlerësimit, ai nuk ka kryer fshehje të pasurisë, por ka vetëm deklarim JO të saktë, e 

cila mund të rezultojë edhe nga padija. Ai rezulton të jetë klient vetëm i llogarisë rrjedhëse të pagës 

sië e ka deklaruar.  

 

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

ato të administruara gjatë hetimit arrin në përfundimin se  subjekti i vlerësimit  ka kryer deklarim 

JO të saktë në lidhje me vlerën e deklaruar. Burimi i krijimit të kësaj pasurie rezulton të jetë i 

ligjshëm pasi rrjedhë nga kompesimi për paga. Nuk ka kryer fshehje të pasurisë. 

 

4. “Automjet me targa TR *** I” i shitur17 në shumën 350 000 (tre qind e pesë dhjetë 

mijë) lekë. Ky automjet është blerë nga unë me kontratë noteriale në vitin 2004 me vlerë 

400 000 Lekë. Kontrata nr *** rep.kol ***,  

Shënim; ky deklarim është bërë në seksionin “Të dhënat Konfidenciale”. 

 

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

4.1 deklaratën e pasurisë dhe dokumentacionin bashkëlidhur 

4.2 dokumentacioni i administruar nga Komisioni 

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

pyetjeve të dërguara nëpërmjet postës elektronike. 

4.4 dokumentacioni i administruar nga sqarimet/deklarimet e subjektit dhënë Komisionit si 

prova/shpjegime/ parashtrime të relacionit të dërguar nëpërmjet postës elektronike.  

                                                 
17 Kontrata nr **** rep.kol *****, datë 18.7.2009 
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b. Hetimi i kryer nga Komisioni në zbatim të Ligjit.  

4.5 Nga hetimi administrativ  për pasurinë e luajtshme, të subjektit të vlerësimit “Automjeti me 

targa TR *** I, në lidhje me ekzistencen e pasurisë janë administruar dokumentacionet nga 

institucionet / organet ligjzbatuese nga të cilat konstatohet:  

 

4.6 DPSHTRR me shkresën nr ***/* prot datë 10.7.2019 informon Komisionin se shtetasi 

E.A.F ( I biri i subjektit të vlerësimit) ka të rregjistruar mjetet me targa TR **** S dhe AA *** 

PL, kurse shtetasit e tjerë nuk kanë mjete.  

 

4.7 Komisioni nëpërmjet komunikimit elektronik zyrtar të datës 19.7.2019, i kërkon subjektit 

të vlerësimit të bashkëlidhë dokumentacionet jusifikues që vërtetojnë blerjen e mjetit dhe që 

vërtetojnë pagesën e kryer.  

 

4.8 Subjekti i vlerësimit me shkresën nr **/** prot dt 31.7.2019 kthen përgjigjen “ Për 

autoveturën “mercedez benz me targa TR **** I, unë i kërkova dhe sigurova kontratën e përfitimit 

të pronësisë së këtij mjeti (shih kontratën bashkëlidhur). Gabimisht unë ju kam deklaruar se këtë 

mjet e kisha blerë 400 000 lekë, në fakt unë e kam dhuratë nga shtetasi F. Q., bashkëshorti i 

kushurirës sime L.A.Q (Sh.) të dy nga qyteti i ****. Meqenëse shtetasi do të ikë së bashku me 

kushurirën time për të jetuar në Itali ku edhe jetojnë e banojnë aktualisht ma bënë mua dhuratë 

këtë autoveturë pasi ajo nuk ishte në gjendje të mirë teknike. Theksoj se F*** është moshatar dhe 

shok fëmijërie i imi.” 

 

4.9 Komisioni i drejtohet DPSHTRR, e cila me shkresën me nr. ***/* datë 31.01.2020 

bashkëlidhë fotokopje të dosjes të njësuar me origjinalin të automjetit me targë TR **** I. Nga 

shqyrtimi i dosjes së mjetit vërtetohen:  

  Kontratë Dhurimi nr **** rep kol *** datë 25.9.2004 pala dhuruese F. Q. dhe pala 

pranuese është Arben Frashëri. Automjeti ka të dhënat Mercedes Benz, tipi 201, numri i 

shasisë **********, targa TR****I.  

 Kontratë shitblerje nr **** rep kol ***/* datë 18.7.2009 vlera e shitjes 350 000 Lekë dhe 

pala shitëse është Arben Frashëri.  

 Kontratë shitblerje dt 22.6.2004 ku shtetasi F. Q. e ka blerë nga shtetasi P.K. në vlerën 480 

000 Lekë.  

 

4.10 ILDKPKI me shkresën nr ***, prot datë 21.6.2019, informon Komisionin se shtetasi Arben 

Frashëri ka qenë subjekt sipas Ligjit nr  9049  dt 10.4.2003 i ndryshuar, dhe bashkëlidh deklaratat 

e vitit 2008, 2009 dhe 2010. Nga shqyrtimi i deklaratës, është konstatuar se në vitin 2008, subjekti 

i vlerësimit nuk e ka deklaruar pronësinë ndaj automjetit me targa TR *** I, kurse në deklaratën e 

vitit 2009 ka deklaruar vetëm shitjen e automjetit me të njëjta informacione si në deklaratën Veting.  

 

4.11 Komisioni pas shqyrtimit të dosjeve të administruara konstaton në raportin e përgatitur për 

velrësimin kalimtar se Subjekti i vlerësimit ka kryer deklarim jo të saktë në lidhje me pasurinë e 

luajtshme, lloji “Automjet” në momentin e përfitimit të saj, pasi në fillim deklaron se ka paguar 

vlerën 400 000 Lekë dhe më pas rezulton se ai e ka marrë dhuratë, pasi ka qenë në gjendje jo të 
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mirë. Analiza e fakteve tregon se mjeti është blerë nga shtetasi F.Q më datë 22.6.2004 në vlerën 

480 000 Lekë, të cilën e ka dhuruar më datë 25.9.2004 subjektit të vlerësimit.  

Në rast se merret i mirëqenë fakti i vetëdeklaruar nga subjekti i vlerësimit, se ka qenë në gjendje 

jo të mirë minimalisht subjekti i vlerësimit do ti duhej të kryente shpenzimet e riparimit për ta 

kthyer në gjendje të mirë dhe që normalisht e bën mjetin të përdorshëm për 5 (pesë) vite deri sa ta 

shesë me një vlerë relativisht të përafërt me çmimin e blerë nga shtetasi F.Q. dhe të cilin ja dhuroi 

Arben Frashëri. Ky arsyetim të ëon në faktin se vlera e parë e deklaruar nga subjekti i vlerësimit 

prej 400 000 lekë, mund të jetë edhe vlera e riparimit apo e blerjes reale e mjetit. 

 

4.12 Subjekti i vlerësimit në materialin Sqarime të depozituar në Komision më datë 23.9.2020 

jep argumentat e tij se  “.... automjeti është dhuruar me kontratë nr. *** , nga shtetasi F.Q dhe 

nuk është shitur. Vlera e deklaruar nga unë ka qenë lapsus sepse kontrata e tregon këtë fakt. Unë 

me vlerën e deklaruar kam pasur parasysh vlerën që mund të ketë automjeti pa pasur njohuri  në 

fushen e shitblerjes ... Në lidhje me mosdeklarimin e automjetit në deklaraten PF 2008 në 

ILDKPKI, ju sqaroi se ka qenë një harresë dhe asgjë tjetër. Ishte hera e parë që bëja një deklarim 

pasurie. Këtë haresë e kam korrigjuar në deklaratën e interesave private PF 2009.... Kjo pasuri 

është përfituar me kontrata të rregullta ligjore....Përfundimet e komisionit janë thjesht dyshime që 

nuk qëndrojnë...”. Këtij sqarimi nuk ka bashkëlidhur asnjë dokumentacion provues në lidhje me 

shpenzimet e riparimit të mjetit. 

  

4.13 Komisioni konstaton se në lidhje me burimet financiare të krijimit subjekti i vlerësimit e ka 

përfituar si dhuratë nga personat e tjerë të lidhur me të sipas kontratës së rregullt ligjore e 

konstatuar edhe nga insitucionet ligjzbatuese. 

 

4.14 Të ardhurat nga shitja në vlerën prej 350 000 lekë e mjetit konsiderohen jo të ligjshme, pasi 

subjekti i vlerësimit nuk ka derdhur detyrimin tatimor për të ardhurat e krijuara nga shitja në vitin 

200918. Si rrjedhojë këto të ardhura nuk merren në konsideratë në përgatitjen e pasqyrës, të 

ardhura-shpenzime dhe njëkohësisht nuk njihet edhe si burim i krijimit të automjetit tjetër që ka 

në pronësi i biri. 

 

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

ato të administruara gjatë hetimit arrin në përfundimin, në lidhje me pasurinë e luajtshme, lloji 

“Automjet” me targa TR *** I, se deklarimi i subjektit të vlerësimit nuk përputhet me 

dokumentacionin e administruar dhe me përgjigjet e korrespondencave të kryera në hetimin 

administrativ nga institucionet ligjzbatuese në vend. Burimi i krijimit të kësaj pasurie të luajtshme 

rezulton të jetë “Dhurim”, i ligjshëm, por e ardhura e krijuar nga shitja konsiderohet e paligjshme, 

përderisa nuk është derdhur detyrimi tatimor për të ardhurat e krijuara. Ka kryer deklarim jo të 

saktë. 

 

                                                 
18 Ligji nr 8438 dt 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat” i ndryshuar. 
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5. Subjekti i vlerësimit ka deklaruar të ardhurat e përfituara ndër vite vlerën 23 954 993 Lekë 

dhe 12648000 Dhrahmi bruto. Të ardhurat neto të sjella në Shqipëri kanë qenë 10 648 000 të 

cilat u konvertuan në monedhën Lekë gjatë viteve 1996-1997, ku nga këmbimi është përfituar 

shuma prej 5 045 600 Lekë 

 

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

5.1 deklaratën e pasurisë (nuk ka bashkëlidhur asnjë dokumentacion Justifikues) 

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 elektronike19. 

5.4 dokumentacioni i administruar nga sqarimet/deklarimet e subjektit dhënë Komisionit si 

prova/shpjegime/ parashtrime të relacionit të dërguar nëpërmjet postës elektronike.  

 

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

5.5 Nga hetimi administrativ për të ardhurat neto të deklaruara në deklaratën e pasurisë janë 

administruar dokumentacionet nga institucionet/organet ligjzbatuese.  

5.6 Komisioni konstaton se të ardhurat e subjektit të vlerësimit nga paga konsiderohen të ligjshme 

bazuar në ligjshmërinë dhe konfirmimin nga institucionet ligjzbatuese në vend dhe për periudhën 

e vlerësimit janë në vlerën 10 073 550 (dhjetë milion e shtatëdhjetë e tre mijë e pesëqind e 

pesëdhjetë) Lekë20.  

 
5.7 Të ardhurat neto të subjektit të vlerësimit të vetëdeklaruara nga punësimi dhe qëndrimi në 

shtetin Greqi, në vlerën 5 045 600 ( pesë milion e dyzet e pesë mijë e gjashtëqind) Lekë,  

konsiderohen jo të ligjshme. Arsyetimi ligjor i dhënë në pasurinë nr 1 (një).  

Këto të ardhurat neto të përfituara konsiderohet materiale (referuar konceptit të materialitetit në 

fushën kontabël sipas standardeve ) kundrejt vlerave totale të të ardhurave neto të përfituara ndër 

vite, dhe ka shërbyer si burim për krijimin e pasurive të paluajtshme dhe të luajtshme, duke i kthyer 

këto pasuri të krijuara nga burime jo të ligjshme. Njëkohësisht vlera e kësaj të ardhureje nuk është 

deklaruar as në institucionin ligjzbatues në kohën e deklarimeve të subjektit të vlerësimit21.  

 

5.8 Të ardhura të përfituara nga shitja e apartamentit në Skrapar,në vlerën 350 000 (tre qind e pesë 

dhjetë mijë) Lekë është trajtuar më lartë konsiderimi i tyre si të njohura dhe ligjore.   

 

5.9 Komisioni konstaton se subjekti i Vlerësimit ka përfituara edhe të ardhura të tjera të cilat nuk 

i ka deklaruar në deklaratën e të ardhurave dhe konkretisht:  nga shitja e automjetit në vitin 2009 

në vlerën 350 000 (tre qind e pesë dhjetë mijë) Lekë, i cili konsiderohet  jo i ligjshëm, për sa kohë 

nuk është paguar detyrimi i tatimit për fitimin e realizuar edhe pse janë të evidentuara me kontratë 

të nënshkruar midis palëve në zyrat noteriale. Kjo e ardhur është deklaruar vetëm tek seksioni i të 

dhënave konfidenciale në formën e burimit të krijimit të pasurisë së të birit të tij E.F; të ardhura 

                                                 
19 Vërtetim nga Drejtoria Vendore e Policisë Berat nr *** prot datë 24.7.2019; Vërtetim nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Berat; Vërtetim nr. ** prot, datë 24.07.2019, të Drejtorisë Vendore e Policisë Berat, për periudhën  

31.08.1994-31.08.1997, nuk ka të dhëna për pagën ose reformën për Arben Frashëri që vërtetojnë të ardhurat e tij; Vërtetim nr. ***prot, datë 24.07.2019 të Drejtoria Rajonale e Shërbimi Kombëtar të Punësimit Berat për periudhen  

31.08.1994-31.08.1995, për Arben Frashëri nuk figuron të jetë trajtuar me pagesë papunësie; Vërtetim nr. ****prot, datë 30.07.2019, të Drejtorisë Vendore e Policisë; Kontratë shitjeje *** dt 10.9.1993, të apartamentit në rrethin e 

Skraparit, në vlerën 350 000 Lekë; Fotokopje të librezës së punës; 
20 Të detajuara dhe përtej periudhës referoju tabelës së analizës financiare 
21 Gjykimi i mosdeklarimit të vlerës së të ardhurave në deklaratat e ILDKPI në vitet 2008,2009, etj lë vend për interpretim të faktit që kjo vlerë të jetë vendosur qëllimisht për “mbulimin” e gjithë shpenzimeve të kryera ndër vite, sepse 

nuk ka snje dokumentacion ligjor që vërteton vlerën e deklaruar në deklaratën veting.  
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nga interesat si rrjedhojë e depozitave ndër vite në ***Bank dhe sipas fondit të investimit në ****, 

janë të ligjshme pasi nga bankat janë mbajtur detyrimi për tatimin për fitimet e realizuara, si 

rrjedhojë këto konsiderohen të ligjshme.  

 

5.10 Subjekti i vlerësimit në Sqarimet e tij datë 23.9.2020 thekson se” ... nuk ka asnjë bazë 

ligjore, për derdhjen e detyrimeve tatimore mbi të ardhurat e përfituara nga shitja e automjetit 

dhe komisioni duhet të më njohë vlerën 350 000 Lekë.”  I njëjti qëndrim është mbajtur edhe në 

seancë dëgjimore. 

 

5.11 Komisioni konstaton se ky fakt i dhënë nga subjekti i vlerësimit nuk qëndron, sepse në bazë 

të  Ligjit nr 8438 dt 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat” i ndryshuar, neni 8 “të ardhurat e 

tatueshme” gërma g) të ardhura të tjera, që nuk identifikohen në format e paraqitura në këtë nen, 

të realizuara nga individë rezidentë ose nga persona jorezidentë, por me burim në Republikën e 

Shqipërisë, cdo individ ka detyrimin e pagimit të tatimit për cdo të ardhura/fitim të përfituar. Në 

kuptim të Ligjit, të ardhurat e përfituara nga shitja e pasurive të luajtshme konsiderohet të 

tatueshme, pasi ato janë burime të ardhurash njësoj si ëdo e ardhur tjetër e evidentuar në ligj, pra 

individët duhet të paguajnë detyrimin ndaj fitimit të realizuar kjo sepse sipas Ligjit njihen kostoja 

e blerjes22. 

 

5.12 Komisioni pasi shqyrtoi dhe analizo provat e administruara nga subjekti i vlerësimit dhe ato 

të administruara gjatë hetimit arrin në përfundim se subjekti i vlerësimit në lidhje me të ardhurat e 

përfituara ndër vite i ka deklaruar me pasaktësi në deklarën e pasurisë, gjithashtu dhe një pjesë e 

tyre nuk janë evidentuar.  

 

6. Subjekti i vlerësimit ka deklaruar se nuk ka detyrime financiare. 

 

6.1 Komisioni nga hetimi administrativ i kryer rezulton se në datën 4.5.2018 subjekti i vlerësimit 

nuk ka pasur detyrime financiare ndaj palëve të treta sië parashikohen në Ligjin nr 12/2018 i 

ndryshuar. Për sa më sipër deklarimi i kryer nga subjekti i vlerësimit në deklaratën veting është i 

saktë. 

 

7. Subjekti i vlerësimit ka deklaruar në deklaratën e pasurisë shpenzimet si dhe gjatë 

procesit ka dorëzuar, dokumentacionin justifikues23 shtesë.  

 

7.1 Komisioni nga hetimi administrativ arrin në përfundim se deklarimi i subjektit përputhet me 

dokumentacionin e grumbulluar dhe administruar në dosjen e tij. 

 

DEKLARIMI I PERSONAVE TË LIDHUR 

 

BASHKËSHORTJA;  A. S. FRASHËRI 

                                                 
22 ( për referencë veprimi njësoj si tek gërma dh e nenit 8 “ të ardhurat nga kalimi i së drejtës së pronësisë mbi pasuritë e paluajtshme”).  

Mos evidentimi i pasurive të luajtshme njësoj si me pasuritë e paluajtshme qëndron në faktin se pasuritë e luajtshme për natyrën e tyre amortizohen dhe vlerat e tyre nga studimet e kryera vijnë duke u ulur, kurse pasuritë e paluajtshme 

vlera e tyre nuk bie por gjithmonë kanë tredin rritës. Kjo nuk përjashton faktin se në raste të vecanta pasuritë e luajtshme të shiten me një vlerë mbi koston e blerjes, dhe në ketë rast subjekti i vlerësimit ka përfituar një të ardhur të 

tatueshme ligjore për të cilën duhet të derdhet detyrimi tatimor i barabartë me Norma tatimore *(Vlera e shitjes-Kostoja e blerjes).  
23 Shkresa me nr.*** prot datë 31.7.2019 
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8. “Depozitë në bankën **** me gjendje aktuale   

Vlera;  1 040 178.95 (një milion e dyzet mijë e njëqind e shtatë dhjetë e tetë pikë nëntë dhjetë 

e pesë) Lekë 

Burimi i krijimit; a) Të ardhura nga emigracioni në Greqi nga viti 1994 – 1997, b) të ardhura 

nga paga dhe kursime familjare.   

Pjesa në %;  100% 

Te pjesa konfidenciale nr i llogarisë ****.  

 

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

8.1 deklaratën e pasurisë (nuk ka bashkëlidhur asnjë dokumentacion) 

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. 

8.4 dokumentacioni i administruar nga sqarimet/deklarimet e subjektit dhënë Komisionit si 

prova/shpjegime/ parashtrime të relacionit të dërguar nëpërmjet postës elektronike.  

 

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

8.5 Banka **** me shkresën nr*** prot datë 5.7.2019, informon Komisionin se shtetasja A. 

Frashëri, është kilente e bankës dhe bashkëlidhë dokumentin justifikues në të cilin konstatohen:  

a) Llogari rrjedhëse me nr ****; Monedha Lekë, e hapur më datë 10/05/2003.  

Data e fundit të lëvizjes e konstatuar nga dokumentacioni shoqërues është 19/12/2014 dhe 

gjendja e llogarisë është 0.00 lekë.  

Kjo llogari është hapur në datë 10.5.2013 dhe është derdhur vlera prej 1 000 000 Lekë 

kursime. Vlera e investimit është kaluar në  Fondin e Investimit ********.  

 

b) Llogaria nr *****: Monedha Lekë, e hapur më datë 08/05/2015. 

Në datën e hapjes së llogarisë pra 8.5.2015, i ka kaluar nga Llogaria ****** vlera                                    

1 107 327.89 Lekë. Nga shqyrtimi i lëvizjeve konstatohet se: 

o Më datë 11.5.2015, vlera 1 000 000 (një milion ) Lekë ka kaluar në llogarinë e të 

birit V.Frashëri dhe vlera 107 300 (njënqind e shtatë mijë e treqind) Lekë i ka 

tërhequr vetë. 

o Më datë 14.12.2016 I biri i saj V.Frashëri i ka derdhur nga llogaria e tij vlerën             

1 742 000 (një milion e shtatëqind e dyzet e dy mijë) Lekë. 

o Më datë 30/01/2017 ka kaluar vlerën 700 000 (shtaqëqind mijë) Lekë në llogarinë 

me nr ****në monedhën USD vlera e konvertuar 5 439 Dollarë.    

o Gjendja e Llogarisë më 31.12.2017 është 1 040 178.95 (një milion e dyzet mijë e 

njëqind e shtatë dhjetë e tetë pikë nëntë dhjetë e pesë) Lekë 

o Gjendja e llogarisë më datë 16.4.2018 është 1 039 600.74 (një milion e tri dhjetë e 

nëntë mijë e gjashtë qind pikë shtatë dhjetë e katër) Lekë.  

o Më 15.10.2018 ka tërhequr nga llogaria e saj vlerën 338 000 Lekë  

o Gjendja më 30.6.2019 është 699 575.9 Lekë 

Kjo llogari ka prodhuar të ardhura nga interesat në vlerën 107 327.89 Lekë në vitin 2015, të 

cilat janë terhequr nga bashkëshortja e subjektit të vlerësimit. 
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8.6 Komisioni nga shqyrtimi i dokumentit të llogarisë konstaton se informacioni përputhet me 

deklarimin e bashkëshortes së subjektit të vlerësimit. Edhe pse të ardhurat nga interesat nuk janë 

deklaruar, fakti se është deklaruar depozita është e justifikuar pasi kjo depozitë ka krijuar edhe të 

ardhurat nga interesat, pavarësisht pasaktësisë së natyrës së të ardhurave  të krijuara dhe që më 

vonë këto shërbejnë si burime të krijimit të pasurive të tjera nga subjekti i vlerësimit dhe e 

personave të lidhur me të. Kjo është detyrim për deklarim bazuar në ligjin nr 12/2018 i ndryshuar. 

Gjendja e llogarisë në datën 4.5.2018 nuk përputhet me deklarimin e kryer nga bashkëshortja por 

vlera e gjendjes më 31.12.2017 përputhet me deklarimit. Kjo pranohet për faktin se përgatitja e 

deklaratës së pasurisë nuk mund të bëhen më datë 4.5.2018, por përpara dorëzimit të saj. 

 

8.7. Komisioni konstaton se bashkëshortja e subjektit të vlerësimit ka qenë mbajtëse e llogarive të 

tjera të padeklaruara në deklaratat e procesit të vlerësimit kalimtar si vijon:  

 

a) Llogaria nr ****: Monedha Euro, e hapur më datë 10.5.2013. Nga shqyrtimi i lëvizjeve 

konstatohet se  

o Hapja e llogarisë është kryer duke derdhur nga kursimet, në llogari vlerën                   

7 000 Euro ( e konvertuar në monedhën vendase 986 090 Lekë).  

o Më datë 10.5.2013, vlera 7 000 euro ka kaluar në fondin e investimeve ****** 

o Më datë 7.5.2015 i derdhet nga ****** vlera 7 329.02 Euro, vlerë të cilën e ka 

tërhequr më 12.5.2015.  

o Pas datës 12.05.2015 nuk është kryer asnjë transaksion.  

Kjo llogari ka prodhuar të ardhura nga interesa në vlerën 329.02 Euro e konvertuar në                        

46 309.57 Lekë në vitin 2015. Kjo vlerë është terhequr nga bashkëshortja e subjektit të vlerësimit. 

 

b) Llogaria nr ****: Monedha USD, e hapur më datë 30.1.2017. Nga shqyrtimi i lëvizjeve 

konstatohet se  

o Hapja e llogarisë është kryer duke derdhur nga llogaria e saj *** në monedhën 

Lekë  vlerën 5439.01 USD e konvertuar në monedhën vendase 693 528.17 Lekë.  

o Më datë 30.1.2017 kjo vlerë ka kaluar në llogarinë e të birit V. Frashëri si pagesë 

për arsimim në Amerikë. 

o Pas datës 30.1.2017 nuk është kryer asnjë transaksion.  

Kjo llogari nuk ka prodhuar të ardhura nga interesa por thjesht ka shërbyer si llogari transferte 

për kryerjen e pagesave në monedhë të huaj. 

 

8.8 Banka **** me shkresën nr ***/* prot datë 24.5.2020 informon Komisionin se shtetasit 

Arben Xhafer Frashëri, A.S. Frashëri, E. Arben Frashëri dhe V. Arben Frashëri kanë marëdhënie 

juridike me *******. Konkretisht për shtetasen A. Frashëri informon se gjendja e llogarisë është 

zero lekë më datë 3.5.2018. Sipas shqyrtimit të dokumentit të bashkëlidhur konstatohet se është 

kryer vetëm një investim në vlerën 1 000 000 Lekë më datë 10.5.2016 për një periudhë kohore prej 

2(dy) vjet, duke sjellë të ardhura neto nga interesi prej 107 727.84 Lekë. 

 

8.9 Në lidhje me burimet e krijimit bashkëshortja e subjektit të vlerësimit ka vetëdeklaruar dy 

burime të krijimit, të ardhurat nga emigracioni dhe kursimet nga pagat dhe familjare. Të ardhurat 

nga emigracioni që kanë rezultuar nga puna në Greqi. Ky burim krijimi është trajtuar tek pasuria 

numër një e subjektit të vlerësimit dhe është vlerësuar si i paligjshëm.  
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Komisioni për të vlerësuar burimin “të ardhura nga paga dhe kursime familjare” u bazua në 

pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve të kryera, e përgatitur me të dhënat e grumbulluara nga 

institucionet ligjzbatuese në vend. Të ardhurat nga kursimet familjare konstatohen të jenë në 

momentin e celjeve fillestare në ***** Bank të pamjaftueshme për të krijuar pasurinë “Depozitë”. 

 

 
Burimi; Të dhënat e grumbulluara nga hetimi administrativ 

 

8.10  Komisioni pasi shqyrtoi dhe analizoi provat e administruar nga subjekti i vlerësimit dhe 

ato të administruara gjatë hetimit arrin në përfundimin se edhe pse të ardhurat nga interesat nuk 

janë deklaruar, fakti se është deklaruar depozita është e justifikuar pasi kjo depozitë ka krijuar edhe 

të ardhurat nga interesat, pavarësisht pasaktësisë së natyrës së të ardhurave  të krijuara dhe që më 

vonë këto shërbejnë si burime të krijimit të pasurive të tjera nga subjekti i vlerësimit dhe e 

personave të lidhur me të.   

 

  Deklarata e të ardhurave 

9. Bashkëshortja e subjektit të vlerësimit ka deklaruar të ardhurat e përfituara ndër vite 

vlerën 8 381 901 (tetë milion e tre qind e tetë dhjetë e një mijë e nëntë qind e një) 

Lekë midis tyre edhe të ardhurat neto të përfituara nga qëndrimi në Greqi dhe të sjella 

në Shqipëri të cilat u konvertuan në monedhën Lekë gjatë viteve 1996-1997, në vlerën 

5 045 600 Lekë: 

 

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

9.1 deklaratën e pasurisë (nuk ka bashkëlidhur asnjë dokumentacion Justifikues) 

9.2 dokumentacioni i administruar nga Komisioni24 

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

pyetjeve të dërguara nëpërmjet postës elektronike 

9.4 dokumentacioni i administruar nga sqarimet/deklarimet e subjektit dhënë Komisionit si 

prova/shpjegime/ parashtrime të relacionit të dërguar nëpërmjet postës elektronike.  

 

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

9.5 Komisioni kreu hetimin administrativ për të ardhurat neto të deklaruara në deklaratën e 

pasurisë dhe ka administruar dokumentacionet nga institucionet/organet ligjzbatuese.  

                                                 
24 ISSH me shkresën me nr. ** prot  datë 08.07.2019: DPT me shkresën nr. ** prot datë 12.07.2019: Drejtoria e Arkivit Qendror ISSH, me shkresën nr** prot datë 11.7.2019: Komisioni i drejtohet sërisht dhe Drejtoria e Arkivit 

Qendror ISSH me shkresën nr. ** prot, datë 17.09.2019:*** Bank me shkresën nr ** prot dt 12.7.2019: *** Bank me shkresën nr ** prot datë 12.07.2019: DPPSH me shkresën nr ** prot datë 5.6.2020: DVPD me shkresën nr *prot 

datë 28.5.2020 

(+)Rezultati Financiarë progresive deri 2012 (2,061,592.26)   

(+)Të ardhurat e vitit 2013 1,695,139.00     

(-)Shpenzimet e vitit 2013 678,918.00         

(-)Krijimi i Depozitave Alma Frashëri  2013 1,986,090.00     

(=)Diferenca (rezultati Financiare) (3,031,461.26)   

Pasqyra e të ardhura shpenzimeve
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9.6 Komisioni konstaton në mënyrë të përmbledhur, në njohjen e të ardhurave të 

ligjshme/paligjshme si vijon; 

a) të ardhurat e bashkëshortes së subjektit të vlerësimit si pagesa të bashkëshortes së 

punonjësit të policisë janë konsideruara të njohura bazuar në ligjshmërinë dhe konfirmimin 

nga institucionet ligjzbatuese në vend.   

b) Të ardhurat neto të subjektit të vlerësimit dhe të bashkëshortes të vetëdeklaruara nga 

punësimi dhe qëndrimi në shtetin Greqi, në vlerën 5 045 600 ( pesë milion e dyzet e pesë 

mijë e gjashtëqind)Lekë,  konsiderohen jo të ligjshme (trajtimi te pasuria nr 1(një)).  

 

9.7 Bashkëshortja e subjekti i vlerësimit ka përfituara edhe të ardhura të tjera, të cilat nuk i ka 

deklaruar si vijon;  

a) të ardhura të përfituara nga paga për periudhën 7.11.2008 deri më 6.5.2009, si e 

punësuar në subjektin ****. Sha. (personel vendas) nuk është deklaruar nga bashkëshortja 

e subjektit të vlerësimit. Vlera totale është 59 500 (pesë dhjetë e nëntë mijë e e pesë qind) 

Lekë.25 Referuar vlerës konkludohet se pagesat mund të jetë konsideruar si pagesa për të 

cilat janë paguar vetëm tatimi në burim dhe ekziston vështirëria e evidentimit të tyre nga 

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.  

 

Ajo cka vërehet është se gjatë të njëjtës periudhë bashkëshortja e subjektit të vlerësimit ka 

përfituar edhe pagesa nga Drejtoria Vendore e Policisë Durrës, si kompesim si 

bashkëshorte e policit në transferim, e cila është në kundërshtim me pikën 2 e VKM nr 507 

datë 18.7.2003 “Për kompesimin per privacionet dhe humbjet që i shkaktohen punonjësit 

të policisë së shtetit, për shkak të nevojave të punës dhe të shërbimit”, i ndryshuar.  

  

b) të ardhurat nga interesat janë gjithsej 649 239.1 Lekë për periudhën 2008-2013, si rrjedhojë 

e depozitave ndër vite në ****** Bank,  të cilat janë të ligjshme pasi nga bankat janë 

mbajtur detyrimi për tatimin për fitimet e realizuara, si rrjedhojë këto konsiderohen të 

ligjshme. Totali i të ardhurave të padeklaruara, jepet në vijim:  

 

 
Burimi: të dhënat e grumbulluara nga hetimi administrativ 

9.8 Subjekti i vlerësimit në Sqarimet e tij datë 23.9.2020 thekson se “Në lidhje me të 

ardhurat në shumën 59 500 Lekë në emrin e bashkëshortes, sqaroj se bashkëshortja nuk ka qenë 

e punësuar pranë subjektit T.O., por një mik i familjes, i punësuar pranë këtij institucioni, H.L. i 

kërkon ndihmë bashkëshortes për rregullimin e librave të bibliotekës së këtij institucioni disa ditë 

në muaj. Ky proces ka zgjatur një kohë të shkurtër dhe pas mbarimit të këtij procesi, bashkëshortja 

është njoftuar se i është kaluar shuma 17 000 Lekë plus 42 500 Lekë gjithsej 59500 Lekë në 

llogarinë bankare. Meqenëse shuma është derdhur në bankë, bashkëshortja ka menduar se është 

subjekti, ********** ai që merret dhe me pagesat ne e detyrimeve në tatime. Pra sic deklarova, 

bashkëshortja nuk ka shkuar për tu punësuar por thjesht për të ndihmuar”. 

 

                                                 
25 Këto të ardhura janë marrë në konsideratë, pasi kanë kaluar në sistemin bankar, edhe pse nuk janë rikonfirmuar nga Drejtoria e Tatimeve me shkresën nr ***** prot datë 3.2.2020 apo ISSH si paga të përfituara nga shtetësja. 

Vitet \Te ardhurat nga interesat

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totali

109,582.40    91,028.99 120,970.21 73,507.95   235,535.71  18,613.83     649,239.10  
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9.9 Komisioni konstaton se Sqarimi i dhënë nga subjekti mbi përfitimet e bashkëshortes nga 

********Sha,  nuk qëndrojnë sepse: (a) bashkëshortja e ka tërhequr në mënyrë kronologjike, (cdo 

periudhë)pagesën e kryer në bankë26, pra nuk është konstatuar vetëm një tërheqje në bankë e cila 

justifikon edhe padijen e bashkëshortes të cituar nga subjekti i vlerësimit; (b) një llogari bankare 

hapet vetem nga individi me dokumentat dhe të dhënat e tij personale (  pra nga bashkëshortja); 

(c) cilësimi në veprimin bankar është “Pagat ****08/09/ personel vendas (*.*.SHA)”; (ë) në 

subjekte private nuk mund të hysh pa dhënë “informacion/llogari” se ku shkon për sa kohë NUK 

je punonjëse e subjektit, dhe të punosh disa ditë në muaj/ të ndihmosh të punësuarit sic shprehet 

subjekti i vlerësimit dhe më tej të të paguajnë për këto ditë që shkon; (d) nga shqyrtimi i statement 

bank konstohet se për cdo muaj për periudhën e dhënë ka kaluar rregullisht paga në vlerë 8 500 

lekë në muaj dhe jo sic shprehet subjekti se i është kaluar shuma 17 000 Leke dhe 42 500 Leke; 

(dh) pse nuk u kthyen lekët subjektit “*****”Sha, kur bashkëshortja konstatoi se i kaloi paga dhe 

njëkohësisht përfitonte si e papunë kompesimin e dhënë nga shteti. 

 

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

ato të administruara gjatë hetimit konkludon se bashkëshortja e subjektit të vlerësimit në lidhje me 

të ardhurat e përfituara ndër vite i ka deklaruar me pasaktësi në deklarën e pasurisë, gjithashtu dhe 

një pjesë e tyre nuk janë evidentuar, në deklaratën Veting. Gjithashtu ka përfituar edhe të ardhura 

nga punësimi në subjekte private edhe pagesa si kompesim si bashkëshorte e policit në transferim, 

e cila është në kundërshtim me pikën 2 e VKM nr 507 datë 18.7.2003 “Për kompesimin per 

privacionet dhe humbjet që i shkaktohen punonjësit të policisë së shtetit, për shkak të nevojave 

të punës dhe të shërbimit”, i ndryshuar. 

 

I BIRI;   V.  ARBEN FRASHËRI 

 

10.  “Automjet” volswagen modeli 2.0 Jetta, viti i prodhimit 2009 me benzinë, me targë 

Y75UTI blerë më datë 13.1.2017 me vlerë 4000 (katër mijë) $.  

Pjesa në % :  100% 

Burimi i krijimit: Nga kursimet e prindërve të mi dhe kursimet e mia ( transfertë e cila është 

kryer pasi kam ardhur në USA).  

 

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

 

10.1 deklaratën e pasurisë  

10.2 dokumentacioni i administruar nga Komisioni 

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

pyetjeve të dërguara nëpërmjet postës elektronike. 

10.4 dokumentacioni i administruar nga sqarimet/deklarimet e subjektit dhënë Komisionit si 

prova/shpjegime/ parashtrime të relacionit të dërguar nëpërmjet postës elektronike. 

 

                                                 
26 Datat e tërheqjeve nga shtetësja A.Frashëri sipas dokumentit të lëvizjeve bankare janë: 12.11.2008; 22.12.2008; 30.1.2009; 13.2.2009;18.2.2009;17.3.2009; 10.4.2009;14.4.2009; 13.5.2009; 
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b. Hetimi i kryer nga Komisioni në zbatim të Ligjit.  

10.5 Nga hetimi administrativ për pasurinë e luajtshme automjet në pronësi të personit të lidhur 

me subjektin e vlerësimit (i biri) V.F në deklaratën e pasurisë,  janë administruar dokumentacionet 

nga  institucionet/organet ligjzbatuese nga ku ka rezultuar se shtetasi V.F në Republikën e 

Shqipërisë nuk ka pasur pasuri të luajtshme natyra“Automjet”.   

10.6 Komisioni nëpërmjet komunikimit elektroni të datës 19.7.2019, i kërkon subjektit të 

vlerësimit të bashkëlidhë dokumentacionet jusifikues që vërtetojnë blerjen e mjetit dhe që 

vërtetojnë pagesën e kryer.  

 

10.7 Subjekti i vlerësimit me shkresën nr **/** prot dt 31.7.2019 kthen përgjigjen “ ... biri im 

V**** ka blerë dhe ka bërë pagesën për mjetin “Volswagen Jeta” në datë 13.1.2017 për vlerën 

4000$ (bashkëlidhur dokumentacioni për blerjen e makinës). Sqarojmë se shpenzimet e blerjes së 

kësaj makine janë nga kursimet e të ardhurave të V***** nga puna në Shqipëri  dhe kursimet e 

mia të transferuara në llogarinë e tij në SHBA nga unë dhe bashkëshortja nëpërmjet *** Bank, në 

vlerën 15330$ të sqaruara më sipër. Bashkëlidhur ju vemë në dispozicion dokumentin 17/d i cili 

tregon vendin ku ka punuar djali dhe të aardhurat e përfituara gjatë vitit 2017, të cilat janë 4 697 

$ Ju vëmë në dispozicion kopje të fletëve të pasaportës së V. Frashëri”.  

Këtij deklarimi i bashkëlidh dokumentat justifikues27, midis të cilave edhe deklaratën e shtetasit 

F.P.N  datë 29.7.2019, i cili në përmbajtje deklaron  “...Unë deklaroj se V**** ka qendruar falas 

në banesën time si dhe ushqimi për të ka qenë i siguruar nga Unë, pasi i kisha mundësitë që ta 

mbaja në banesën time.... Mbas muajit Nëntor 2017 V**** është larguar nga banesa ime pasi u 

martua me një shtetase amerikane. Në lidhje me shpenzimet e tjera nuk ka qenë e nevojshme të 

kryeshin nga ana ime”. 

 
10.8 Komisioni konstaton në deklarimet e subjektit të vlerësimit faktin se transferta e kryer në 

vlerën 15 330 $ në llogari të të birit kanë shërbyer për pagesën e shkollës dhe për automjetin. 

Nga analiza e transfertave bankare konstatohet se  dy transferta të kryera nga Arben dhe A Frashëri 

kanë përshkrimin “ kalim fondi për studimet e V.F ( i biri). Ndërkohë pagesat e shkollës janë në 

dy data, e para në datë 9.1.2017 dhe tjetra në 31.01.2017 ndërkohë pagesa e blerjes së mjetit është 

në 13.1.2017. Bazuar në këto fakte, Komisioni konsaton se nuk qëndron deklarimi i subjektit të 

vlerësimit se nga vlera 15330 $ është kryer edhe pagesa e blerjes së automjetit. Gjithashtu të 

ardhurat e realizuara nga I biri në shtetin Amerikë vërtetojnë vetëm faktin se shpenzimet e jetesës 

tashmë i përballon vetë dhe nuk kanë lidhje me blerjen e pasurisë së luajtshme. Në analizën 

financiare të përgatitur, për shpenzime të kryera janë marrë në konsideratë vlera totale e 

shpenzimeve prej 19 430 Dollarë e ndarë në dy natyra Shpenzime për arsimim në vlerën 15330 $ 

dhe shpenzime për blerje pasurie të luajtshme në vlerën 4000$.  

 

                                                 
27 Dokument bankar pjesor të “*******” ku evidentohet pagesa e kryer: Dokumentacioni justifikues të blerjes së automjetit  nga “Department of *************” dhe urdhër pagesa për vlerën 4000 $.  
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10.9 Në lidhje me burimin e krijimit të kësaj pasurie konstatohet se kanë shërbyer të ardhurat nga 

kursimet familjare dhe të birit të tij në Republikën e Shqipërisë. Komisioni në përgatitjen e 

pasqyrës së të ardhurave dhe shpenzimeve mori në konsideratë edhe  të ardhurat e përfituara nga 

personi i lidhur të konfirmuara nga institucionet ligjzbatuese  ku konstatohen se shtetasi V.Frashëri 

ka qenë i punësuar për periudhën Nëntor 2013÷Dhjetor 2016. 

Nga analiza e të ardhura shpenzime konstatohet se subjekti i vlerësimit nuk ka mjete monetare të 

mjaftueshme për të kryer pagesat e mësipërme.  

 

   Burimi: të dhënat e grumbulluara nga hetimi administrativ 

 

10.10 Subjekti i vlerësimit në materialin “Sqarime” të depozituar në Komision me datë 23.9.2020, 

jep shpjegim midis të tjerave: 

 “...Automjeti i blerë nga djali V. Në Amerikë në shumën 4.000 Dollar ka si burim fillimisht një 

pjesë të shumës 15.330 Dollar dërguar nga ne. Djali ka bërë këto pagesa. Me datë 6.1.2017, 

shumën 966 Dollar për sigurim jetë, me datë 9.1.2017 është paguar shuma 1199 Dollar për fillim 

shkolle dhe me datë 26.1.2017 shuma 3549 Dollar pagesë e dytë. Meqenëse pagesa e shkollës 

bëhej me keste, duke qenë se djali kishte nisur dhe punë atje, ai ka përdorur fillimisht me datë 

13.1.2017, një pjesë të fondeve për pagimin e automjetit në shumën 4000 Dollar. Pra nuk qëndron 

dyshimi i Komisionit për mungesë të ardhurash për blerjen e automjetit....” 

 

10.11 Komisioni  edhe pas sqarimeve të subjektit të vlerësimit bazuar në analizën e të ardhurave 

dhe shpenzimeve të evidentuara më lartë konstaton se subjekti i vlerësimit nuk ka mjete monetare 

të mjaftueshme për të kryer pagesat e mësipërme. 

 

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

ato të administruara gjatë hetimit konkludon se I biri i subjektit të vlerësimit në lidhje me pasurinë 

e luajtshme “Automjet” ka kryer deklarim të saktë. Burimi i krijimit të pasurisë së luajtshme të 

krijuar rezulton të jetë i pamjaftueshëm.   

 

Deklarata e të ardhurave 

11. I biri  subjektit të vlerësimit V.F, ka deklaruar të ardhura të përfituara nga punësimi 

ndër vite në vlerën 1 168 588 (një milion e një qind e gjashtë dhjetë e tetë mijë e pesë qind 

e tetëdhjetë e tetë) Lekë. 

 

(+)Rezultati Financiarë progresive deri 2017 (1,046,859.75)        

(+)Të ardhurat e vitit 2017 1,358,916.00          

(-)Shpenzimet e vitit 2017 1,180,733.30          

(-)Shpenzimet për arsimim (15330$) 1,982,169.00          

(-)Shpenzimet për  blerje  mjeti (4000$) 515,000.00             

(=)Diferenca (rezultati Financiare) (3,365,846.05)        

Pasqyra e të ardhura shpenzimeve
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a. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për vërtetimin e faktit të deklaruar administroi;  

11.1 deklaratën e pasurisë (nuk ka bashkëlidhur asnjë dokumentacion Justifikues) 

11.2 dokumentacioni i administruar nga Komisioni28 

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

pyetjeve të dërguara nëpërmjet postës elektronike29 

11.4 dokumentacioni i administruar nga sqarimet/deklarimet e subjektit dhënë Komisionit si 

prova/shpjegime/ parashtrime të relacionit të dërguar nëpërmjet postës elektronike30.  

 

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

11.5 Komisioni kreu hetimin administrativ për të ardhurat neto të deklaruara në deklaratën e 

pasurisë dhe ka administruar dokumentacionet nga institucionet/organet ligjzbatuese. Nga hetimi 

administrativ,  rezulton se të ardhurat neto nga punësimi për shtetasin V.F janë në vlerën 1 022 

249 (një milion e njëzet e dy mijë e dy qind e dyzet e nëntë) lekë. Pavarësisht se ka mosrakordim 

midis të ardhurave të deklaruara dhe të ardhurave të konstatuara nga Komisioni burimi i krijimit 

të tyre nga punësimi përputhet. Në vlerësimin e tyre janë marrë të ardhurat e konfirmuara nga 

institucionet ligjzbatuese në vend dhe vlera e të cilave është derdhur në Bank, konform akteve 

ligjore dhe nënligjore në fuqi.   

11.6 Komisioni konstaton se nga transferta e kryer nga bashkëshortja e subjektit të vlerësimit, 

shtetësja A.S.Frashëri më datë 11.5.2015, në llogaritë e V.F. ( I biri) në ****** Bank, I biri i 

subjektit të vlerësimit  ka krijuar depozitë në ***** prej së cilës ka përfituar në vitin 2016 të 

ardhura nga interesi në vlerën 73 131.3 (shtatëdhjetë e tre mijë e njëqind e tridhjetë e një pikë 

tre) Lekë, të cilat nuk janë deklaruar në deklaratën veting. (trajtimi i depozitës do të jepet në 

vijim seksioni “pasuri dhe veprime/transaksione të padeklaruara). 

 

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

ato të administruara gjatë hetimit konkludon se I biri i subjektit të vlerësimit në lidhje me 

deklarimin e të ardhurave ka kryer deklarim pjesërisht të saktë. Burimi i krijimit të tyre rezulton 

të jetë i ligjshëm .  

 

I BIRI;   E.  ARBEN FRASHËRI 

 

12 Llogari rrjedhëse në **** Bank me nr ****, në vlerën 1 072 031 Lekë. Gjendja më 

datë 30.4.2018 

Burimi i krijimit:  

1. Kursimet e prindërve të mi 

2. Kursimet nga të ardhurat nga puna ime si kostumograf, skenograf.  

Pjesa në %: 100% 

 

                                                 
28 Raiffeisen Bank me shkresën nr *** prot dt 5.7.2019: Banka Kombëtare Tregëtare, me shkresën **** prot, datë 30.07.2019: Credins bank, me shkresën nr *** prot datë 26.8.2019: Procredit Bank me shkresën nr ***  dat 5.7.2019: 

ISSH me shkresën me nr. *** prot  datë 08.07.2019: Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve me shkresën nr. *** prot datë 12.07.2019. 
29 Dokumenti i llogarive bankare të V. Frashëri në Raiffeisen Bank: Vërtetim nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, për bazën e vlerësimit V.Frashëri datë 18.4.2018: Deklaratë nga shtetasi F.P.N datë 29.7.2019: 

Dokumentacionin e martesës: Dokumentacionin e përfitimeve nga punësimi në shtetin Amerikan: Dokumentacionin e shkollës “********” 
30 Fotokopje e pashaportës së djalit V**** Frashëri: Dokument i Bankës **********: 
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a. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për vërtetimin e faktit të deklaruar administroi;  

12.1 deklaratën e pasurisë (nuk ka bashkëlidhur asnjë dokumentacion Justifikues) 

12.2 dokumentacioni i administruar nga Komisioni31 

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

pyetjeve të dërguara nëpërmjet postës elektronike32. 

12.4 dokumentacioni i administruar nga sqarimet/deklarimet e subjektit dhënë Komisionit si 

prova/shpjegime/ parashtrime të relacionit të dërguar nëpërmjet postës elektronike33.  

 

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

12.5 Nga hetimi administrativ për ekzistencën e pasurisë “Depozitë”  u grumbulluan 

dokumentacionet justifikues / provat nga institucionet ligjzbatuese në Republikën e Shqipërisë.  

12.6 Banka*** me shkresën nr ****/* prot dt 5.7.2019, informon Komisionin se shtetasit Arben 

Frashëri, A. Frashëri, E. Frashëri dhe V. Frashëri, janë klientë të bankës si edhe bashkëlidhë 

lëvizjet e detajuara të llogarive (CD). Nga shqyrtimi konstatohet se I Biri E. Frashëri është mbajtës 

i llogarisë me nr **** monedha Lekë e hapur më datë 19.5.2015. Në këtë datë është derdhur vlera 

1 000 000 (një milion) lekë me përshkrimin “Derdhje nga kursimet”. Më 27.5.2016 ka kaluar vlera 

e të ardhurave nga investimi i kryer në ****Bank në vlerën 92 724.12 Lekë.  

 

12.7 Komisioni nëpërmjet komunikimit elektronik të datës 19.7.2019 i kërkoi subjektit të 

vlerësimit informacion mbi depozitën e krijuar, pasi ka konstatuar se nuk ka depozitë të evidentuar 

në bankën****, në informacionin e përcjellë nga Banka****.  Subjekti i vlerësimit gjatë procesit 

të vlerësimit ka dorëzuar në protokoll me shkresën e datës 31.7.2019, dokumentacionin justifikues 

shtesë: Vërtetimi nga Banka *** datë 25.7.2019; Vërtetimi mbi pasqyrën e llogarisë 24.5.2019, 

nga **** ***datë 25.7.2019. Ka përfituar të ardhura nga interesat të cilat nuk janë deklaruar në 

deklaratë në vlerën 92724.12 Lekë, edhe pse vijnë nga pasuria e deklaruar “Depozitë”.  

 

12.8 Banka ********  me shkresën nr ***/* prot datë 24.5.2020 informon Komisionin se shtetasit 

Arben Frashëri, A. Frashëri, E. Frashëri dhe V. Frashëri, kanë marëdhënie juridike me ****. 

Konkretisht për shtetasin E. Frashëri ka gjendje në Fondin e Investimeve ****** prej 1 072 521.73 

(një milion e shtatëdhjetë e dy mijë e pesë qind e njëzet e një pikë shtatë dhjetë e tre) lekë më datë 

3.5.2018 dhe më datë 25.5.2020 ka gjendje 1 131 018.98 Lekë. 

 

12.9 Komisioni konstaton se pasuria e llojit “Depozitë” është në pronësi të shtetasit E.F dhe 

gjendja e saj në datë 4.5.2018 konstatohet në vlerën 1 072 521.73 Lekë. Kjo depozitë rezulton të 

jetë në ****  ***** dhe jo në **** Bank.  

12.10 Në lidhje me burimin e krijimit të pasurisë së luajtshme të deklaruar nga subjekti i 

vlerësimit, hetimi administrativ bazuar në provat e grumbulluara nga institucionet ligjzbatuese në 

vend për subjektin e vlerësimit dhe personat e lidhur me të. Nga shqyrtimi i dokumentacioneve të 

administruara në Komision, si dhe bazuar në të ardhurat e ligjshme, konstatohet se në vitin 2015, 

                                                 
31 ISSH me shkresën me nr. *** prot  datë 08.07.2019: DPT me shkresën nr. **** prot datë 12.07.2019: Banka ***, me shkresën **** prot, datë 30.07.2019: ***Bank me shkresën nr *** prot dt 12.7.2019: **** Bank me shkresën nr 

**** prot dt 5.7.2019: **** e cila me shkresën nr **** prot datë 24.5.2020 
32 Vërtetimi nga **** Bank datë 25.7.2019: Vërtetimi mbi pasqyrën e llogarisë 24.5.2019, nga **** datë 25.7.2019 
33 Dokumenta të printuara nga faqa e web youtube ku vërteton se I Biri i subjektit të vlerësimit E.Frashëri ka punuar nsi piktor-Kostumograf në vitet  2015, 2016, 2018. Gjithsej 6(gjashtë fletë)  
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kur është krijuar depozita, nuk ka burime të mjaftueshme të ligjshme të krijohet kjo depozitë. 

Burimi i dytë i deklaruar nga I biri i subjektit të vlerësimit konstatohet të jetë i paligjshëm, pasi të 

ardhurat nga punësimi i E. Frashëri fillojnë nga viti 2018 e vazhdim.  

Gjithashtu tek seksioni i deklarimit të të ardhurave konstatohet se E. Frashëri ka vetëdeklaruar se 

“...Të gjitha këto të ardhura nga puna nga mua janë kryer në informalitet. Në këto kushte jam 

larguar nga puna dhe aktualisht jam i papunë...”.  Në vijim, përmbledhja e pasqyrës të ardhura – 

shpenzime.  

 
Burimi: të dhënat e grumbulluara nga hetimi administrativ 

 

12.11 Subjekti i vlerësimit në sqarimet e dhëna më 23.9.2020 midis të tjerave citon “..Ai është 

paguar me premio dhe ka menduar se detyrimet në lidhje me to janë paguar nga institucionet qe 

e kanë punësuar si ****, *****, etj.”. Bashkëlidh printime me you tube ku vërteton faktin se i biri 

E.Frashëri ka punuar si skenograf, piktor dhe kostumograf.  

 

12.12 Komisioni në lidhje me sqarimet e dhëna nga subjekti i vlerësimit konstaton se ka dy 

qëndrime në lidhje me të ardhurat. Në deklaratën veting I biri ka vetëdeklaruar se ka punuar në 

informalitet dhe në sqarimet e paraqitura në Komision,subjekti i vlerësimit thekson se nuk ka pasur 

fillimisht dijeni. Argumentet e paraqitura se I biri nuk ka pasur dijeni në fillim është i pranueshëm, 

por kjo nuk c’bën faktin se vlera prej 1 420 000 Lekë janë të përfituara nga informaliteti.  

Konstatim tjetër është fakti se kur dihet që cdo pagesë punësimi (part- time apo me kohë të plotë) 

kryhet me bankë,  I Biri në momentin që ka pranuar KESH paratë nga punësimi i tij, ka pranuar 

edhe faktin e moskalimit të tyre me Bankë, pra informaliteti DIHEJ që në fillim dhe nuk 

bashkëlidhë mandat pagese për vlerat e përfituara, etj. Nuk ka asnjë dokumentacion ligjor provues 

për përfitimin e vlerës 1 400 000 Lekë si rrjedhojë burimi i tyre është jo i ligjshëm.   

 

12.13 Në seancën dëgjimore të datës 30.9.2020, subjekti i vlerësimit është pyetur nga Komisioni 

për të ardhurat të deklaruara në informailitet në shumën 1.420.000 Lekë shtetasi E.F a ka një 

dokumet ligjor për këto të ardhura, që i ka vetëdeklaruar në organet tatimore dhe të ketë paguar 

detyrimin e tatimit mbi të ardhurat e përfituara. Subjekti i vlerësimit nëpërmjet  përfaqësuesit të 

tij ligjore përgjigjet ...tani është në qarkullim një projekt ligj për amnistin fiskale në Shqipëri. Këto 

para janë të vetëdeklaruar, sepse janë në bank sot janë në sisitemin bankar, por detyrimi për të 

paguar tatimin për burimin ka qenë i punëmarrësit, kjo punë nuk mund të bëhtet nga marrësi i 

parave, nuk ka ligj që më lejon mua që të bëj vetëdeklarim për të ardhurat e mija. Unë i kam marrë 

në mënyrë të ligjshme me një kontratë shërbimi nga një punëdhënës i njohur...  

Pasqyra e të ardhura shpenzimeve

(+)Rezultati Financiarë progresive deri 2014 (1,627,906.15)        

(+)Të ardhurat e vitit 2015 1,618,517.00          

(-)Shpenzimet e vitit 2015 1,899,791.96          

(+) Tërheqje depozitash persona tjerë 2,031,556.75          

(-)Krijimi depozite persona tjerë V Frashëri 1,000,000.00          

(-)Krijimi I Depozitës E. Frashëri 1,000,000.00          

(=)Diferenca (rezultati Financiare) (1,877,624.36)        
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Komisioni vijon me pyetjen se a disponon kontratë shërbimi. 

Subjekti i vlerësimit nëpërmjet përfaqësuesit të tij ligjor përgjigjet “...Kontrata e shërbimit është 

një veprim juridik, i cili mund të lidhet me shkrim, me gojë, me akt noterial ose me letër të thjeshtë  

unë për deri sa e pranoj faktin emri im është i reflektuar si shërbim në titrat televizive të cilët jua 

vë në dispozocion, kontata quhet e lidhur  ...”.  

Sërisht edhe në seancë dëgjimore nuk bashkëlidhë dokumentacion ligjor provues, sic shprehet 

kontratë shërbimi. 

12.14  Komisioni konstaton se fakti i deklaruar nga përfaqësuesi ligjor në seancë dëgjimore “..se  

nuk ka ligj që më lejon mua që të bëj vetëdeklarim për të ardhurat e mija..”, nuk qëndron. Në bazë 

të Ligjit nr 8438 datë 28.12.199834, i ndryshuar,  neni 13, pika 1 ”Tatimpaguesit individë, rezidentë 

në Republikën e Shqipërisë, që realizojnë të ardhura të tatueshme në territorin e Republikës së 

Shqipërisë dhe jashtë saj, dorëzojnë deklaratën vjetore të të ardhurave pranë administratës 

tatimore qëndrore. Deklarues të të ardhurave individuale vjetore janë edhe tatimpaguesit 

jorezidentë, të cilët krijojnë të ardhura të tatueshme me burim në Republikën e Shqipërisë.”.   

Në kuptim të Ligjit, edhe pse i biri i subjektit ka përfituar të ardhura nën vlerën 2 000 000 Lekë, 

kjo nuk e shmang detyrimin e tij për vetëdeklarim të të ardhurave individuale të përfituara nga 

punësimi i tij, kur ka pasur dijeni se ka qenë në informalitet dhe nuk janë paguar për këto të ardhura 

asnjë detyrim ndaj shtetit konform akteve ligjore e nënligjore në fuqi.  

 

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

ato të administruara gjatë hetimit arrin në përfundim se deklarimi i të birit të subjektit të vlerësimit 

përputhet me dokumentacionin e administruar dhe me përgjigjet e korrespondencave nga 

institucionet ligjzbatuese në vend. Burimi i krijimit të kësaj pasurie rezulton të jetë jo i ligjshëm 

në lidhje me kursimet familjare dhe me kursimet nga punësimi i të birit.  

 

13. “Automjet, “Mercedes-Benz” tipi 220 C-Clas” viti i prodhimit 1999, me naftë, me 

targë TR ****S blerë më datë 16.9.2009 me vlerë 300000 Lekë. 

Pjesa në %: 100% 

Burimi i krijimit: Shitja e automjetit me targa TR **** I nga babai.  

 

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

13.1 deklaratën e pasurisë dhe dokumentacionin bashkëlidhur35 

13.2 dokumentacioni i administruar nga Komisioni36 

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

pyetjeve të dërguara nëpërmjet postës elektronike.37 

                                                 
34 Ndryshuar me Ligj Nr. 20/2012, date 1.3.2012, Fl.Z. Nr. 26, dt. 27 mars 2012.... neni 13 “Deklarimi i të ardhurave individuale” 
35 Kontratë shitblerje automjeti nr **** kol **** datë 16.9.2009: Kontratë shitblerje automjeti nr *** kol *** datë 18.7.2009 
36 DPSHTRR me shkresën nr. **** datë 10.07.2019: Noter I.H me shkresën e datës 20.01.2019: ILDKPKI me shkresën nr ***** prot datë 21.6.2019 
37 Kontratë Dhurimi nr *** rep, kol *** datë 25.9.2004 
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b. Hetimi i kryer nga Komisioni në zbatim të Ligjit.  

13.4 Nga hetimi administrativ për ekzistencën e pasurisë së luajtshme u grumbulluan 

dokumentacionet justifikues / provat nga institucionet ligjzbatuese në Republikën e SHqipërisë 

rezulton se pasuria e luajtshme Automjet, “Mercedes-Benz” tipi 220 C-Clas” viti i prodhimit 

1999, me targë TR ****S , nr shasie ****** është në pronësi të shtetasit E.Frashëri (i biri i 

subjektit të vlerësimit). Vlera e blerjes së mjetit më datë 16.9.2009 është 300 000 (tre qind 

mijë)lekë.  

 

13.5 Komisioni nga shqyrtimi i dokumentacionit justifikues / provat nga institucionet ligjzbatuese 

të administruar për pasurisë së luajtshme,  konstaton se kostoja e automjetit tip Mercedes-Benz” 

tipi 220 C-Clas” viti i prodhimit 1999, me naftë, me targë TR ****S i blerë nga personi i lidhur 

me subjektin e vlerësimit (i biri) më datë 16.9.2009,  është shumë më e lartë se cmimi i vendosur 

midis palëve në kontratën e shitblerjes midis palëve ( Çmimi i blerjes në shtetin Gjermani është 

2200 euro dhe shpenzime për tatime taksa të paguara gjatë cdoganimit janë 268 974 Lekë, pa 

llogaritur shpenzimet e transportimit të mjetit nga shteti Gjermani në shtetin Shqipëri është 560 

188 (pesë qind e gjashtë dhjetë mijë e njëqind e tetë dhjetë e tetë) lekë. Data e çdoganimit të mjetit 

është 16.9.2009, datë e njëjtë me datën e kontratës së shitblerjes së automjetit. Kursi i këmbimit 

në çdoganim është 132.370 ).  

 

13.6 Në lidhje me burimin e krijimit të vetëdeklaruar nga I biri i subjektit të vlerësimit, kanë 

shërbyer të ardhurat e përfituara nga shitja e automjetit TR **** I, e cila ka qenë në pronësi të 

subjektit të vlerësimit. Kjo e ardhur e përfituar është trajtuar gjerësisht në pasurinë nr 4 dhe është 

vlerësuar jo e ligjshme për shkak të mosdeklarimit dhe mosshlyerjes së detyrimeve ndaj shtetit për 

tatimin mbi të ardhurat personale të përfituara.  

 

13.7 Komisioni bazuar në analizën e të ardhura-shpenzime ndër vite, konstaton se nuk ka burime 

të mjaftueshme për blerjen e automjetit, Mercedes-Benz” tipi 220 C-Clas”. 

 
Burimi: të dhënat e grumbulluara nga hetimi administrativ 

 

 

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

ato të administruara gjatë hetimit arrin në përfundim se deklarimi I birit të subjektit të vlerësimit 

përputhet me dokumentacionin e administruar dhe me përgjigjet e korrespondencave nga 

institucionet ligjzbatuese në vend. Burimi i krijimit të kësaj pasurie rezulton të jetë jo i ligjshëm 

(+)Rezultati Financiarë progresive deri 2008 (2,625,584.83)     

(+)Të ardhurat e vitit 2009 1,683,523.00       

(-)Shpenzimet e vitit 2009 842,132.00          

(-)Shpenzime për blerje pasuri të luajtshme 300,000.00          

(=)Diferenca (rezultati Financiare) (2,084,193.83)     

Pasqyra e të ardhura shpenzimeve
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në lidhje me të ardhurat nga shitja e mjetit të mëparshëm dhe me kursimet familjare. Nuk ka kryer 

fshehje të pasurisë; 

 

Deklarata e të ardhurave 

14. Shtetasi E.F (I biri) ka deklaruar të ardhura të përfituara nga punësimi  në vlerën 

1 420 000 Lekë gjatë ushtrimit të profesionit si skenograf-piktor-kostumograf. Të 

gjitha këto të ardhura nga puna nga mua janë kryer në informalitet dhe i ndodhur 

në këto kushte jam larguar nga kjo punë.  

 

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

 

14.1 deklaratën e pasurisë  

14.2 dokumentacioni i administruar nga Komisioni 

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

pyetjeve të dërguara nëpërmjet postës elektronike. 

14.4 dokumentacioni i administruar nga sqarimet/deklarimet e subjektit dhënë Komisionit si 

prova/shpjegime/ parashtrime të relacionit të dërguar nëpërmjet postës elektronike.  

 

14.5 Nga hetimi administrativ për deklaratën e të ardhurave u grumbulluan dokumentacionet 

justifikues / provat nga institucionet ligjzbatuese në Republikën e Shqipërisë. Komisioni konstaton 

se I biri rezulton të jetë i punësuar për periudhën shtator 2018 deri prill 2019 dhe të ardhurat neto 

të përfituara janë 510 017 (pesëqind e dhjetë mijë e shtatëmbëdhjetë) Lekë. Pra të gjitha të ardhurat 

e deklaruara dhe të përfituara, në vlerën 1 420 000 Lekë, deri në datën e deklarimit të pasurisë 

konform ligjit 12/2018 i ndryshuar, rezultojnë të jenë të paligjshme, pasi për to nuk janë paguar 

kontributet për sigurimet shoqërore shëndetësore dhe detyrimi për tatimin mbi të ardhurat 

personale, fakt ky i deklaruar edhe nga vetë personi i lidhur me të E.F.  Gjithashtu nga subjekti i 

vlerësimit deri në zhvillimin e seancës nuk ka provuar se për të ardhurat e përfituara në rrugë jo 

ligjore (informalitet sic shprehet i biri i subjektit) të kryej vetëdeklarim dhe të paguaj detyrimin 

tatimor (trajtimi i gjerë jepet në pasurinë numër 12, për arsye të deklarimit si burim i krijimit të 

pasurisë depozitë bankare).  

 

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

ato të administruara gjatë hetimit arrin në përfundim se deklarimi I birit të subjektit të vlerësimit 

përputhet me dokumentacionin e administruar dhe me përgjigjet e korrespondencave nga 

institucionet ligjzbatuese në vend. Burimi i krijimit të të ardhurave të përfituara dhe të deklaruara 

nga I Biri, rezulton të jetë jo i ligjshëm. 

 

30. Gjatë hetimit administrativ të deklaratave të pasurive të vetëdeklaruara konstatohet se për 

subjektin e vlerësimit dhe personat e lidhur me të ekzistojnë edhe pasuri apo veprime, të cilat nuk 

janë deklaruar në deklaratën veting. Në vijim jepen të gjitha pasuritë apo veprimet e padeklaruara:  
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1. BANK ***, me shkresën ***prot datë 09.07.2019, informon Komisionin se subjekti i 

vlerësimit  z. Arben Frashëri ka një llogari rrjedhëse individë bashkëemërore me 

shtetasin B.H ne monedhën lekë e hapur me datë 11.09.2009, e cila aktualisht rezulton me 

balancë 32,908.25 Lekë. 

1.1 Nga shqyrtimi i dokumentacionit rezulton se pranë kësaj banke rezulton një kredi me këste-

LOST bashkëemrore me shtetasin B.H38 në monedhën Lek me nr. **** hapur me datë 09.07.2009, 

në vlerën 200,000 Lekë, me datë mbyllje 09.07.2011. Duke parë lëvizjet bankare, rezulton se 

kredia është marrë nga shtetasi B.H dhe pozicioni i subjektit të vlerësimit Arben Frashëri është 

“Garantor” kredie.  

 

1.2 Subjekti i vlerësimit në materialin “Sqarime” të depozituar në Komision më datë 23.9.2020, 

jep shpjegim midis të tjerave: “....në lidhje me kredin në *** Bank , sqaroj se kjo ka qenë një kredi 

e marrë në *** Bank nga  shtetasi B.H, miku im dhe unë kam qenë thjesht garantor. Unë nuk kam 

pasur asnjë përfitim apo mardhënie në lidhje me shumën e tërhequr. Duke qenë në pozicionin e 

garantorit, kam menduar se nuk ka nevojë ta deklaroj këtë kredi....”.  

 

1.3 Komisioni arrin në përfundimin se llogaria bashkëemërore ka gjendje më datë 5.4.2018 

vlerën 34 858.25 Lekë dhe më datë 28.6.2019 ka gjendje në vlerën 32 908.25 lekë, dhe në kuptim 

të Ligjit 12/2018 i ndryshuar, subjekti i vlerësimit ka pasur detyrimin e deklarimit të kësaj 

pasurie.  

 

             2. Pasuri të paluajtshme në qytetin Berat.  

2.1 OSHEE me shkresën e datës 26.07.2019 informon Komisionin se  subjekti i vlerësimit Arben 

Xhafer Frashëri rezulton me kontratë furnizimi me energji elektrike me nr. BE******, me datë 

hapje 19.04.2005, kontratë aktive. Nga shqyrtimi i dokumentave të rezultateve të kërkimit nga 

OSHEE që bashkëlidhen shkresës konstatohet se Arben Frashëri ka kontratë të lidhur në distancën 

Berat.  

 

2.2 Komisioni i ridrejtohet OSHEE-së me shkresën nr. **/** prot datë 16.08.2019, për 

informacione të mëtejshme  si edhe për riverifikim të informacionit. 

 

2.3 OSHEE me shkresën e datës 11.09.2019, informon Komisionin se me gjeneralitetet Arben 

Frashëri, referuar sistemit të faturimit identifikohet nje abonent me kontratë furnizimi me nr. 

BE****në instancën Berat, e hapur me datë 19.04.2005. Nga verifikimet e kryera në terren ka 

rezultuar se kontrata në emër të Arben Frashëri i përket një pjese të një objekti banimi godinë 

njëkatëshe (përdhese), e cila është e pabanueshme prej një kohë të gjatë, në lagjen “Ambulancë”. 

Gjithashtu bashkëlidhë edhe fotografi të banesës.  

 

2.4 ASHK Berat, me shkresën datë 31.07.2019, , informon Komisionin se subjekti i vlerësimit 

dhe përsonat e lidhur me të, nga verifikimi  në sistemin rezulton se nuk kanë pasuri të regjistruar 

pranë ASHK Drejtoria Vendore Berat, gjithashtu bënë me dije se ASHK Drejtoria Vendore Berat, 

nuk ka përfunduar procesin e dixhitalizimit të të dhënave të pasurive në zonën rurale, hipoteka për 

                                                 
38 Aktualisht shtetasi B.H rezulton se ka ndërruar jetë. 
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periudhën 1991-1997 është djegur, regjistrat hipotekor që administron kjo zyrë nuk kanë indexe 

dhe se kërkimet tona për të dhëna pasurie janë manuale. 

 

2.5 Komisioni i ridrejtohet sërisht ASHK Berat me shkresën nr */** prot datë 15.1.2020, për 

verifikimin e informacionit që disponon nga OSHEE duke bashkëlidhur edhe dokumentacionet që 

disponon.  

 

2.6 ASHK Berat, me shkresën nr. ***/* prot, datë 22.01.2020, Informon Komisionin se shtetasi 

Arben Frashëri ka përfituar pasurinë e paluajtshme nga trashëgimia e babait (trajtimi i saj jepet në 

vijim) dhe nuk jep asnjë informacion për apartamentin me të cilin shtetasi Arben Frashëri ka lidhur 

kontratë për furnizimin me energji elektrike.  

 

2.7 Komisioni i ridrejtohet sërisht ASHK Berat me shkresën nr **/*** datë 11.2.2020, për 

riverifikimin e informacionit që disponon nga OSHEE duke bashkëlidhur edhe dokumentacionet 

që disponon.  

 

2.8 ASHK Berat nëpërmjet komunikimit elektronik të datës 2.9.2020, informon Komisionin duke 

bashkëlidhur shkresën nr ***/* datë 28.3.2020, se nga verifikimi i kordinatave është kryer kërkimi 

përkatës dhe është identifikuar pasuria me të dhënat e poshtëshënuara:  

Pasuria nr 27/258 vol 7 faqe 229 e llojit Truall me sipërfaqe 1646.20 m2 në ZK 8502 Berat në 

bashkëpronësi të shtetasve B.Y. dhe R.Y.  

 

2.9 Komisioni pasi shqyrtoi dhe analizoi provat e administruara nga hetimi konstaton se Shtetasi 

Arben Xhafer Frashëri, ka lidhur kontratë furnizimi me energji elektrike me nr. BE*******, me 

datë hapje 19.04.2005, kontratë aktive. Nga sa më sipër shtetasi Arben Frashëri ka në përdorim 

një pasuri të paluajtshme “godinë një katëshe”e pabanuar.  

Lidhur me këtë fakt të konstatuar gjatë hetimit Komisioni i kalon Barrën e Provës subjektit të 

vlerësimit për të provuar të kundërtën e hetimit.  

 

2.10 Subjekti i vlerësimit në materialin “Sqarime” të depozituar në Komision me datë 23.9.2020, 

jep shpjegim midis të tjerave “Në lidhje me kontratën e furnizimit me energji elektike me nr 

BE******, me datë hapje 19.4.2005, kontratë aktive, ju sqaroj se nuk kam asnjë objekt në Berat 

me emrin tim. Unë kam jetuar nga viti 1992, pas transferimit nga Skrapari në Berat në këtë banesë. 

Kam jetuar nga fundi i vitit 1992-1994, nga 1997-1998. Ky objekt konsiderohej ishte në fondin e 

pronave të Degës së Punëve të Brendshme Berat. Në vitin 1997, pasi jam kthyer nga emigracioni, 

kam jetuar disa kohë në këtë objekt i cili posedohej nga Dega e Punëve të Brendshme. Meqenësë 

unë banoja me familjen në atë banesë, kam filluar dhe pagesën e energjisë elektrike. Këtë ndërtesë 

unë nuk e kam pasur me qera, por thjeshtë në posedim të përkohëshem. Meqënse nuk kishte energji 

elektrike kam hapur kontratë në emrin tim. Në atë periudhë hapej kontratë dhe me një deklarim 

meqenësë shumë pasuri nuk kishin çertifikatë. Pasi jam larguar nga Berati , në Tiranë , B.Curri 

dhe përsëri në Tiranë, unë se kam përdorur më këtë banesë sepse nuk banoja më në të...në lidhje 

me shtetasit B.Y dhe R.Y nga informacioni i Kadastrës Berat kam mësuar se prona e tre shtetasve 

***, ***, ***, ka krijuar mbivendosje me pronën e B.Y dhe R.Y. Pra deklaroj se nuk kam asnjë 

pronë në emrin tim në këtë pasuri dhe kontrata e energjisë thjesht figuron me emrin tim se unë nuk 

kam hapur kontratë me OSHEE në vitin 2005.”  
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Këtij deklarimi subjekti i vlerësimit ka bashkëlidhur dokumentacionet ligjore39.  

 

2.11 Komisioni bazuar në shkresat dhe dokumentat e administruara nga hetimi administrativ 

konstaton se  Pasuria nr **/*** vol * faqe *** e llojit Truall me sipërfaqe 1646.20 m2 ndodhet në 

Zonën Kadastrale 8502 Berat në bashkëpronësi të shtetasve B.Y dhe R.Y. Sipas 

dokumentacioneve që ka depozituar subjekti i vlerësimit i përkasin pasurive të ndodhura në Zonën 

Kadastrale 8503 në emër të B.Y dhe R.Y dhe për të cilat ka pasur mbivendosje me bashkëpronarë 

të tjerë dhe jo me shtetasin Arben Frashëri.  

Gjithashtu subjekti i vlerësimit ka lidhur kontratë furnizimi në vitin 2005 dhe ka qenë në 

funksionin Oficer i Policisë Gjyqësore në Drejtorin e Luftës Kundër Krimit të Organizuar dhe Mbrojtjes së 

Dëshmitarve.   
Subjekti i vlerësimit ka pranuar faktin se ka banuar në këtë pronë pas viteve 1997. Në zbatim të 

Ligjit 12/2018, i ndryshuar subjekti i vlerësimit duhet të deklaroj cdo pronë në përdorim, madje 

meqë ka banuar nuk ka deklaruar as adresën e banimit në deklaratat e veting apo të institucioneve 

ligjzbatuese në vend40.  

Në përfundim Komisioni konstaton se subjekti i vlerësimit nuk ka bërë deklarim të saktë dhe nuk 

ka paraqitur dokumentacionet mbi pasurinë nr **/*** ZK 2502, pronë e cila është përdorur nga 

subjekti i vlerësimit dhe ka lidhur kontratë në vitin 2005.  

 

2.12 Subjekti i vlerësimit edhe në seancë dëgjimore të datës 30.9.2020 deklaroi se nuk disponon 

ndonjë dokument që të provoj të drejtën e përdorimit të pasurisë së paluajtshme për të cilën ka 

marrëdhënie kontraktore me OSHEE.  

 

2.13 Komisioni pasi shqyrtoi dhe analizoi provat e administruara nga hetimi dhe dëgjoi 

subjektin e vlerësimit në seancë dëgjimore arrin në përfundimin se shtetasi Arben Xhafer Frashëri, 

ka lidhur kontratë furnizimi me energji elektrike, e cila ekziston aktive. Ai ka pasur në përdorim 

një pasuri të paluajtshme “godinë një katëshe”e pabanuar.  

 

       3. Pasuri e paluajtshme “Apartament” e përfituar si trashëgimi nga babai 

3.1 ASHK Berat, me shkresën nr *** prot datë 22.01.2020, informon Komisionin se pas 

verifikimeve manuale të kryera nuk rezulton të kenë pasuri të paluajtshme të regjistruar nga 

subjekti i vlerësimit dhe personat e lidhur me të, por ju bëjmë me dije se në bashkëpronësi të 

shtetasve N.F, M.XH.L, E.XH.H, Arben Xhafer Frashëri, S.XH.F, N.B.F, ka qenë më parë e 

regjistruar pasuri me të dhëna pasuria me nr. **/***+*-* vol. * faqe ***e llojit apartament me 

sip. 61.9 m2 ZK 8501 Berat, përfituar sipas kontratës nr. ***, datë 19.08.1993 nga Ndërmarrja 

Komunale Banesa Berat, dhe bashkëlidh dokumentacionet si vijon; 

- Kartela e pasurisë ZK 8501, nr i pasurisë **/***+*-*, Vol * fq ***, indeksi i hartës BR-

H-2, rr/L Clirim, P/g *Sh *. K *Ap.*.  data rregjistrimit të pasurisë është 6.5.2019 në emër 

                                                 
39 Shkresë nr *** prot datë 11.5.2012 e Ministrisë së Brendshme drejtuar Bashkisë Berat dhe për dijeni Drejtoria e Policisë së Qarkut Berat me lëndë “Për kalimin në fond banese të një objekti” ku evidentohet  që sipas shkresës nr 

***/* prot datë 16.3.2012 të DPPSH miratohet kthimi në fond banese të objektit “Pikë hapje” nga inventarët e DPQ Berat objekti i cili u është dhënë për përshtatje në banesë për shtetasit K. M., M.H dhe R.K. ( gjithsej 1 fletë): Shkresë 

nr *** prot datë 20.2.2017 e Ministrisë së Punëve të Brendshme drejtuar Zyrës Vendore të rregjistrimit të pasurive të Paluajtshme Berat,  ku evidentohet se kërkohet prononcimi i institucionit për statusin aktual të pronës - “Pikë hapje” 

nr kad 8503 nr pasurie */**..... etj (e privatizuar nga tre shtetas) sipas edhe shkresës bashkëlidhur. ( gjithsej 1 fletë, ska asnjë dokument që i bashkëlidhet). Gjithsej 1  fletë: Shkresë nr ****/* prot datë 3.5.2017 e Ministrisë së Drejtësisë  

drejtuar Drejtorisë vendore të Policisë Berat si kthim përgjigje e shkresës nr *** datë 20.2.2017. Evidentohet se : Pasuria nr */** e llojit Godinë me sipërfaqe trualli 64 m2 nga kjo sipërfaqe ndërtimi 64 m2 rregjistruar në vol **, fq ** 

ZK 8503 Berat në pronësi të shtetasve M.H dhe A.D.H. Më pas me Urdhër të Rregjistruesit është mbyllur kartela e mësipërme dhe ka kaluar në vol ** faqe*** me të dhënat si më poshtë: Dhe Pasuria nr */*** e llojit Truall me sip 64 

m2 rregjistrual në vol **faqe ** ZK 8503 Berak në Seksionin C.  Dhe është rregjistruar me shënimin “Mbivendosje”. Bashkëlidhur Urdhri i rregjistruesit të ZVRPP Berat. Urdhëri Për rregjistrim kufizimi. Pa nr protokolli dhe pa datë 

ku evidentohet se pasuritë  ZK 8503 nr pasurisë */*** vol fq Indeksi HTR: **-*-* me afat deri në zgjidhjen e problemit të krijuar nga rregjistrimi i parregullt në sistemin hipotekor. ZK 8503 nr pasurisë */*** vol fq Indeksi HTR: BR-

*-* ZK 8503 nr pasurisë */***vol fq Indeksi HTR: BR-*-*; ZK 8503 nr pasurisë */***vol fq Indeksi HTR: BR-*-*; ZK 8503 nr pasurisë */***vol fq Indeksi HTR: BR-*-*; me afat deri në zgjidhjen e problemit të krijuar nga rregjistrimi 

i parregullt në sistemin hipotekor. Nga verifikimi i dokumentave tekniko-ligjore rezulton se për pasuritë e mëposhtme krijojnë mbivendosje me njëra-tjetrën: Pasuria nr */*** vol *fq *** në pronësi të B & R. Y. me referencë ******. 

.... Janë mbyllur kartelat e pasurive */***, */***, */**, dhe më pas */*** duke vijuar në pasuritë: Nr */*** me sip 1585 m2 pjesa e lirë pa mbivendosje në pronësi të B.Y dhe R.Y: Nr */*** me sip 54 m2 kjo pasuri është me mbivendosje 
të plotë dhe për të njëjtin sip ka dy tituj të ndryshëm dhe dy pronarë B.Y dhe R.Y dhe pronari tjetër A.M: Nr */*** me sip 64 m2 kjo pasuri është mbivendosjee plotë për të njëjtin sipërfaqe me pronare B.Y dhe R.Y dhe pronari tjetër 

M.R.H: Nr */*** me sip 62 m2 kjo pasuri është mbivendosje e plotë  për të njëjtin sipëfaqe me pronare B.Y dhe R.Y  dhe pronari tjetër J.O.K. Për sa më sipër udhërohet kufizimi i pasurive nr */***,*/***,*/*** deri në zgjidhjen  e 

mbivendosjes së konstatuar në përputhje ligjore. Bashkëlidhet harta treguese e rregjistrimit për zonën kadastrale nr 8503 nr pasurisë */*** vol faq data e përgatitjes është 11.11.2013. Gjithsej 5  fletë.  
40 Në deklaratën vetting e formularit të kontrollit të figurës PJESA 2 Të dhënat për vendbanimin kërkon të detajuara adresat e vendbanimit. Po ashtu në vitin 1998 ai ka blerë shtëpi në Tiranë duke shitur edhe apartamentin që ka pasur 

në Skrapar. Ndërkohë sipas subjektit të vlerësimit prona ka kaluar në tre shtetas M.H, K.M dhe R.K shtetas të cilët që të tre në mënyrë të pavarur nuk kanë lidhur kontratë me OSHEE apo të bëjnë ndryshim pronësie... 
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të S.F. Dhe nuk ka asnjë vlerë të apartamentit. Në seksion “D”të kartelës evidentohet se 

më datë 18.3.2017 është kryer rivlerësimi i pasurisë në vlerën 1 924 438 Lekë.  

- Vendim “Për Lëshimin e dëshmisë së trashëgimisë ligjore” nr **rep nr ** kol dt 

19.1.2017,  për trashëgimlënsin XH.F duke përcaktuar si trashëgimtarë ligjorë të rradhës 

së parë: N.F, M.L, E.H, A.F, S.F. Të cilët trashëgojnë 1/5 e pasurisë. Ky dokument është 

kryer në zyrën noteriale N.D, me seli në qytetin e Beratit.  

- Kontratë Dhurimi e Pasurisë së Paluajtshme me nr. *** Rep. nr. ***/* kol, datë 09.12.2017, 

sipas këtij akt dhurimi bashkëpronarët, ja dhurojnë pjesët e tyre S.F, vëllait të shtetasit 

Arben Frashëri.   Ky dokument është kryer në zyrën noteriale N.D, me seli në qytetin e 

Beratit. 

 

3.2 Ministria e Drejtësisë, me informacionin e përcjellë më datë 28.6.2019,  nuk ka evidentuar 

emrin e noteres N.D, për veprimet noteriale të kryera nga shtetasi Arben Frashëri.  

 

3.3 Komisioni konstaton bazuar në dokumentat e administruara se pasuri e paluajtshme 

“Apartament” është përfituar nga subjekti i vlerësimit për vlerën e 1/5 së pasurisë më datë 

19.1.2017, bazuar në Vendimin “Për Lëshimin e dëshmisë së trashëgimisë ligjore”, duke përfituar 

vlerën 384 887.6 ( 1/5 pjesë e 1 924 438 L) Lekë, bazuar në vlerën e rivlerësimit të pasurisë datë 

18.3.2017. Kjo pasuri është tjetërsuar pasi subjekti më datë 9.12.2017 ja ka dhuruar pjesën e tij 

takuese vëllait S.XH. Frashëri.  

Pavarësisht se ska shkëmbim mjetesh monetare, kjo pasuri e paluajtshme e subjektit të vlerësimit 

ka pasur vlerën e 1/5 së pasurisë në momentin e përfitimit nga subjekti i vlerësimit dhe në 

momentin e dhurimit ska përfituar asnjë vlerë nga vëllai i tij.  

 

3.4 Komisioni pasi shqyrtoi dhe analizoi provat e administruara nga hetimi dhe dëgjoi subjektin 

e vlerësimit në seancë dëgjimore arrin në përfundimin se shtetasi Arben Xhafer Frashëri, për shkak 

të krijimit dhe tjetërsimit të pasurisë së paluajtshme “Apartament” e përfituar nga trashëgimia, 

gjatë periudhës së vlerësimit kalimtar, sipas Ligjit 12/2018 i ndryshuar ka pasur detyrimin e 

deklarimit të kësaj pasurie të përfituar dhe tjetërsuar. 

 

4 . Pasuri e paluajtshme “Pyll dhe tokë pyjore” në qytetin Përmet e përfituar 

nga trashëgimi  

4.1 Notere G.D, me shkresën e datës 22.1.2020 informon se është kryer një akt noterial konkertisht 

“Prokurë e Posaëme” nr. Rep ****, nr. Kol. ***, datë 25.03.2019, të përfaqësuar A.F, S.F, M.L, 

E.H emërojmë si përfaqësues shtetasin T.H, ku i japin të drejtën të kryej veprimet si vijon:  

 Përfaqësuesi ka të drejtën të negocioj për shitjen e pasurisë tonë në zyrat imobiliare në 

lidhje me pasurinë e paluajtshme “Pyll” e ndodhur në Zonën Kadastrale 1154, me nr 

pasurie *** me sipërfaqe totale 581 hektarë rrethi Përmet.....” 

 

4.2 ASHK Përmet me shkresën datë 27.2.2020 informon Komisionin se shtetasi Arben Xhafer 

Frashëri ka në bashkëpronësi pasurinë me nr *** e ndodhur në Z.K.1154 me adresë fshati 

Bënjë Përmet e lloit Pyll me sipërfaqe 581 ha. I bashkëlidh shkresës edhe dokumentacionet 

justifikues41.  

                                                 
41 (Vërtetim nga ZRRPP Përmet datë 25.10.2001 S.dhe SH. Vrenozi : Vërtetim nga ZRRPP Përmet datë 24.4.2007 O., XH, dhe SH. Frashëri; Vendimi nr **dt 13.3.2007 e Angjesisë së Kthimit dhe Kompesimit të pronave  Gjirokastër; 

Vërtetim nga ZRRPP Përmet datë 16.7.2013 dhe bashkëlidh listën e bashkëpronarëve midis tyre vecojme shtetasin O.F  (pjesa takuese 1/9- gjyshi i subjektit të vlerësimit), Arben Frashëri pjesa takuese 1/45, N.F. 1/45; S.F 1/45: M.L 

1/45; E.H 1/45; Plan vendosja e pronës; Vendim i Gjykatës së Rrethit Berat për lëshimin e trashgimnisë nr ** dt 13.5.2013, dhe nuk ka përcaktime të vlerës së pronës.) 
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4.3 Komisioni konstaton se edhe në përgjigjet e pyetësorit të dërguar nëpërmjet komunikimit 

elektronik  subjektit të vlerësimit, e cila është protokolluar me nr ***prot datë 25.7.2019, sërisht 

subjekti i vlerësimit nuk i ka deklaruar pasuritë e paluajtshme.  

 

4.4 Subjekti i vlerësimit në materialin “Sqarime” të depozituar në Komision me datë 23.9.2020, 

jep shpjegim midis të tjerave “....kjo pasuri ka lidhje me pronat e vjetra të familjes, gjyshërve por 

që nuk kanë kaluar në emrin tonë, sepse ajo zonë është zonë e mbrojtur dhe nuk kthehet. Nuk kam 

asnjë vendim nga Komisioni i Kthimit  të Pronave në lidhje më këtë pronë, pyll, për kthimin fizik 

të saj apo kompensimin e saj. Pra deri më sot jemi përpara një pretendimi  për të fituar një pronë 

trashëgimore apo kompensimin financiar për të, por nuk ka vendimarrje përfundimtare nëse kjo 

pronë do të kthehet, kompensohet fizikisht apo financiarisht. Pra nuk mund të deklarohet një e 

drejtë e pretenduar dhe nuk kam asnjë detyrim për deklarimin e saj.... ju sqaroi se unë për herë të 

parë  që prona është e regjistruar e kam mësuar nga ju. Nga informacionet e mija prona nuk 

posedohet nga familja jonë fizikisht...” 

 

4.5 Komisioni pasi shqyrtoi dhe analizoi provat e administruara nga hetimi dhe dëgjoi subjektin 

e vlerësimit në seancë dëgjimore arrin në përfundimin se shtetasi Arben Xhafer Frashëri ka në 

bashkëpronësi pasuri e paluajtshme “Pyll dhe tokë pyjore”, nr *** e ndodhur në Z.K.1154 

me adresë fshati Bënjë Përmet.  Për shkak të krijimit të pasurisë së paluajtshme gjatë periudhës 

së vlerësimit kalimtar sipas Ligjit 12/2018 ka pasur detyrimin e deklarimit të kësaj pasurie të 

përfituar, e cila është ende në bashkëpronësi. 

 

5. Pasuri e luajtshme “Automjet” në pronësi të birit E.Frashëri 

 

5.1 DPSHTRR me shkresën nr*** datë 10.07.2019 informon Komisionin se E.A.Frashëri ( I biri 

i subjektit të vlerësimit)  ka pasur të rregjistruar  mjetin me targa AA *** PL. 

 Nga shqyrtimi i dosjes së mjeteve konstatohet se ky automjet fillimisht është regjistruar me targa 

VL **** C. Me kontratë shitje mjeti me nr. **** rep dhe nr.*** kol, datë 07.07.2014, konstatohet 

se është blerë nga shtetasi E. Frashëri dhe me kontratën shitblerje automjeti, me nr **** rep dhe 

nr. ***/* kol, datë 08.11.2017, ai e ka shitur. Dosja e mjetit me targa AA *** PL dhe dosja me 

mjetit me targa VL *** C,  përbëhen nga dokumenta të cilat gjenden në dosjen e subjektit të 

vlerësimit. Midis dokumentave të dosjeve të mjeteve veëojmë: 

- Kontratë shitblerje automjeti, datë 07.07.2014, me palë blerës E Frashëri, me  vlerë e 

blerjes 3000 EUR. Mënyra e pagesës jashtë zyrës noteriale.  

- Kontratë shitblerje automjeti, datë 08.11.2017 me palë shitës E Frashëri, me  vlerë 150 

000 lekë. Mënyra e pagesës jashtë zyrës noteriale.  

- Kërkesë për transferimin e dosjes së mjetit me targë VL *** C, datë 31.07.2015 nga 

qyteti i Vlorës për në qytetin e Durrësit.   

- Çertifikatë e Kontrollit Fizik datë 25.05.2015, kjo çertifikatë i lëshohet E.Frashëri pas 

kontrollit fizik të kryer për mjetin me targa VL **** C, me shënimin mjeti është dërguar 

për ekspertim në Drejtorin e Policisë Durrës. 

- Ristampim i numrit të shasisë, kërkuar nga Drejtoria Rajonale Durrës,  data e 

ristampimit 10.06.2015,  



43 
 

- Kërkesë nga Drejtoria e Regjistrimit të Mjeteve, Liëensimit dhe Çertifikimit drejtuar 

Drejtorisë Rajonale Durrës me datë 15.06.2015 mbi ristampimin e numrit të shasisë. 

- Vërtetim vendbanimi me nr. ****, datë 02.04.2015, lëshuar nga Qendra 

Administrative nr. *, Bashkia Durrës, ku vërtetohet se E. Frashëri është banor i lagjes 

nr. *, rruga K.Durrësi pallati ****. 

- Dërgim akti ekspertimi nr. **, datë 03.06.2015, nga Drejtoria e Policisë Qarku Durrës, 

me nr **** prot datë 03.06.2015, ku konkludohet se nuk ka ndërhyrje në numrin e 

shasisë së mjetit me targa VL **** C. 

- Vërtetim për humbje dokumenti “certifikatë e pronësisë së mjetit”, datë 24.04.2015, të 

Drejtorisë së Policisë Durrës. 

- Vërtetim datë 5.3.2018 ku cilësohet se mjeti me targa AA***PL është hequr nga 

qarkullimi më datë 5.3.2018 

5.2 Notere M.LL. me shkresën e datës 29.08.2019 informon Komisionin se është kryer një veprim 

juridik nga shtetasi E. Frashëri Kontratë Shitje (Mjeti). Nga shqyrtimi i kontratës konstatohet se 

Kontrata nr **** rep nr *** kol datë 7.7.2014 me palë blerëse E.Frashëri dhe me objekt Mjeti i 

markës Fiat, tipi Barchetta lloji autoveturë, me nr shasie ZFA********* me targa VL **** C 

ngjyra e Zezë. Çmimi i shitjes 3000 Euro e likujduar jashtë zyrës noteriale.  

 

5.3 Notere G.B. me shkresën datë 9.9.2019 informon se është kryer veprim noterial me kontratë 

shitblerje automjeti, nr *** prot nr ****kol, më datë 8.11.2017 në cilësin e shitësit E. Frashëri, me 

objekt Mjeti Fiat 183 Barchetta, targa TR *** PL, Shasia D******DA. Vlera e shitjes 150 000 

Lekë. Kësaj kontrate i bashkëlidhen edhe çertifikata e pronësisë e lëshuar nr  28.12.2016, dhe 

evidenton se mjeti është blerë me kontratën ****/*** dt 7.7.2014, Targa TR *** PL. Sipas kësaj 

çertifikatë rezulton se mjeti Fiat me targa VL ****C me nr shasie ZFA******* është blerë sipas 

kontratës ****/*** dt 7.7.2014.  

 

5.4 Komisioni konstaton se kjo pasuri është krijuar dhe tjetërsuar gjatë periudhës së 

vlerësimit dhe nuk është deklaruar nga personat e lidhur me të. Pasuria është blerë 3 000 (tremijë 

) euro ose 420 810 lekë dhe është shitur 150 000 (njëqind e pesëdhjetë mijë) Lekë, duke sjellë ulje 

të  kursimeve familjare (vlera e shitjes është më e vogël se vlera e blerjes). Këto vlera janë marrë 

në konsideratë gjatë përgatitjes së pasqyrës së të ardhura shpenzimeve dhe konstatohet se në 

momentin e blerjes personi i lidhur me subjektin e vlerësimit nuk ka pasur mjete monetare të 

ligjshme të mjaftueshme për kryerjen e veprimit tregtar. 

 
 

5.5 Komisioni konstaton se faktit të mosdeklarimit të pasurisë së luajtshme i bashkohet edhe 

dyshimi mbi veprimet e kryera të tilla si (a) ndryshimi i numrit të identifikimit të mjetit e cila 

shoqërohet edhe me ndryshimin e targave; (b) transferimi i dosjes së mjetit në qytetin e Durrësit 

dhe jo në qytetin e Tiranës ku dhe janë banues dhe punojnë Arben Frashëri dhe personat e lidhur 
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me të; (c) lëshimi i dokumentit nga Bashkia Durrës Njësia Administrative nr * ku vërtetojnë se 

E. Frashëri, është banues në Durrës, ndërkohë sipas certifikatës familjare42 subjekti i vlerësimit 

dhe personat e lidhur me të ekzistojnë banues në qytetin e Tiranës.  

 

5.6 Subjekti i vlerësimit në materialin Sqarime të depozituar në Komision më datë 23.9.2020, 

sqaron se mjeti ka qenë në përdorim nga shtetasi N.S, i cili aktualisht jeton në Amerikë dhe nuk 

mund të disponoj asnjë deklarim prej tij.  

 

5.7 Komisioni konstaton se subjekti i vlerësimit jep fakte të pashoqëruara me dokumentacione 

ligjore. Nëse automjeti sipas sqarimit do të përdorej nga shtetasi N.A.S atëherë duhej prokurë për 

përdorim midis E Frashëri dhe N.S. dokument që nuk është bashkëlidhur sqarimeve.  

Faktet e administruara në dosjen e mjetit AA***PL ( targa e mëparshme VL****C) tregojnë 

qartasi që cdo veprim është kryer nga shtetasi E. Frashëri dhe përmbajnë edhe firmën e tij.  

 

5.8 Komisioni pasi shqyrtoi dhe analizoi provat e administruara nga hetimi dhe dëgjoi subjektin 

e vlerësimit në seancë dëgjimore arrin në përfundimin se Subjekti i vlerësimit dhe personat e 

lidhur me të, për shkak të krijimit dhe tjetërsimit të pasurisë së luajtshme “Automjet” gjatë 

periudhës së vlerësimit kalimtar sipas Ligjit 12/2018 i ndryshuar, ka pasur detyrimin e deklarimit 

të kësaj pasurie të përfituar dhe tjetërsuar e shoqëruar me efekte financiare. 

 

6. Llogari bankare të padeklaruara (lista e plotë e llogarive gjendet në dosjen e subjektit 

të vlerësimit) 

 

Gjatë hetimit administrativ janë konstatuar se subjekti i vlerësimit dhe personat e lidhur me të kanë 

qenë mbajtës të llogarive në banka të ndryshme . 

 

6.1 Bank *** me shkresën datë 26.8.2019 informon Komisionin se shtetasit A. Frashëri dhe V. 

Frashëri kanë pasur llogari bankare dhe bashkëlidh dokumentacionin justifikues.  

Dhe me shkresën, datë 15.01.2020 konfirmon se shtetësia A Frashëri ka qenë kliente në Bankën 

*** deri në vitin 2013, ka kryer transaksione me Bankën për herë të fundit në vitin 2013, dhe nuk 

disponojnë dokumentacion justifikues për burimin e të ardhurave.  

 

6.2 Komisioni konstaton se llogaritë kanë shërbyer si llogari rrrjedhëse dhe depozite. Këto janë 

depozitat  e para të krijuara nga subjekti i vlerësimit dhe personat e lidhur me të, dhe që kanë 

shërbyer më tej në krijimin e depozitave të tjera ndër vite.  

 

6.3 Subjekti i vlerësimit në përgjigje të pyetësorit të dërguar nga Komisioni e protokolluar me 

nr **/** datë 31.7.2019, bashkëlidh statement të llogarive bankare dhe ka cituar “..se burimi i 

krijimit janë të ardhurat nga emigracioni dhe kursimet familjare..” 

 

6.4 Komisioni nga shqyrtimi i dokumentave rezulton se bashkëshortja e subjektit të vlerësimit ka 

qenë mbajtëse e llogarive si vijon:  

o Llogari rrjedhëse nr *****, monedha Lekë: Llogari rrjedhëse  nr ****, monedha Euro 

Llogari rrjedhëse nr **** monedha Dollarë. 

o Llogari Depozitash monedha Lekë, Euro dhe Dollarë 

                                                 
42 DPGJC me shkresën nr ***/* prot dt11.5.2020, informon se pas verifikimeve në rregjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile të vitit 2010, rezulton se nga viti 2003 Arben Frashëri dhe personat e lidhur me të rezultojnë të rregjistruar në 

njësinë administrative nr *, rruga Vllazën Huta, po ashtu infomon se ndryshime apo korrigjime të tjera në përbërësit e gjendjes civile të shtetasit nuk ka. Bashkëlidh certifikatën familjare. 
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-Depozitë në vlerën 1 000 000 Lekë e krijuar më datë 31.12.2007 

- Depozitë në vlerën 2000 Dollar e konvertuar në vlerën 163 420 Lekë, krijuar më datë 

27.11.2007 

-Depozitë në vlerën  9 000 Euro e konvertuar në vlerën 1 091 880 Lekë e krijuar më datë 

27.11.2007 

-Shtim depozite në vlerën 1 000 000 Lekë datë 28.7.2011 

-Shtim depozite në vlerën 5 000 Euro e konvertuar në monedhë vendase 701 700 Lekë datë 

28.7.2011 

 

6.5 Komisioni konstaton bazuar në analizën financiare se subjekti i vlerësimit dhe personat e 

lidhur me të nuk kanë pasur burime të mjaftueshme të ligjshme monetare për krijimin e tyre.  

 

  
  Burimi: të dhënat e grumbulluara nga hetimi administrativ 

 

6.6 Totali i të ardhurave nga interesat për periudhën 2008 deri 2013 janë 649 239.10 Lekë të 

cilat nuk janë deklaruar. (të detajuara në vite gjendet në relacionin e subjektit të vlerësimit).  

 

6.7 Deklarimi në deklaratën e ILDKPKI vitet 2009, 2010 përputhet me deklarimin e kryer nga 

subjekti i vlerësimit në përgjigje të pyetjeve nga Komisioni. Deklarimi në institucionin ILDKPKI 

në vitin 2009, 2010 dhe përputhja e fakteve me provat e administruara në Komision, të lë të 

kuptosh që mosdeklarimi në deklaratën e pasurisë mund të jetë haresë, pasi në përgjigje të pyetjeve 

të Komisionit subjekti i vlerësimit i ka deklaruar. 

 

6.8 I biri i subjektit të vlerësimit V. Arben Frashëri ka pasur llogarinë nr ****, në  Bank ***, e 

cila në datën e dorëzimit të deklaratave të pasurisë, sipas ligjit 12/2018 i ndryshuar, ka pasur 

gjendje në vlerën 1 148.76 Lekë.  

Kjo gjendje llogarie nuk është deklaruar në deklaratën veting, dhe është detyrim ligjor, por në 

mendimin dhe vlerësimin e Komisionit, duke shqyrtuar dokumentacionin e lëvizjeve bankare, 

konstatohet se kjo llogari është hapur në 13.9.2016 dhe ka shërbyer për të kryer pagesa gjatë vitit 

2016. Në vitet pasardhëse nuk janë kryer veprime bankare, si rrjedhojë mund të konsiderohet si 

“haresë” dhe vlera respektive të konstatuara në llogarinë bankare është jomateriale. 

 

6.9 Komisioni pasi shqyrtoi dhe analizoi provat e administruara nga hetimi dhe dëgjoi subjektin 

e vlerësimit në seancë dëgjimore arrin në përfundimin se subjekti i vlerësimit dhe personat e lidhur 

me të, për shkak të krijimit të pasurisë gjatë periudhës së vlerësimit kalimtar sipas Ligjit 12/2018, 

i ndryshuar ka pasur detyrimin e deklarimit të pasurive “Llogari bankare”, në deklaratën veting,  

pasi ka prodhuar edhe të ardhura nga interesa. 

 

7. Prokurë e posacme e kryer më datë 19.8.2017  

 

(+)Rezultati Financiarë progresive deri 2007 (1,470,459.83) 

(+)Të ardhurat e vitit 2007 1,540,443.00   

(-)Shpenzimet e vitit 2007 1,106,487.00   

(-)Krijimi i Depozitave 2,255,300.00   

(=)Diferenca (rezultati Financiare) (3,291,803.83) 

Pasqyra e të ardhura shpenzimeve

(+)Rezultati Financiarë progresive deri 2010 (1,570,198.69) 

(+)Të ardhurat e vitit 2011 1,273,212.66   

(-)Shpenzimet e vitit 2011 791,106.66      

(-)Krijimi i Depozitave duke derdhur cash 2011 1,701,700.00   

(=)Diferenca (rezultati Financiare) (2,789,792.69) 

Pasqyra e të ardhura shpenzimeve
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7.1 Notere H.SH (V)”, me datë 02.09.2019, informon Komisionin se pranë zyrës noteriale nuk ka 

asnjë akt apo veprim noterial të kryer në emër dhe për llogari të shtetasve të subjektit të vlerësimit 

A.F si dhe personat e lidhur me të, as nga vetë, dhe as nga ndonjë përfaqësues me prokurë.  

Noterja në vijim të komunikimeve me Komisionin jep informacionin:  

Në cilësinë e përfaqësueses së posaëme të një shtetasi të tretë, i cili nuk bën pjesë në rrethin e 

personave të lidhur me subjektin, shtetësia A F. (bashkëshortja e subjektit të vlerësimit) ka kryer 

veprime juridike në emër dhe për llogari të të përfaqësuarit sipas tagrave të lëna nga ky i fundit në 

aktin e përfaqësimit “Prokurë e Posaëme”. 

Pas komunikimi të vazhdueshëm, notere H.SH  me shkresën e datës 12.2.2020 informon 

Komisionin se Shtetësja A.S.F(bashkëshortja e subjektit të vlerësimit)  ka kryer veprime noteriale 

në cilësinë e përfaqësueses së posacme  të një shtetasi të tretë F.N dhe konkretisht:  

1(një) dokument “Kontratë kapari” datë 18.9.2018;  

2(dy) dokumenta “Kontratë shitje pasurie të paluajtshme” datë 12.10.2018 dhe datë 

17.10.2018; 

2 (dy) dokumenta “Deklaratë me përmbajtje të tjera” datë 8.10.2018 dhe datë 2.11.2018.  

 

7.2 Komisioni konstaton se shtetasi F.P.N., është personi që ka mbajtur përkohësisht të birin e 

subjektit të vlerësimit në Amerikë sipas vetëdeklarimeve të personave.  Subjekti i vlerësimit NUK 

ka paraqitur në materialin Sqarime të datës 23.9.2020 apo në seancë dëgjimore datë 30.9.2020 

shpjegime mbi këto veprime juridike të kryera nga bashkëshortja e tij për llogari të shtetasit F.P.N.  

 

 8. Prokurë e Posaëme për përfaqësimin e subjektit të vlerësimit dhe personat e tjerë të 

lidhur me të, në administrimin, në favorin, të pasurive të luajtshme ose të paluajtshme 

ku janë pronarë apo bashkëpronarë. 

 

8.1 Noter A.N, me shkresën e datës 3.9.2019, informon Komisionin se është kryer një veprim 

juridik “Prokurë e Posaëme”, nga subjekti i vlerësimit dhe personat të lidhur me të, datë 

24.11.2013, ku cilësohet midis tjerave se “... N.S.F, M.XH.L, E.XH.H, A.XH.F  emërojnë S.XH.F 

të ketë të drejtë ti përfaqësoj në administrimin, në favorin, dhe për llogarinë tonë të pasurive të 

luajtshme ose të paluajtshme ku ne jemi pronarë apo bashkëpronarë...”  

 

8.2 Subjekti i vlerësimit në materialin “Sqarime” të depozituar në Komision me datë 23.9.2020, 

jep shpjegim midis të tjerave “....kjo prokurë ka lidhje me pasurinë e paluajtshme “apartament” 

përfituar nga subjekti i vlerësimit për vlerën 1/5 së pasurisë më datë 19.1.2017, bazuar në 

vendimin “Për Lëshimin e dëshmisë së trashëgimisë ligjore, duke përfituar teorikisht vlerën 

384.887.6 lekë (1/5 pjesë e 1.924.438 Lekë), bazuar në vlerën e rivlerësimit të pasurisë datë 

18.3.2017, kjo pasuri është tjetërsuar pasi me datë 9.12.2017 ja kam dhuruar pjesën time takuese 

vëllait S.XH.F i cili ka jetuar me prindërit....sqaroj se në këtë apartament të përfituar nga 

privatizimi, në emër të babait, unë skam jetuar asjnëherë. Është kjo arsyja e mosdeklarimit të 

pjesës takuese, të cilën unë e kam dhuruar....” 

 

8.3 Komisioni konstaton se subjekti i vlerësimit ka pasur në pronësi pasuri të paluajtshme dhe të 

luajtshme të padeklaruara, për të cilat i ka lënë prokurë vëllait të tij S.Xh. Frashëri. Kjo vërtetohet 

edhe nga pasuritë e konstatuara në hetimin administrativ dhe të padeklaruara në deklaratën veting. 

 

  9. Prokurë e posaçme për përfaqësim në procese gjyqësore:  
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9.1 Notere A.GJ, me shkresën e datës 23.1.2020, informon se është kryer një akt noterial 

konkretisht “Prokurë e Posaëme”, datë 04.11.2016, e përfaqësuar A. Frashëri emëron si 

përfaqësues Arben Frashëri ta përfaqësoj në gjykimin në Shkallën e Parë në Gjykatën e Apelit dhe 

në Gjykatën E Lartë që parashikon K.Pr.Civile për atë Institut procedurial që unë jam në këtë 

ështje pra paditës...” . 

Nga kjo rezulton se ka pasur procese gjyqësore për personat e lidhur me subjektin e vlerësimit.  

 

 

PËRFUNDIME PËR PROCESIN E VLERËSIMIT TË PASURISË  

 

31. Komisioni pasi shqyrtoi dhe analizoi provat e administruara nga hetimi dhe dëgjoi subjektin 

e vlerësimit në seancë dëgjimore konstaton se subjekti i vlerësimit dhe personat e lidhur me të 

kanë pasuri neto në datën 4.5.2018, kur ka dorëzuar deklaratën e pasurisë, në vlerën 5 049 944.55 

(pesë milion e dyzet e nëntë mijë e nëntëqind e dyzet e katër pikë pesëdhjetë e pesë) lekë. Kjo vlerë 

e pasurisë duke u krahasuar me pasurinë e subjektit të vlerësimit nga momenti i fillimit për herë të 

parë është rritur me 2 657 423.48 (dy milion e gjashtëqind e pesë dhjetë e shtatë mijë e katër qind 

e njëzet e tre pikë dyzet e tetë) Lekë (ose 211 %)  për një periudhë kohore  afërsisht prej 10 vitesh. 

Krijimi i pasurisë ndër vite, ka rezultuar me burime financiare të pamjaftueshme.  

 

32. Subjekti i vlerësimit gjatë periudhës së vlerësimit dhe personat e lidhur me të nuk kanë 

deklaruar në deklaratën e pasurisë konform Ligjit 12/2018 i ndryshuar, pasuri të cilat një pjesë janë 

përfituar dhe tjetërsuar, apo janë ende ekzituese në pronësi të subjektit të vlerësimit.  

- Subjekti i vlerësimit ka përfituar nga trashëgimia 1/5 e apartamentit pas vdekjes së të atit 

sipas Vendimit “Për Lëshimin e dëshmisë së trashëgimisë ligjore” nr * rep nr * kol dt 

19.1.2017, të cilin e ka dhuruar duke mos përfituar asnjë mjet monetar. Në këtë pasuri edhe 

pse nuk çmohet vlera e trashëgimisë, subjekti i vlerësimit e ka përfituar dhe më pas pasuria 

është tjetërsuar (nëpërmjet aktit të dhurimit), çka do të thotë që efekti është “Humbja”e 

realizuar43  bazuar kjo në parimin e të drejtës dhe detyrimit të konstatuar, por analiza 

financiare është kryer bazuar në parimin e arkëtim pagesave dhe si rrjedhojë transaksioni i 

fitimit të së drejtës dhe humbjes së saj janë transaksione jomonetare ( pra nuk ka pasur 

shkëmbim mjetesh monetare).  

- Subjekti i vlerësimit ka të drejta mbi pasurinë e paluajtshme “Pyll dhe tokë pyjore”, të 

përfituar nga trashëgimia në pjesën takuese 1/45 dhe të cilën nuk e ka deklaruar në 

deklaratën e pasurisë më datë 4.5.2018. (Vlera respektive është e pacaktuar në kartelën e 

pasurisë). 

- Ekziston një pasuri e paluajtshme e llojit “Shtëpi përdhese”e rrethuar me oborr, e cila sipas 

AKSH Berat është e llojit Truall me sipërfaqe 1646.20 m2 në ZK 8502 Berat në 

bashkëpronësi të B.Y dhe R.Y, për të cilin shtetasi Arben Frashëri, ka lidhur kontratë me 

OSHEE për furnizimin me energji elektrike në instancën Berat në vitin 2005 kontratë e cila 

është ende aktive.  

                                                 
43 Përfitimi= pasuria apartament me 1/5 pjesë: Dhurimi = pa përfitim të mjeteve monetare 
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- Të ardhura të padeklaruara nga interesa në depozita bankare përgjatë viteve, në banka të 

ndryshme, nga subjekti i vlerësimit dhe personat e lidhur me të, janë 1 302 474.41 (një 

milion e treqind e dy mijë e katërqind e shtatëdhjetë e katër pikë dyzet e një) Lekë.  

- Të ardhura nga punësimi i bashkëshortes së subjektit të vlerësimit në një subjekt privat të 

padeklaruar është 59 500 (pesë dhjetë e nëntë mijë e pesëqind) Lek dhe gjatë kësaj periudhe 

ka përfituar kompesim si bashkëshorte e policit në transferim, e cila është në kundërshtim 

me pikën 2 të VKM nr 507 datë 18.7.2003 “Për kompesimin per privacionet dhe humbjet 

që i shkaktohen punonjësit të policisë së shtetit, për shkak rë nevojave të punës dhe të 

shërbimit”, i ndryshuar.  

-Transaksionet e blerjes dhe shitjes së automjetit në pronësi të të birit të subjektit të 

vlerësimit, të cilat edhe këto janë të padeklaruara në deklaratën e pasurisë, dhe ka sjellë ulje 

të përfitimeve (kursimeve) neto në vlerën 270 810 (dyqind e shtatëdhjetë mijë e tetëqind e 

dhjetë) lekë. Gjithashtu nxjerrja e dokumentit “Vërtetim” nga njësia administrative- bashkia 

Durrës se i biri është banor në Durrës është joligjore.   

- Të ardhurat nga punësimi në shtetin Greqi në vlerën 5 045 600 Lekë janë nga burime jo të 

ligjshme, të cilat konsiderohen në vlerë “materiale”. Deklarimin në vlerën e përfituar 

subjekti i vlerësimit e jep vetëm në deklaratën e pasurisë për procesin e vlerësimit sipas 

ligjit 12/2018 i ndryshuar dhe nuk e ka përcaktuar këtë vlerë në ILDKPKI në momentin e 

deklarimit të pasurisë në vitet 2008, 2009, 2010, por thjesht i evidenton si zë “Të ardhura 

nga emigracioni” pa përcaktuar vlerë. Kjo cënon besueshmërinë e vlerës reale të përfituar 

gjatë emigracionit pa dokumentacione në shtetin Grek dhe aq më tepër që nuk ekzistojnë 

asnjë dokumentacion që të mund të cmohet në mënyrë të besueshme. Kjo vlerë e të 

ardhurave ka shërbyer si burim për krijimin e pasurive të paluajtshme dhe të luajtshme 

përgjatë jetës për subjektin e vlerësimit dhe personat e lidhur me të.   

- Të ardhurat e deklaruara dhe të përfituara, nga personi i lidhur E. Frashëri në vlerën                        

1 420 000 Lekë, rezultojnë të jenë të paligjshme, pasi për to nuk janë paguar kontributet për 

sigurimet shoqërore shëndetësore dhe detyrimi për tatimin mbi të ardhurat personale, fakt 

ky i deklaruar edhe nga vetë personi i lidhur me të E.Frashëri në deklaratën e pasurisë për 

procesin e vlerësimit kalimtar.   

 

33. Konkluzione lidhur me vlerësimin e pasurisë:  

Komisioni në përfundim të procedurës së kontrollit të pasurisë, bazuar në hetimin administrativ të 

kryer, duke verifikuar përputhshmërine e deklarimeve të subjektit me dokumentacionin e 

administruar si dhe duke analizuar ligjshmërinë dhe mjaftueshmërinë e burimeve financiare, në 

përputhje me pikën 6 të nenit 34 të ligjit nr. 12/2018, konstaton se: 

a) deklarimi i pasurisë nga subjekti i vlerësimit është jo i saktë dhe jo në përputhje me 

Ligjin,  

b) ka mungesë të burimeve financiare të ligjshme për të justifikuar pasurinë,  

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

 

 

IV – B.  KONTROLLI I FIGURËS: 

  

34.  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 
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atyre që janë të përfshirë apo kanë kontakte të papërshtatshme me personat e përfshirë në 

veprimtari kriminale. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

36. Subjekti vlerësimit Arben Xhafer Frashëri, 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 4.5.2018, brenda afatit ligjor të përcaktuar në ligjin 

12/2018, i ndryshuar 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit: 

 

37. Komisioni për të kontrolluar saktësinë e deklarimeve të subjektit të vlerësimit Arben Xhafer 

Frashëri44, në deklaratën për kontrollin e figurës, në zbatim të nenit 37, të ligjit 12/2018, kreu 

hetimin administrativ  në institucionet ligjzbatuese në Republikën e Shqipërisë.  

 

38. Nga informacionet e ardhura nga institucionet dhe agjencitë ligjzbatuese si dhe bazuar në 

relacionin e pjesshëm të deklasifikuar me vendimet e KDZH, nr ***, datë 2.9.2020, nr *** datë 

2.9.2020 dhe nr *** datë 2.9.2020, ka rezultuar si vijon: 

 

1. Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar me shkresën nr *** prot dt 10.7.2019 

informon Komisionin se Arben Xhafer Frashëri është i pajisur me Certifikatë Sigurie Personelit 

(CSP) me nivel të CSP “Tepër sekret”,  data e lëshimit 11.5.2018  me afat të vlefshmërisë deri në 

10.05.2023.  

 

2. Autoriteti për Informimin mbi Dokumentat e Ish-Sigurimit të Shtetit  me shkresën nr *** 

prot dt 20.9.2019, informon se shtetasi Arben Xhafer Frashëri nuk rezulton të ketë qenë person në 

ndjekje për spiunazh apo terrorizëm, të ketë qenë anëtar bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish 

sigurimi i shtetit deri në 2 korrik 1991. 

 

3. Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, me shkresën nr. **** prot, datë 11.7.2019, 

informon se pas verifikimeve të kryera shtetasi Arben Xhafer Frashëri nuk është i regjistruar për 

veprimtari kriminale. 

 

                                                 
44 dhe sipas rastit edhe për personat e lidhur me të sipas përbërjes së certifikatës në momentin e fillimit të marrëdhënies së punës për herë të parë në SHÇBA dhe në Drejtorinë e Policisë, kjo pasi pozicionet e punës në të dyja 

institucione janë objekt i fushës së zbatimit të ligjit 12/2018, i ndryshuar.  
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4. Ministria  e Drejtësisë, Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve nëpërmjet komunikimit 

elektronik datë 10.7.2019 informon se në bazë të verifikimeve të kryera në regjistrin e gjendjes 

gjyqësore shtetasi Arben Xhafer Frashëri rezulton i pa dënuar.  

 

5. Avokati i Popullit  me shkresën nr. **** prot, datë 7.8.2019 informon se për shtetasin Arben 

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

nisura.  

 

6. Prokuroria e Përgjithshme, Drejtoria Gjyqësore, me shkresën nr. ***, dt. 20.9.2019 si edhe 

me  shkresën nr **** prot /** datë 19.12.2019, informon Komisionin se Prokuroritë pranë 

Gjykatave të Shkallës së Parë; Tiranë, Kukës, Dibër, Elbasan, Shkodër, Pukë, Përmet, Kurbin, 

Gjirokatër, Kavajë, Durrës, Korëë, Tropojë, Mat, Lezhë, Berat, Krujë, Vlorë, Pogradec, Lushnje, 

Sarandë, Fier dhe Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë konfirmojnë  se për 

shtetasit midis tyre Arben Xhafer Frashëri nga 1.1.2009 dhe deri në kthimin e përgjigjes nuk është 

nxjerr urdhër ndalimi, nuk ka kërkuar masa për sigurim personal, nuk është marrë në cilësi si i 

pandehur apo person nën hetim, nuk ka pasur regjistrim të veprave penale, nuk ka urdhër 

ndërkombëtar të ndalimit.  

 

7. Institucioni / Agjencia Ligjazbatues, me shkresën  nr.****prot, datë 2.10.2019 niveli i 

klasifikimit “Sekret”, me shkresën  nr ***/*prot datë 16.10.2019 niveli i klasifikimit “Sekret”, dhe 

me shkresën nr ****/* prot datë 22.10.2019 niveli i klasifikimit “Sekret”, nga verifikimet e kryera 

informon se për shtetasin Arben Frashëri, disponohen të dhëna për përfshirje në veprimtari të 

kundraligjshme, që i përkasin viteve 1998, 1999, 2010, në vijim informacionet e deklasifikuara 

me Vendimin e KDZH nr ***/* prot datë 2.9.2020:  

a) Informacioni nr *** datë 15.3.1998 drejtuar ******** nga **** me lëndë Ïnformacione 

për implikime në veprimtari të kundraligjshme të disa punonjësve në Drejtorinë e Policisë 

Berat”....  “për kalimin e boteve të naftës kondrabandë nëpërmjet përvetësimit të saj në 

tubacionet e Kucovë-Marinë, (***) ka bashkëpunuar me shefin e krimeve të Komisariatit 

të Policisë nr 2 Arben Frashëri....” 

b) Informacioni i datës 16.03.2010, ... në lidhje me hetimin e aktivitetit të tij në atë periudhë  

është marrë Arben Frashëri i cili është zv Drejtori i Drejtorisë së Policisë së Qarkut 

Durrës. Arben Frashërit i është dhënë një shume mjaft e madhe parash, që më pas e ka 

ndihmuar për të mos marrë ndonjë dënim të rëndë... 

c) “Informacioni i datës 12.2.1999 nga punonjës i ***  si pjesë e veprimtarisë operative 

gjurmuese shkëputet informacioni duke evidentuar subjektin e vlerësimit të përfshirë në 

veprimtari  të kundraligjshme dhe konkretisht me kondrabandë nafte. ..” 

d) Informacioni nr *** datë 3.7.1998 ...i marrë nga burime operative dhe legale rezulton se 

në datë 24.6.1998, si rezultat i një aksidenti në afërsi të Vorës është dëmtuar automjeti tip 

“Golf” me targa BR ****A, i cili drejtohet nga inspektori i plocisë kriminale L.N. efektiv 

i Komisariatit të Policisë nr. 2 të Drejtorisë së Policisë Berat. Në këtë automjet udhëtonte 

edhe shefi i krimeve të këtij komisariati, z. Arben Frashëri. Automjeti në fjalë ka qenë i 

bllokuar nga Policia Kriminale e Komisariatit nr 2 Berat si provë materiale....Nga 

verifikimet.... rezulton se ky automjet më datë 20.6.1998, është tërhequr nga parkimi ku 

ndodhej i bllokuar si provë materiale nga L.N. dhe Arben Frashëri për tu përdorur për 
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shërbime të vecanta..., Ndërsa ditën që ka ndodhur aksidenti është përdorur për punë 

private…”. 

e) Informacioni i datës 20.2.1999 rezulton se mbi 6-muaj subjekti i vlerësimit është i përfshirë 

në veprimtari  të kundraligjshme dhe konkretisht me kondrabandë nafte, gjatë periudhës 

kur subjekti i vlerësimit ka qenë në detyrë Shef i Krimeve të Komisariatit nr 2 të Drejtorisë 

së Policisë Berat. 

f) informacioni i datës 26.7.1999 ku informon se subjekti i vlerësimit është i përfshirë në 

veprimtari  të kundraligjshme dhe konkretisht me kondrabandë nafte. 

g) Informacioni nr **** datë 21.7.1999 :Mbi disa punonjës policie të inkriminuar”, ku ndër 

të tjera thuhet “...Në veprimtari të kundraligjshme janë përfshirë disa punonjës policie 

ndër të tjera dhe Arben Frashëri, punonjës policie në Tiranë...”  

Këto materiale nuk  kanë vijueshmëri,  nuk janë thelluar/ sqaruar dhe vërtetuar më tej. 

 

Komisioni ka kryer hetim të thelluar administrativ në institucionet / agjencitë ligjzbatuese në vend, 

bazuar në informacionet e marra me nivel klasifikimi “Sekret” nga institucioni/agjencia 

ligjzbatuese në vend, për shtetasin Arben Xhafer Frashëri.   

 

Subjekti i vlerësimit për të dhënat dhe informacionet e deklasifikuara ka parashtruar 

argumentimet e tij në materialin Sqarime të datës 23.9.2020, dhe në seancë dëgjimore, përfaqësuesi 

ligjor u shpreh ndër të tjera; “...në lidhje me pretendimet se ka informacione nga institucione 

ligjzbatuese në vend mbi dyshime të arsyshme  për përfshirjen në veprimtari të kunërligjshme këto 

dyshime, këto informacione ne i përjashtojmë duke mos i konsideruar fare, klienti im ka punuar 

për një periudhë tepër të gjatë, me përkushtim duke u përballur me një kohë shumë të vështirë me 

krimin në shumë vënde, në shumë rrethe të vëndit  dhe qëndron vetem ajo që tha që u shpreh 

relatoria që vlerësimet për të janë vetëm shumë të mira. Këto institucione ligjzbatuese që kanë 

patur dhe informacione duhet të ishin thelluar, nëse ishin të vërtetë edhe në zbatim tyre të 

detyrimeve ligjore duhet të ishin thelluar, do t’i ndiqnin në vijueshmëri do të ishin thelluar dhe 

konsideruar, sqaruar dhe vertetuar ato, sepse ishte një punonjës policie, i cili nëse do të kishte 

informacione do ta dëmtonte shtetin më shumë se sa do ta dëmtonte atë me punën e tij për deri sa 

nuk janë thelluar janë informacione për të cilen dhe komisioni nuk duhet ti marr në konsiderat…” 
 

Këto argumenta / shpjegime, nuk u shoqëruan me dokumentacione ligjore për të provuar të 

kundërtën e gjetjeve.  

 

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

klasifikimit “Sekret”, dhe me shkresën e tij nr ***/* prot datë 6.11.2019 niveli i klasifikimit 

“Sekret”,  informon Komisionin se për shtetasit  Arben Frashëri, A. Frashëri dhe E. Frashëri janë 

kryer transaksione bankare në vlera të konsiderueshme në bankën ***** dhe nga të dhënat e 

sistemit elektronik, nuk rezultojnë raportime për aktivitete të dyshimta për shtetasit e sipërcituar. 

 

9. Banka ******* e pyetur për transaksionet e shtetasve Arben Frashëri, A.Frashëri dhe 

E.Frashëri, informon Komisionin me shkresën nr.**/* prot, datë 30.12.2019 se nuk disponojnë 

dokumentacion justifikues për burimin e të ardhurave. Analiza e detajeve të veprimeve bankare 

nga Bashkëshortja e subjektit të vlerësimit janë paraqitur në vlerësimin e pasurisë seksioni i 

“Pasuri të padeklaruara në deklaratën e pasurisë për procesin e vlerësimit kalimtar të 

punonjësve”.  
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10. Banka ******* e pyetur për transaksionet e shtetasve Arben Frashëri dhe E.Frashëri, informon 

Komisionin me shkresën nr. ***, datë 08.11.2019 se : 

Arben Xhafer Frashëri i datëlindjes 08.04.1962, është klient i bankës me nr. Llogarie në 

lekë ****, me gjendje 22 lekë; llogari në valutë me nr. ***, me gjendje 0.48 euro; llogari 

në valutë me nr. ****, me gjendje 6.13 USD;  

E.A.F i datëlindjes 08.11.1988, është klient i bankës, ka llogari në lekë me nr. ******, me 

gjendje 250 lekë. Njëkohësisht është kredimarrës për një kredi të marrë me datë 10.09.2019, 

në shumën 121,491 lekë. Aktualisht detyrimi i pa shlyer i kredisë është 114,741.50 lekë. 

 

11. SHÇBA me shkresën nr ****/* prot dt 28.10.2019 informon Komisionin me formularët e 

vetëdeklarimit për subjektet e vlerësimit. Nga shqyrtimi i dokumentacionit konstatohet se shtetasi 

Arben Frashëri ka vetëdeklaruar më datë 27.4.2016 se; 

- Nuk ka qenë i dënuar ndonjëhere me vendim gjyqësor të formës së prerë nga një autoritet 

gjyqësor shqiptar ose i huaj 

- Nuk ka qenë i dënuar me burgim me vendim gjyqësor 

- Nuk ka qenë ndonjëherë në hetim ose gjykim nga një autoriteti i huaj për kryerjen e një 

vepre penale 

- Nuk ka qenë ndonjëherë i ndaluar apo i arrestuar nga organet ligjzbatuese për kryerjen e 

një vepre penale 

- Nuk janë caktuar ndonjëherë masë shtrënguese e sigurisë personale në fuqi 

- Nuk është lëshuar ndonjëherë ndaj personit një urdhër kërkimi ndërkombëtar lidhur me 

kryerjen e veprave penale 

- Nuk është marrë ndonjëherë masa e dëbimit nga një shtet i huaj 

- Ka jetuar jashtë territorrit te Republikës së Shqipërisë për më shumë se një muaj dhe 

plotëson se ka jetuar në Greqi për periudhën Dhjetor 1994 ÷ Qershor 1996. 

 

Komisioni konstaton se midis vetëdeklarimeve të subjektit të vlerësimit ka pasaktësi për 

periudhën e qëndrimit në shtetin Greqi, sepse në deklaratën e pasurisë për procesin e 

vlerësimit kalimtar subjekti i vlerësimit ka deklaruar periudhën Nëntor 1994 ÷ 30 Korrik 

1997. 

 

12. Komisioni bazuar në informacionin e marrë nga sistemi TIMS konstaton se Subjekti i 

Vlerësimit ka lëvizur edhe me mjetin AA *** NO. Si rrjedhojë i drejtohet DPSHTRR, në lidhje 

me automjetet që ka lëvizur subjekti i vlerësimit, e cila me shkresën nr ****/* dt 28.1.2020 

informon Komisionin duke bashkëlidhur dosjet e mjeteve. Bazuar në informacionin e dosjes së 

automjetit AA***NO rezulton se është në pronësi të shtetasit A.K.Sh, i datëlindjes *.**.****. Ky 

automjet me targa AA *** NO është blerë nga A.K.SH më datë 29.2.2016 dhe është shitur në 31 

Tetor të vitit 2016. Periudha e lëvizjes së subjektit të vlerësimit është 12.7.2016; 28.7.2016 

dhe 29.7.2016. Nga informacioni publik rezultoi se shtetasi A.SH është person me precedent penal 

dhe si rrjedhojë Komisioni  iu është drejtuar institucioneve si vijon për marrjen e informacionit 

për shtetasin A.SH, për kryerjen e një hetimi të thelluar lidhur me pasjen ose jo të kontakteve të 

papërshtatshme të subjektit të vlerësimit. 
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12.1 Prokuria pranë Gjykatës së Shkallës së parë Tiranë me shkresën nr ****/* prot datë 

23.6.2020 infomon Komisionin se për shtetasin A.K.Sh. janë rregjistruar e dërguar për gjykim 

procedimet penale. 

-  nr *** viti 2014, për veprën penale të parashikuar në nenin 197 të Kodit Penal, data e 

dërgimit për gjykim 12.10.2015 

- nr **** viti 2014, për veprën penale të parashikuar në nenin 197 të Kodit Penal data e 

dërgimit për gjykim 2.7.2014 

- nr *** viti 2017, për veprën penale të parashikuar në nenin 197 të Kodit Penal data e 

dërgimit për gjykim 23.11.2017 

- nr *** viti 2014, për veprën penale të parashikuar në nenin 245/1 të Kodit Penal data e 

dërgimit për gjykim 24.7.2015 

 Bashkëlidh kopje të kërkesave për gjykim dhe vendimet e formës së prerë për cdo procedim.   

 

12.2 Nga Vendimi i Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë nr *** datë 25 Janar 2016 dhe 

Vendimi i Gjykatës së Apelit,  nr **** datë 7.10.2016 rezulton se shtetasi A.SH, ka qenë person 

i dënuar për veprën penale “Ushtrim i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë 

funksione publike”, të parashikuar nga neni 245/1 pg 2 të Kodit Penal , përpara periudhës së 

lëvizjes me subjektin e vlerësimit Arben Frashëri. 

 

 

12.3 Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit me shkresën përcjellëse nr **** prot dt 

19.5.2020 informon për hyrjet e daljet e shtetasit A.K.SH. Nga shqyrtimi i dokumentacionit arrihet 

të kryqëzohen të dhënat dhe të konstatohet se subjekti i vlerësimit dhe personat e lidhur me të kanë 

lëvizur me shtetasin A.K.Sh i datëlindjes *.**.***, dhe me makinën e këtij të fundit,  hyrje dalje 

brenda ditës (brenda 24 orëve) në datat 12.7.2016, 28.7.2016 dhe 29.7.2016. Data 12, 28 dhe 29 

janë ditë jave (e martë, e enjte, e premte).  

 

12.4 Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile me shkresën nr *** prot datë 26.5.2020, 

infomon Komisionin se me emrin A.K.Sh. është vetëm një person i datëlindjes *.**.****. 

 

12.5 Komisioni konstaton se nga hetimi administrativ ka rezultuar se subjekti i vlerësimit dhe 

personat e lidhur me të, kanë kontakte me shtetasin A.K.SH., i cili rezulton i  dënuar për veprën 

penale “Ushtrim i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike”, të 

parashikuar nga neni 245/1 pg 2 të Kodit Penal.  

 

12.6 Gjatë kësaj periudhe subjekti i vlerësimit ka ushtruar funksionin Drejtor në Drejtorinë e 

SH.Ç.B.A.-së, Tiranë, njëkohësisht disponon edhe mjet transporti për përdorim vetjak, dhe 

rezulton se ka udhëtuar së bashku me personat e lidhur me të (bashkëshortja, djemtë) me shtetasin 

A.K.SH dhe mjetin e tij. 

 

12.7 Subjekti i vlerësimit në materialin “Sqarime” të depozituar në Komision me datë 23.9.2020, 

jep shpjegim midis të tjerave si vijon:  

“... ky shtetas është shok lagje i djemve.... dhe unë e bashkëshortja e kemi përdorur si taksi në 

udhëtime vajtje –ardhje.” 
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“...Unë e kam njohur si shok të djalit me emrin N** dhe jo më shumë. Djemtë e mi e njohin thjesht 

si shok kalceto dhe nuk është se kanë shoqëri të madhe. ....në një bisedë të bërë në lokalin e tij.....na 

sygjeroi që nëse doni meqë kam patentë dhe siguracion ndërkombëtar mund tju shoqëroj unë...”  

“....Nuk kam pasur asnjë informacion se ky shtetas ka qenë i dënuar për ndonjë vepër penale. 

Vetëm nga informacioni Juaj kam marrë vesh se ka qenë referuar nga SHÇBA Tiranë dhe i dënuar 

nga Gjykata.  Në atë kohë unë kam qenë Punonjës në Drejtorinë e Përgjithshme e SHÇBA-së. “ 

“... Në asnjë rast dhe në asnjë moment puna ime nuk më ka lidhur me këtë person as ta favorizoj 

dhe as ta përkrah dhe as të qendroj me me atë apo të jem mik i tij...” 

“...Tani kam marrë vesh se vëllai i tij është punonjës policie dhe është punonjës korrekt...” 

“...veprat penale që rëndojnë mbi të nuk janë vepra penale të cilat nuk kanë rëndësinë e veprave 

penale si trafiqet e paligjshme, vrasjet, por janë Ushtrim i paligjshëm organizim i lojrave të 

fatit...” 

Dhe në seancë dëgjimore datë 30.9.2020 përfaqësuesi ligjor i subjektit të vlerësimit u 

shpreh“....Kërkoj të merren në konsiderat parashikimet e nenit 39, 40, e 41 të ligjit nr. 12/2018...” 

 

12.8 Komisioni konstaton në sqarimet e subjektit të vlerësimit se përdorimi si taksi, nënkupton 

edhe pagesat e kryera për taksi dhe subjekti nuk ka bashkëlidhur asnjë dokument ligjor për ta 

provuar këtë fakt të shprehur prej tij dhe që shtetasi A.K.SH të ketë licensë për ushtrimin e 

transportit të njerëzve shërbim taksi dhe që paguan taksat ndaj shtetit.  

Në relacionin e dërguar subjektit të vlerësimit, Trupa e Vlerësimit nuk ka përmendur në asnjë fjali 

apo paragraf se ka pasur referim nga SHÇBA për shtetasin A.K.SH., sic shprehet subjekti i 

vlerësimit  “...Vetëm nga informacioni Juaj kam marrë vesh se ka qenë referuar nga SHÇBA 

Tiranë”.  Gjendja gjyqësore e shtetasit A.K.SH është konstatuar nga hetimi i kryer nga Komisioni 

nisur nga indiciet e informacioneve publike. 

Subjekti i vlerësimit gjatë periudhës që ka udhëtuar me shtetasin A.K.SH të dënuar për vepra 

penale, ka ushtruar funksionin si vijon:  

 Urdhër nr. *****, datë 28.07.2015, “Për transferimin dhe caktimin në detyrë të një 

punonjësi të SH.Ç.B.A.-së”, ku z.Arben Frashëri, aktualisht Shef në Sektorin e 

Drejtimit të Hetimit pranë Drejtorisë së Kërkimit dhe Hetimit, për nevoja pune 

transferohet nga ky pozicion dhe emërohet Drejtor në Drejtorinë e Sh.Ç.B.A-së 

Tiranë. 

 Urdhër nr. *****, datë 21.12.2018, “Për emërimin dhe caktimin në detyrë të një 

punonjësi të SH.Ç.B.A.-së, z.Arben Frashëri, me gradën “Drejtues i Parë”, 

aktualisht me detyrë Drejtor i Drejtorisë së SH.Ç.B.A.-së Tiranë, për shkak të 

ndryshimeve sturkturore caktohet në detyrë Drejtor i Drejtorisë Rajonale Tiranë të 

SH.Ç.B.A.-së. 

Nga sa më sipër konstatohet se subjekti i vlerësimit gjatë periudhës që ka udhëtuar me shtetasin 

A.K.SH. ka ushtruar funksion të rëndësishëm Drejtor i Drejtorisë së SH.Ç.B.A.-së Tiranë dhe jo 

sic shprehet në mënyrë të përgjithshme në sqarime që kam qenë Punonjës në Drejtorinë e 

Përgjithshme e SHÇBA-së. 

 

12.9 Lidhur me veprat penale për të cilat është proceduar dhe dënuar shtetasi A.K.SH, subjekti i 

vlerësimit në parashtrimet e tij me shkrim depozituar në Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit, në 

datë 23.09.2020, por dhe në seacën dëgjimore të datës 30.9.2020, ka argumentuar se ... “Veprat 

penale që rëndojnë mbi të janë vepra penale të cilat nuk kanë rëndësinë e veprave penale si trafiqet 

e paligjshme, vrasjet, gjobvëniet por janë ushtrim i paligjshëm organizim i lojrave të fatit...”  
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Qëndrimi i Komisionit: 

 

Në lidhje me objektin e veprës penale të parashikuar nga neni 245/1 i Kodit Penal “Ushtrimi i 

ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike”, vepër e cila parashikohet  

në Kreun VIII të Kodit Penal, “Krime kundër Autoritetit të Shtetit”, Komisioni vëren se qëllimi i 

mbrojtjes së marrëdhënies juridike nga norma penale e parashikuar në nenin 245/1 të Kodit Penal, 

është mbrojtja dhe ruajtja e ushtrimit të ligjshëm të funksioneve publike, si dhe ruajtja e besimit 

që individët kanë tek funksionarët që ushtrojnë detyra publike në përputhje me parimin e 

ligjshmërisë dhe besnikërisë së ushtrimit të detyrës publike, duke i shërbyer me përpikëri vetëm 

interesave publikë në mënyrë të paanshme dhe objektive.  

 

Në këtë kuptim, kontaktet jo rastësore të subjektit të vlerësimit, shoqërimi me persona të dënuar 

për veprën penale të parashikuar nga neni 245/1 “Ushtrimi i ndikimit të paligjshëm ndaj personave 

që ushtrojnë funksione publike”, gjatë kohës që subjekti i vlerësimit ka ushtruar funksione të 

rëndësishme në strukturat e sigurisë në vend, atë Drejtorit të Drejtorisë së SH.Ç.B.A.-së Tiranë, 

janë në kundërshtim me qëllimin e ligjit 12/2018, i ndryshuar, ku përcaktohet se: “Qëllimi i 

këtij ligji është vlerësimi kalimtar dhe periodik i punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së 

Republikës dhe Shërbimit të Çështjeve të Brendshme dhe Ankesave në Ministrinë e Brendshme, 

për të siguruar institucione të forta e të besueshme, me profesionistë me integritet”. 

 

Gjithashtu kontaktet jo rastësore, të subjektit të vlerësimit, shoqërimi me persona të dënuar për 

veprën penale të parashikuar nga neni 245/1 “Ushtrimi i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që 

ushtrojnë funksione publike”, gjatë kohës që subjekti i vlerësimit ka ushtruar funksione të 

rëndësishme në strukturat e sigurisë në vend, atë Drejtorit të Drejtorisë së SH.Ç.B.A.-së Tiranë, 

janë në kundërshtim dhe me vetë ligjin organik që normon veprimtarinë e SHÇBA-së, Ligji Nr 

70/2014 “Për Shërbimit për Çështjeve e Brendshme dhe Ankesat në Ministinë e Punëve të 

Brendshme, neni 5 shkronja “c”, përcaktohet se, Objekt i veprimtarisë së shërbimit janë: Ruajtja 

e integritetit të punonjësve të strukturave.  

 

12.10 Komisioni në përfundim të hetimit bazuar në dokumentacionet dhe provat e administruara 

nga institucionet ligjzbatuese në Republikën e Shqipërisë konstaton se veprimi i lëvizjes së 

subjektit të vlerësimit me shtetasin A.K.SH cënon figurën e subjektit të vlerësimit, për garantimin 

e zbatueshmërisë së legjislacionit në vend si edhe është në kundërshtim edhe me nenin 2 të ligjit 

12/2018 i ndryshuar ku citohet se “Qëllimi i këtij ligji është vlerësimi kalimtar dhe periodik i 

punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit të Çështjeve të Brendshme dhe 

Ankesave në Ministrinë e Brendshme, për të siguruar institucione të forta e të besueshme me 

profesionistë me integritet.” 

 

39. Denoncime nga publiku për subjektin e vlerësimit, nuk ka pasur deri në momentin e 

përgatitjes së raportit “Relacion” nga trupa e vlerësimit.  

 

40. Urdhëri i psikologut, me shkresën “Raport vlerësimi psikologjik me nr *** datë 1.7.2020, 

informon në seksionin Konkluzione  se “... Në bazë të  rezultateve të përfituara gjatë realizimit të 

vlerësimit psikologjik, konkludohet se subjekti Arben Frashëri; 
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 Aktualisht nuk paraqet probleme të shëndetit mendor, ndaj është mendërisht i aftë 

të funksionojë në aspektin okupacional, ndërpersonal, social dhe familjar. 

 Paraqet marrëdhënie të stabilizuara personale dhe ndërpersonale 

 Subjekti nuk paraqet problematika të shfaqura 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.  

 

41.  Përfundime për kontrollin e figurës: 

 

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

Arben Xhafer Frashëri nëpërmjet, (i) analizimit dhe verfikimit të të dhënave të deklaruara nga 

subjekti i vlerësimit në deklaratën e figures; (ii) analizimit dhe verifikimit të të dhënave të 

mbledhura nga institucionet dhe agjencitë ligjzbatuese; arrin në përfundimin se: 

  

a) Nga institucionet/ agjencitë ligjzbatuese të përcaktuara në ligjin nr 12/2018 i ndryshuar, 

konstatohet se për subjektin e vlerësimit ka informacione, raportime të vijueshme, në mënyrë 

kronologjike, për periudha të caktuara kohore se gjatë ushtrimit të funksionit të tij si punonjës në 

Policinë e Shtetit, është përfshirë në veprimtari të kundraligjshme; 

b) Këto informacione edhe pse nuk janë thelluar, sqaruar më tej nga institucionet/ agjencitë 

ligjzbatuese, përbëjnë shkak për dyshim të arsyeshëm për cënimin e figurës së subjektit të 

vlerësimit; 

c) Subjekti i vlerësimit ka kontakte me persona të dënuar për veprën penale të “Ushtrimit të 

ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike“, të parashikuar nga neni 

245/1 pg 2 të Kodit Penal. 

  

Komisioni konstaton se nga tërësia e rrethanave dhe fakteve të dala gjatë hetimit administrativ, 

ekziston dyshimi i arsyeshëm, në lidhje me raportimet e bëra nga agjencitë dhe institucionet 

ligjzbatuese, të cilat kanë qenë të shtrira në kohë në mënyrë kronologjike, dhe në përfundim se: 

 

a) ka informacione nga institucione përgjegjëse të përcaktuara në këtë ligj që tregojnë se 

punonjësi ka kontakte me persona të dënuar për vepra penale, të parashikuar nga neni 

245/1 pg 2 të Kodit Penal. 

b) ka informacione nga institucionet ligjzbatuese në vend mbi dyshime të arsyeshme për  

përfshirjen në veprimtari të kundërligjshme shfaqur në formën e shpërdorimit të detyrës. 

Edhe pse këto informacione nuk janë thelluar, ato janë në mënyrë kronologjike të 

shpërndara ndër vite. 

c) cënohet figura e subjektit të vlerësimit si punonjës i përshtatshëm për vazhdimin e 

detyrës. 

 

IV – C.  VLERËSIMI I AFTËSIVE PROFESIONALE: 

  

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

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

rregullave të etikës; (iii) i përmbushjes së detyrave nga punonjësi,sipas legjislacionit që rregullon 
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veprimtarinë e punonjësit të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, në përputhje dhe 

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

 

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

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

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

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

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

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

të cilët janë përgatitur në ushtrim të detyrave funksionale të subjektit të vlerësimit. 

 

44. Sipas pikës 2 dhe 3 të nenit 44 të Ligjit 12/2018 periudha e vlerësimit të aftësive profesionale  

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

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

 

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

ligjzbatuesve, konstaton se: 

 

a- niveli i arsimimit dhe i trajnimit në përputhje me gradën dhe/ose pozicionin, 

 

45.1 Subjekti i vlerësimit Arben Frashëri ka kryer arsimin si më poshtë; 

 Subjekti i vlerësimit është diplomuar në viti 1982 – 1985 ka mbaruar Shkolla e Lartë të 

Ministrisë së Punëve të Brendshme profil Ushtarak “Kufi”,  

 Nga viti 1991-2000, ka mbaruar “Akademinë e Rendit Publik”45, pa shkëputje nga puna 

nga viti 1991 deri në vitin 2000.  

Deklarimi i subjektit të vlerësimit, në formularin e vetëvlerësimit professional, është 

jo i saktë pasi ka plotësuar arsimin për periudhën 1997-2000. 

 Diploma “Diplomë e nivelit parë” në “Drejtësi”, e lëshuar më datë 12.07.2008, nga ish-

Shkolla e Lartë Universitare, Jopublike, “Universiteti Kristal” , nuk  është e vlefshme në 

Republikën e Shqipërisë, kjo në bazë të përgjigjes nga Ministria e Arsimit Sportit dhe 

Rinisë, për mosnjohje të diplomës së ciklit të pare të studimit “E drejta penale”, e Fakultetit 

të Drejtësisë, Universiteti “Kristal”, Tiranë, nga viti 2005 deri në vitin 2008, për shkak të 

mos akreditimit të këtij programi të studimit. 

 Është në ndekje të studimeve që nga viti 2014, në ciklin e dytë Master Shkencor në 

Universitetin e Shkodrës Luigj Gurakuqi. 

Trajnimi në përputhje me gradën dhe/ose pozicionin;  

 

45.2 Gjatë viteve të punës në SHÇBA subjekti nuk është angazhuar në aktivitete profesionale, 

apo trajnime duke cënuar gërmën dh, të nenit 22 “Detyrimi i respektimit të ligjit dhe formimit 

professional”, të Ligjit 70/2014, “Për shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në 

Ministrinë e punëve të Brendshme” në të cilën citohet “përmirëson aftësitë profesionale nëpërmjet 

formimit profesional dhe trajnimeve të vazhdueshme të financuara nga fondet publike”.  

                                                 
45 VKM nr. 281, datë 02.06.2000, ku është vendosur:  pika 1. Akademia e Policisë është shkollë e lartë dhe institucioni i vetem përgjegjës për realizimin e arsimimit policor të punonjësve të Policisë së Shtetit.  
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45.3 Gjatë gjithë karrierës evidentohet një numër jashtëzakonisht i vogël i trajnimeve, bazuar në 

dokumentacionin që administrohet në Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit. 

 

b- Ecuria disiplinore e subjektit të vlerësimit; 

45.4 Subjekti i vlerësimit për periudhën e punës 2017, ka një masë disiplinore “Vërejtje me 

Shkrim” e cila pas përfundimit të afatit  rezulton e shuar. Në pyetësorin shtesë të dërguar nëpërmjet 

komunikimit elektronik subjekti i vlerësimit nuk ka plotësuar saktë dhe me vërtetësi faktin që të 

ketë marrë masë disiplinore e cila rezulton e shuar. Gjatë gjithë karrierës së tij profesionale ka 

gjithsej 1 (një) masa disiplinore, e cila aktualisht është e shuar 

c- Ecuria në karrierë dhe procesi i fitimit të gradës, sipas legjislacionit në fuqi; 

45.5 Subjekti i vlerësimit Arben Frashëri  ka nisur marrëdhëniet për herë të parë në SHÇBA sipas 

Urdhërit nr. **** prot. datë 11.04.2014, nga  Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm,  “Për emërimin 

dhe caktimin në detyrë të një punonjësi të SHKB-së”, ku evidentohet midis tjerave “...z. Arben 

Frashëri me arsim të lartë në Akademinë e Policisë dhe Juridik si dhe me ekspriencë punë më 

shumë se 25 vjeëare në funksionet e hetimit në Policinë e Shtetit dhe me gradën K/Komisar, pasi 

është shpallur fitues nga konkurimi i zhvilluar për funksionet e lira në Sh.K.B, pranohet në 

strukturat e Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm dhe caktohet në detyrë Shef i Sektorit të Drejtimit 

të Hetimit pranë Departamentit të Kërkimit dhe Hetimit. Bazuar në nenin 69 pika 5/d të Ligjit nr. 

10002, datë 06.10.2008, “Për Shërbimin e Kontrollit të Brendshëm në Ministrinë  e Brendshme” 

i jepet grada “Drejtues i Parë”.   
Në vijim me Urdhërin me nr. ***** prot. datë 11.04.2014, nga  Shërbimi i Kontrollit të 

Brendshëm,  “Për punonjësin në periudhë prove”, caktohet punonjësi që mbikqyr dhe kontrollon 

veprimtarinë në kohë prove z.Z.SH.  

Për sa më sipër konstatohet se Grada i është dhënë direkt me nisjen e marrëdhënieve të punës, pa 

nisur dhe pa përfunduar periudha e provës për funksionin që do të ushtronte.  

 

45.6 Komisioni konstaton se për  gradat e tjera të fituara nga subjekti i vlerësimit rezultojnë 

konform ligjit. Ecuria e fitimit të gradave ndër vite lidhur me ecurinë e subjektit të vlerësimit në 

grada, konstatohet se në strukturat e policisë kanë qenë konform Ligjive në fuqi të Kohës.  

Nga kartela personale e Arben Frashëri, konstatohet se ka hequr dorë nga grada “Drejtues”46 duke 

kaluar në gradën Kryeinspektor si dhe ka hequr dorë nga grada “Drejtues i Parë i Shërbimit”47 

duke kaluar në gradën Drejtues i Shërbimit gradë të cilin e mban edhe aktualisht në përfundim të 

procesit të vlerësimit si edhe kryen funksionin e Drejtorit të Drejtorisë Rajonale Fier-Berat në 

SHÇBA.   

Pra gjatë gjithë karrierës ka hequr dorë nga grada që disponon gjithsej 2(dy) herë dhe po 2(dy) 

është edhe numri maksimal që lejohet për uljen në gradë me kërkesë të punonjësit, sipas 

legjislacionit të fushës.  

 

45.7 Vlerësimet e punës nga eprorët ndër vite lidhur me subjektin e vlerësimit Arben Frashëri janë 

“shkëlqyshëm” dhe “Shumë mirë”. 

 

                                                 
46 Urdhër nr. ****, datë 26.02.2010, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit. 
47 Urdhër nr. ****, datë 01.03.2019, SHÇBA 
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45.8 Komisioni bazuar në VKM nr 740 datë 5.11.2014 “Për përcaktimin e funksioneve 

korresponduese për gradat e personelit operacional në Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe 

Ankesat, në Ministrinë e Punëve të Brendshme” konstaton se funksioni “Drejtor Drejtorie në nivel 

vendor” i korespondon gradës “Drejtues i Parë i Shërbimit” dhe jo gradës “Drejtues i Shërbimit”, 

apo gradës tjetër “Kryeinspektor” të parashikuara në Strukturën Organike të miratuar me Urdhërin 

e Ministrit nr 579 datë 26.10.2018 “Mbi miratimin e strukturës dhe organikës së SHÇBA”.  Edhe 

në interpretimin e pikës 1 të VKM 740 datë 5.11.2014, baza e referimit është Grada për të cilën 

korespondon funksioni  dhe konkretisht “Funksionet koresponduese për çdo gradë ....”, si edhe 

nuk ka dallime të gradave për të njëjtin funksion në rajone të ndryshme. Për sa më sipër, Struktura 

e Miratuar nuk është në përputhje me VKM nr 740 datë 5.11.2014, dhe si rrjedhojë edhe funksioni 

që ushtron subjekti i vlerësimit i takon një nivel grade më lartë se grada që disponon. 

 

d- respektimi i rregullave të etikës,  

 

45.9 Komisioni bazuar në dokumentacionet e administruara nga institucionet ligjzbatuese 

konstaton nga shqyrtimi i relacionit të Drejtorit të Përgjithshëm i kohës se subjekti i vlerësimit 

“....ka kryer shkelje të disiplinës në punë duke neglizhuar Rregulloren e Shërbimit neni 118/7 duke 

mos reflektuar kurdoherë disiplinë të lartë pune si dhe Urdhërin ë Drejtorit të Përgjithshem nr. 

175, datë 29.06.2016 “Për Miratimin e Protokolleve të Punës për çdo funksion organik të 

strukturave të Shërbimit për Çështjet e Brëndshme dhe Ankesat në MPB”, konkretisht; Strukturat 

Vendore, Drejtori/Shefi i Sektorit të SH.Ç.B.A.-së në nivel vendor....”.   

Gjithashtu subjekti i vlerësimit ka marrë masë disiplinore “Vërejtje me shkrim” dhënë me 

Vendimin nr ****/* datë 14.7.2017. Kjo është masë disiplinore e klasifikuar “E lehtë” dhe shuarja 

e saj është evidentuar në databazën e Sektorit të Burimeve Njerëzore dhe pas përfundimit të afatit 

është konsideruar e shuar (datë 16.7.2018). 

 

e- përmbushjes së detyrave nga punonjësi, në përputhje me legjislacionin në fuqi  

 

45.10 Në bazë të pikës 2 nenit 45, dhe pika 2 dhe 3 e nenit 46 të Ligjit 12/2018 janë administruar 

dokumentacione nga punonjësi, për vlerësimin e  përmbushjes së detyrave nga punonjësi, gjithsej 

4 (katër) nga shqyrtimi i të cilave konstatohet se ato nuk kanë qenë në nivelin e provueshmërisë së 

përgatitjes së dokumentave prej tij. Si rrjedhojë Komisioni i ka kërkuar subjektit të vlerësimit gjatë 

procesit të vlerësimit me anë të postës elektonike, të ridërgoj tre dokumente të përgatitur nga ai, 

në formë dokumenti zyrtar, çka nënkupton faktin që dokumenti të jetë i plotësuar me të gjitha 

ekstremitetet e një dokumenti ( nr. protokolli, vula, siglimi nga subjekti i vlerësimit, etj).  

 

45.11 Deri në përfundim të hetimit dhe përgatitjes së raportit mbi proëesin e vlerësimit, 

dokumentacionet zyrtare të përgatitura prej tij nuk janë depozituar në Komisionin e Jashtëm të 

Vlerësimit.  

 

45.12 Subjekti i vlerësimit në materialin Sqarime depozituar në Komision datë 23.9.2020, 

bashkëlidhë tre dokumente.  

 

46. Denoncime nga publiku për subjektin e vlerësimit, nuk ka pasur deri në momentin e 

përfundimit të hetimit administrativ. 
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47. Komisioni konstaton se Subjekti i vlerësimit gjatë procesit të vlerësimit ka qenë bashkëpunues 

në nivel mjaftueshëm gjatë proëesit, në përputhje me pikën 2 të nenit 48 të ligjit 12/2018, të 

ndryshuar.  

 

 

Përfundime të hetimit të kryer për vlerësimin e aftësive profesionale: 

 

Komisioni, pasi ka kryer një hetim të thelluar të kontrollit të aftësive profesionale për subjektin e 

vlerësimit Arben Xhafer Frashëri, nëpërmjet analizimit dhe verfikimit të të dhënave të deklaruara 

nga subjekti i vlerësimit në formularin vetëvlerësimit profesional, (ii) analizimin dhe verifikimin 

e të dhënave të mbledhura nga institucionet dhe agjencitë ligjzbatuese, konstaton se subjekti i 

vlerësimit; 

a) Nuk ka plotësuar formularin e vetëvlerësimit profesional, seksionin për arsimimin, në mënyrë 

të saktë dhe me vërtetësi; 

b) Vlerësimet e punës janë pozitive; 

c) Ka pasur masa disiplinore të dokumentuara në dosjen e tij personale, aktualisht të shuara; 

d) Trajnimet e kryera janë jashtëzakonisht të vogla në numër përgjatë karrierës profesionale. 

e) Ecuria në gradë  në SHÇBA në momentin e hyrjes dhe fillimi i marrëdhënieve të punës 

për herë të parë, nuk është bërë sipas legjislacionit në fuqi. 

f) Subjekti i vlerësimit me kërkësë të tij ka hequr dorë nga grada 2(dy) herë duke u ulur në 

një nivel grade më të ulët. 

g) Kohëzgjatja e studimeve të subjektit të vlerësimit konstatohet se është përtej kohëzgjatjes 

normale të studimit. 

Komisioni në përputhje me nenin 47 të Ligjit nr 12/2018 i ndryshuar arrin në konkluzionin se 

subjekti i vlerësimit është: 

 

a) “Me mangësi”, pasi punonjësi ka treguar cilësi të papranueshme në punë, mangësi 

në zbatim të përshkrimeve të punës, të përcaktuara për funksionet që ka ushtruar 

b) ka respektuar liritë dhe të drejtat e njeriut,  

c) ka marrëdhënie të mira me komunitetin 

 

Ndaj subjektit të vlerësimit nuk mund të aplikohet masa e përcaktuar nga pika 1, e nenit 61, të 

ligjit 12/2018, i ndryshuar, “Detyrimi për të ndjekur programin e trajnimit”, pasi: 

 

1- Subjekti gjatë procesit të kontrollit të pasurisë ka rezultuar se:(i) deklarimi i pasurisë nga 

subjekti i vlerësimit është jo i saktë dhe jo në përputhje me Ligji, (ii)- ka mungesë të 

burimeve financiare të ligjshme për të justifikuar pasurinë, subjekti ndodhet në kushtet 

e nenit 62, shkronja (ç), e ligjit 12/2018, i ndryshuar, 

  

2- Subjekti gjatë procesit të kontrollit të figurës ka rezultuar se është jo i përshtatshëm për 

vazhdimin e detyrës, pasi ndodhet në kushtet e nenit 42, pika 2, shkronja (c), e Ligjit 

12/2018, i ndryshuar. 
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V.  KONKLUZIONI PËRFUNDIMTAR  

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 , shpejgimet 

me shkrim të dhëna nga subjekti i vlerësimit gjatë hetimit administrativ, si dhe pasi u njoh me 

qëndrimin e subjektit të vlerësimit në seancën dëgjimore publike të datës 30.09.2020, arrin në 

përfundimin se subjekti i vlerësimit, Arben Xhafer Frashëri, ka plotësuar së bashku kushtet e 

mëposhtme:  

- Nuk ka nivel të besueshëm në vlerësimin e pasurisë,  

- Nuk ka nivel të besueshëm në kontrollin e figurës,  

- Nivel i mjaftueshëm në vlerësimin e aftësive profesionale.  

PËR KËTO ARSYE, 

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

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

ç”, të nenit 59, shkronjave “ ç” dhe “d”, të nenit 62, të Ligjit nr. 12/2018 të ndryshuar,  

V E N D O S I: 

1- Përjashtimin nga detyra të subjektit të vlerësimit Arben Xhafer Frashëri me funksion Drejtor 

i Drejtorisë Rajonale Fier - Berat në Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në 

Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme. 

 

2- Vendimi i argumentuar me shkrim u njoftohet subjektit të vlerësimit dhe Shërbimit për 

Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme, 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.  

 

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 më datë 2 Tetor 2020, në Tiranë. 

  

TRUPA E VLERËSIMIT 

Artur BAKU  

      KRYESUES 

 

Mirela UJKANI (MITI)         Alban LASKA 

           RELATOR                 ANËTAR 


