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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. 2/193 Prot                                                                                    Tiranë, më 06/11/2020 

 

V E N D I M 

 

Nr.  30 datë 23.10.2020 

  

 

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

 

                                                         KRYESUESE: Luljeta QOKU  

                                                         RELATOR: Ledian RUSTA 

                                                         ANËTARE: Sonila KADAREJA 

 

 
nga anëtarët e Sekretariatit Teknik, Erlisa Shkodrani, Rovena Baxhia, më datë 21/10/2020, ora 10:30, në Tiranë, në 

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

përket: 

 

 

SUBJEKTIT TË VLERËSIMIT:  

Besim Ramadan SHABANI, i datëlindjes 28.01.1971, 

lindur në Shkodër dhe banues në Tiranë, 

me funksion aktualisht Zv. Komandant të Gardës së 

Republikës së Shqipërisë.  
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” (i ndryshuar); 

Ligji Nr.49/2012 “Për Organizimin dhe Funksionimin 

e Gjykatave Administrative dhe Gjykimin e 

Mosmarrëveshjeve Administrative” (i ndryshuar); 

Rregullorja e Brendshme e Komisionit të Jashtëm të 

Vlerësimit; 

Rregullorja për Miratimin e Hapave Procedurialë të 

Unifikuar për Procesin e Vlerësimit. 
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TRUPA E VLERËSIMIT TË KOMISIONIT TË JASHTËM TË VLERËSIMIT 

 

pasi dëgjoi gjetjet bazuar në arsyetimin ligjor si dhe rekomandimin e relatorit të çështjes Ledian Rusta, 

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

rezultateve të hetimit; pasi dëgjoi subjektin e vlerësimit Besim Ramadan Shabani, i cili në seancë 

dëgjimore publike kërkoi konfirmimin e tij në detyrë; pasi shqyrtoi dhe analizoi çështjen në tërësi duke u 

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

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

 

 

V Ë R E N: 

 

Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit (këtu e në vijim Komisioni) është organi kompetent që kryen procesin 

e vlerësimit kalimtar të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për 

Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, bazuar në Ligjin nr.12/2018, “Për Vlerësimin Kalimtar dhe 

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

dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme” (i ndryshuar) (këtu e në vijim Ligji i Vlerësimit 12/2018 (i 

ndryshuar). 

 

 

I. RRETHANAT E ÇËSHTJES 

 

Sipas përcaktimeve të neneve 2, 3 pika “17” dhe “18” dhe neneve 4 e 6 të Ligjit nr. 12/2018 “Për 

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

për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme” (i ndryshuar), shtetasi Besim Ramadan 

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

të tij aktual “Zv. Komandant të Gardës së Republikës së Shqipërisë”. 

 

Në kohën e dorëzimit të deklaratës “Vetting” subjekti Besim Ramadan Shabani mbante funksionin e 

Zv.Drejtor në Drejtorinë për Sigurinë Fizike të PLSH-ve dhe familjeve të tyre, në Gardën e Republikës. 

 

Subjekti i vlerësimit, Besim Ramadan Shabani, iu nënshtrua procedurave të vlerësimit duke u shortuar në 

shortin e zhvilluar në datën 03.06.2019, nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit në përputhje me Rregulloren 

“Për procedurat e zhvillimit të shortit në Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit”. 

 

Trupa e Komisionit, në veprimet e saj proceduriale, menjëherë pas hedhjes së shortit dhe marrjes së 

dokumentacionit të depozituar nga subjekti në zbatim të Ligjit 12/2018, konstatoi se subjekti ka paraqitur 

në datën 28/04/2018 , konform ligjit dhe në afatin e përcaktuar në këtë ligj, të tre deklaratat që parashikon 

ligji 12/2018, për kontrollin e pasurisë, kontrollin e figurës si dhe atë të vlerësimit të aftësive profesionale. 

 

Formulari i pasurisë ka Indeks Nr. 257, viti 2018. 

 

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 Luljeta Qoku (Kryesuese), Ledian 

Rusta (Relator) dhe Sonila Kadareja (Anëtare). 
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Trupa e vlerësimit në përputhje me Ligjin e vlerësimit 12/2018 (i ndryshuar) si edhe në bazë të Rregullores 

së Brendshme të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit (miratuar me Vendimin nr.17 datë 31.5.2019 “Për 

Hapat Procedurialë të Unifikuar gjatë Vlerësimit të Subjekteve nga Trupa e Vlerësimit”), me Vendimin 

nr.1, datë 18.6.2019, vendosi fillimin e hetimit kryesisht për subjektin e vlerësimit Besim Ramadan 

Shabani. 

 

1. Relatori i çështjes, nëpërmjet komunikimit elektronik zyrtar datë 20/06/2019 ka njoftuar subjektin 

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

së Vlerësimit, duke i kërkuar subjektit të vlerësimit të deklarojë nëse është në kushtet e konfliktit 

të interesit me anëtarët e trupës së vlerësimit. 

 

2. Subjekti i vlerësimit ka dorëzuar deklaratën për konfliktin e interesit në Komision në datën 

27/6/2019 duke shprehur se nuk është në kushtet e konfliktit të interesit me asnjë nga anëtarët e 

trupës së vlerësimit. 

 

3.  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. 

 

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

ndryshuar ka për objekt: 
 

a) vlerësimin e pasurisë; 

b) kontrollin e figurës; 

c) vlerësimin e aftësive profesionale. 

 

5.    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. 

 

6. Trupa e vlerësimit ka realizuar procesin e hetimit administrativ, bazuar në Ligjin e vlerësimit 

     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 deklaratat e dorëzuara nga vetë subjekti i vlerësimit në Gardën e  

     Republikës së Shqipërisë që janë: 

 

- Deklarata e Pasurisë, 

- Deklarata për Kontrollin e Figurës, 

- Formulari i Vetëvlerësimit Profesional; 

- Provat shkresore/dokumente të administruara nga institucionet/organet publike dhe private në 

   përputhje Ligjin nr.12/2018 (i ndryshuar). 

- Provat dhe shpjegimet me shkrim të subjektit të vlerësimit si dhe ka marrë në konsideratë 

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

 

7. Trupa e vlerësimit në datën 02.10.2020 pasi dëgjoi relatorin dhe pasi krijoi bindjen se provat e 

administruara për kriterin e pasurisë, të kontrollit të figurës dhe të vlerësimit të aftësive 

profesionale, kishin nivelin e provueshmërisë, si dhe pasi konstatoi se janë ndjekur të gjitha hapat 
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e nevojshme për përfundimin e hetimit kryesisht për subjektin e vlerësimit Besim Ramadan Shabani, 

me Vendimin nr. 2 datë 02.10.2020, vendosi; 

 

❖ Të mbyll hetimin kryesisht për subjektin e vlerësimit Besim Ramadan Shabani, me funksion 

     aktualisht Zv. Komandant të Gardës së Republikës së Shqipërisë; 

 

❖ Të njoftojë me rrugë elektronike zyrtare subjektin për: 

 

✓Përfundimin e procedurave të hetimit kryesisht; 

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

    pasuror, kontrollit të figurës dhe atij profesional; 

✓ Të drejtën e subjektit për t`u njohur me dosjen, zyrën/vendin ku mund të njihet dosja, si dhe të 

    marrë një kopje të tyre, me përjashtim kur subjektit i kufizohet kjo e drejtë në rastet e   

    informacionit të klasifikuar “Sekret Shtetëror”. Dosja i vihet në dispozicion subjektit sipas  

    neneve 45-47 te Kodit të Procedurave Administrative, duke respektuar të drejtat e palëve sipas  

    neneve 35-40 të Kodit të Procedurave Administrative. 

✓ Të drejtën e subjektit për të kërkuar thirrjen e dëshmitarëve apo marrjen e çdo prove  

   mbështetëse. Kjo kërkesë duhet të përmbajë të gjitha informacionet e nevojshme për identifikimin  

   dhe kontaktimin e dëshmitarit, si dhe të dhënat mbi thelbin e informacionit të pritshëm. 

✓ Afatin brenda të cilit duhet të bëjë kërkesën me shkrim për njohjen me dosjen dhe të paraqesë  

    prova/shpjegime me shkrim apo të bëjë kërkesa në përputhje me pikat “d” dhe “e” të pikës 3 të    

   Rregullores së Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit për hapat procedurialë të unifikuar gjatë 

   vlerësimit të subjekteve nga Trupa e Vlerësimit. 

 

8. Hetimi administrativ përfshiu edhe “personat e lidhur” dhe “persona të tjerë të lidhur” në kuptim 

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

    interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, si dhe pika 12 dhe pika 14 e nenit 3 të Ligjit të  

    Vlerësimit nr.12/2018 (i ndryshuar). 

 

9. Në datën 19/10/2020, trupa e vlerësimit nëpërmjet kryesuesit të seancës, njoftoi subjektin e 

    vlerësimit për mbajtjen e seancës dëgjimore në datën 21 Tetor 2020, ora 10:30, në Pallatin e 

    Koncerteve, (Ish –Pallati i Kongreseve), salla B, kati 0, në përputhje me dispozitat ligjore të     

    Ligjin 12/2018 (i ndryshuar). 

 

 

II. SEANCA DËGJIMORE 

 

• Seanca dëgjimore për subjektin e vlerësimit Besim Ramadan Shabani, u zhvillua në përputhje me 

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

• Subjekti i vlerësimit nuk kishte zgjedhur mbrojtës ligjor. 

• Gjatë seancës dëgjimore, pas fjalës së relatorit, subjekti i vlerësimit parashtroi disa shpjegime 

lidhur me rezultatet e hetimit kryesisht, si dhe mbi procesin e vlerësimit në tërësi të kryer ndaj tij 

(të regjistruar në materialin audio në seancë dëgjimore). 

• Në fund të seancës dëgjimore datë 21.10.2020, subjekti i vlerësimit Besim Ramadan Shabani, 

kërkoi konfirmimin në detyrë. Trupa e vlerësimit shpalli vendimin më datën 23/10/2020 për 

subjektin e vlerësimit. 
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III. QËNDRIMI I SUBJEKTIT TË VLERËSIMIT 

 

❖ Subjekti i vlerësimi Besim Ramadan Shabani ka qenë bashkëpunues dhe korrekt gjatë gjithë 

procesit të vlerësimit në përputhje me pikën 2, të nenit 48, të Ligjit të Vlerësimit 12/2018 (i 

ndryshuar); 

❖ Subjekti i vlerësimit në fazën e dorëzimit të tre deklaratave nuk ka paraqitur dokumentacion 

shoqërues për të vërtetuar të dhënat e deklaruara. 

❖ Gjatë fazës së hetimet administrativ si dhe gjatë komunikimit dhe pyetjeve të drejtuara nga relatori, 

është përgjigjur dhe ka përcjellë dokumentacion shoqërues/justifikues shtesë me qëllim vërtetësinë 

e deklarimeve për ligjshmërinë e burimit të krijimit të pasurive sipas rastit dhe rrethanave të tjera 

të çështjes. 

 

 

IV –  VLERËSIMI I PASURISË 

 

❖ Vlerësimi i Pasurisë është kryer bazuar në dizpozitat që normon neni 31 -34 i Ligjit të Vlerësimit 

12/2018, (i ndryshuar). 

❖ Objekt i vlerësimit të pasurisë është deklarimi dhe kontrolli i pasurive, i ligjshmërisë së burimit 

të krijimit të tyre, i përmbushjes së detyrimeve financiare, përfshirë interesat privatë për 

punonjësin dhe për personat e lidhur me të. 

❖ Procedurat e deklarimit të pasurisë kryhen sipas përcaktimeve të neneve 32 dhe 33 ndërsa 

vlerësimi i pasurisë nga trupa e vlerësimit kryhet sipas përcaktimeve të nenit 34 të ligjit, bazuar 

në të cilin trupa e vlerësimit zhvillon një procedurë kontrolli, në përputhje me Ligjin e Vlerësimit 

(12/2018), Ligjin për Deklarimin dhe Kontrollin e Pasurive, të Detyrimeve Financiare të 

Personave të Zgjedhur dhe Nëpunësve të caktuar Publikë, Ligjin për Parandalimin e Konfliktit të 

Interesave në Ushtrimin e Funksioneve Publike, Ligjin për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe 

Financimit të Terrorizmit, si dhe Kodin e Procedurave Administrative. 

❖ Për të vërtetuar saktësinë e vlerësimit të pasurisë së deklaruar, saktësinë e burimeve financiare të 

deklaruara dhe mjaftueshmërinë e mbulimit të pasurisë nga burimet e deklaruara, si dhe 

evidentimit të rasteve të konfliktit të interesit, janë kryer veprimet verifikuese, ku Komisioni me 

anë të korrespondencës të regjistruar me numër 2, ka kërkuar të dhëna në institucionet bankare 

në vend, institucionet financiare dhe jofinanciare, Kadastër, ZRPP rajonale, ALUIZNI, 

DPSHTRR, QKB, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, DPPP, ISSH, Regjistrit Noterial pranë 

Ministrisë së Drejtësisë, OSHEE, Ujësjellës Kanalizime, kompanitë e komunikimit telefoniks fix 

etj. Gjithashtu Komisioni ka mbajtur në konsideratë deklarimet e vet subjektit për vërtetimet e të 

ardhurave për secilin vit, të shoqëruara me dokumentacion zyrtar si dhe gjatë pyetsorit sqarime të 

tjera financiare për burim të ardhurash për personat e lidhur dhe të tjerë të lidhur. 

❖ Nga hetimi administrativ i Komisionit, rezultoi se subjekti nuk kishte qenë subjekt i deklarimit të 

pasurivë në ILDKPKI për shkak të funksionit të mbajtur të papërfshirë në objektin e këtij ligji. 

 

 

 

 I. DEKLARATA E PASURISË  

 

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

 

Hetimi i kryer nga Komisioni është përqendruar në vërtetësinë e deklarimeve të bëra nga subjekti 

i vlerësimit dhe personat e lidhur me të, si dhe në burimin e ligjshëm të krijimit të këtyre pasurive. 

 

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

 

Pasuri nr.1 Apartament 73.1 m2 katror, rruga ************ Tiranë. Blerë më 07/05/2003. Burimi i 

Krijimit: Kursime nga paga e viteve 1993-2003 dhe paga e bashkëshortes viti 2000-2003 si 

dhe ndihmë nga familjarët e tij. Vlera e dhënë nga familjarët e tij (i vëllai) është 20,000 

dollarë. Vlera e pasurisë: Vlera e blerjes së apartamentit është 3.700.000 lekë dhe subjekti 

zotëron 100 %. 

 

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

 

a) deklaratën e pasurisë dhe dokumentacionin bashkëlidhur; 

b) dokumentacioni i administruar nga Komisioni nga instiucionet private dhe publike; 

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

pyetjeve të dërguara në rrugë zyrtare. 

 

2. Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit 

 

Për të vërtetuar saktësinë e vlerësimit të pasurisë së deklaruar, saktësinë e burimeve financiare të 

deklaruara, mjaftueshmërinë e mbulimit të pasurisë nga burimet e deklaruara, janë kërkuar të dhëna nga 

institucione publike dhe private të cilat në bazë të ligjit janë të detyruara të japin të dhëna. Komisioni i 

Jashtëm i Vlerësimit u është drejtuar institucioneve të mëposhtme: 
 

• Drejtoria Vendore e ASHK-së Tirana Jug 

• ISSH  

• OSHEE 

• UKT 

 

Drejtoria Vendore e ASHK-së Tirana Jug me shkresën Nr. *****, dt. 30/08/2019 konfirmon se nga 

kërkimi dhe verifikimi në sistemin dixhital të pasurive, sistem i cili përfshin Regjistrimin Fillestar të 

pasurive si dhe nga kërkimi i bërë në sistemin hipotekor në emër të subjektit Besim R. Shabani, 

konfirmohet pasuria me nr. *********, lloji i pasurisë “Apartament” me sipërfaqe 73.1 m2.  

 

Subjektit të vlerësimit iu kërkuan shpjegime dhe dokumentacion në lidhje me kontratën e shit-blerjes së 

apartamentit në emër të tij. Më datë  02/10/2019 subjekti dorëzon kontratën e shitblerjes dhe Çertifikatën 

për vërtetim pronësie të apartamentit 73.1 m2 me adresë **********, blerë më 07/05/2003 me shumën 

3.700.000 Lekë. 

 

Komisioni i konsideroi të vlefshme dhe të mjaftueshme për të vërtetuar ligjërisht aktin e blerjes së 

apartamentit në pronësi të sij sipas dokumentacioneve të dorëzuar nga subjekti në datën 02/10/2019. 
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OSHEE me shkresën Nr. *****, dt. 19/07/2019 konfirmon se shtetasi  Besim Shabani është klient dhe ka 

një kontratë me Nr. ********* në Instancën Tiranë, përkatësisht në Rruga  **********, Tiranë. Këto të 

dhëna përputhen me të dhënat e apartamentit. 

 

UKT me shkresën *****, Dt. 16/07/2019 konfirmon se Besim R. Shabani është abonent me kontratë 

********, me status aktiv. Këto të dhëna përputhen me të dhënat e apartamentit nr…….. në pronësi të 

subjektit të vlerësimit Besim Shabani. 

 

Komisioni konkludoi se deklarimi i subjektit në deklaratën Vetting për ekzistencën e këtij aseti është i 

saktë. Nga pergjigjet e tjera të ASHK, nuk rezulton se subjekti ka të rregjistruar pronë tjetër në territorin 

e Republikës së Shqipërisë që të figurojë në emër  të tij. 

 

 

BURIMI I TË ARDHURAVE PËR BLERJEN E APARTAMENTIT 

 

Për të përcaktuar ligjshmërinë dhe mjaftueshmërinë e burimeve financiare të subjektit, personave të lidhur 

dhe personave të tjerë të lidhur, për krijimin e asetit (apartament) në vitin 2003 në pronësi të subjektit të 

vlerësimit, Komisioni ju është drejtuar disa Institucioneve private dhe publike, si edhe ka komunikuar me 

subjektin e vlerësimit nëpërmjet komunikimit elektronik zyrtar.  

 

Nga deklarimi i subjektit, vërehet se burimi i të ardhurave të subjektit për blerjen e apartamentit është i 

përbërë nga dy burime : 

 

1) Të ardhurat nga pagat dhe shpërblimet e subjektit dhe paga e bashkëshortes; 

2) Si dhe pjesa tjetër nga ndihma e familjarëve të tij.  

 

1) Hetimi mbi burimin e të ardhurave nga pagat dhe shpërblimet për subjektin e vlerësimit dhe 

b/shorten: 

 

ISSH me shkresën Nr. **** dt. 08/07/2019 dhe Drejtoria e Arkivës Qendrore Lundër me shkresën Nr. 

*****, dt. 08/07/2019 dërgojnë listpagesat për subjektin Besim Shabanin për periudhën Janar 2012- mars 

2019 dhe bashkëshorten e tij Sh. Shabani për periudhën viti 2012- Prill 2019.  

 

Duke qenë se listpagesat e dorëzuar nga ISSH nuk mbulojnë të ardhurat e subjektit dhe bashkëshortes së 

tij për vitet 1993-2003, Komisioni i kërkoi subjektit të vlerësimit të sjellë dokumentacion për të vërtetuar 

këto të ardhura për këto vite.  

 

Subjekti ka dorëzuar në protokollin e Komisionit dokumentacionin si më poshtë: 

 

- Në datën 31/07/2019 vërtetimet e pagave të tij dhe të bashkëshortes si edhe listpagesat për 

periudhën 1994-2012 të firmosur nga punëdhënësit e tyre.  

- Në datën 20/01/2020 urdhëra të viteve të ndryshme në të cilat cilësohet shpërblimi monetar 

përkatës firmosur nga komandanti i Gardës për subjektin e vlerësimit që nga viti 1993 -2003 ku 

vlera e shpërblimit nga viti 1993 e deri në datën e blerjes së apartamentit rezulton në shumën 

268,000 lekë. 
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Komisioni pas analizës financiare të kryer bazuar në të ardhurat e subjektit dhe bashkëshortes së tij në 

bazë të listpagesave të ISSH për periudhën 1993-2003 (deri në kohën e blerjes së apartamentit) si edhe 

disa dokumentave financiare të dërguara nga subjekti në datën 20/01/2020, me nr.prot ****, të cilat 

vërtetojnë se shpërblimet monetare dhënë nga Garda e Republikës përgjatë viteve 1993-2003 në emër të 

tij rezultojnë në vlerën 3,094,939 lekë. 

 

Shpenzimet familjare të subjektit për periudhën 1993-2003 (kohën e blerjes së apartamentit), rezultojnë 

në vlerën 5,383,229 lekë. 

 

Pas dërgimit të relacionit, nëpërmjet prapësimeve të tij subjekti i vlerësimit ka pretenduar se të të ardhurat 

e tij dhe të bashkëshortes nga viti 1993-2003, (kohën e blerjes së apartamentit) janë në vlerën prej 

3,603,850 lekë.  

 

Për të argumentuar këtë fakt, subjekti paraqiti shpjegime dhe dokumenta të tjera financiare marrë nga 

Institucioni i Gardës së Republikës së Shqipërisë nga të cilat Komisioni i konsideroi si dokumenta ligjorë 

financiarë ato që kishin një provueshmëri të tillë dhe i reflektoi më pas në analizën financiare si më poshtë 

vijon: 

 

✓    Për vitin 1993 të ardhurat në vlerën 41,642 lekë. 

Për vitin 1997 të ardhurat në vlerën 25,370 lekë. 

Për vitin 1998 të ardhurat në vlerën 13,057 lekë. 

 

✓ Në prapsimet e tij, subjekti lidhur me shpenzimet e jetesës ku përfshihet edhe kostoja e apartamentit, 

deklaron se shpenzimet përgjatë viteve 1993-1998 janë më të ulta nga ato që ka përllogaritur 

Komisioni pasi në atë kohë ai ka qenë i pamartuar dhe ka jetuar në repartet e Gardës së Republikës 

ku ushqimi dhe fjetja kanë qenë të mbuluar nga Institucioni.  

 

✓ Përgjatë viteve 1999-2003 subjekti pretendon se është trajtuar  me veshmbathje dhe ushqim ku sipas 

vërtetimit të Gardës vlera e përafërt për vitet 1993-2003 për artikujt ushqimorë dhe veshmbathje është 

në shumën 412,000 lekë. Për këtë situatë subjekti dorëzon një Vërtetim, pa numër protokolli dhe datë, 

firmosur nga Komandanti i Gardës, bashkangjitur një pasqyrë lidhur me furnizimet në veshmbathje 

për oficer Besim Shabani nga data 01/04/1993-01/04/2003 firmosur nga specialisti për veshmbathjen.  

Në këtë dokument evidentohen në vitet përkatëse VKM-të dhe urdhërat e nxjerra nga Ministri i Rendit 

Publik të asaj kohe për trajtim me veshmbathje përmes artikujve të ndryshëm (pallto, kostum, 

këmisha etj) dhe artikuj ushqimorë si edhe vlerat përkatëse në lekë kur ka qenë e mundur të 

evidentohet nga Institucioni i Gradës.  

Këtë qëndrim dhe arsyetim, subjekti e deklaroi edhe gjatë seancës dëgjimore. 

 

Komisioni nga shqyrtimi i dokumentit zyrtar marrë nga Institucioni i Gardës dërguar nga vetë subjekti 

konstaton se në pasqyrën lidhur me furnizimet në veshmbathje nuk ka asnjë zë lidhur me trajtimin 

ushqimor dhe asnjë vlerë monetare referuar atij.  

 

Komisioni çmon se në zbatim të ligjit  Nr.8438, datë 28.12.1998, “Për Tatimin mbi të Ardhurat’’, i 

ndryshuar, Udhëzimi nr.5, datë 30.01.2006 “Për Tatimim mbi të ardhurat”, pika 3.6 "Shpenzime të 

panjohura", i ndryshuar shpreh se:  

“Vlera e shpërblimeve në natyrë, e cila nënkupton çdo shpërblim të paguar jo në para, por në natyrë dhe 

që merret si shpërblim, për punën e kryer nga të punësuarit apo persona të tjerë. Të kësaj natyre janë 
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shpërblime të tilla si: kompensimet ushqimore, dhurimi i automjeteve, i paisjeve elektroshtëpiake, bileta 

për udhëtime turistike, dhënie në përdorim e banesave apo ambjenteve për qëllime personale apo qëllime 

të tjera që nuk kanë lidhje direkte me biznesin, etj. Vlera e shpërblimeve në natyrë është shpenzim i 

panjohur për shkak të faktit se ato nuk tatohen si te ardhura personale në zbatim të nenit 8 të Ligjit dhe 

të pikës 2.3 të këtij Udhezimi. Në rastet kur shpërblimet e paracaktuara në natyrë jepen në para (psh 

kompensimi ushqimor për të punësuarit jepet në lekë, pasi subjekti nuk ka mencë për gatim) ato do të 

konsiderohen si të ardhura personale të individit dhe do të tatohen së bashku me pagën sipas tabelës nr. 

1 bashkangjitur Ligjit, ndërkohë që do të konsiderohen si shpenzime të zbritshme të biznesit.  

 

Bazuar në dispozitën sa më sipër, Komisioni arrin në konkluzionin se këto të ardhura (trajtim me 

veshmbathje si pallto, kostum, këmisha etj., si dhe artikuj ushqimorë) nuk njeh si të tilla. 

 

Gjatë seancës dëgjimore, Subjekti deklaroi se në deklaratën e vlerësimit “ nuk ka mundur të paraqes asnjë 

të dhënë përsa i përket të ardhurave të tij nga taksa e solidaritetit, e ardhur kjo që e përfituar për një 

periudhë 4 vjecare 1999—2002. 

 

Në shqyrtimin e deklaratës së Vetingut, Komisioni konstaton se subjekti ka deklaruar me përafërsi të 

ardhurat nga taksa e solidaritetit në shumën 503,100 lekë.  

Lidhur me këto të ardhura Komisioni në bazë të ligjit të asaj kohe1 ka përllogaritur vlerën e përfituar në 

shumën 351,371 lekë, të cilën e ka përfshirë si pjesë e të ardhurave të subjektit në tabelën e të ardhurave 

financiare. Kjo vlerë konfirmohet dhe përputhet me vërtetimet e dërguara nga vet subjekti marrë nga 

Institucioni i Gardës së Republikës, pas dërgimit të relacionit nga Komisioni.  

 

Analiza financiare për burimin e mjaftueshëm të të ardhurave nga pagat dhe shpërbimet 

 

Data e të 

ardhurave 

Përshkrimi i të 

ardhurave 

Të 

Ardhurat 

(lekë) 

Data e 

shpenzimeve 

Shpenzimet 

(lekë) Përshkrimi i shpenzimeve 

01/04/1993-

31/12/1993 

 paga si 

komandant toge   41,642   6,720 

kosto 9 mujore e jetesës /1 

anëtar          

01/01/1994-

31/12/1994 

 paga si 

komandant toge  

dhe komandant 

kompanie dhe 

shpërblime 75,616   59,271 

kosto vjetore e jetesës /1 

anëtar 

01/01/1995-

31/12/1995 

 paga si 

komandant 

kompanie dhe 

shpërblime 93,599   70,316 

kosto vjetore e jetesës /1 

anëtar 

 
1 “Ligji nr. 8435, datë 28/12/1998 "Për sistemin e taksave në Republikën e Shqipërisë". Në pikën (r) të këtij ligji citohet se “.... 

Taksa mujore e solidaritetit për Mbrojtjen dhe Rendin caktohet sipas lidhjes 10” ku përshkruhen kategoritë që përfitojnë nga 

kjo taksë dhe shuma përkatëse në lekë. Në bazë të saj, subjekti i vlerësimit që bie në kategorinë e  “Punonjësve buxhetorë me 

pagë mujore mbi 10,000 lekë”.  
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01/01/1996-

31/12/1996 

paga si 

komandant 

kompanie 126,743   60,000 

kosto vjetore e jetesës /1 

anëtar 

01/01/1997-

31/12/1997 

të ardhura nga 

paga komandant 

kompanie+ shef 

shtabi në 

batalionin 

special dhe 

shpërblime 127,543   110,000 

kosto 2 mujore e jetesës /1 

anëtar dhe kosto 10 mujore e 

jetesës /2 anëtarë             

01/01/1998-

31/12/1998 

paga  si shef 

shtabi në 

batalionin 

special dhe 

komandant i 

batalionit 412 

dhe shpërblime 260,159   150,000 

kosto 6 mujore e jetesës /2 

anëtar dhe kosto 6 mujore e 

jetesës /3 anëtarë  

01/01/1999-

31/12/1999 

 paga  si 

komandant i 

batalionit 412 

dhe kuiader 

shërbim roje 

dhe shpërblime 

+ paga e 

bashkëshortes 390,921   180,000 

kosto vjetore e jetesës /3 

anëtarë  

01/01/2000-

31/12/2000 

të ardhura nga 

paga   kuader 

shërbim roje 

dhe shpërblime 

+ paga e 

bashkëshortes 517,589   324,000 

kosto vjetore e jetesës /3 

anëtarë  

01/01/2001-

31/12/2001 

 paga  si kuadër 

shërbim roje 

dhe shpërblime 

+ paga e 

bashkëshortes 587,000   324,000 

kosto vjetore e jetesës /3 

anëtarë  

01/01/2002-

31/12/2002 

 paga  si  kuadër 

shërbim roje 

dhe shpërblime 

+ paga e 

bashkëshortes 663,175   281,592 

kosto vjetore e jetesës /3 

anëtarë  

01/01/2003-

31/05/2003 

 paga si  kuadër 

shërbim roje 

dhe shpërblime 

+ paga e 

bashkëshortes 272,202   117,330 

kosto 5 mujore e jetesës /3 

anëtarë    
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     07/05/2003 3,700,000 

Apartament 73.1 m2 blerë 

më 07/05/2003. burimi i 

krijimit: Kursimet nga paga  

e subjektit 1993-2003+ paga 

e bashkëshortes 2000-2003+ 

20,000 dollarë pretenduar si 

ndihmë nga i vëllai 

 të ardhurat 

totale 3,156,189 

3,156,189 - 5,383,229 =   

- 2,227,040 kursime neto 5,383,229 shpenzimet totale 

 

Nga kjo analizë ekonomike rezulton një gjendje balancë negative e kursimeve të subjektit të vlerësimit 

dhe personave të lidhur me në vlerën - 2,227,040 lekë (3,156,189 lekë të ardhurat totale - 5,383,229 lekë 

shpenzimet= - 2,227,040 lekë) 

 

2) Hetimi mbi burimin e shumës prej 20,000 USD deklaruar nga subjekti si ndihmë e dhënë 

nga vëllai i tij për të mbuluar një pjesë të shpenzimeve për blerjen e apartamentit në emër 

të tij. 

 

Në deklaratën Veting subjekti deklaron se një pjesë e shumës për blerjen e apartamentit është ofruar nga 

familjarët e tij. Ai deklaron të ardhura në emër të tij dërguar nga vëllai i tij nëpërmjet Bankës *******, 

(*******), gjatë viteve 2002-2003 në shumën 20,000 dollarë. 

 

Hetimi i Komisionit. 

 

Banka e nivelit të dytë *****, përmes ekstraktit bankar dërguar pranë Komisionit me shkresën nr. **** 

dt. 12/07/2019 dhe Nr. *****, dt. 27/08/2019, konfirmon se subjekti Besim Ramadan Shabani ka patur 

dy llogari në emër të tij pranë kësaj banke:  

 

1. llogari dollarë me nr. ****** çelur më datë 01/11/2002 dhe mbyllur më datë 12/02/2018.  

( kredituar në këtë llogari shuma e përfituar në vlerën 103.000 USD). 

2. llogari në paund me nr.*******, çelur më 27/11/2003 dhe mbyllur më 12/02/2018 (kredituar në 

këtë shuma e përfituar në vlerën 46.000 pound, situacioni e të cilës analizohet më vonë). 

 

Cilësohet se të dy këto llogari janë mbyllur nga subjekti në të njëjtën datë (02.02.2018).  

 

Duke qenë së subjekti i vlerësimit deklaron se burimi i shumës prej 20.000 USD për plotësimin e shumës 

për krijimin e asetit (apartament) i ka ardhur nëpërmjet llogarisë në USD në bankën ******, Komisioni 

hetoi këtë llogarinë në USD. 

 

Komisioni thekson se në kuptim të ligjit 9049/20032, i ndryshuar, për deklarimin dhe kontrollin e 

pasurive, ligjit 9917/2008 , i ndryshuar, për parandalimin e pastrimit të parave3,  si dhe ligjit nr.12/2018 I 

 
2 Neni 4 i ligjit 9049/2003, i ndryshuar ,  
3 “Pronësi” janë të drejta apo interesa pasurorë të çdo lloji mbi një aset, qoftë ky i luajtshëm ose i paluajtshëm, i trupëzuar ose 

i patrupëzuar, material ose jomaterial, përfshirë dhe ato të evidentuara në formë elektronike apo numerike (dixhitale), duke 

përfshirë, por pa u kufizuar në instrumente të tilla si kreditë, çeqet e udhëtimit, çeqet bankare, urdhërpagesat, të gjitha llojet 

e titujve, mandatpagesat dhe letrat e kreditit, si dhe çdo interes, dividend, e ardhur apo vlerë tjetër që buron prej tyre. 
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ndryshuar, neni 3, pika 114, ligjit për tatimin mbi të ardhurat5, çdo llogari e hapur në emrin e personit, 

veprime dhe depozita të kryera me të, përfitim interesash, përbëjnë interes privat të subjektit dhe e ardhur 

direkte e tij që posedohet, administrohet, tjetërsohet në emër të tij.  

 

Në këtë kuptim ligjor, llogaria e çelur në dollarë në emër të subjektit e përdorur për një periudhë prej afër 

16 vitesh, duhej të deklarohej në deklaratën Vetting, përtej faktit që transfertat e kryera dhe të zotëruara 

në këtë llogari, siç dhe shpjegohen me pas nga subjekti, kanë shërbyer si burim financiar për të plotësuar 

një pjesë të konsiderueshme të vlerës së blerjes së apartamentit,  dhe në veprime të tjera të cilat janë hetuar 

dhe do të analizohen më poshtë nga Komisioni.  

 

Referuar ekstraktit bankar të llogarisë në dollarë në emër të subjektit evidentohen tre dërgesa që datojnë 

përpara blerjes së apartamentit në pronësi të subjektit Besim Shabani, (07/05/2003) që në total janë në 

shumën prej 19,966 dollarë si më poshtë: 

 

• Datë 06/11/2002, derdhje në shumën 7,488 dollarë nga shtetasi S. R. tërhequr nga subjekti Besim 

Shabani më 08/11/2002 

• Datë 15/11/2002, derdhje në shumën 4,999 dollarë nga shtetasi D. R., tërhequr nga subjekti Besim 

Shabani më 15/11/2002 

• Datë 18/11/2002, derdhje në shumën 7,488 dollarë nga shtetasi B. D. S., tërhequr nga subjekti 

Besim Shabani më 19/11/2002 

 

Nisur nga të dhënat që rezultuan nga ekstrakti bankar për llogarinë në fjalë ku figuronin dhe dërgues të 

tjerë, kryesisht të huaj me dërgesa periodike në shuma të konsiderueshme dhe të njëpasnjëshme dhe jo 

vetëm vëllai siç deklaruar subjekti në deklaratën Veting, Komisioni i kërkoi shpjegime subjektit lidhur 

me: 

• Shumën e kredituar në këtë llogari, lidhjen me dërguesit e vlerave monetare në USD në emër të 

subjekti, si dhe çdo dokument që provon këtë dërgesë. 

• Dokumentat ligjore që justifikojnë burimin e ligjshëm dhe të mjaftueshëm të këtyre vlerave 

monetare në USD të kredituara në llogari të subjektit nga dërguesit.   

 

Në përgjigjen dërguar Komisionit, subjekti shprehet se “familjari që ka kontribuar lidhur me këtë shumë 

është vëllai B. Shabani me banim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 2000. Shuma që ka 

kontribuar vëllai im është 20.000 dollarë amerikanë. Të ardhurat e vëllait tim janë të ardhura nga puna 

e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës”. 

 

Subjekti dorëzoi gjatë fazës së hetimit (dt. 20.1.2020) një dokument të titulluar “ Prokurë e Posaçme” ku 

për dërgesën prej 20.000 dollarë, citohet nga vëllai i tij B.Shabani se : “ Kam dërguar 20.000 dollarë për 

të ndihmuar vëllain tim (subjektin) për blerjen e një apartamenti në Tiranë. Shumat  janë dërguar në 

Bankën Amerikane të Shqipërisë nëpërmjet baxhanakut dhe nipit në pamundësi për t’í dërguar vetë 

personalisht. 

 

 
4 “Pasuri” janë të gjitha pasuritë e luajtshmedhe të paluajtshme në Republikën e Shqipërisë ose jashtë saj, sipas parashikimit të 

bërë në legjislacionin në fuqi për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa 

nëpunësve publikë, që janë në pronësi, posedim ose në përdorim të subjektit të vlerësimit. 
5 “Të ardhura të ligjshme” janë të ardhurat e subjektit të vlerësimit dhe personave të lidhur të tij, sipas përcaktimeve të burimit 

të të ardhurave, të parashikuara në ligjin “Mbi tatimin mbi të ardhurat”. 
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Komisioni, nga kqyrja e këtij dokumenti (Prokurë e Posaçme),  vë re se ai nuk përputhet në formë dhe 

përmbajtje me qëllimin e lëshimit të tij. Cilësimi si Prokurë e Posaçme, bazuar në legjislacionin civil 

shqiptar, nuk ka të njëjtin kuptim dhe qëllim që të përputhet konkretisht me shkaqet që çojnë në 

përmbajtjen e dokumentit pasi nuk janë faktuar realisht se janë kryer veprime bankare bazuar në 

përcaktimin e tagrave të përfaqësimit për llogari dhe emër të të tretëve (në këtë rast të vëllait) pasi  

veprimet e dërgesave bankare rezultojnë se janë kryer në mënyrë të drejtëpërdrejtë në emër dhe llogari të 

subjektit. 

Ky dokument bazuar në qëllimin e shprehjes së një vullneti të caktuar për një marrëdhënie të caktuar 

juridike dhe e përpiluar në dukje sipas formës së kërkuar nga ligji (përpara një noteri publik) nuk përmban 

as datë të përpilimit (edhe pse është i kuptueshëm se është kryer si dokument gjatë procesit të hetimit dhe 

pyetjeve të dërguara nga relatori). Ky dokument nuk është i dorëzuar në kopje origjinale (me vulë 

apostile) duke qenë se është hartuar në shtetin amerikan dhe nuk janë respektuar rregullat e legjislacionit 

ndërkombëtar6.  

Ndër të tjera, Prokura e Posaçme si akt juridik ka qëllim të delegojë/autorizojë një palë të kryejë veprime 

në llogari dhe emër të përfaqësuesit ku efektet nisin në çastin kur ajo hartohet dhe për veprime në të 

ardhmen pasi nuk ka afekt prapaveprues për veprime të kryera më herët.    

 

Komisioni konstaton se nga ekstrakti bankar ku evidentohen tre dërgesat që në total përbëjnë shumën prej 

19,966 dollarë, figurojnë si dërgues të vlerave në dollarë tre shtetas dhe jo dy shtetas siç deklarohet në 

Prokurën e Posaçme dërguar nga subjekti e cila nuk është shoqëruar me akte që vërtetojnë lidhjen e 

pretenduar (baxhanaku dhe nipi i tij) si dhe lidhjen me shtetasit e tjerë të tretë.    

 

Në shpjegimet e dhëna nga subjekti në përgjigjet e tij dt.2.10.2019 dhe 18.10.2019 deklaron se: “Duke 

ditur kushtet e vështira të familjes sime, vëllai ka menduar të më ndihmojë me pjesën më të madhe të 

parave për blerjen e apartamentit në të cilin banoj edhe sot. Për këtë arsye, në vitin 2002 më kërkoi hapjen 

e një llogarie bankare në Bankën Amerikane të Shqipërisë dhe gjatë vitit 2002 më ka dërguar shumën prej 

20.000 dollarë Amerikanë për blerjen e apartamentit....shuma është tërhequr nga unë dhe është përdorur 

për blerjen e apartamentit në fjalë”.  

 “Shuma nuk është dërguar personalisht nga vëllai im por nga persona të tjerë (shokë, kolegë pune e miq, 

të vëllait tim) pasi në atë periudhë vëllai ka qenë në proces për marrjen e dokumentave”.  Ai shprehet më 

tej se këto ishin gjithmonë dërgesa të kryera efektivisht nga vëllai i tij por për arsye se ai ishte pa 

dokumenta të rregullta të qëndrimit të tij në USA detyrohej t’i dërgonte shumat përmes njerëzve të tjerë 

që ishin miq apo të njohur të vëllait. 

 
6 Faqja zyrtare e Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Vula apostile: Dokumentat e SHBA që do të përdoren në 

Shqipëri: Nëse ju keni një dokument civil të lëshuar në SHBA (certifikatë lindje, apo certifikatë martese, apo një vendim 

gjykate, etj.) dhe që do të përdoret në Shqipëri, ju duhet t’a certifikoni atë më një vulë apostile nga autoriteti lëshues – që mund 

të jenë: Shtetet individuale të SHBA-së (duke përfshirë edhe dokumentat e ekzekutuara përpara një noteri Amerikan ose edhe 

dokumenta civile) Agjencitë Federale Ekzekutive dhe Ambasadat Amerikane nëpër Botë: Zyra e 

Legalizimeve në Departamentin Amerikan te Shtetit. www. Punëtejashtme: apostillimi i dokumenteve : https://punetejashtme. 

gov.al/wp-content/uploads/2019/10/lista-e-vendeve-me-apostilim.pdf, lista e vendeve që kërkojne apostile ne dokumentimin 

autohttp://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41;https://www.hcch.net/en/states/authorities/detail

s3/?aid=353 

 

 
 
 

https://travel.state.gov/content/travel/en/records-and-authentications/authenticate-your-document/office-of-authentications.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/records-and-authentications/authenticate-your-document/office-of-authentications.html
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Komisioni çmon se në kuptim të nenit 3, pika 14 e ligjit 12/20018, i ndryshuar, “persona të tjerë të lidhur 

janë personat fizikë ose jurdikë, të cilët duket se kanë ose kanë patur lidhje interesi me punonjësin, që 

rrjedh nga një interes pasuror ose çdo marrëdhënie tjetër bisnesi gjatë periudhës së vlerësimit”.  

Nisur nga kjo dispozitë ligjore, vëllai i subjektit shtetasi (B. Shabani) si edhe shtetasit e tjerë dërgues të 

vlerave monetare (në dollarë) në llogari të subjektit konstatohen se kanë marrëdhënie  jo vetëm në dukje 

por edhe të konfirmuar përmes deklaratave noteriale që janë depozituar në Komision nga subjekti dhe të 

përmendura më lart dhe në vijim.  

Në zbatim të ligjit të vlerësimit, vëllai i subjektit ka konfirmuar këtë marrëdhënie interesi me subjektin 

dhe si i tillë mbart detyrimin e deklarimit të pasurisë në emër të tij. Në zbatim të kësaj dispozite ligjore 

subjektit të vlerësimit ju kërkua të japë shpjegime dhe të paraqesë dokumentacion provues për të ardhurat 

e ligjshme të vëllait. 

 

Subjekti përmes shkresës të datës 02.10.2019 deklaron se të ardhurat e vëllait të tij janë të ardhura nga 

paga dhe puna e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në përgjigjen tjetër dërguar në protokollin e 

Komisionit më datë 18/10/2019 ai shprehet se “vëllai nuk i disponon këto dokumente, pasi kanë kaluar 

shumë kohë dhe ruajtja e këtyre dokumenteve sipas vëllait tim ka një afat të përcaktuar”. 

 

Komisioni bazuar në shpjegimet e subjektit vërejti se ka mospërputhje ndërmjet gjendjes faktike 

(llogarisë bankare, transfertave në këtë llogari nga shtetas të ndryshëm) dhe deklarimeve të tij  ato si më 

poshtë:  

 

1. Nuk rezulton dërgesë e një shume të vetme në vlerën prej 20,000 dollarë pretenduar si shumë e 

dërguar nga vëllai por tre dërgesa të njëpasnjëshme në harkun kohor prej 10 ditësh që përbëjnë 

shumën prej 19.966 dollarë dhe që datojnë 6 muaj përpara blerjes reale të apartamentit në pronësi të 

subjektit; 

 

2. Gjatë fazës së hetimit por edhe gjatë seancës dëgjimore, subjekti nuk depozitoi asnjë dokumentacion 

ligjor provues (për të vërtetuar të ardhurat financiare dhe mundësinë e kursimit të këtyre të ardhurave 

të përfituara nga paga dhe puna në SHBA e vëllait të tij shtetasit B. Shabani), për të justifikuar të 

ardhurat e këtij të fundit të cilat pretendohen se janë burim i një pjese të vlerës së blerjes së 

apartamentit në emër të subjektit.  

 

3. Nga hapja e kësaj llogarie e deri në mbylljen e saj, subjekti rezulton si mbajtësi dhe titullari i saj 

(pronari) ku nëpërmjet kësaj llogarie janë kryer një numër i madh transaksionesh në vlera të 

konsiderueshme në dollarë të cilat subjekti i vlerësimit pretendon se i ka depozituar te persona të tretë 

të familjes.   

 

Komisioni, në kuptim të ligjit 12/2018, i ndryshuar, neni 327  dhe 338 i tij , çmon se  çdo pasuri që 

është objekt deklarimi i nështrohet kontrollit të plotë të vërtetësisë, saktësisë së deklarimit dhe 

 
7 Neni 32, pika 1, të ligjit 12/2018, i ndryshuar, :“Punonjësi deklaron çdo 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”. 
8 Neni 33, pika 1, gërma ë, : “punonjësi i cili i nënshtrohet vlerësimit deklaron llogaritë bankare brenda dhe jashtë vendit duke 

specifikuar numrat, vendndodhjen, datën e krijimit dhe gjendjen aktuale”. 
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ligjshmërisë së burimeve të krijimit të tij, pa asnjë dallim dhe kufizim sipas ndonjë kriteri të kohës së 

krijimit të tyre;  

Ligjërisht çdo aset monetar (pavarësisht mënyrës së dërgimit të tij) por përfitues në emër dhe llogari 

të subjektit të vlerësimit, konsiderohet e ardhur dhe për rrjedhojë kjo pasuri duhet të justifikohet me 

burime të ligjshme; 

 

4. Gjatë fazës së hetimit, subjekti i vlerësimit është pyetur për veprime të tjera lëvizjesh bankare të 

ndodhura pas kohës së blerjes së apartamentit. Në datën 02.03.2020, subjekti depoziton një dokument 

titulluar “Deklaratë” që mban datën 28/02/2020, nënshkruar nga vëllai i tij B. Shabani, i cili deklaron 

se “gjatë vitit 2002 i kam dërguar vëllai tim Besim Ramadan Shabani shumën 20,000 dollarë 

nëpërmjet Bankës Amerikane të Shqipërisë për ta ndihmuar për blerjen e një apartamenti në Tiranë, 

pasi në atë periudhë jetonte në kushte shumë të vështira banimi..... Shumat  e dërguara në llogari të 

vëllait tim Besim Ramadan Shabani në Bankën Amerikane të Shqipërisë, janë të ardhura nga puna 

ime në Shtete e Bashkuara të Amerikës nga viti 2000 deri në 2015.” Po ashtu, në këtë deklaratë jepen 

shpjegime edhe në lidhje me blerjen e dy ambienteve më sipërfaqe  47 m2 të porositura nga babai i 

tij (R.Shabani) në vitin 2010 (situacioni i të cilit do analizohet më poshtë). 

 

5. Deklarata e dorëzuar nga subjekti si nga mënyra e hartimit të saj po ashtu edhe nga përmbajtja e 

elementëve identifikues që duhet të zotërojë për të provuar vërtetësinë dhe origjinalin e saj, 

konsiderohet e dyshimtë nga Komisioni.  Ky dokument nuk provon vendin dhe zyrën ku është 

përpiluar dhe është dukshëm si një deklarim i njëanshëm i cili nuk mund të merret në konsideratë si 

akt i vlefshëm provueshmërie në lidhje me qëllimin e paraqitjes së tij.  

Gjithashtu në këtë dokument është vërejtur me sy të lirë një tekst në gjuhën shqipe i cili nuk është 

shkruar me bojë por ka lënë gjurmë gjatë shkrimit të një dokumenti të mëparshëm. Ky fakt e bën 

akoma edhe më të cënueshëm vërtetësinë e tij, vëndin e përpilimit dhe prodhimin e këtij dokumenti. 

Ky dokument për sa shpjeguar nga ana formale dhe e vërtetësisë së paraqitjes së tij, gjithashtu  nuk 

përmban asnjë term financiar që të jusitifikojë shumën totale të dërguar dhe të përfituar prej subjektit, 

pagat e përfituara në vite të vëllait, por mbetet thjesht një deklarim i njëanshëm dhe nuk mund të 

përbëjë provë ligjore për Komisionin.  

 

Pas njohjes me relacionin, më datë 12.10.2020, Subjekti ka dhënë disa shpjegime dhe depozituar dy 

deklarata të tjera noteriale nënshkruar nga vëllai i tij : 

 

a) Deklaratë personale realizuar në Shqipëri pranë noterit S.K, Koplik dt.21.8.2020, përmbajtja e së cilës 

është e njëjtë me deklaratën e mëparshme për të cilën Komisioni ngriti dyshimin për vërtetësinë e saj. 

Nga kqyrja e kësaj deklarate Komisioni saktëson se kjo deklaratë e nënshkruar pranë noterit, 

përmbush kushtet e rregullta ligjore për ta cilësuar si të tillë. 

 

b) Deklaratë që mban datën 28.2.2020 (e njëjtë me formën dhe përmbajtjen e deklaratës të depozituar 

gjatë hetimit, për të cilën Komisioni ka shprehur rezervën mbi vërtetësinë e tij)  por me një element 

të shtuar: vulën e noterit publik në Shtetin Michigan. Megjithatë edhe ky dokument nuk përmban 

asnjë element të çertifikimit përmes vulës apostile të shtetit amerikan, vend nga ku është lëshuar 

dokumenti përpara noterit publik.   

 

Nga përmbajtja e deklaratës së fundit (pika b), dyshimet e Komisionit për deklaratën e dërguar  datë 

02.03.2020, shtohen më tej. Këto dy dokumente janë të së njëjtës natyrë (për nga pëmbajtja dhe 
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mënyra e nënshkruesit të dokumentit), duke përbërë një dokument ku nënshkrimet në të dyja 

ekzemplarët nuk evidentojnë përputhshmëri dhe origjinalitet të nënshkruesit.  

Në sa më sipër, Komisioni mban në vëmendje të vlerësimit të tij se bazuar në ligjin e vlerësimit, 

subjekti i vlerësimit mban përgjegjësi për deklarimet e bëra gjatë këtij procesi bazuar në nenin 34 

pika 6, / “ç”9 , në shtojcën 1 të ligjit 12/2018 i ndryshuar, në deklaratën e pasurisë “Autorizim për 

kontrollin e deklaratës së pasurisë”, deklarimi  që nënshkruan subjekti në plotësimit të deklaratës10 

si edhe pasojat që burojnë nga ky nënshkrim11.  

 

6. Në shpjegimet e tij pas kalimit të barrës së provës, subjekti deklaron se :“në momentin e tërheqjes së 

parave (të ardhura përmes transaksioneve bankare në llogarinë e tij),  nuk ka patur dijeni për 

persona të tretë që dërgonin paratë e vëllait në llogarinë e tij. Subjekti shpreh se momenti i parë që 

ai u njoh më këtë fakt ishte kur pyeti vëllanë e tij pas konstatimit dhe gjetjeve të Komisionit. Ai u 

shpreh se nga Drejtoria e Parandalimit dhe Pastrimit të Parave nuk rezulton të ketë pasur ndonjë 

referim apo dyshim për llojin e këtij transaksioni në kohën e realizimit të tij. 

 

Komisionit nuk i duken bindëse deklarimet e subjektit lidhur me mosdijeninë e tij për emrat e dërguesve 

dhe lidhjen e tyre me të vëllanë, për shkak se që nga momenti i çeljes së kësaj llogarie e në vijim në 

llogarinë e tij depozitoheshin vlera të konsiderueshme në dollarë nga këto shtetas.    

Lidhur me pretendimet e subjektit se nga DPPP nuk ka referime për fonde të dyshimta, Komisioni sqaron 

se në vitin 2003, ky institucion nuk ishte krijuar ende. Por në kohën e transfertave bankare që datojnë në 

vitin 2002 ka ekzistuar një legjislacion i posaçëm, Ligji 8610/2000, pika b12 që parashikonte raportime 

nga bankat pavarësisht pragjeve dhe vlerave, kjo në bazë të aktivitetit të dyshimtë.  

Bazuar edhe në këtë legjislacion të kohës, komisioni ka bërë verifikimet e tij në bankën përkatëse në lidhje 

me kohën dhe llojin e transaksionit. Nga kjo bankë na është konfirmuar se nuk janë verifikuar në atë kohë 

këto transferta bankare. 

Pavarësisht këtij fakti, Komisioni ka të gjithë tagrin dhe kompetencën ligjore për të hetuar dhe vlerësuar 

çdo veprim të kryer lidhur me pasuritë pavarësisht kohës duke ju referuar edhe legjislacionit ekzistues në 

atë kohë dhe atij të sotëm për sa kohë këto llogari kanë shërbyer për krijim asetesh në favor të subjektit të 

vlerësimit. 

 

7. Në seancën dëgjimore Subjektit ju kërkua nëse ishte në gjëndje ai apo vëllai i tij që të paraqiste një 

dokument provues për të vërtetuar lidhjen me personat dërgues të shumave në dollarë (persona të 

tretë) si dhe për mundësinë e kursimit të shumës prej 20,000 dollarë nga puna e vëllait të tij dërguar 

për blerjen e aparatamentit më 2003, në kushtet kur ai ishte emigrant i paligjshëm në SH.B.A.  

 

Subjekti ka sqaruar se vëllai i tij ishte beqar dhe nuk kishte detyrime dhe paratë nuk kishte mundësi ku 

ti mbante dhe të gjitha kursimet e tij i ka sjellë në Shqipëri. Subjekti nuk paraqiti asnjë dokument ligjor 

financiar për të provuar të ardhurat dhe dërgesat e pretenduara nga vëllai i tij. Pretendimet e tij mbeten 

vetëm në kuadrin e shpjegimeve të pa formalizuara me dokumentacion ligjor.  

 
9  Është kryer deklarim i rremë  
10 “Deklaroj se të dhënat e pasqyruara prej meje në këtë dokument janë të vërteta dhe nuk kam deklaruar asgjë që nuk është e 

vërtetë”. 
11 “Ky dokument është zyrtar dhe pasqyrimi i të dhënave të pavërteta, të paplota, e të pasakta e bën deklaratën të rreme dhe 

ndërshkohet penalisht”. 
12 Ligji 8610/2000, përcakton b) raportime të aktivitetit të dyshimtë (RAD) por që nuk lidhen me pragje dhe përcaktohen nga 

vlera  
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8. Komisioni ka konstatuar se shpjegimet e subjektit nuk ka qenë të sakta dhe transparente gjatë hetimit 

administrativ, për të cilën u pyet edhe në seancë dëgjimore për kundërthëniet e tij lidhur me 

deklarimet dhe shpjegimet dhënë gjatë hetimit, veçanërisht për shpjegimet lidhur me deklaratat 

noteriale të të vëllait në kohë të ndryshme gjatë hetimit.  

 

9. Subjekti pranoi se ishte treguar i pakujdesshëm në hapjen e kësaj llogarie, dhe në menaxhimin e saj 

edhe për faktin e aftësive të tij jo të duhura në fushën finanaciare. 

 

10. Komisioni, nga hetimi administrativ, nisur nga provat e administruara si edhe deklarimet e paraqitur 

nga subjekti gjatë seancës dëgjimore, pasi i analizoi ato, arriti në konkluzionin se shuma prej 20.000 

dollarësh pretenduar nga subjekti si e dhënë nga i vëllai, nuk u provua nga subjekti me dokumentacion 

ligjor financiar. 

Për këtë arsye, Komisioni nuk e njohu dhe nuk e përfshiu shumën prej 19.966 dollarë në analizën e 

të ardhurave financiare të subjektit si të ardhura të ligjshme (ref tabeles me lartë  pa përfshirë shumën 

e sipërme në të ardhurat e subjektit) duke krijuar kështu pamjaftueshmëri të konsiderueshme në të 

ardhurat e subjektit të përdorura për blerjen e apartamentit në më shumë se dyfishin e të ardhurave të 

blerjes së asetit (3,700,000 lekë). 

 

11. Shuma prej 19.966 dollarë, bazuar në kursin e këmbimit për monedhën dollarë llogaritur nga 

Komisioni sipas kursit të Bankës së Shqipërisë kryer në ditën e blerjes së apartamentit (07/05/2003) 

ka qenë në vlerën 2,463,804 lekë, (1 dollarë =123,41 lekë) si vlerë e përdorur për blerjen e 

apartamentit.  

 

12. Në prapsimet e tij pas dërgimit të relacionit si dhe në qëndrimin gjatë seancës, Subjekti pretendon se 

kryerja e analizës duke u ndalur tek të ardhurat deri në kohën e blerjes së apartamentit nuk është në 

frymën e ligjit 12/2018 i cili kur përcakton tolerimin deri në dyfishin e pasurisë së ligjshme është 

nisur apo ka konsideruar situatat e informalitetit që ka kaluar vendi për një periudhë të gjatë dhe ka 

vendosur se të ardhurat e ligjshme për përllogaritjen e pasurisë janë ato të krijuara deri në momentin 

e dorëzimit të deklaratës Veting. 

 

Komisioni kundërshton qëndrimin e mësipërm të subjektit pasi vlerësimi i pasurisë kryet për çdo aset 

të përfituar veçmas deri në kohën e përfitimit të të ardhurave dhe shpenzimeve (deri në datën e kryeres 

së blerjes së asetit). Deri në datën e blerjes së apartamentit në vitin 2003, subjekti kishte gjendje 

balancë negative prej - 2,227,040 lekë (referuar tabelës së analizës ekonomike). Bazuar edhe në vetë 

deklarimet e subjektit se shuma prej 20,000 dollarësh dhënë si ndihmë nga vëllai është përdorur 

tërësisht për blerjen e apartamentit, shumë e cila nuk u arrit të provohej me dokumentacion financiar 

si burim i ligjshëm, përbën një shumë më të madhe se dyfishi i vlerës së blerjes së apartamentit prej 

3,700,000 lekë. 

 

Komisioni në përfundim të hetimit, arrin në konkluzionin se :  

 

✓ Ka mospërputhje ndërmjet të dhënave bankare të nxjerra nga ekstraktet bankare me ato të 

deklaruara nga subjekti, në deklarimet me shkrim dhe përgjigjet e dhëna gjatë seancës; 

✓ Nga ekstraktet bankare nuk rezultoi që shumat  e pretenduara nga subjekti të jenë dërguar nga 

vëllai i tij në rrugë bankare por nga shtetas të tjerë, të huaj, për të cilët nuk ka asnjë të dhënë 

të shtuar për komisionin; 
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✓ Subjekti nuk arriti të provojë përmes dokumentave ligjorë burimin e ligjshëm për transfertat e 

dërgura nga persona të tjerë të lidhur me të (vëllai i subjektit i cili nuk rezulton dërgues përmes 

bankës për këtë shumë) për blerjen e apartamentit. 

✓ Në kuptim të nenit 34, pika 6, gërma b, subjekti ka mungesë të burimeve financiare të ligjshme 

për të justifikuar pasurinë që ka deklaruar duke rezultuar me më shumë se dyfishin e pasurisë 

së ligjshme përfshirë edhe personat e lidhur me të. 

✓ Pasuria e deklaruar (apartament banimi) nuk mund të justifikohet me burime të ligjshme të 

ardhurash pasi të ardhurat e ligjshme janë të pamjaftueshme për blerjen e apartamentit, kjo 

bazuar edhe në vet deklarimet e subjektit. 

 

 

Gjetje të tjera të Komisionit lidhur me likuditetin bankar dhe jashtë tij ndër vite:  

 

Hetimi i Komisionit për llogarinë në dollarë në emër të subjektit: 

 

Nga ekstrakti bankar i një Banke të nivelit të dytë për llogarinë në dollar, çelur më datë 01/11/2002 dhe 

mbyllur më datë 12/02/2018 në emër të subjektit, Komisioni ka vërejtur veprimet e subjektit në raport me 

këtë llogari bankare dhe ka konstatuar se : 

 

❖ rezultojnë transaksione të shumta bankare ku figurojnë dhe derdhje të kryera vit pas viti nga persona 

të tjerë (kryesisht shtetas të tjerë, të huaj, jo familjare të subjektit) ku konfirmohet se në 15 vite llogari 

të subjektit ka vetëm një derdhje nga i vëllai i tij (B. Shabani), konkretisht në vlerën 5,600 dollarë në 

vitin 2015. 

❖ llogaria është përdorur nga vetë subjekti për çelje depozitash dhe përfitime të interesave nga këto 

depozita. 

 

1. Komisioni konstaton se në bazë të nenit 32, pika 1, të ligjit 12/2018, i ndryshuar, llogaria bankare në 

emër të subjektit, konsiderohet pasuri e subjektit. Përmes kësaj llogarie, përgjatë viteve, si pasojë e 

çeljeve të depozitave të ndryshme në emër të subjektit janë përfituar interes bankar duke akumuluar 

të ardhura. Ky arsyetim vlen edhe si burim i të ardhurave për blerjen e apartamentit. 

 

2. Subjekti, në shpjegimet shtesë që paraqet pas njohjes me relacionin, pretendon se nga një lexim 

tërësor i nenit 33, pika 1, gërma ë, të ligjit 12/2018 i ndryshuar, deklarimi pasurisë lidhur me “llogaritë 

bankare, brenda dhe jashtë vendit, duke specifikuar numrat, vendodhjen, datën e krijimit dhe 

gjendjen aktuale” duhen deklaruar vetëm llogaritë bankare që diponohen në momentin e plotësimit 

të deklaratës Veting dhe jo të gjitha llogaritë që ka pasur subjekti pasi deklarata e pasurisë synon të 

identifikojë pasuritë që aktualisht subjekti i disponon në momentin e deklarimit. Llogaritë që në 

momentin e deklarimit rezultojnë pasive dhe të mbyllura nuk përmbushin detyrimin ligjor të 

deklarohen nga subjekti pasi ato janë mbyllur dy muaj përpara plotësimit të deklaratës Veting. Si 

rrjedhim subjekti nuk e konsideron si fshehje mosdeklarimin e llogarisë në dollarë dhe në paund (shih 

më poshtë hetimin për llogarinë në paund). 

 

3. Subjekti kërkon që Komisioni të marrë në konsideratë sjelljen e tij familjare lidhur me këto shuma 

të sjella nga vëllai i tij në kontekstin e kohës dhe që lidhet me qëndrimin e një individi familjar që 

kujdesej vetëm për tërheqjen e tyre dhe për t’i dërguar si ndihmë tek familjarët e tij (motra, vëllezërit) 

ku e vetmja shumë e përfituar nga ai është shuma 20,000 dollarë me qëllim blerjen e apartamentit. 

Subjekti kërkon që kjo situatë të vlerësohet me proporcionalitet dhe objektivitet duke marrë parasysh 
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kohën dhe realitetin kur ka ndodhur ngjarja dhe faktin se këto vlera monetare  nuk i ka transformuar 

në skema financiare dhe imobiljare me qëllim përfitimin e fitimeve, ato nuk janë përdorur për blerje 

pasurie në emrin e tij, dhe nuk janë transferuar tek të 3-tët, pra nuk janë tjetërsuar. 

 

4. Lidhur me veprimet e tij me dy llogaritë në valutë, subjekti pranon se mund të jetë treguar i 

pakujdesëshëm por jo në shkelje të ligjit, duke i kërkuar Komisionit ta vlerësojë këtë çështje në 

përputhje me kohën kur kanë ndodhur këto veprime ku sistemi bankar në ato momente ishte në fillesat 

e tij dhe pjesa më e madhe e të ardhurave të familjeve shqiptare vinin nga remitancat e emigrantëve 

të ligjshëm e të paligjshëm si edhe për faktin se ai nuk ka qenë subjekti deklarues në ILDKPKI. 

 

5. Komisioni pas dhënies të shpjegimeve të mësipërme të subjektit, arrin në konkluzionin se 

mosdeklarimi i këtyre interesave, transferimeve, depozitave dhe llogarive ( të cilat do të shtjellohen 

më poshtë), në kushtet kur subjekti nuk ka qenë asnjëherë subjekt deklarimi as në ILKPDI, pra ku ka 

munguar efektivisht një raportim të ardhurash dhe veprimesh për pasurinë e tij në vite, në kuptim të 

ligjit të Vetingut dhe detyrueshmërinë për zbatimin për herë të parë të një deklaratë pasurie të detajuar 

ndër vite, nuk e shmangte atë nga detyrimi për të plotësuar në mënyrë të saktë deklaratën e pasurisë 

dhe çdo burim që justifikon atë. 

 

6. Lidhur me shpjegimin e subjektit se nuk kishte detyrim të deklaronte llogaritë që ishin mbyllur dy 

muaj para plotësimit të Deklaratës,  Komisioni bazuar në ligjin 12/2018, neni 32, pika 1,  shprehet se 

“Punonjësi deklaron çdo pasuri, të luajtshme apo të paluajtshme, të fituar, poseduar, përdorur apo 

tjetërsuar që nga data e fillimit të marrëdhëniessë punës në institucionin përkatës, pavarësisht datës 

së emërimit në pozicionin dhe/ose gradën qëmban, 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” dhe neni 33 pika 1, gërma “ë”  shprehet se “Punonjësi i cili i nënshtrrohet 

vlerësimit, deklaron:  ë) llogaritë bankare, brenda dhe jashtë vendit, duke specifikuar numrat, 

vendodhjen, datën e krijimit dhe gjendjen aktuale”.  

 

7. Në lexim dhe interpretim të kësaj dispozite, subjekti nuk ka deklaruar asnjë nga këto llogari 

pavarësisht faktit se ato ishin përdorur për krijimin e aseteve (apartamentit në vitin 2003 dhe blerje e 

dy ambienteve tregtare nga babai i tij në vitin 2010). 

  

8. Komisioni bazuar në nenin 34 pika 113 të ligjit 12/2018, i ndryshuar, ndalet në vlerësimin e tij edhe 

duke ju referuar legjislacionit të posaçëm, ligjit  Nr.9917, datë 19.5.2008 “ Për parandalimin e 

pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” përcaktimeve të tij lidhur me përkufizimet e 

“pronësisë”, “transaksion”, “transaksione të lidhura me njeri-tjetrin”, “para fizike”, vigjilenca e 

zgjeruar e klientit” etj, “ persona të eskpozuar politikisht” ku  për faktin se subjekti i vlerësimit , në 

cilësinë e një zyrtari të lartë në funksionin organik në Gradën e Shqipërisë, me gradën “Kolonel” bën 

pjesë dhe/ose përfshihet në ligjin 9917/2008, i ndryshuar sipas përkufizimit të nenit 2 , pika 1014. 

 
13 Trupa e Trupa e vlerësimit, bazuar në deklarimet e pasurive, zhvillon një procedurë kontrolli, në përputhje me këtë ligj, ligjin 

për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të personave të zgjedhur dhe nëpunësve të caktuar publikë, 

ligjin për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike, ligjin për parandalimin e pastrimit të 

parave dhe financimit të terrorizmit, si dhe Kodin e Procedurave Administrative. 
14 . “Personat e ekspozuar politikisht” janë personat, të cilët janë të detyruar të bëjnë deklarimin e pasurive të tyre, në përputhje 

me ligjin nr. 9049, datë 10.4.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe 

të disa nëpunësve publikë”, me përjashtim të nëpunësve të nivelit të mesëm apo të ulët drejtues, sipas përcaktimeve të 

legjislacionit për shërbimin civil. Në këtë kategori përfshihen edhe individët, të cilët kanë pasur ose kanë funksione të 
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Si pasojë, Komisioni konkludon se për shkak të këtij mosdeklarimi nga ana e subjektit, në bazë të nenit 

34, është kryer deklarim jo të saktë, jo në përputhje me ligjin dhe jo me burime të ligjshme. 

 

Veprime të tjera me likuditetin:  

 

1) Gjatë hetimit administrativ, Komisioni vëren në llogarinë në dollarë gjatë periudhës 2002-2018, në 

vijimësi e në mënyrë periodike, veprime bankare si derdhje duke filluar nga rreth 61.23 dollarë deri 

në 30.000 dollarë nga persona të ndryshëm (të huaj), nga i vëllai në vitin 2015 (një dërgesë) dhe 

derdhje nga vetë subjekti (në shumën totale prej 39,500 dollarë) si më poshtë vijon: 

 

Data e derdhjes Data e tërheqjes Shuma $ Derdh Tërheq 

06/11/2002 08/11/2002 7,488 $ S. R. Besim Shabani 

15/11/2002  15/11/2002 4,999 $ D. R. Besim Shabani 

18/11/2002  19/11/2002 7,488 $ B. D. S. Besim Shabani 

13/05/2003   6,789 $ B. B.    

11/08/2003 11/08/2003 3,968 $ S. Sh. Besim Shabani 

12/05/2004 14/05/2004 5,990 $ D. R. Besim Shabani 

23/08/2004 27/08/2004 5,990 $ F. L. Besim Shabani 

17/11/2004   6,490 $ S. R.       

 22/11/2004 6,400 $  Besim Shabani 

04/03/2005  5,090 $ Z. L.             

 07/06/2005 5,100 $  Besim Shabani 

06/12/2005  6,288 $ S. R.     

 08/12/2005  6,250 $  Besim Shabani 

27/12/2005   4,998 $ D. R.  

 27/12/2005  5,000 $ Besim Shabani  

26/01/2006   10,000 $ Besim Shabani    

28/07/2006  9,500 $ Besim Shabani    

30/08/2006   5,987 $ S. R.     

 05/09/2006 6,000 $  Besim Shabani   

 01/12/2006 9,770 $  Besim Shabani   

10/04/2007  4,986 $ D. R.  

22/11/2007  20,000 $ Besim Shabani    

30/11/2007  6,985 $ D. R.  

 30/11/2007 7,000 $  Besim Shabani   

28/12/2007   7,985 $ S. R.     

 22/12/2009 30,000 $  Besim Shabani   

10/12/2010  6,500 $ S. R.     

 14/12/2010 6,400 $  Besim Shabani   

 08/05/2013 998 $  Besim Shabani   

06/02/2015  5,600 $  B. Sh.  

 
rëndësishme në një qeveri dhe/ose në një shtet të huaj, si: kryetar shteti dhe/ose qeverie, politikanë të lartë, zyrtarë të lartë të 

qeverisë, të gjykatave ose të ushtrisë, drejtues të lartë të kompanive shtetërore, zyrtarë të rëndësishëm të partive politike”. 
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 09/12/2015 5,600 $  Besim Shabani   

12/02/2018  61.23$  Besim Shabani 

 12/02/2018 129  $  Besim Shabani   

 

2) Nga ekstrakti bankar dhe nga tabela analitike e përpiluar më sipër, Komisioni konstaton se shuma 

totale e derdhur në dollarë që nga çelja dhe mbyllja e kësaj llogarie nga persona të të tretë dhe i vëllai 

(dërgesat nga shtetas të huaj dhe 1 dërgesë nga i vëllai) kapin një shumë totale prej 103,606 dollarë, 

derdhjet e kryera nga vetë subjekti (brenda këtyre dergesave) në vlerën totale prej 39,530 dollarë 

ndërsa transaksionet e ndryshme bankare përfshirë edhe maturimet e depozitave dhe të gjitha lëvizjet 

brenda llogarive të marra së bashku kapin vlerën prej 246,127.26 dollarë. 

 

3) Nisur nga këto të dhëna, Komisioni i kërkoi shpjegime subjektit që të evidentonte të gjitha vlerat 

monetare që janë derdhur në llogarinë apo depozita në valutë, identitetin e dërguesve të këtyre 

shumave monetare, marrëdhëniet e tyre me të, arsyen e dërgimit të parave në llogarinë e  tij në dollarë. 

 

Subjekti deklaroi derdhjet me shumat përkatëse në llogarinë apo depozitat në dollar duke bashkangjitur 

statement bankar ku evidentoheshin llogaritë në dollarë dhe shumat e dërguara dhe dërguesit e tyre 

(kryesisht shtetas të huaj). Ky statement përputhet me atë të disponuar nga Komisioni gjatë mbledhjes së 

të dhënave nga banka. 

Lidhur me arsyen e dërgimit të parave në llogarinë e tij në dollarë si edhe për mënyrën e përdorimit të 

këtyre shumave, subjekti u përgjigj se “ Banka në atë periudhë, sipas mendimit të familjarëve të mi që 

ishin dhe janë në emigracion, ofronte siguri në dërgimin e parave nga jashtë shtetit më shumë se bankat 

e tjera. Në atë periudhë, unë isha personi i vetëm nga familja ime që banoja në Tiranë dhe kisha mundësi 

për të hapur llogari bankare në këtë Bankë në Tiranë pasi familjarët e tjerë banonin dhe banojnë në 

Koplik të Malësisë së Madhe. Në vitet 2002 Banka kishte seli vetëm në Tiranë prandaj ishte e vështirë për 

prindërit  e mi apo të afërm të tjerë të vinin nga Malësia e madhe, në Tiranë, për të hapur numër llogarie 

në këtë bankë dhe për të tërhequr transfertat e dërguara herë pas here, prandaj vëllezërit e mi kanë vijuar 

t’i dërgojnë  paratë e tyre në emrin tim, dhe unë i dorëzoja dorazi tek familjarët tanë (kryesisht te babai 

im)”. Subjekti u përgjigj se “përveç shumës prej 20,000 dollarë të përdorur nga ana ime për blerjen e 

apartamentit tim në vitin 2003, të gjithë paratë e tjera janë përdorur për nevoja të vëllezërve si edhe 

ndihmesë për familjarët e tjerë”. 

 

4) Rreth të dhënave të konstatuar nga Komisioni ku dërguesit sipas ekstraktit bankar (me përjashtim të 

një dërgesë që rezulton në vitin 2007 në vlerën 20,000 dollarë) nuk ishte i vëllai por persona të tretë 

(të huaj) subjekti deklaroi se “vëllai im B. R. Shabani ka shkuar në USA në vitin 2000 dhe është bërë 

shtetas i ligjshëm në vitin 2010. Ndërkohë me pasaport Amerikanë është pajisur për herë të parë më 

2015”. 

 

5) Komisioni konstaton se nga viti 2010 e deri në 2015 kohë kur vëllai i subjektit u bë shtetas i ligjshëm 

në USA, nuk ka dërgesa që figurojnë me emrin e tij në këtë llogari. 

 

6) Rreth mundësisë të të vëllait për përdorimin e këtyre llogarive bankare apo transfertat dhe mënyrat e 

dërgimit të tyre, periodicitetin e tyre për çdo muaj dhe vit të njëpasnjëshëm, subjekti nuk dha asnjë 

shpjegim bindës për Komisionin. 

 

Komisioni arsyeton se edhe nëse vëllai i tij për shkak të pamundësisë së ardhjes personalisht në 

Shqipëri që nga koha kur ka emigruar në USA, nuk kishte mundësi që përmes një akti ligjor të 
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vlefshëm (prokurë) të hapte një llogari në emër të tij e ku më pas mund t’í njihte të drejtë përdorimi 

për këtë llogari edhe subjektit të vlerësimit, ai e kishte këtë mundësi me ardhjen e tij në territorin 

shqiptar. Për të argumentuar bazën e këtij dyshimi Komisioni ka marrë të dhëna nga sistemi TIMS për 

hyrjet e daljet në territorin shqiptar për vëllain e subjektit (shtetasi B. Shabani). 

 

Drejtoria e përgjithshme e Policisë së Shtetit me shkresë protokolluar nga Institucioni ynë nr. ******, 

datë 18/02/2020, dërgon të dhëna për shtetasin B. Shabani për periudhën 01/01/2007-31/12/2008. 

 

Nga këto të dhëna të sistemit TIMS, Komisioni konstaton se ky shtetas (B. Shabani) hyn në territorin 

Shqiptar më datë 30/12/2007 nga Rinasi me linjën Lufthansa-Mynih dhe del jashtë territorit shqiptar më 

16/05/2008 nga pika kufitare e Hanit të Hotit. Duke u bazuar në këto të dhëna, vëllai i subjektit kishte një 

kohë qëndrimi prej rreth 4 muaj e gjysëm në Shqipëri, kohë mëse e mjaftueshme për të ndërmarë hapat e 

duhura ligjore për të hapur një llogari në emër të tij dhe/ose për t’í njohur të drejtë përdorimi të kësaj 

llogarie vetë subjektit të vlerësimit në mënyrë që të ndihmonte famijarët përmes tërheqjes se shumave në 

dollarë kur e lindte nevoja. 

 

Subjekti në seancën dëgjimore deklaron se vëllai i tij ka qenë emigrant në USA  i papajisur me dokumenta 

nga viti 2000 deri në 2007. Në dhjetor të 2007 është kthyer në Shqipëri me dëshirën e tij me leje kalimi. 

Ka qëndruar për një periudhë të caktuar në Shqipëri dhe është larguar përsëri në USA si fitues i llotarisë 

Amerikane. Gjatë kësaj periudhe të qëndrimit në Shqipëri, për shkak të besueshmërisë dhe marrëdhënieve 

të afërta familjare, nuk e ka parë të nevojshme kthimin e llogarisë bankare në emrin e tij. 

 

Në lidhje me sa më sipër subjekti nuk ka paraqitur arsye konkrete dhe bindëse, lidhur me përdorimin e 

shumave në dollarë (me përjashtim të dërgesës prej 20,000 dollarë për blerjen e apartamentit të tij dhe 

shumën 20,000 dollarë deklaruar në deklaratën Veting si dërguar nga vëllai për interes të këtij të fundit). 

Subjekti nuk deklaron në deklaratën Veting as shumën prej 30,000 dollarë të tërhequr nga vetë ai për 

blerjen e një mjedisi tregëtar për llogari të vëllait të tij (situacioni i të cilit do të shtjellohet më poshtë).  

 

Për shkak të kësaj situate, Komisioni duke u bazuar në ekstraktin bankar të llogarisë në dollarë në emër 

të subjekti të vlerësimit dërguar nga Banka e nivelit të dytë ka evidentuar datat me shumat e derdhura dhe 

të tërhequra, gjendjen monetare në llogari si edhe veprimet pas çdo transaksioni bankar. Kjo analizë 

ekonomike është kryer me qëllim vërtetimin nëse pretendimet e subjektit lidhur me përdorimin e këtyre 

shumave monetare qëndrojnë apo jo. 

 

 

Data /Viti Shuma e 

derdhur 

Shuma 

e 

tërhequr 

(USD) 

Gjendja në 

llogari 

Blerje/Shërbim/Shënim 

Viti 2002     

06/11/2002 7,488   

08/11/2002  7,500 0 

15/11/2002 4,990 4,990 0 

18/11/2002 7,488   

19/11/2002  7,488 0 

Viti 2003    
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07/05/2003   0 20,000 USD deklaruar nga subjekti si 

ndihmë e dhënë nga i vëllai për 

blerjen e apartamentit në emër të 

subjektit 

13/05/2003 6,789    

15/05/2003  6,770 19 

11/08/2003 3,968 3,970 21 

Viti 2004    

12/05/2004 5,990   

14/05/2004  5,980 31 

23/08/2004 5,990   

27/08/2004  5,990 31 

17/01/2004 6,490   

22/11/2004  6.400 121 

Viti 2005    

04/03/2005 5,090   

07/06/2005  5,100 111 

06/12/2005 6,288   

18/12/2005  6,250 149 

27/12/2005 4,988 5,000 137 

Viti 2006    

26/01/2006 10,000 

depoziton 

subjekti 

   

26/01/2006   10,137 Depozitë  10,000 

28/07/2006 9,500 

depoziton 

subjekti 

 19,637  

30/08/2006 5,987  25,624 

05/09/2006  6,000 19,624 

01/12/2006  9,770 9,854 

01/12/2006    Depozitë   e re 10,000/6 mujore 

Viti 2007   10,000   

10/04/2007 4,986  15,000 

16/04/2007  5,000 10,000 

06/08/2007    Më këtë datë subjekti deklaron se 

tërheq një shumë prej 20 000 dollarë 

nga shumat dërguar në këtë llogari 

dhe hap depozitë në një bankë tjetër të 

nivelit të dytë prej 20, 000 dollarë. 

Kjo shumë deklarohet se është 

dërguar nga vëllai për interes të këtij 

të fundit. 
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22/11/2007 20,000 

derdh 

subjekti 

 30,000 

30/11/2007 6,985 7,000 29,985 

03/12/2007   Depozitë   e 

re 3 mujore 

në vlerën 

30,364 

dollarë 

28/12/2007 7,985  38,349 

Viti 2008    

01/02/2008  8,000 30,349 

03/03/2008   Depozitë   e 

re 1 mujore 

në vlerën 

30,573 

dollarë 

Viti 2009     

22/12/2009 

 

 30,573 0 Subjekti tërheq 30,000 dollarë me 

përshkrimin “Blerje apartamenti”   

Viti 2010     

31/8/2010    Kontratë sipërmarrje e babait të 

subjekti për blerjen e 47 m2 ambjent 

biznes në shumën 70.500 Euro 

pretenduar për interes të vëllait të tij 

në SHBA (paratë dhënë nga subjekti 

nga gjendjet në llogari dhe jashtë saj 

)  

10/12/2010 6,500  6500  

14/12/2010  6400 85  

Viti 2011   79.55  

Viti 2012     

Viti 2013     

08/05/2013  998 80.04  

Viti 2014   80.04  

Viti 2015     

06/02/2015 5,600    

09/02/2015  5,600 71.64  

Viti 2016   71.64  

Viti 2017   71.64  

Viti 2018     

12/02/2018 61.23  129.67  

12/02/2018  129 0  
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Gjatë seancës dëgjimore, Komisioni pyeti subjektin lidhur me veprimet e tij bankare ku shumat e 

ndryshme tërhiqeshin nga llogaria për t`ua dërguar më tej familjarëve të tij, por në fakt rezultonte se një 

pjesë e tyre më pas rifuteshin në këtë llogari bankare. 

 

Konkretisht: Kreditimet në llogarinë e subjektit nga shtetas të huaj kanë rezultuar në : 

 

- Viti 2003= 10,740 dollarë – të tëhequra nga subjekti 

- Viti 2004= 18,470 dollarë-  të tërhequra nga subjekti 

- Viti 2005= 16,350 dollarë – të tërhequra nga subjekti  

 

Në vitet 2003-2005 rezulton një shumë e kredituar dhe tërhequr jashtë sistemit bankar në vlerën 45,593 

dollarë  

- Viti 2006= tërhequr 5987 dollarë, ndërsa veprime të tjera bankare: dy derdhje nga subjekti në 

vlerën 19,500 dollarë prej të cilës krijon depozitë në fund të vitit prej 10,000 dollarë. Gjëndje cash 

në vitin 2006= 41,730 dollarë. 

- Viti 2007= 19,957 dollarë=  tërhequr vlera në 11,972 dollarë, ndërsa veprime tjera bankare : 

Derdhje nga subjekti në vlerën 20,000 dollarë ( krijuar nga maturimi i një depozite tremujore në 

një banke tjetër të nivelit të dytë ) dhe rritje e depozitës në vlerën 30,364 dollarë. 

Gjëndja cash në fund vitit 2007= 33,730 dollarë ndërsa gjëndja brenda në llogari 38,349 dollarë. 

- Viti 2008 = tërheqje nga subjekti në vlerën 8000 dollarë. Gjëndja cash jashtë sistemit = 41,730 dhe 

në llogari 30,573 që kthehet në depozitë një mujore e cila tërhiqet pas një viti e gjysëm. 

- Viti 2010= tërhequr 6,500 dollarë  

- Viti 2013= tërheqje 998 dollarë  

- Viti 2015= kreditim nga vëllai në shumën 5600 dollarë = tërhequr. 

 

Nga sa më sipër, Komisioni konstaton se në vite të njëpasnjëshme subjekti kryen veprime të shumta 

bankare (tërheqje nga kreditimet, derdhje në depozita) duke krijuar gjëndje në bankë më shumë se 

gjysmën e vlerës së gjëndjes “cash jashtë”.   

Bazuar në këtë konstatim, Komisioni ngre dyshime për vërtetësinë e shpjegimeve të dhëna nga subjekti 

se shumat e tërhequra kishin destinacion dërgimin e tyre tek familjarët e tij dhe se nuk ishin përdorur nga 

ai.  

 

Deklarimi i Subjektit se ka kryer vetëm një herë një depozitë në shumën 20,000 dollarë në vitin 2007 

dhe se asnjë lëvizje tjetër nga jashtë nuk ka ardhur në këtë bankë, nuk u konfirmua.  

Komisioni u qëndron gjetjeve të tij duke e cilësuar këtë shpjegim të subjektit si të pabazuar në prova 

bindëse. Nga kqyrja e ekstraktit bankar rezulton se çelja e tre depozitave, në kohë të ndryshme, kanë patur 

si burim tërësisht apo pjesërisht shumat në dollarë të derdhura nga subjekti jashtë kësaj llogarie.  

 

Përgjatë seancës dëgjimore, Komisioni vuri në pah këtë sjellje të subjektit lidhur me tërheqjen dhe rifutjen 

e parave në llogarinë në dollarë krahasuar me veprimet e ti me llogarinë në paund (e cila do të shpjegohet 

e detajuar më vete më poshtë ). Në llogarinë në paund edhe pse dërgesat janë kryer nga persona të tretë 

dhe nuk provohet burimi i ligjshëm i këtyre shumave është arritur të provohet mënyra e përdorimit të 

këtyre shumave përmes dokumentave ligjore (blerja e apartamentti të kunatit të subjektit dhe shpenzimet 

shendetësuore për babain në spitalin Amerikan) ndërkohë që në llogarinë në dollarë nuk konstatohet i 

njëjti përfundim. 
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Në shpjegimet e tij, subjekti deklaron se ndryshimi ndërmjet dy llogarive sipas tij ka ardhur edhe për faktin 

se kunati i tij ka qenë më diskret pasi kërkonte që në momentin që vinin paratë të dorëzoheshin 

drejtpërdrejtë te personi ndërsa vëllai ka qenë më i afërt me të, më i besueshëm ndaj tij duke i thënë që 

shumat të liheshin aty duke mos përbërë një problem.  

 

Komisioni nisur nga kjo situatë si edhe duke marrë parasysh shumat e ndryshme në dollarë në këtë llogari, 

por edhe atë në pound (që do të shqyrtohet më poshtë) të dërguara në vite të ndryshme, i kërkon 

informacion një institucioni ligjzbatues nëse ky institucion ka qenë në dijeni të këtyre veprimeve dhe nëse 

eventualisht ka nisur apo është kryer ndonjë monitorim apo hetim për këto llogari. 

 

Institucioni  ligjzbatues me shkresën Nr. *****, dt. ******* ndër të tjera citon se informacioni i dërguar 

fillimisht nga ana Komisioni nuk është vënë në dispozicion nga institucione private apo publike për shkak 

se baza ligjore në atë kohë e në vijim nuk i detyronte institucionet financiare si bankat të raportonin këto 

shuma. Më tej, institucioni ligjzbatues citon bazën ligjore përgjatë viteve, llojin e raportimeve që duhet të 

kryhet si edhe subjektet që duhet të kryejnë këtë raportim. 

 

Nisur nga baza ligjore ekzistuese përgjatë viteve dërguar nga ky institucion ligjzbatues si dhe nisur nga 

fakti se trupat e vlerësimit të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit kanë detyrim ligjor sipas nenit 34 të 

ligjit 12/2018 i ndryshuar, të vlerësojnë pasurinë dhe të zhvillojnë një procedurë kontrolli, në përputhje jo 

vetëm me Ligjin e Vlerësimit (12/2018), Ligjin për Deklarimin dhe Kontrollin e Pasurive, të Detyrimeve 

Financiare të Personave të Zgjedhur dhe Nëpunësve të caktuar Publikë, Ligjin për Parandalimin e 

Konfliktit të Interesave në Ushtrimin e Funksioneve Publike, por edhe Ligjin për Parandalimin e Pastrimit 

të Parave dhe Financimit të Terrorizmit,  Komisioni ka vërejtur se ka ekzistuar dhe ekziston një dispozitë 

ligjore ku thuhet se për aktivitet të dyshimtë15, raportimi nga ana e bankës përkatëse nuk kufizohet dhe 

lidhet me pragje dhe përcaktohen nga vlera monetare. Si pasojë, banka përkatëse që në bazë të ligjit 

caktohej si subjekt raportues kishte detyrimin që për një klient mbajtës për një kohë të gjatë i dy llogarive 

në valutë nga dërgues të ndryshëm shtetas të huaj të palidhur me subjektin dhe me vlera të që pavarësisht 

se ishin nën pragun e përcaktuar, për shkak të shpeshtësisë së tyre të dërgimit dhe mënyrës së veprimit të 

tyre pas tërheqjeve (mbajtjes jashtë sistemit bankar dhe rifutjes së tyre në formën e depozitave ) mund të 

zhvillonte apo monitoronte një vigjilencë të shtuar ndaj këtij klienti apo llogarive të tij, gjë që nuk e ka 

ndërmarrë16. 

 
15 Ndër vite vigjilenca e bankave të nivelit të dytë ka qenë e vakët kjo e pranuar edhe nga vet autoritetet ( si Banka e Shqipërisë: 

Një raport i klasifikuar për vlerësimin kombëtar të riskut i përgatitur nga Drejtoria e Parandalimit dhe Pastrimit të Parave, 

(DPPP) në vitin 2015-të, tregon që disa sektorë kyç të ekonomisë si lojërat e fatit, ndërtimi, por dhe sistemi bankar kanë qenë 

të papërgatitur për të kufizuar rrjedhjen e parave të pista nga aktivitet e paligjshme, çfarë ka forcuar kulturën e 

pandëshkueshmërisë. ) e cila ka nxjerrë edhe Rregullore për parandalimin e pastrimit të parave dhe Aneksin e saj që përmban 

një Udhëzues për matjen e rrezikut nga pastrimi i parave dhe financimi i terrorizmit, ( www.bankofalbania) faktori i rrezikut 

të klientit: Kategoritë  e  klientëve,  veprimtaritë  e  të  cilëve  mund  të  jene  tregues  i  nivelit  të  rrezikut më të lartë, listohen 

si më poshtë: f) transaksione në emër të një personi tjetër, klientë që kryejnë lëvizje  në shuma të mëdha cash, q)klientë të cilët 

kanë  fonde nga burime të  të paqarta ose të  paidentifikuara,  dhe/ose klientë me fonde nga burime të paverifikueshme;r)klientët  

e  dyshuar  që  nuk  veprojnë  për  llogari  të  tyre  dhe / ose  që  zbatojnë udhëzimet e një personi të tretë;s)nëpunës në nivel 

të lartё administrimi, transaksione me klientë, të cilët banojnë ose e ushtrojnë veprimtarinë në vende që nuk zbatojnë ose që 

zbatojnë pjesërisht standardet ndërkombëtare të PPP/LFT; transferime të shpeshta dhe të papritura të fondeve nga llogaritë 

në një bankë në ato të një banke tjetër, pa një arsyetim të qartë ekonomik, etj.  
16 Përgjatë periudhës nëntor 2001- korrik 2003, kohë kur të cilin mbulohej nga dispozitat ligjore të ligjit 8610/2000, edhe pse 

në ekstraktet bankare në llogaritë në dollarë dhe paund (të cilën do ta analizojmë më poshtë) çelur në emër të subjektit, nuk 

evidentohen dërgesa mbi pragun e lejuar , megjithatë banka në fjalë si subjekt përgjegjës , kishte detyrimin ligjor të hetonte 

nëse kishte një aktivitet të dyshimtë i cili mund të iniciohej në çdo kohë pasi nuk kufizohej nga pragje dhe shuma të përcaktuara 

http://www.bankofalbania/


27 

 

Komisioni, duke ju referuar tabelës së mësipërme ku pasqyrohen derdhjet dhe tërheqjet e shumave në 

llogarinë në dollarë, krahas të tjerave vë re disa situacione si më poshtë: 

 

1) Më datën 06/08/2007 subjekti deklaron se tërheq një shumë prej 20,000 dollarë nga shumat dërguar 

në këtë llogari dhe hap depozitë në një bankë të nivelit të dytë në vlerën 20,000 dollarë.  

 

Në deklaratën e Vetingut subjekti ka deklaruar: 

• Depozitë bankare në një banke të nivelit të dytë, për interes të vëllait të tij, ku shumat janë dërguar 

nga i vëllai nëpërmjet kësaj banke në vitet 2006-2007 dhe janë depozituar nga subjekti në datë 

06/08/2007 dhe tërhequr më datë 06/11/2007 pranë  një banke tjetër të nivelit të dytë. 

 

Hetimi i Komisionit lidhur me këtë depozitë: 

 

Trupa e vlerësimit kërkoi informacion nga Bankat e nivelit të dytë, si dhe i drejtoi pyetje subjektit. 

 

Një Bankë e nivelit të dytë, me shkresë nr. ******, dt. 05/07/2019, konfirmon që z. Besim Ramadan 

Shabani ka bërë një derdhje në llogari më datë 06/08/2007, me vlerë 20,000 dollarë, me referencë veprimi 

*******, si dhe ka bërë tërheqjen e shumës më datë 08/11/2007, në shumën 20,154 dollarë, me referencë 

veprimi ******. 

 

Komisioni nisur nga analiza e ekstraktit bankar dërguar nga Banka dhe duke u bazuar në deklarimet e 

subjektit në deklaratën Vetting nuk konstaton asnjë dërgesë të vetme në vlerën 20,000 dollarë nga janari 

2006 deri në 06/08/2007 nga i vëllai, kohë të cilën subjekti hap një depozitë bankare pranë një bankë të 

nivelit të dytë.  

 

Komisioni duke analizuar të dhënat bankare dërguar nga dy bankat e nivelit të dytë me pretendimet e 

subjektit vijoi kërkimin e shpjegimeve sa më poshtë: 

❖ të provojë ligjërisht këto veprime bankare  

 
monetare. Kujtojmë se gjatë kësaj periudhe (nëntor 2001- korrik 2003) katër dërgesat në emër të subjektit nga shtetas të huaj 

në llogarinë në dollarë kapin vlerën totale prej 19,443 dollarë.  

Përgjatë periudhës gusht 2003-shtator 2008 e cila normohej me ligjin e ri 9084/2003 vlente i njëjti detyrim ligjor nga ana e 

bankës për hetimin e një aktiviteti të dyshimtë pa kufizuar në pragje apo vlera të caktuara monetare. Përgjatë kësaj periudhe në 

llogarinë në dollarë konstatohet 5 derdhje në vlerën totale  prej 27,528 dollarë ndërsa në llogarinë në paund evidentohen 4 

derdhje të cilat kapin vlerën totale 29,447 paund 

Përgjatë periudhës tetor 2008- korrik 2012 e cila normohej nga ligji 9917/2008 vlente i njëjti detyrim ligjor nga ana e bankës 

për hetimin e një aktiviteti të dyshimtë pa kufizuar në pragje apo vlera të caktuara monetare. Përgjatë kësaj periudhe në llogarinë 

në dollarë evidentohetvetëm 1 derdhje në vlerën 6,500 dollarë ndërsa në llogarinë në paund evidentohen 3 derdhje në vlerën 

totale prej 2,974 paund. 

Përgjatë periudhës gusht 2012- e në vazhdim, e cila normohej përmes ligjit 66/2012 ekziston i njëjti detyrim ligjor nga ana e 

bankës për hetimin e një aktiviteti të dyshimtë pa u kufizuar në pragje apo vlera të caktuara monetare. Përgjatë kësaj periudhe 

në llogarinë në dollarë evidentohet  vetëm 1 derdhje prej 5,600 dollarë dhe në llogarinë në paund një e tillë në vlerën 5,000 

paund. 
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❖ të jap arsyen e depozitimit të kësaj shume pretenduar se janë dërguar nga ana e vëllait të tij për 

llogari të këtij të fundit në bankë 

❖ të provoj mënyrën e përdorimit të kësaj shume pas tërheqjes nga banka 

❖ të japë identitetin e dërguesit të kësaj shume 

 

Subjekti dërgon në Komision dokumentat të protokolluara më nr. **** datë 02/10/2019 ku evidentohet 

kopja e veprimit bankar që subjekti depoziton pranë një banke të nivelit të dytë  më datë 26/01/2006 

shumën prej 10, 000 dollarë gjë që konfirmohet edhe nga ekstrakti i një banke tjetër dhe ku vetë ai më 

datë 01/12/2006 tërheq nga kjo llogari shumën prej 9,770 dollarë. Më tej, evidentohet edhe një dokument 

bankar i titulluar “Marrëveshje për depozitë me afat 3 mujor”, ku provohet hapja e depozitës nga ana e 

subjektit më datë 07/11/2007 në vlerën prej 20,000 dollarësh dhe mbyllja më datën 12/02/2018. 

 

Lidhur me arsyen e depozitimit të shumës prej 20,000 dollarë në një banke të nivelit të dytë në nëntor të 

vitin 2007 , subjekti shpjegon se “pas blerjes së apartamentit nga ana ime në 2003, vëllai im ka vijuar të 

dërgojë para në numrin e llogarisë time bankare për llogari të tij.... Arsyeja e depozitimit në atë bankë ka 

qenë frika ime për tí mbajtur të gjitha paratë e vëllait në të njëjtën bankë apo në shtëpi. Ky depozitim 

lidhet me momentin e njoftimit për ekzistencën e Agjencisë së sigrimit të Depozitave. Në atë kohë unë 

rastësisht dëgjova një lajm që thoshte se ASD siguron deri në njëfarë kufiri depozitat në të njëjtën bankë. 

Në këto kushte mendova që shumën prej 20,000 dollarësh Amerikanë të tërhequra nga banka ti depozitoj 

tek një bankë tjetër deri në marrjen e një vendimi tjetër nga vëllai im, ose deri në ardhjen e tij në Shqipëri. 

Paratë janë depozituar për një periudhë afatshkurtër..... “ shuma i është dorëzuar vëllait në dorë pas 

ardhjes në Shqipëri në dhjetor të vitit 2007”. 

 

Nisur nga deklarimet e mësipërme Komisioni konstaton se gjatë viteve në vijim pas blerjes së 

apartamentit (2003-2015) dërgesat vijojnë nga shtetas të tjerë, si dhe subjekti nuk ka dhënë informacion 

dhe nuk ka paraqitur dokumenta justifikues për të provuar që kjo shumë i është dhënë të vëllait, 

pavarësisht marrëdhënieve famijare. 

 

Duke dashur të marrë të mirëqëna deklarimet e mësipërme të subjektit, për Komisionin mbeten jo bindëse 

shpjegimet në lidhje me qëllimin e hapjes së depozitës në vlerën 20,000 dollarë në bankë si shkak i 

dyshimit se këto shuma ekspozoheshin dhe mund të kalonin kufirin e sigurisë së mbulimit të shumës nga 

ana e bankës. Deri më datën 16/04/2007 vlera në gjendje në llogari ishte 10,000 dollarë, shumë kjo jo e 

konsiderueshme për të qenë i ekspozuar lidhur me sigurinë bankare. Por Komisioni vëren se në datë  

22/11/2007 subjekti derdh në këtë llogari një shumë prej 20,000 dollarë dhe vlera totale në llogari më 

datën 03/03/2008 në trajtë depozite 3 mujore arrin vlerën prej 30,364 dollarë. Nëse Komisioni do t’i 

qëndronte shpjegimeve të subjektit, arsyeja e pasigurisë bankare në llogarinë në dollarë mbetet ende e 

vlefshme e për të mos përmendur faktin se shtimi në llogari prej 20,000 dollarësh (në total në trajtë 

depozite 30,364 dollarë) e ekspozon edhe më tepër kufirin e sigurisë së mbulimit të vlerës në llogari nga 

ana e bankës.   

 

Komisioni pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe shpjegimeve të subjektit lidhur me këtë situatë i 

konsideron si jobindëse deklarimet e tij. 

 

Nga statementi bankar i llogarisë në dollarë vihet re një dërgesë më datë 28/12/2007 në shumën prej 7,985 

dollarë nga një shtetas i huaj, vetëm 2 ditë nga ardhja në Shqipëri e vetë të vëllait më 30/11/2007. Niveli 

i kësaj shume në dollarë duke qenë se nuk përbënte një pengesë ligjore në kufi për ta disponuar fizikisht 



29 

 

(i vëllai i subjektit) ngre dyshimin sipas Komisionit nëse kjo shumë edhe pse dërguar nga persona të tretë 

përbën një vlerë monetare e akumuluar realisht prej tij. 

 

Në prapsimet e tij subjekti deklaron se në këtë datë vëllai është kthyer me dëshirën e tij nga USA i pajisur 

vetëm me një leje kalimi (i papaisur me pasaportë). Këto kanë qenë kursimet e fundit të vëllait për të cilat 

ai nuk e ka parë të arsyeshme dhe nuk është ndier i sigurt t’i ketë me vete gjatë udhëtimit të kthimit, nisur 

nga fakti se udhëtonte me leje kalimi dhe se ishte shtetas i paligjshëm.  

 

Lidhur me këtë shpjegim të fundit si dhe më shpjegimet e mëparshme të subjektit, se vëllai nuk kishte 

mundësi të provonte të ardhurat e tij të punës në USA dhe për faktin se për një kohë ka qenë emigrant i 

paligjshëm deri në vitin 2010,  

 

Komisioni arsyeton se:  

Fakti se i vëllai nuk kishte mundësi të provonte të ardhurat e tij të punës në USA për një kohë të gjatë (10 

vite) pasi ka qenë me status emigrant i paligjshëm deri në vitin 2010, duhet vlerësuar bazuar në 

legjislacionin amerikan17. Statusi i vëllait sipas legjislacionit të sistemit Amerikan në cilësimin si emigrant 

i paligjshëm ka të bëjë me statusin e tij të hyrjes në shtetin amerikan por jo me mënyrën se si punon dhe 

jeton me këtë status. 

Sipas ligjit amerikan pavarësisht statusit si emigrant i paligjshëm, çdokush që punon duhet të paguajë 

taksat dhe duhet të zotërojë disa dokumenta që do të thotë se në këtë shtet asnjë individ nuk mund të 

qëndrojë me një afat të pacaktuar apo të punësohet pa u regjistruar, pasi përbën një shkelje të rëndë penale 

të legjislacionit dhe ku monitorimi i punëdhënësve për punonjësit e tij është shumë i rreptë. 

Si i tillë, nëse subjekti do të kishte paraqitura dokumenta ligjorë të shtetit amerikan nga i vëllai si psh. një 

vërtetim të pagesës së taksave vjetore, kjo do të përbënte një provë ligjore që do të bindte Komisionin për 

burimin e ligjshëm të parave të dërguara nga i vëllai pas mungeses së provave ligjore për të vërtetuar se 

ato dërgoheshin realisht nga i ai (vëllai). 

Gjatë hetimit dhe seancës dëgjimore, subjekti nuk paraqiti asnjë deklaratë të personave dërgues për të 

faktuar lidhjen me ta nga të cilët kreditoheshin shuma të konsiderueshme në llogarinë e tij në dollarë ndër 

vite. 

Nëse vëllai i subjektit ka punuar për 10 vite rresht si një emigrant duke mos paguar asnjëherë taksa në 

bazë të ligji amerikan i përcaktohen sanksione penale. Pagimi i taksave është një nga kushtet që duhet të 

përmbushen që të kualifikohesh për status të ligjshëm. Punësimi i pa regjistruar dhe mos pagimi i taksave, 

i kualifikon këto të ardhura si të fituara në mënyrë të paligjshme. 

Edhe fakti tjetër i shprehur nga subjekti në shpjegimet e tij, se vëllai ka ardhur me dëshirën e tij në 2007 

me leje kalimi dhe më pas fitoi llotarinë amerikane, nuk përbën të dhënë të plotë dhe të mjaftueshme  për 

Komisionin në kuptim të rregullave të legjislacionit amerikan për mënyerat e aplikimit dhe kualifikimit 

për fitimin e kësaj llotarie. 

 

Përgjatë seancës dëgjimore komisioni e pyeti përsëri subjektin: 

✓ sa herë kishte ardhur vëllai në Shqipëri gjatë kohës që vijonin derdhjet në llogari në vite. 

 
17 US immigration law , Illegal immigration, How to Transition to Legal Status , IRS service, “ regardless of citizenship status, 

the IRS requires everyone earning income in the United States to report it”. USCIS, employment authorization of work, 

Homeland security, ITINs, Social security card, employment eligibility verification form 1-9 ,“entering the U.S. illegally, 

applying for a Green Card while still in the U.S. is not possible”. 
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✓ sa mundësi ka pasur vëllai për të kryer  qoftë dhe një herë të vetme një veprim ligjor në lidhje me 

paratë e tij, me depozitat e tij, me llogaritë e tij? 

 

Subjekti shprehet se deri në vitin 2007 vëllai i tij nuk ka ardhur asnjë herë në Shqipëri ndërsa për herët e 

tjera nuk ishte në gjëndje të jepte një përgjigje pasi nuk e dinte saktësisht sa herë kishte ardhur në Shqipëri. 

Ai shprehet se edhe në momentin e ardhjes, vëllai ka gjykuar që këto para të qëndronin në emër të llogarisë 

së tij pasi ka qëndruar gjithmonë me idenë se ndoshta do të largohet përsëri dhe se vullneti dhe dëshira e 

tij ka qenë në mirëkuptim ndërmjet dy vëllezërve.  

 

Komisionit i ka rezultuar nga sistemi TIMS se vëllai i subjektit ka hyrë për një kohë të vazhdueshme dhe 

të shpeshtë në territorin shqiptar pas vitit 2007 (2007-2018 ). Nisur  nga këto të dhëna si edhe në vlerësim 

të përgjigjeve jo të plota lidhur me pyetjen e Komisionit në seancë, për hyrje daljet e vëllait pas vitit 2007, 

Komisioni krijoi rezervë në deklarimet e subjektit pasi nga Sistemi Tims i rezultoi se vëllai i tij në 

shumicën e hyrjeve në territorin shqiptar përmes kalimit kufitar tokësor ka lëvizur me një automjet i cili 

rezulton në bashkëpronësi me të vëllain e tij18 dhe se për këtë fakt ishte e pamundur që subjekti të mos 

ishte në dijeni.  

 

Komisionit i mungoi qoftë edhe një provë e vetme që të vërtetonte se vëllai i subjektit ka qenë në USA që 

në vitin 2000 dhe në vijim, (përveç fotokopjes të pasaportës amerikane të vitit 2015) për të provuar 

mënyrën se si ai ndër vite kishte jetuar dhe punuar në këtë shtet, pasi nga vet shpjegimet e subjektit, shumë 

thënie në raport me qasjen dhe rregullat që ndjek shteti amerikan për emigrantet, nuk përputhen . 

 

2) Nga ekstrakti bankar, në datë 22/12/2009 rezulton se subjekti ka tërhequr shumën 30,000 dollarë nga 

llogaria bankare me përshkrimin “blerje apartamenti”.  

 

Komisioni konstaton se ky lloj transaksioni nuk është deklaruar në deklaratën e Vetingut nga ana 

e subjektit. Ky transaksion duhej deklaruar pasi ishte përdorur për krijimin e një aseti. 

 

Subjekti në shpjegimet e tij, pretendon se kjo e dhënë nuk përbënte detyrim për ta deklaruar në deklaratën 

veting pasi kjo blerje nuk është bërë nga ana e tij dhe se ai nuk është pronar i asnjë apartamenti të blerë 

pas 2003.  

 

Lidhur me këtë transaksion, Komisioni ka marrë të dhëna nga institucionet private dhe publike si më 

poshtë: 

 

Institucioni ligjzbatues, me shkresën nr *****, dt. 20/08/2019 konfirmon transaksionin në fjalë ku në 

emrin e subjektit rezulton transaksion më datë 22/12/2009 në shumën prej 30,000 dollarë për qëllim 

“Blerje apartamenti” dhe ku subjekt raportues rezulton një bankë e nivelit të dytë. 

 

Nisur nga kjo gjetje, subjektit ju kërkuan shpjegime lidhur me identitetin e personit për llogari të të cilit 

ishte blerë apartamenti, akti ligjor që dokumenton blerjen e tij dhe burimin e ligjshëm të të ardhurave. 

 

Në përgjigjen dërguar nga subjekti, protokolluar me nr. prot.**** datë 10/03/2020, përveç dorëzimit të 

kontratës së sipërmarrjes me nr. repertori **, nr. koleksioni *** nënshkruar përpara noterit S. Kurtaj për 

 
18 Viti 2009- 11 hyrje në territorin Shqiptar; viti 2010-1 hyrje në territorin Shqiptar; viti 2012-19 hyrje në territorin Shqiptar; 

viti 2016 -10 hyrje në territorin Shqiptar, viti 2017- 10 hyrje në territorin Shqiptar, viti 2018- 11 hyrje në territorin Shqiptar  
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blerjen e këtij aseti, subjekti shprehet se “Shuma prej 30,000 dollarë e tërhequr nga ana ime më datë 

22/12/2009 nga llogaria ime në dollarë në Bankë është pjesë e shumave të dërguara nga vëllai im B. 

Shabani nga viti 2002 e në vijim dhe është tërhequr me qëllimin për të blerë një apartament në qytetin e 

Koplikut për vëllain tim B. Shabani i cili është dërguesi i shumave në dollarë. Meqenëse vëllai im nuk 

arriti në një marrëveshje për blerjen e një apartamentit në qytetine Koplikut (në kushtet që ai pretendonte), 

këtë shumë e ka përdorur më vonë, në vitin 2010 për porositjen e dy ambjenteve 47 m2 (të dyja sëbashku) 

në qytetin eKoplikut. Këto dy ambjente janë porositur nga babi im për llogari të vëllait tim B. Shabani me 

kontratë noteriale të firmosur nga babi im R. Shabani në vitin 2010 (kontratat nr.*** Rep. Dhe nr.**** 

Kol.) nënshkruar më datë 31/08/2010, një kopje e së cilës e kam dorëzuar në sekratarinë e institucionit 

tuaj më datë 02/03/2020 dhe një kopje tjetër po e dorëzoj bashkëngjitur këtij dokumenti”. 

 

Si dokument plotësues subjekti dorëzon një deklaratë që mban datën 28.02.2020 i cili përbën një deklarim 

gjatë fazës së dërgimit të pyetjeve dhe hetimit të komisionit, nënshkruar nga vëllai i tij, B. Sh. i cili 

deklaron se “...nga viti 2003 deri në 2015 kam vijuar të dërgoj para në llogarinë bankare të vëllait tim 

Besim Shabani në bankë (pasi nuk kisha mundësi tjetër për ti dërguar), përt’i dorëzuar tek prindërit tanë 

(kryesisht tek babai) me qëllim blerjen e dy ambjenteve për llogarinë time në Koplik. Paratë e dërguara 

nga ana ime nga viti 2003 deri në vitin 2015 në llogarinë e vëllait tim Besim Shabani në një bankë të 

nivelit të dytë janë dorëzuar nga vëllai im, tek babai ynë, dhe me këto para babai im R. Shabani me 

porosinë dhe dakortësinë time ka blerë për llogarinë time, dy ambjente me sipërfaqe 47m2 (të dy ambjentet 

sëbashku) në qytetin e Koplikut të porositura me kontratë të nënshkruar nga babai im R. Shabani që në 

vitin 2010. Shumat e dërguara në llogari të vëllait tim Besim Shabani në bankën, janë të ardhura nga 

puna ime në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga viti 2000 deri në 2015”. 

 

Në lidhje me deklaratën, e cila është e njëjtë si dokument i përdorur edhe për justifikimin e blerjes së 

apartamentit të subjektit, Komisioni ka dhënë konstatimet e tij më sipër kur ka analizuar burimin e krijimit 

të këtij aseti.  

 

Komisioni në kuptim të nenit 3 pika 14 të ligjit 12/2018 i ndryshuar, shprehet se persona të tjerë të lidhur  

janë personat fizikë ose juridikë, të cilët duket se kanë ose kanë patur lidhje interesi me punonjësin, që 

rrjedh nga një interes pasuror ose çdo marrëdhënie tjetër bisnesi gjatë periudhës së vlerësimit. 

Në këto kushte Komisioni ka konsideruar se babai i subjektit cilësohet si person tjetër i lidhur për sa kohë 

që vlerat monetare nga llogaria e subjektit pretendohet se i janë dhënë atij me qëllim blerjen e një ambienti 

tregtar pretenduar nga subjekti për llogari të vëllait.   

Ky fakt vërtetohet nga vet ekstrakti bankar që ka arsyetuar tërheqjen e shumës nga subjekti me përshkrimin 

“Blerje apartamenti”, si dhe është pranuar nga vet subjekti gjatë hetimit dhe në seancë.  

 

Nga kqyrja e kontratës së sipërmarrjes nënshkruar mes palës sipërmarëse dhe porositësit përpara noterit, 

Komisioni konstatohet se: 

1) Blerësi nuk figuron vëllai i subjekti por babai i tyre (R. Shabani) që nënkupton se ligjërisht ai është 

zotëruesi e pronari i ligjshëm i këtij. 

2) Vlera e blerjes së këtyre dy ambjenteve është 70,500 euro (47 m2 x1500 euro=70,500 euro)19. 

Mënyra  e likujdimit është kryer kesh, paradhënie e tërë vlera, jashtë zyrës noteriale (nuk është 

kontratë me kusht) 

3) Kohëzgjatja e kontratës do të ishte brenda 24 muajsh me dorëzimin e aparatamentit  

 
19https://ëëë.bankofalbania.org/Tregjet/Kursi_zyrtar_i_kembimit/Arkiva_e_kursit_te_kembimit/ euro to dollar në vitin 2010 

=1.2518 (70,500 euro x 1.2518= 88,251.9 dollar) 

https://www.bankofalbania.org/Tregjet/Kursi_zyrtar_i_kembimit/Arkiva_e_kursit_te_kembimit/
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4) Me nënshkrimin e procesverbalit të marrjes në dorëzimit të ambjenteve kjo kontratë vë kusht 

hartimin ekontratës përfundimtare të shit-blerjes brenda afatit prej 6 muajsh nga përfundimi i 

punimeve. 

 

Komisioni kërkoi informacion pranë Kadastrës Shkodër lidhur me zbatimin e kësaj kontrate dhe nëse 

ambjentet ishin hipotekuar në mënyrë përfundimtare dhe në pronësi të kujt. 

 

Nga përgjigjet e kadastrës Komisioni vëren se : 

 

1) Për shtetasin B. Shabani (i vëllai) nuk figuron e regjistruar pasuri në emër të tij. 

2) Për shtetasin R. Shabani (babai) figuron pasuri në emër të tij 

3) Çertifikatë pronësie për një ambjent në sip. 19 m2 në emër të “Miculi” sh.p.k me nr. pasurie ****** me 

datë lëshimi të certifikatës16.05.2013 

4) Çertifikatë pronësie për një ambjent në sip. 35 m2 në emër të “Miculi”” sh.p.k me nr. ****** me datë 

lëshimi të certifikatës 16.05.2013 

5) Kontratë shitblerje pasuri e palujtshme njësi me nr. Rep.*** dhe Kol.*** nënshkruar pranë noterit S. 

Kurtaj më datë 02/11/2013 mes shitësit Shoqëria ****SH.P.K. i përfaqësuar me prokurë të 

përgjithshme nga G. M. dhe blerësit R. Shabani. Objekti i kontratës është shitblerja e pasurisë së 

paluajtshme njësi me nr. pasurie ****, ndodhur në Koplik, zona kadastrale **** me sip. 19 m2.  Çmimi 

i pronës në total rënë dakort mes palëve është 1,154,250 lekë (19x60,750 lekë/m2) shumë e cila 

deklarohet nga palët se është likuiduar kesh jashtë zyrës noteriale. 

6) Kontratë shitblerje pasuri e palujtshme njësi me nr. ***** dhe Kol.****nënshkruar pranë noterit S. 

Kurtaj më datë 02/11/2013 mes shitësit Shoqëria **** SH.P.K. i përfaqësuar me prokurë të 

përgjithshme nga G. M. dhe blerësit R. Shabani. Objekti i kontratës është shitblerja e pasurisë së 

paluajtshme njësi me me nr. pasurie ******, ndodhur në Koplik, zona kadastrale **** me sip. 35 m2.  

Çmimi i pronës në total  rënë dakort mes palëve është 2,124,500 lekë të reja (35 x 60,750 lekë/m2) 

shumë e cila deklarohet nga palët se është likuiduar kesh jashtë zyrës noteriale. 

7) Kartelë e pasurisë së paluajtshme me zonë kadastrale ******, ndodhur në Koplik, lloji i pasurisë Njësi 

me sip. Totale 19 m2 ,data e lëshimit të çertifikatës dhe regjistrimit 19/11/2013 me pronar R. Shabani. 

8) Kartelë e pasurisë së paluajtshme me zonë kadastrale ******, ndodhur në Koplik, lloji i pasurisë Njësi 

me sip. Totale 35 m2 ,data e lëshimit të çertifikatës dhe regjistrimit 19/11/2013 me pronar R. Shabani. 

 

Komisioni në vlerësim të kontratës së sipërmarjes të datës 31/10/2010 dhe dy kontratave të shitblerjes së 

dy ambjenteve përkatësisht 19m2 dhe 35 m2  (shih detajet më lart) në datën 02/11/2013 duke i analizuar 

ato në prëputhje me legjislacioni civil për kontratën paraprake dhe kontratën përfundimtare si kushte të 

vendosura në kontratën e sipërmarrjes vëren se: 

  

1) Të vetmit elementë të përbashkët mes kontratës së sipërmarjes dhe dy kontratave të shitblerjeve të 

pasurive të paluajtshme njësi, janë palët porositëse (blerëse) dhe sipërmarrëse (shitëse); objekti i 

pasurisë (Kompleks banimi 4 kate+ 3 kate dyqane+ Mansarde); leje shesh ndërtimi (sip. Totale 

76032 m2, nr. vendimi 1 datë 25/03/2010). 

 

2) Kushtet e kontratës së sipërmarjes me dy kontratat e shitjes të cilat rezultojnë me kalim pronësie 

në favor të blerësit (babait të subjektit) nuk përkojnë si më poshtë: 

 

❖ Çmimi i vendosur në kontratën e sipërmarjes rezulton në vlerën 70,500 euro (47m2 x1500 euro 

m2) ndërsa cmimi në dy kontratat e shitblerjes është për 19 m2 është 1,154,250 lekë (19 x 60,750 
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lekë m2 dhe për 35 m2 është 2,124,500 (35 x 60,750 lekë/m2). Në total vlera e blerjes së dy 

ambjenteve të ndara 19m2 dhe 35 m2 është 3,278,750 lekë. 

❖ Ka mospërputhje mes metrave katrorë në kontratën e sipërmarrjes 47 m2 ndërsa në dy kontrata e 

shitjes rezulton sipërfaqe të ndara (njësi) 19m2 dhe 35 m2, në total 54 m2. 

❖ Nuk gjen zbatim në dy kontratat e shitjes në vitin 2013, neni 2 i kontratës së sipërmarrjes lidhur 

me vitin 2010 i cili përcakton se “ Shoqëria **** Sh.P.K pasi të jetë likuiduar plotësisht për vlerën 

e lokalit dhe pas nënshkrimit të procesverbanlit të marrjes në dorëzim (përfundimit të punimeve, 

paisjes me lejen eshfrytëzimit), do të marrë të gjitha masat për regjistrimin e objektit pranë 

ZRRPP Malësi e Madhe dhe hartimin e kontratës përfundimtare të shitblerjes brenda afatit kohor 

të 6 muajve nga përfundimi i punimeve. Në dy kontratat e shitblerjes në vitin 2013 pasuritë objekt 

kontrate të njëjta me objektin kontratës së sipërmarrjes blihen përsëri me një cmim tërësi të 

ndryshëm dhe me një diferencë të konsiderueshëm në vlerat e tyre në euro dhe lekë sic cituar më 

lart (në kontratën esipërmarrjes 1500 euro /m2 dhe në dy kontratat e shitjes 60,750 lekë /m2. 

❖ Në kontratën e sipërmarrjes nuk ka asnjë përcaktim për shitjen me kusht (pagesë me këste deri në 

marrjen e objekti në dorëzim dhe hipotekimin përfundimtar të objekteve në favor të blerësit). 

❖ Nuk ka asnjë vullnet të shprehur të palëve në dy kontratat e shitblerjes për ndryshime të kushteve 

për metrat në sipërfaqe dhe çmimin për m2 kundrejt kontratës paraprake (kontrata e sipërmarrjes). 

 

Bazuar në konstatimet e mësipërme, Komisioni nuk gjen lidhje midis këtyre dy kontratave (kontrata e 

sipërmarrjes dhe dy kontratat e shitblerjes). Sipas legjislacionit në fuqi dhe vullnetit të palëve në kontratën 

e sipërmarrjes, dy kontratat e shitblerjes së njësive 19m2 dhe 35m2 duhet të ishin kontrata përfundimtare 

të shitjes ku nuk mund të kishte çmim për m2 të vendosur ndryshe për së dyti pasi ky çmim ishte likuiduar 

tërësisht paradhënie me vlerën totale prej 1500 euro m2 që në kontratën e sipërmarrjes. Në dy kontratat e 

shitjes të cilat rezultojnë me kalimin e pronësisë së objekteve në favor të blerësit (R. Shabani) nuk ka asnjë 

dispozitë ku të ndryshonin termat e referencës (çmim, kthim pagese, apo ndryshim metrash) apo 

marrëveshje të re kontraktuale krahasuar me kontratën e sipërmarrjes. 

 

Komisioni bazuar edhe në shpjegimet e subjektit gjatë fazës së hetimit i cili ka deklaruar se shumat në 

dollarë që vinin ndër vite i ka përdorur babai i tyre për të blerë një aset për vëllain (dy njësitë tregetare) 

të cilat dhe aktualisht rezultojnë në emër të babait të subjektit ka depozituar kontratën e sipërmarrjes si të 

vetmen provë dokumentare.  

Nga hetimi i Komisionit ka rezultuar se babai i subjektit ka lidhur dy kontrata të reja shitblerjeje që 

dukshëm të krijon përshtypjen e dy veprimeve të reja juridike për të njëjtin aset dhe qëllim blerje si në 

kontratën e sipërmarrjes. Ndërkohë që siç edhe dikton kontrata e sipërmarjes, dy kontratat e mëpasme 

duhet të kishin referencë dhe lidhje me kontratën paraprake të sipërmarrjes.  

 

Për këto arsye, Komisioni ngre dyshime se njëra nga kontratat është fiktive nisur nga diferenca e çmimeve  

e mospërputhje edhe me çmimin referencë për meter katror në zonën kadastarale Malësi e Madhe (Koplik), 

(1500 euro m2 në Koplik ???)  e sipërfaqe në metër katror por edhe për faktin se në aktin noterial nuk 

ekziston asnjë referencë për kontratën paraprake apo për një revokim të mundshëm të saj. 

 

Nga një përllogaritje e thjeshtë e kontratave të lartëcituara rezulton se babai i subjekti ka blerë njësitë 

tregëtare dy herë në vlerat 70,500 euro dhe 3,278,750 lekë, vlera këto që nuk përputhen as me shpjegimet 

që dha subjekti dhe as me provat që vuri në dispozicion të Komisionit.  

Shuma sipas përllogaritjeve financiare të komisionit (dërgesat bankare në dollarë) të cilat pretendohet se 

deri në vitin 2010 kur është bërë likuidimi i vlerës në 70,500 euro sipas kontratës së sipërmarrjes rezulton 
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se kjo vlerë e konvertuar me cmimin e kohës në dollarë20 është 88,251.9 dollar (70,500 euro x 1.2518= 

88,251.9 dollar). Ndërkohë shuma e të gjithë dërgesave në total nga viti 2004 deri në tërheqjen e fundit 

bankare datë 22/12/2009 me titull përshkrimi “tërheqje për blerje apartamenti” e cila konfirmohet e 

raportuar si vlerë edhe nga DPPP së bashku me shumën e presupozuar cash të ruajtur jashtë llogarisë 

bankare është në vlerën 41,770 dollarë, që në total arrijnë vlerën 72,343 dollarë.  

Nga konvertimi i shumës nga dollarë në euro siç rezulton nga vlera e porositjes në kontratën e sipërmarrjes 

kemi një mungesë likuiditeti prej  - 15,908.9 dollarë (72,343 dollarë - 88,251.9 dollar = - 15,908.9 dollarë). 

Nga ana tjetër, shuma prej 3,278,750 lekë që është paguar sipas dy kontratave të shitblerjes të vitit 2013 

nuk mbulohet as nga pretendimet e subjektit lidhur me burimin e tyre të pretenduar se janë nga i vëllai. 

Ambientet rezultojnë të blera me dërgesa nga shuma të dërguara nga persona të tjerë, të huaj dhe jo dërgesa 

të vëllait, çka e bën të dyshimtë transaksionin dhe aktet e ndërmara. 

 

Institucioni ligjzbatues konfirmon transaksionin e kontratës së sipërmarjes (shitje paraprake) në vlerën 

70,500 euro,  me mënyrë pagesë “Cash Paradhënie, kryer më 31/08/2010 “mes Blerësit R. Shabani dhe 

shitësit G. M. me objekt kontrate  “Shitje lokali”, ku burimi i transaksionit rezulton “Të ardhura nga 

emigracioni i djemve” dhe ku subjekt raportues i këtij transaksioni rezulton noteri S. K..  

Ndërkohë për dy kontratat e shitblerjes së këtyre dy njësive kryer më datë 02/11/2013, ky institucion 

ligjzbatues nuk ka asnjë të dhënë.  

Por duke qenë se edhe në këtë rast sipas bazës ligjore në fuqi në atë kohë, subjekti raportues i ngarkuar 

me përgjegjësi ligjore ishte noteri përpara të cilit palët nënshkruajnë kontratën, Komisioni vëren se noteri 

ka patur detyrimin e raportimit të këtij transaksioni sipas detyrimit ligjor përkatës21. 

 

Për sa më sipër, Komisioni i kaloi barrën e provës subjektit për të dhënë shpjegime përfundimtare lidhur 

me këto gjetje. 

 

Pas njohjes me relacionin përfundimtar subjekti dorëzon pranë komisionit dokumenta protokolluar me 

nr.***, datë 12/10/2020 si më poshtë: 

 

1. Deklaratë personale nënshkruar nga vëllai i subjekti (B.Shabani) më datë 21/08/2020 përpara noterit 

S. K., shoqëruar me një kopje të pasaportës amerikane të vëllait të subjektit (B.Shabani) ku deklarohet: 

 

❖ shuma e dhënë prej 20,000 dollarë nga i vëllai për subjektin me qëllim ndihmesën për blerjen e 

apartamentit të këtij të fundit 

❖ dërgimi i shumave në dollarë nga ana e tij nga viti 2003-2015 në llogarinë bankare të subjektit për 

t’i dorëzuar tek prindërit e subjektit me qëllim blerjen e  dy ambjenteve në Koplik për interes të 

të vëllait ku paratë e dërguara përmes subjektit i janë dorëzuar babit të tyre nga vetë subjekti me 

qëllim blerjen e dy njësive tregëtare porositur dhe nënshkruar përmes kontratës nga babai i tyre 

përmes dakortësisë dhënë nga vëllai i subjektit. 

 
20 https://www.bankofalbania.org/Tregjet/Kursi_zyrtar_i_kembimit/Arkiva_e_kursit_te_kembimit/ euro to dollar në vitin 2010 

=1.2518 (70,500 euro x 1.2518= 88,251.9 dollar) 
21 ligji 66/2012 përcakton a) raportimin e vlerave për transaksionet në para fizike në vlerë të barabartë ose më të madhe se 

1,000,000 lekë ose kundërvlerën në  monedha të tjera të vhuaja të huaja b) për transaksionet jo në para fizike në vlerë të 

barabartë ose më të madhe se 6,000,000 lekë ose kundërvlerën në monedha të tjera të huaja të kryera si një transaksion i 

vetëm ose si transaksione të lidhura me njëra-tjetrën c), raportime të aktivitetit të dyshimtë (RAD) por që nuk lidhen me 

pragje dhe përcaktohen nga vlera d) raportim të kalimit të kufirit me shuma mbi 1,000,000 lekë ose kundërvlerën në monedha 

të tjera të huaja. Përgjegjëse për këto deklarime kanë qenë bankat, noterët, ZQRPP, Zyra këmbimi valuator, Firma ndërtimi. 

https://www.bankofalbania.org/Tregjet/Kursi_zyrtar_i_kembimit/Arkiva_e_kursit_te_kembimit/
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❖ Paratë e dërguara përmes Bankës janë kryer përmes baxhanakut S.R dhe nipit të tij D.R. pasi vetë 

ai (vëllai i subjektit) ka qenë në atë kohë pa dokumenta. 

❖ Shumat e dërguara në llogarinë në dollarë të subjektit, vijnë nga puna e të vëllait në SH.B.A nga 

viti 2000 deri në 2010. 

 

Komisioni vëren se deklarimet në këtë deklaratë personale janë të njohura për Komisionin përpara 

dorëzimit të këtyre dokumentave pasi vetë subjekti ka dorëzuar më parë një deklaratë të tillë (deklaratën 

e datës 28.02.2020) dhe një dokument i emërtuar “Prokurë të posaçme” nënshkruar nga i vëllai.  

Deklarata personale e fundit nënshkruar nga vëllai më datë 21/08/2020 përmban vetëm dy elementë të 

shtuar lidhur me deklaratën e mëparshme dorëzuar nga subjekti, të cilat janë: nënshkrimi i kësaj deklarate 

përpara noterit S. K. Shqipëri dhe identiteti i baxhanakut shtetasi S.R dhe nipit të tij shtetasit D.R  si 

dërgues të shumave në llogarinë në dollarë në emrin e subjektit.  

  

Komisioni duke marrë në shqyrtim këtë deklaratë të fundit konstaton se ekziston një pasaktësi në deklarim 

pasi shumat e parave sipas ekstraktit bankar nuk kryhen vetëm nga baxhanaku dhe nipi i tij por edhe nga 

persona të tjerë të huaj. 

 

2) Dokument emërtuar “Prokurë e posaçme” nënshkruar nga B. Shabani (vëllai i subjektit) përpara 

noterit publik të shtetit të Michiganit V.Gj. ku deklarohet ndihma prej 20,000 dollarë që i janë 

dhënë subjektit për blerjen e apartamentit të këtij të fundit dhe dërgesat pas viti 2002 në llogarinë 

në dollarë të subjektit të cilat janë përdorur si ndihmë për prindërit e tij dhe nevojat personale. 

 

Komisioni duke shqyrtuar këtë prokurë të posaçme vëren se ky dokument nuk përbën një dokument të ri 

për hetimin pasi kjo është vënë më parë në dispozicion nga vetë subjekti (shih më sipër dokumentin që 

mban datën 20/01/2020 dhe nr. prot. *****) .  

Bazuar në deklarimet e kësaj prokure nëse shpenzimi i shumave nga viti 2002 deri në 2015 kryhet me 

qëllim jo vetëm të blerjes së dy njësive tregëtare por edhe për nevojave të prindërve të tyre, shuma e 

përdorur për blerjen e dy njëve tregëtare rezulton më e vogël dhe e pamjaftueshme si burim për kryerjen 

e këtij transaksioni. 

 

Subjekti pas njohjes me relacionin përsëri pretendon se në kuptim të ligjit të Vetingut, babai i tij me 

kryerjen e këtyre veprimeve nuk kualifikohet në cilësinë e personit tjetër të lidhur pasi nuk ka asnjë 

marrëdhënie interesi huadhënie e dhurimi mes tij dhe babait të tij si ato të përshkruara në pikën 14 të nenit 

3 të ligjit  12/2018. 

Sipas subjektit, paraqitja nga ana e tij e kontratës së sipërmarrjes për blerjen e dy ambjenteve në qytetin e 

Koplikut nga babai i tij është kryer me qëllim për të faktuar destinacionin e parave të vëllait të tij të cilat 

kanë kaluar përmes llogarisë në dollarë të subjektit. Lidhur me mënyrën e hartimit dhe zbatimit të 

kontratës së sipërmarrjes dhe shitblerjes së dy njësive tregëtare nënshkruar nga babi i tij, subjekti deklaron 

se nuk ka qenë në dijeni dhe ky fakt nuk e ngarkon me përgjegjësi.  

 

Pyetjes së Komisionit se përse ambientet tregtare nuk ishin blerë në emër të vëllait të subjektit meqë paratë 

pretendohen se ishin të tijat, subjekti i ka shpjeguar se kalimi i pronësisë së këtyre dy ambjenteve në emër 

të vëllait nuk u arrit pasi babai i tij ndërroi jetë në vitin 2014. 

Përsëri këto shpjegime nuk janë bindëse për Komisioni pasi asetet e porositur që në vitin 2010 përmes 

kontratës së sipërmarrjes janë kaluar me akt pronësie me kontratën e shitblerjes në vitin 2013 dhe ku në 

asnjë nga këto dy kontrata nuk figuron emri i vëllait të subjektit si porositës i tyre. 
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Këto shpjegime të mësipërme subjekti i paraqiti edhe në seancën dëgjimore dhe kur u pyet nëse është 

marrë ndonjë veprim juridik pas vdekjes së të atit me qëllim kalimin e kësaj pasurie në emër të të vëllait, 

ai u përgjigj se për të kaluar pronësinë duhet të ishin të pranishëm në një proces të ligjshëm ligjor të gjithë 

trashëgimtarët. Duke qenë se një pjesë e familjarëve të tyre janë jashtë shtetit, dhe kjo gjë nuk është bërë 

e mundur të realizohet. 

 

Gjatë seancës dëgjimore, Komisioni i bëri me dije subjektit se “për shkak të marrëdhënies që ka krijuar 

subjekti me persona të tretë, në lidhje me pasurinë, babai i tij nuk quhet person i lidhur pasi nuk është 

pjesë e certifikatës suaj familjare, por quhet person tjetër i lidhur”. Në këtë moment, në kuptim të ligjit 

të Vetingut, babai i subjekti, vëllai i tij dhe personat e tretë që rezultojnë dërgues në mënyrë të 

vazhdueshme, periodike, në shuma të konsiderueshme në dy llogari si në Paund ashtu dhe në USD 

konsiderohen persona të tjerë të lidhur, për efekt të justifikimit të burimit të të ardhurave. 

 

Gjatë seancës dëgjimore subjekti u pyet nga Komisioni edhe lidhur me: 

1) Mospërputhjet e të dhënave mes kontratës së sipërmarrjes datë 31.08.2010 me kontratave të 

shitblerjes së vitit 2013.  

2) Dallimin e madh mes vlerave në m2 dhe vlerës totale të ambjenteve ku në kontartën e sipërmarrjes 

rezultonte 70,500 euro (viti 2010) dhe në dy kontratat e shitblerjes marrë së bashku në vlerën 32 

milion lekë (viti 2013) 

3) Ekzistencën e ndonjë kontrate apo akt juridik që lidh kontratën e sipërmarrjes dhe dy kontrata e  

shitblerjes 

4) Pamundësinë e akumulimit të një shume prej 70,500 euro, bazuar në dërgesat e llogarisë në 

dollarë deri në kohën e nënshkrimit të kontratës së sipërmarrjes me një mungesë likuiditeti prej 

15 908 dollarë për blerjen e dy ambjenteve tregëtare. 

 

Subjekti deklaroi se “babai i tij me njohuritë që kishte në fushën e ndërtimtarisë porositi këto dy ambiente, 

të hipotekuara mbas tre viteve, në vitin 2013, po të njëjtin ambient. Lidhja ndërmjet këtyre dy kontratave 

është prona. Nuk ka asnjë pronë tjetër apo që të faktohet që këto para kanë qenë në një pronë tjetër te 

kontrata e porosisë dhe në një pronë tjetër te kontrata e shitblerjes. Është e njëjta pronë me ndryshimin e 

vetëm të 8 metra katror gjë për të cilën ai deklaroi se nuk mund kishte dijeni”. 

Subjekti shpjegoi se në fillim është firmosur kontrata e sipërmarrjes dhe më pas ajo e shitblerjes ku 

ndryshimi në vlerë mes kontratës së sipërmarjes dhe dy kontrateve të shitblerjes  përbën një marrëveshjeje 

mes babait të tij dhe firmës së ndërtimit. Më pas, ai shprehet se nuk ka dijeni se si janë ndërtuar raportet 

mes babait dhe firmës së ndërtimit për të bërë ndryshimin e vlerës dhe shumës në të dy kontratat por se të 

dy kontratat janë noteriale. Kontrata e porosisë është nënshkruar nga babai i tij, me të njëjtën firmë 

ndërtimi, për të njëjtën objekt ndërtimi, për të njëjtën pronë, i lëshuar nga i njëjti noter. Për këtë arsye, 

sipas subjekti, nuk ekziston një mospërputhje në deklarimet e tij. 

 

Komisioni edhe përgjatë seancës dëgjimore i vuri në dukje subjektit faktin se sipas legjislacionit civil 

ekzistenca e kontratës së sipërmarrjes dhe dy kontratave të shitblerjes ku këto të fundit nuk shfuqizonin 

kontratën e sipërmarrjes nënkuptojnë ligjërisht se për këtë pronë janë dhënë një herë rreth 70,500 euro dhe 

një herë 3,278,750 lekë ose se një nga këto kontrata është në kushtet e fiktivitetit. 

 

Subjekti në prapësimet e tij deklaroi se prona nuk është blerë dy herë pasi bëhet fjalë për të njëjtin objekt 

dhe se nënshkruesi i kësaj kontrate është babai i tij. 
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Lidhur me mungesën e likuiditetit prej 15,908 dollarë për blerjen e dy ambjenteve tregëtare, subjekti 

shprehet se nuk ka dijeni se si babai i tij mund ta ketë gjetur këtë shumë dhe nuk ka marrë informacion as 

nga vëllai tjetër që jeton në Britaninë të Madhe nëse mund të ketë qenë ai dërguesi.  

 

Në përfundim, Komisioni pas verifikimit të përputhshmërisë së deklarimeve të subjekti me 

dokumentacionin e administruar si dhe duke analizuar ligjshmërinë nga ana financiare arriti në 

konkluzionin se:  

 

✓ Nga subjekti nuk është provuar se pasuria e hipotekuar ambiente tregtare është e vëllait të 

subjektit  (apo e dedikuar për të). Kjo pasuri ka burim paratë e tërhequra nga llogaria në dollarë 

e subjektit. 

✓ Për blerjen e këtyre dy aseteve nuk ka patur të ardhura të mjaftueshme dhe të verifikuara nga 

burime të ligjshme.  

✓ Subjekti ka bërë deklarim të pasaktë lidhur me veprimet bankare që kanë mundësuar burimin 

e blerjes së aseteve nga ana e personit tjetër të lidhur me të (babait)   

       

Veprime lidhur me likuiditetin në dollarë (depozitat) 

 

Në ekstraktin bankar dërguar nga një Bankë e nivelit të dytë, Komisioni konstaton çelje depozitash me 

afate të ndryshme maturimi, përfitim të interesit bankar nga këto depozita si edhe vlera të mëdha monetare 

në dollarë të dërguara në mënyrë periodike nga vitit 2002 e deri më 2015. 
 

Në këtë llogari figurojnë depozita me afate të ndryshme maturimi si edhe përfitimi i interesave bankarë 

lidhur me të si më poshtë: 

 

Depozitat: 

 

❖ Depozitë me afat 6 mujor me nr. ******** çelur më 26/01/2006 dhe mbyllur më 28/07/2006 në 

vlerën 10,000 dollarë. Interesi bankar i përfituar 135.49 dollarë. 
 

❖ Depozitë me afat 3 mujor me nr. ********* çelur më 28/07/2006 dhe mbyllur më 01/12/2006 në 

vlerën 19,633.89 dollarë. Interesi bankar i përfituar 195.02 dollarë. 
 

❖ Depozitë me afat 6 mujor, me nr. ******** çelur më 01/12/2006 dhe mbyllur më 03/12/2007, në 

vlerën 10,000 dollarë. Interesi bankar i përfituar 365.25 dollarë. 
 

❖ Depozitë me afat 3 mujor, me nr. *********** çelur më 03/12/2007 dhe mbyllur më 03/03/2008, 

në vlerën 30,365.25 dollarë. Interesi bankar i përfituar 207.81 dollarë. 
 

❖ Depozitë me afat 1 mujor, me nr. ******* çelur më 03/03/2008 dhe mbyllur më 22/12/2009, në 

vlerën 30,365.25 dollarë  Interesi bankar i përfituar 650.91 dollarë 
 

❖ Depozitë me afat 1 vjeçar, me nr. ******** çelur më 22/12/2009 dhe mbyllur më 08/05/2013, në 

vlerën 961.32 dollarë. Interesi bankar i përfituar 37.17 dollarë 

 

Komisioni vëren se nga të gjitha depozitat e hapura me afate të ndryshme maturimi, subjekti ka përfituar 

një shumë totale prej 1,591.65 dollarë. Këto interesa nuk janë deklaruar si të ardhura të përfituara nga 

llogaria e subjektit. 
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Subjekti në prapësimet e tij deklaron se përfitimi që rrodhi nga interesat bankar në këtë llogari ishte një 

përfitim bankar që vinte si pasojë e hapjes së llogarisë dhe depozitave në këtë llogari por ato nuk janë 

shfrytëzuar nga ai por i janë dhënë familjarëve të tij. Sipas tij nëse qëllimi do të ishte përfitimi i sa më 

shumë interesave bankare atëherë nuk do të ishin kryer tërheqje por do të akumuloheshin fonde me qëllim 

marrjen e sa më shumë interesave, gjë e cila nuk ka ndodhur. 

 

Lidhur me këto depozita bankare, Komisioni konstaton edhe dy elemente të tjera si më poshtë: 

 

1. Afati i maturimit të këtyre depozita bankare nuk respektohet (me përjashtim të depozitës së parë) 

si vijon: 

• Depozitë me afat 6 mujor, me nr. ******** çelur më 01/12/2006 dhe mbyllur më 03/12/2007, në 

vlerën 10,000 dollarë. 

• Depozitë me afat 3 mujor me nr. ********* çelur më 28/07/2006 dhembyllur më 01/12/2006 në 

vlerën 19,633.89 dollarë 

• Depozitë me afat 6 mujor, me nr. ******** çelur më 01/12/2006 dhe mbyllur më 03/12/2007, në 

vlerën 10,000 dollarë. 

• Depozitë me afat 1 mujor, me nr. ******* çelur më 03/03/2008 dhe mbyllur më 22/12/2009, në 

vlerën 30,365.25 dollarë 

• Depozitë me afat 1 vjeçar, me nr. ******** çelur më 22/12/2009 dhe mbyllur më 08/05/2013, në 

vlerën 961.32 dollarë 

 

2) Burimi financiar i çeljes së disa depozitave nuk figuronte dhe kryhej brenda llogarisë në dollarë 

por përbënin shuma të derdhura nga vetë subjekti jashtë kësaj llogarie si më poshtë: 

 

• Depozita me afat 6 mujor me nr. ******** çelur më 26/01/2006 në vlerën  10,000 dollarë krijohet 

tërësisht nga derdhja në llogarinë në dollarë në shumën prej 10,000 dollarë nga subjekti. 

 

• Depozita me afat 3 mujor me nr. ********* çelur më 28/07/2006 në vlerën 19,633.89  dollarë 

krijohet pjesërisht nga derdhja në llogarinë në dollarë në shumën prej 9,000 dollarë nga subjekti. 

 

• Depozitë me afat 3 mujor, me nr. *********** çelur më 03/12/2007 në vlerën 30,365.25 dollarë 

krijohet pjesërisht nga derdhja në llogarinë në dollarë në shumën prej 20,000 dollarë nga subjekti. 

 

Komisioni në kuptim të nenin 32 dhe 33 të 12/2018, gjatë seancës dëgjimore i kërkoi shpjegime subjektit    

për llogaritë bankare që ka hapur në emër të tij dhe që ka përfituar interesa të cilat janë mbajtur për një 

kohë relativisht të gjatë nga ai, ku ka veprime të shumta bankare, tërheqje dhe depozitim përsëri në 

llogarinë e tij.  

Sipas Komisionit hapja e 6 (gjashtë) depozitave në dollarë tregon që nëse ato do të kishin qëllim thjesht 

transferimin e parave ku subjekti ishte në rolin e pritësit dhe përcjellësit të këtyre parave të familjarët e tij, 

(siç dhe pretendohet në Deklaratat që kryen vëllai i tij dhe shpjegimet e subjektit), atëherë këto para të 

nuk mund të rifuteshin përsëri në llogari pas 2 muajve apo 3 muajve.  

Komisioni ngre dyshimin për rifutjen sërisht të këtyre vlerave monetare duke çelur depozita ku afatet e 

maturimit shpesh herë nuk respektoheshin.  

Në tërësi rezulton derdhje një shumë totale prej 39,500 dollarë në kohë të ndryshme nga fillim viti 2006 

deri në fund të vitit 2013. Në këtë vijë arsyetimi, veprimet e subjektit për tërheqjen dhe rifutjen e vlerave 

monetare në mënyrë periodike në llogari, duken jo bindëse pasi subjekti ligjërisht konsiderohet pronar i 
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këtyre shumave dhe për pasojë nuk kishte autorizim apo prokurë që e cilëson atë si përdorues të tyre në 

emër dhe për llogari të vëllait.   

 

Në seancën dëgjimore subjekti deklaron se  hapja e depozitave me kohë të shkurtër 3 apo 6 mujor janë 

lënë për arsye se mund të kërkoheshin nga vëllai në një moment të caktuar për t’i përdorur për interesat e 

tij dhe se këto para nuk prekeshin me dorë nga ana e tij por kalonin elektronikisht nga llogaria rrjedhëse 

që vinte nga USA në një depozitë bankare të hapur në një Bankë të nivelit të dytë.  

 

Komisioni nuk e morri parasysh këtë shpjegim pasi ka rezultuar se 3 nga 6 depozitat bankare nuk  janë 

hapur nga gjëndja e likuiditetit brenda llogarive (Depozita me afat 6 mujor me nr. ******** çelur më 

26/01/2006, Depozitë me afat 3 mujor me nr. ********* çelur më 28/07/2006 , Depozitë me afat 3 mujor, 

me nr. *********** çelur më 03/12/2007). 

 

Në përfundim, Komisioni i cilëson si jo bindëse shpjegimet që subjekti ka dhënë përgjatë hetimit 

kryesisht dhe ato dhënë në seancën dëgjimore 

 

Të dhëna lidhur me dërgesat në emër të subjektit jashtë bankave të nivelit të dytë 

 

Komisioni ka konstatuar edhe dërgesa të tjera në dollarë nga i vëllai përmes institucioneve të tjera 

financiare jobankare si më poshtë: 

 

Institucioni financiar jobankar me shkresën Nr. ***** dt 29/09/2019 dërgon pranë Komisionit 

informacion lidhur me dërgesat me përftues subjektin e vlerësimit. Ky institucion financiar bashkëlidhur 

dërgon përgjigjen zyrtare të Moneygram Payment System ku shfaqen dërgesat e mëposhtme: 

 

Data e dërgesës Shuma $ Emri i dërguesit Emri i përfituesit 

03/12/2012 1050$ B. Shabani (vëllai) Besim Shabani 

30/07/2013 800 $ B. Shabani (vëllai) Besim Shabani 

05/02/2014 500 $ B. Shabani (vëllai) Besim Shabani 

30/08/2018 2400 $ B. Shabani (vëllai) Besim Shabani 

17/12/2018 2200 $ B. Shabani (vëllai) Besim Shabani 

08/03/2019 2244$ B. Shabani (vëllai) Besim Shabani 

 

Nga të dhënat e mësipërme rezulton se vëllai i subjektit pas kohës kur bëhet shtetas i ligjshëm më vitin 

2010 dhe kur merr pasaportën më 2015 e më pas, nuk kryen më dërgesa periodike përmes kanaleve 

bankare kryer deri në këtë kohë por përdor institucionet financiare jobankare.  

 

Subjekti deklaron se pas vitit 2010 (kohë kur vëllai i tij bëhet shtetas i ligjshëm) ai nuk dërgon më para 

pasi tashmë ka mundësi të përfitojë nga lehtësirat e sistemit bankar në SHBA.   

 

Komisioni çmon se shpjegimet e subjektit lidhur me këtë situacion do të merreshin për bazë nëse do të 

kishte një dokument zyrtar bankar që vëllai i subjektit kishte përfituar tashmë nga lehtësirat e sistemit 

bankar në USA si pasojë e bërjes shtetas rezident dhe i ligjshëm për sistemin ligjor amerikan, kjo për të 

vërtetuar të gjitha shpjegimet e dhëna nga subjekti. 
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PËR LLOGARINË NË PAUND 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni: 

 

Një bankë e nivelit të dytë përmes shkresës më dt. 30/08/2019, nr.prot *****jep të dhëna lidhur me 

llogari rrjedhëse në Paund në emër të shtetasit Besim Shabani me nr. *****, çelur më 27/11/2003 dhe 

mbyllur më 12/02/2018. Banka bashkangjit ekstraktin bankar të llogarisë në fjalë ku evidentohen tabela 

përmbledhëse të llogarisë, fundvitet përkatëse, lëvizjet e llogarisë lidhur me transfertat në mbërritje bashkë 

me të dhënat e urdhëruesve të këtyre transfertave, si edhe tërheqjet periodike nga ana e subjektit si më 

poshtë vijon: 

 

Data e derdhjes Data e tërheqjes Shuma £ Derdh Tërheq 

08/12/2003  10/12/2003 3,000 £ S. F. Besim Shabani 

14/01/2004  2,994 £ A.L.    

 14/01/2004 3,000 £  Besim Shabani 

19/02/2004  2,994 £ A. P.  

 20/02/2004 3,000 £  Besim Shabani 

25/03/2004  26/03/2004 3,000 £ S. F.   Besim Shabani 

22/06/2004  3,994 £ S. A.  

 22/06/2004 4,000 £  Besim Shabani 

08/09/2004 10/09/2004 3,000 £ S. F. Besim Shabani 

22/12/2005,   2,993 £ S. F.  

 23/12/2005 3,000 £  Besim Shabani 

30/12/2005  3,493 £ M. F.  

 04/01/2006 3,000 £  Besim Shabani 

22/02/2008  2,979£ R. M.    

 03/03/2008 3,000 £  Besim Shabani 

12/02/2010  4,000 £ A. P.  

08/04/2010  3,974 £ A. P.  

 09/06/2011 2,040 £  Besim Shabani 

10/06/2011  5,000 £ A. P.  

 19/08/2011 1,000 £  Besim Shabani 

 15/11/2011 8,000 £  Besim Shabani 

 13/02/2012 2,050 £  Besim Shabani 

08/07/2013 11/07/2013 5,000 £ B. Sh. Besim Shabani 

 

Totali i dërgesave në këtë llogari edhe sipas ekstraktit bankar kapin në total vlerën prej 46,501 paund. 

 

Nisur nga këto të dhëna, Komisioni konstaton se kjo llogari bankare në paund në emër të subjektit nuk 

është deklaruar në deklaratën e vetingut. Sipas nenit 32, pika 1, të ligjit 12/2018, i ndryshuar, theksohet 

se “Punonjësi deklaron çdo 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 qëmban, deri në ditën e plotësimit të formularit të deklarimit të 

pasurisë, sipas shtojcës nr. 1, bashkëlidhur këtij ligji. Ky deklarim fillon ditën eparë të marrëdhënies së 

punës”. 
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Në bazë të nenit të sipërcituar, llogaria bankare edhe pse e mbyllur rreth 2 muaj (12/02/2018) përpara 

plotësimit të dekaratës vetting konsiderohen pasuri në emër të subjektit.  

 

Si pasojë, Komisioni konkludon se për shkak të këtij mosdeklarimi nga ana e subjektit në bazë të nenit 

34, pika 6, gërma a, Komisioni konkludon se subjekti ka kryer deklarim të pasaktë. 

 

Pas njohjes me këtë konkluzion të Komisionit, subjekti arsyeton njëlloj si edhe lidhur me llogarinë në 

dollarë se nuk ka patur detyrimin ligjor ta deklaronte në deklaratën Veting pasi ato kanë qenë pasive ditën 

e dorëzimit të deklaratës Veting nga ana e tij. 

 

Në ekstraktin bankar të llogarisë në paund, Komisioni konstaton vlera të mëdha monetare në paund të 

dërguara në mënyrë periodike nga vitit 2002 e deri më 2018, vit kur këto llogari mbyllen, nga shtetas 

kryesisht të huaj. 

 

Komisioni, nisur nga këto gjetje, ka mbajtur një komunikim të vazhdueshëm me subjektin dhe i ka kërkuar 

shpjegime lidhur me: 

✓ ekzistencën e kësaj llogarie në paund.  

✓ Evidentimin e gjithë vlerat monetare derdhur në llogarinë në paund, identitetin e dërguesve të 

këtyre shumave monetare si edhe marrëdhëniet e tyre me ta.  

✓ mënyrën e përdorimit të këtyre vlerave monetare në paund dhe dokumentat ligjor që provojnë 

mënyrën e përdorimit lidhur me to. 

 

Subjekti në deklarimet e tij përgjigjet se zotëronte llogari pasive në bankën e nivelit të dytë në valutë 

(paund) të mbyllur që më datë 12/02/2018 duke deklaruar më pas derdhjet me vlerat përkatëse monetare 

duke i bashkangjitur statement bankar të marrë nga banka. 

 

Komisioni konstatoi se përgjigjet e tij lidhur me kohën dhe vlerat respektive të dërgesave në këto llogari 

përputhen me të dhënat e disponuara më parë nga ana e tij. 

 

Për dërgimin e shumave në paund subjekti deklaron se në llogarinë e tij në paund kanë ardhur 46,421 

paund, nga të cilët 41,421 paund, janë dërguar nga viti 2003 deri në vitin 2011 nga kunati im (bashkëshorti 

i motrës sime) R. Q. M. emigrant në Britaninë e Madhe. Ndërsa shuma 5000 paund është dërguar në vitin 

2013 nga vëllai im B. R. Shabani edhe ai emigrant në Britaninë e Madhe i cili vijon të jetë në proces për 

marrjen e dokumentave.  

 

Lidhur me identitetin e personave që kanë dërguar shumat në paund dhe marrëdhëniet e tyre me vetë 

subjektin, ky i fundit shpjegon se “paratë i kanë dërguar vëllezërit e mi dhe kunati im (bashkëshorti i 

motrës sime). Dërgesat janë bërë nëpërmjet personave të tretë me të cilët vëllai ka patur lidhje punë, 

miqësore etj”.“ Personat që kanë bërë derdhjet në llogarinë time për shumat e dërguara nga kunati im R. 

Q. M. (bashkëshorti i motrës sime), kanë qenë persona të tretë, të njohur dhe të afërm të Kunatit tim pasi  

në atë periudhë ka qenë në proces për marrjen e dokumentave.” 

 

Mes dokumentave të dërguara nga subjekti në protokollin tonë më datë 20/01/2020 evidentohet një 

deklaratë e nënshkruar nga R. Q. M. (kunati i subjektit), aktualisht banues në Mbretërinë e Bashkuar i cili 

deklaron se “nga viti 2003-2013 i kam dërguar kunatit tim, Besim Shabani, shuma të ndryshme parash në 

llogarinë e tij në Bankën Amerikane të Shqipërisë në pamundësi për t’i dërguar direkt tek famijarët e mi 

për shkak të largësisë nga Tirana. Këto para i kam dërguar për të ndihmuar ekonomikisht famijarët e mi 
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dhe për shpenzime shëndetësore të prindërve të bashkëshortes time, si edhe për të blerë një banesë në 

interesin tim në qytetin e Koplikut. Paratë e sipërpërmednura janë dërguar nëpërmjet personave të tretë 

(të njohur), pasi në atë kohë nuk kisha mundësi të tjera për t’i dërguar sepse kam qenë në proces për 

marrjen e dokumentave.” 

 

Për mënyrën e përdorimit të këtyre shumave në paund subjekti shprehet se të gjithë paratë janë përdorur 

për nevoja të vëllezërve dhe motrës së tij të cilët kanë blerë shtëpi banimi, si edhe kanë ndihmuar  

familjarët e tjerë (prindërit) për shpenzime të jetesës së përditshme dhe arsye shëndetësore etj. Ai deklaron 

më tej se shumat që janë tërhequr nga ana ime kanë qenë të gjitha për llogari të kunatit tim R. Q. M. dhe 

i kam dorëzuar te famijarët tanë. Shumat janë përdorur për blerjen e apartamentit në Koplik tër kunatit të 

tij R. Q. M. me vlerën 4,015,978 lekë, për shpenzime për mobilimin e atij apartamenti si edhe për 

shpenzime shëndetësore e ndërhyrje kirurgjikale ndaj babait të tij (R. Shabani) në spitalin amerikan në 

vitin 2010 dhe 2012 për kurimin e tij në vazhdimësi . 
 

Këtij deklarimi, subjekti i ka bashkangjitur kontratën e shitblerjes së apartamentit të banimit në Koplik  

nënshkruar më datë 06/08/2012 me nr. rep ***** dhe Kol **** ku shitësi R.H ja shet blerësit R. M. (kunati 

i subjektit), apartamentin 98 m2 në vlerën 4,015,978 lekë. Bashkangjitur janë edhe faturat e kurimit të 

babait të subjektit në Spitalin amerikan dhe konkretisht më datë 03/02/2010 në vlerën 800 euro, 43,680 

lekë, 270,000 lekë, 1,000 euro dhe më datën 18/01/2010 në vlerën 137,990 lekë, 303,578 lekë dhe 96,593 

lekë. 
 

Në përfundim të këtyre shpjegimeve dhe shqyrtimit të dokumentave shoqërues dorëzuar nga 

subjekti, Komisioni arrin në konkluzionin se subjekti ka arritur, përmes dokumentave të ligjshme, 

të provoj arsyen e dërgimit të shumave në paund si edhe mënyrën e përdorimit të tyre por jo 

burimin e ligjshëm të këtyre të ardhurave nga ana e kunatit dhe vëllait të tij në Britaninë e madhe. 
 

Për sa më sipër, Komisioni arriti në konkluzionin se:  
 

✓ Subjekti nuk ka deklaruar në deklaratën e Vettingut ekzistencën e kësaj llogarie dhe shumat e 

përfituara nga kjo llogari dhe në kuptim nenit 34, pika 6, gërma a të ligjit 12/2018, dhe për 

pasojë ka kryer deklarim të pasaktë. 

✓ Mënyrat e shpenzimit të shumave në paund janë provuar nga subjekti përmes dokumentave të 

ligjshme. 

✓ Subjekti nuk ka arritur të provojë burimin e ligjshëm të këtyre dërgesave bankare në llogarinë 

në emër të tij. 

 

PASURI TË LUAJTSHME  
 

Bashkëpronar (me vëllain) i një autoveture tip Benz E 250, prodhim i vitit 1994, blerë në 03/02/2008.  

Vlera. Subjekti zotëron 50 %. Burimi i Krijimit: Kursime nga paga e viteve 1993-2003 dhe paga e 

bashkëshortes viti 2000-2003 si dhe ndihmë nga familjarët e tij. Vlera e pasurisë: Vlera e blerjes 

sëautomjetiti është 250.000 lekë dhe subjekti  zotëron 50 %. 

 

Hetimi i Komisionit 

 

DPSHTRR me shkresën Nr. ***, Dt. 05/07/2019 konfirmon se subjekti Besim Shabani zotëron një mjete 

me targa ***** si edhe ka pasur më parë një automjet me targa ****. Bashkëlidhur përgjigjes së 

DPSHTRR gjendet: 
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➢ Automjeti tip Benz me targa *****, konstatohet një kopje të kontratës së shitblerjes, me Nr. *** Rep 

dhe Nr. **** Kol, dt. 03/02/2008, ku blerësi shtetasi Besim Shabani dhe B. Shabani (i vëllai) e blejnë 

këtë automjet në vlerën 250.000 lekë. Gjithashtu në dosje ndodhet dhe një kopje e çertifikatës së 

pronësisë si dhe një kopje e të gjithë procedurës. 

➢ Automjeti tip Ford me targa ***** ku konstatohet një kontrate shitblerje  me Nr. Rep *** dhe Nr. 

Kol *****, datë 10/04/2007, me blerës të automjetit shtetasin Besim Shabani në vlerën  200.000 lek. 

Më pas, ky automjet shitet nga subjekti përmes njëkontrate shit-blerje  me  Nr. Rep **** dhe Nr. Kol 

***, datë 17/08/2012 në vlerën 150.000 lekë. Në dosjen e dërguar nga DPSHTRR ndodhet i gjithë 

historiku si dhe një kopje e të gjithë procedurës. 

 

Komisioni me qëllim vlerësimin e ligjshmërisë së të ardhurave financiare si dhe vlerësimin e mundësisë 

për mbulimin e shpenzimeve për blerjen e asetit të mësipërm kreu analizën ekonomike si më poshtë vijon: 

 

Data e të 

ardhurave 

Përshkrimi i të 

ardhurave 

Të 

Ardhurat 

(lekë) 

Data e 

shpenzimeve 

Shpenzimet 

(lekë) Përshkrimi i shpenzimeve 

  

 të ardhura të 

bartura nga vitet 

paraardhëse  241,360     

01/06/2003-

31/12/2003 

të ardhura nga 

paga   kuadër 

shërbim roje + 

paga e 

bashkëshortes 337,511   164,262 

kosto 7 mujore e jetesës /3 

anëtarë    

01/01/2004-

31/12/2004 

të ardhura nga 

paga   kuadër 

shërbim roje + 

paga e 

bashkëshortes 600,614   281,592 

kosto vjetore e jetesës /3 

anëtarë  

01/01/2005-

31/12/2005 

të ardhura nga 

paga, 

shpërblime, 

dieta si kuadër 

shërbim roje 

dhe përgjegjës i 

grupit të dytë+ 

paga e 

bashkëshortes 642,431   328,680 

kosto vjetore e jetesës /3 

anëtarë  

01/01/2006-

31/07/2006 

të ardhura nga 

paga,shpërblime

, dieta  si   shef i 

zyrës së 

delegacioneve+ 

paga e 

bashkëshortes 447,447   191,730 

kosto 7 mujore e jetesës /3 

anëtarë  
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01/08/2006-

31/12/2006 

të ardhura nga 

paga, 

shpërblime, 

dieta si  shef i 

zyrës së 

delegacioneve+ 

paga e 

bashkëshortes 468,970   173,470 

kosto 1 mujore e jetesës /3 

anëtarë dhe kosto 4 mujore e 

jetesës /4 anëtarë       

01/01/2007-

31/04/2007 

të ardhura nga 

paga,shpërblime

, dieta  si  shef i 

zyrës së 

delegacioneve+ 

paga e 

bashkëshortes 315,776   307,348 

kosto 4 mujore e jetesës /4 

anëtarë       

     10/4/2007 200,000 Blerë automjet Ford Fiesta 

01/05/2007-

31/12/2007 

të ardhura nga 

paga,shpërblime

, dieta  si   shef i 

zyrës së 

delegacioneve+ 

paga e 

bashkëshortes 709,577   614,696 

kosto 8 mujore e jetesës /4 

anëtarë       

01/01/2008-

31/02/2008 

të ardhura nga 

paga,shpërblime

, dieta  si   shef i 

zyrës së 

delegacioneve+ 

paga e 

bashkëshortes 156,319   91,080 

kosto 2 mujore e jetesës /4 

anëtarë       

      3/2/2008 125,000 

Bashkëpronar me vëllain i 

makinës Benz në vlerën 

250,000 lekë. Subjekti 

zotëron 50%. 

 të ardhura 

total 3,920,005 

 3,920,005– 2,477,858 = 

1,442,147 kursime neto 2,477,858  shpenzime total 

 

Nga analiza ekonomike rezultoi se gjendja balancë e kursimeve të familjarëve të subjektit të vlerësimit 

është në vlerën 1,442,147 lekë.  

 

Si përfundim, Komisioni arriti në konkluzionin se:  

 

✓ Deklarimi i subjektit përputhet me dokumentacionin e administruar. 

✓ Subjekti i vlerësimit ka patur të ardhura të ligjshme të mjaftueshme për blerjen e automjetit tip 

Benz 
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Në deklaratën Veting lidhur me pasqyrën që shpreh detyrimet financiare ndaj personave juridikë 

dhe fizikë, subjekti ka deklaruar që nuk ka asnjë detyrim financiar 

 

 

VLERËSIMI I PASURISË SË BASHKËSHORTES SË SUBJEKTIT, SH. SHABANI 

 

✓ Bashkëshortja e subjektit ka deklaruar autoveturë tip Ford, prodhim i vitit 1998, blerë në 

26.07.2016. Vlera 1100 Euro. Zotëron 100 %. Burimi i krijimit: Kursime nga paga e saj dhe e 

bashkëshortit. Në të dhënat konfidenciale në deklaratën e vetingut përmenden edhe kontrata e 

shitblerjes me datën, Repin dhe Kolin përkatës  

 

Hetimi i kryer nga Komisioni  

 

Për të provuar saktësinë dhe vërtetësinë e deklarimeve janë kërkuar të dhëna nga institucione private dhe 

publike si më poshtë: 

 

➢ DPSHTRR 

➢ Regjistri Noterial 

➢ Notere M. J. 

 

DPSHTRR me shkresën Nr. ******, Dt. 05/07/2019 konfirmon se shtetasja Sh. Shabani ka një mjet me 

targa *****. Në përgjigjen e DPSHTRR-së gjëndet një kopje e Lejes së qarkullimit rrugor. Çertifikata e 

kontrollit fizik. Një kopje e kontratës së shit-blerjes me Nr. ***** Rep, nr. ****kol, dt. 26/07/2016 me 

blerëse shtetasen Sh. Shabani, e cila e blen makinën Tip Ford  në vlerën 1100 euro. 

 

Regjistri Noterial me shkresën Nr. *****, dt 22/07/2019 konfirmon se ka të dhëna për veprime noteriale 

për shtetasen Sh. Shabani për periudhën 01/03/2013-15/07/2019. Kjo shtetase ka kryer Akt Noterial 

(kontratë shitje/dhurimi/ kalim pasurie të luajtshme deri 1.000.000 leke), te notere M. J.  me dt 26/07/2016; 

 

Notere M. J. në shkresën e datës 18/09/2019 konfirmon znj. Sh. Shabani pranë kësaj zyre noterie ka kryer 

aktin notarial (kontratën e blerjes së automjetit nga shitësi Ë. H., me targë ****, me Nr. **** Rep dhe Nr. 

**** Kol, datë 26/07/2016, kundrejt çmimit 1100 euro. 

 

Si përfundim, Komisioni arriti në konkluzionin se: 

 

- Informacionet dërguara nga institucionet përkatëse lidhur me këtë aset përputhen me 

deklarimin e personit të lidhur me subjektin. 

 

Komisioni me qëllim vlerësimin e ligjshmërisë së të ardhurave financiare si dhe vlerësimin e mundësisë 

për mbulimin e shpenzimeve për asetin e mësipërm nga ana e subjektit kreu analizën ekonomike si më 

poshtë vijon: 

 

Data e të 

ardhurave 

Përshkrimi  i të 

ardhurave 

Të 

Ardhurat 

(lekë) 

Data e 

shpenzimeve 

Shpenzimet 

(lekë) Përshkrimi  i shpenzimeve 

  

 Kursime të 

bartura nga vitet 

parardhëse 

  

 

1,442,147     
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01/03/2008-

31/12/2008 

Të ardhura nga 

paga,shpërblime

, dieta  si  shef i 

zyrës së 

delegacioneve+ 

paga e 

bashkëshortes 1,074,745   455,400 

kosto 10 mujore e jetesës /4 

anëtarë       

01/01/2009-

31/12/2009 

Të ardhura nga 

paga,shpërblime

, dieta  si   shef i 

zyrës së 

delegacioneve 

dhe shef i 

sektorit të 

shërbimeve 

mbështetëse+ 

paga e 

bashkëshortes+ 

burse djali 1,265,543   899,832 

kosto vjetore e jetesës /4 

anëtarë  

01/01/2010-

31/12/2010 

Të ardhura nga 

paga,shpërblime

, dieta  si shef i 

sektorit të 

shërbimeve 

mbështetëse+ 

paga e 

bashkëshortes+ 

burse djali 1,500,380   546,480 

kosto vjetore e jetesës /4 

anëtarë  

01/01/2011-

31/12/2011 

Të ardhura nga 

paga,shpërblime

, dieta  si shef i 

sektorit të 

shërbimeve 

mbështetëse+ 

paga e 

bashkëshortes+ 

burse djali 1,458,580   546,480 

kosto vjetore e jetesës /4 

anëtarë  

01/01/2012-

01/08/2012 

Të ardhura nga 

paga,shpërblime

, dieta  si shef i 

sektorit të 

shërbimeve 

mbështetëse+ 

paga e 

bashkëshortes + 

burse djali 764,449   376,064 

kosto 8 mujore e jetesës /4 

anëtarë       

17/08/2012 

Shitje  e 

autoveturës 

ford Fiesta me 

targeTR 1879 

N 150,000       
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02/08/2012-

31/12/2012 

Të ardhura nga 

paga,shpërblime

, dieta  si   shef i 

sektorit të 

shërbimeve 

mbështetëse+ 

paga e 

bashkëshortes + 

burse djali 546,784   188,032 

kosto 4 mujore e jetesës /4 

anëtarë       

01/01/2013-

31/12/2013 

Të ardhura nga 

paga  shef i 

sektorit të 

shërbimeve 

mbështetëse+ 

paga e 

bashkëshortes 1,329,846   564,096 

kosto vjetore e jetesës /4 

anëtarë  

01/01/2014-

31/12/2014 

Të ardhura nga 

paga,shpërblime

, dieta  si shef i 

sektorit të 

shërbimeve 

mbështetëse+ 

paga e 

bashkëshortes  

+ burse djali 1,452,960   944,568 

kosto vjetore e jetesës /4 

anëtarë  

01/01/2015-

31/12/2015 

Të ardhura nga 

paga,shpërblime

, dieta  si   shef i 

sektorit të 

shërbimeve 

mbështetëse+ 

paga e 

bashkëshortes + 

burse djali 1,405,674   953,484 

kosto vjetore e jetesës /4 

anëtarë  

01/01/2016-

31/07/2016 

të ardhura nga 

paga,shpërblime

, dieta  si  shef i 

sektorit të 

shërbimeve 

mbështetëse+ 

paga e 

bashkëshortes 803,096   573,265 

kosto 7 mujore e jetesës /4 

anëtarë       

     26/07/2016 138,380 

Autoveturë e  tipit Ford, 

prodhim i vitit 1998.Bblerë 

nga paga e subjektit dhe 

bashkëshortes. Pjesa është 

100%. 1100 euro 
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të ardhura 

total 13,539,204 

 13,539,204 - 6,186,081= 

7,353,123 kursim neto 6,186,081 shpenzime total  

 
Nga analiza ekonomike rezultoi se subjekti i vlerësimit dhe personat e lidhur me të kanë pasur mundësi 

akumulimi të ardhurash në vlerën 7,353,123 lekë. 

 

Si përfundim, Komisioni arriti në konkluzionin se: 

 

✓ Deklarimi i personit të lidhur me subjektin përputhet me dokumentacionin e administruar. 

✓ Personi i lidhur me subjektin ka patur të ardhura të ligjshme të mjaftueshme për blerjen e këtij 

automjeti. 

 

 

LIKUIDITET E BASHKËSHORTES TË SUBJEKTIT 

 

Bashkëshortja e subjektit në deklaratën e Vetingut deklaron si të ardhura: 

 

• Të ardhura nga paga neto si mësuese, nga viti 1999- 2005, në shkollën 9 vjeçare Yrshek, Njësia 

Administrative Kashar, sipas vërtetimit të lëshuar nga Njësia Administrative Kashar. Shuma e të 

ardhurave Neto 1.107.249 Lekë. 

• Të ardhura nga paga neto si mësuese, nga viti 2005-2008 në shkollën 9 vjeçare Yrshek, Njësia 

Administrative Kashar, sipas vërtetimit të lëshuar nga një bankë e nivelit të dytë. Shuma e të ardhurave 

neto është 410.054 lekë. 

• Të ardhura nga paga neto si mësuese, nga viti 2008-2018 në shkollën 9 vjeçare Yrshek, Njësia 

Administrative Kashar, sipas vërtetimit të lëshuar nga një bankë e nivelit të dytë. Shuma e të ardhurave 

neto është 5.463.149 lekë. Në të dhënat konfidenciale në deklaratën e vetingut përmendet llogaria 

bankare një bankë të nivelit të dytë, nr i saj dhe gjendja në datën 13/04/2018 në vlerën 80,537 lekë 

 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit 

 

Për të vërtetuar saktësinë dhe vërtetësinë burimeve financiare të deklaruara, janë kërkuar të dhëna nga 

institucione private dhe publike si më poshtë: 

 

➢ ISSH 

➢ Banka të nivelit të dytë  

 

ISSH me shkresën Nr. **** dt. 08/07/2019 dhe Drejtoria e Arkives Qendrore Lundër me shkresën Nr. 

****, dt. 08/07/2019 konfirmojnë përmes ISSH Drejtoria Juridike listpagesën e Sh. Shabani (Janar 2012- 

Prill 2019).  

 

Banka Kombëtare Tregtare me shkresën nr. ****, dt 22/07/2019, konfirmon se shtetasja  Sh. Shabani 

ka nje llogari page me nr. *******, një overdraft me dt. aprovimi 09/05/2012, status aktiv, me limit 39,000 
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lekë dhe një Kartë Krediti me dt aprovimi 16/05/2012, me status aktiv, me limit 75,000 leke. Gjendja e 

saj në llogarinë rrjedhëse në datën 14 prill 2018 është në vlerën 80,537 lekë dhe që përputhet me 

deklarimin e bashkëshortes të subjektit në deklaratën Veting. 

 

Një Bankë e nivelit të dytë, me shkresë nr. ***** dt. 12/07/2019, konfirmon se bashkëshortja Sh. Shabani 

ka patur llogari me nr. ***** pranë kësaj banke dhe i bashkangjit statmentin bankar. 

 

 

Në përfundim, Komisioni arriti në konkluzionin se:  

 

✓ Deklarimi i personit të lidhur me subjektin (bashkëshortja) përputhet me dokumentacionin e 

administruar. 

 

Në deklaratën Veting lidhur me pasqyrën që shpreh detyrimet financiare ndaj personave juridikë 

dhe fizikë, bashkëshortja e subjektit ka deklaruar që nuk ka asnjë detyrim financiar 

 

 

SHPENZIMET E DEKLARUESHME 

 

Tek rubrika e shpenzimeve të deklarueshme në deklaratën e Vetingut, subjekti deklaron shumën e 

shpenzimeve për faturat e energjisë elektrike janar-dhjetor 2017, shumën e pagesave të faturave të ujit, 

shpenzimet për pagesën e telefonit me kontratë, pagesën për vitin 2016-2017 në vlerën 25,000 lekë të 

djalit të tijlidhur me arsiminimin e tij si student në fakultetin e Inxhinjerisë mekanike në Universitetin 

Shtetëror Politeknik. 

 

Mes të tjerash subjekti deklaron edhe dy udhëtime turistike vajtje- ardhje si më poshtë: 

 

✓ Datë 12/03/2017 (vajtje ardhje) Mali i Zi dhe datë 19/03/2017 (vajtje ardhje) Mali i Zi, vlera e 

deklaruar 20 euro. 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit 

 

Nga hetimi i Komisionit, disponohet një shkresë e TIMS Nr. ****, dt. 21/08/2019 ku konfirmohet se ka 

informacion të detajuar mbi hyrje-daljet nga territori i Republikës së Shqipërisë, pikën e kalimit kufitar, 

linjën e përdorur si dhe çdo të dhënë tjetër të regjistruar në modulet e sistemit TIMS, për shtetasit Besim 

Shabani dhe bashkëshorten e tij, Sh. Shabani.  

 

• Për subjektin Besim Shabani konfirmohet udhëtimi me datë dalje 13/03/2017 dhe hyrje 

12/03/2017, me autoveturë me targa **** në posedim të vetë subjektit, pika kufitare Hani i Hotit.  

• Për subjektin Besim Shabani konfirmohet udhëtimi me datë dalje 19/03/2017 dhe hyrje 

19/03/2017, me autoveturë me targa ****** në posedim të subjektit, pika kufitare Hani i Hotit.  

 

Ndërkohë nga të dhënat e TIMS rezulton dhe një udhëtim të cilin subjekti nuk e ka deklaruar në deklaratën 

e Vetingut. Udhëtimi është kryer me datë Dalje 02/05/2017, me linjën British AirËays, Nga Rinasi në 

Londër dhe datë Hyrje 26/05/2017 nga Hollanda për në Rinas.  
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Lidhur me këtë situatë, Komisioni nga shqyrtimi i dosjes së personelit të subjekti dërguar nga Garda e 

Republikës konstaton një kopje të Çertifikatës për një seminar zhvilluar në Republikën e Kinës, 

përkatësisht më datë 04/05/2017 deri më datë 24/05/2017 ku subjekti ka marrë pjesë në të si edhe urdhëri 

i lëshuar nga eprori për këtë rast. 

 
Komisioni nga hetimi administrativ kryesish, duke verifikuar përputhshmërinë e deklarimeve të subjekti 

me dokumentacionin e administruar konkludoi se mosdeklarimi i këtij udhëtimi nuk përbën një rrethanë 

rënduese lidhur me subjektin pas provueshmërisë përmes dokumentave zyrtare dhe urdhërit të lëshuar 

nga eprori me këtë rast. 
 

Në përfundim, Komisioni arriti në konkluzionin se:   

 

✓ Subjekti i vlerësimit ka patur të ardhura të ligjshme të mjaftueshme për kryerjen e këtyre 

udhëtimeve private. 

 

Në përfundim të procedurës së kontrollit të pasurisë bazuar në të dhënat e deklaruara nga subjekti, 

shpjegimet gjatë hetimit dhe provat e mbledhura nga Komisioni, arrin në përfundimin se: 

 

Në vlerësimin tërësor të pasurisë, Komisioni çmon se bazuar në nenin 60, pika 1, subjekti  nuk ka 

arritur nivel të besueshëm në vlerësimin e pasurisë; dhe nenit 62, gërma ç, pasuria e deklaruar nuk 

mund të justifikohet më burime të ligjshme të ardhurash.  

 

 

II. KONTROLLI I FIGURËS 
 

Trupa e Vlerësimit ka kryer kontrollin e figurës për subjektin e vlerësimit  Z.Besim R. Shabani, bazuar 

në përcaktimet e dispozitës së nenit 4, pika 1, gërma b dhe neneve 35-42, 48 dhe 51 e 52 të parashikuara 

në ligjin 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” të 

ndryshuar. 

Trupa ka proceduar duke marrë në konsideratë dy momente të rëndësishme të verifikimit të figurës sipas 

ligjit 12/2018 : 

a.  Fillimisht është administruar dhe verifikuar Formulari i kontrollit të figurës  i plotësuar nga 

subjekti si detyrim i ligjit 12/2018, i ndryshuar 

b. Më tej janë administruar përgjigjet nga institucionet ligjzbatuese, verifikuese dhe informuese të 

cilat do të shpjegohen më tej në këtë relacion. 

➢ Në deklaratën për kontrollin e figurës, pjesa e parë, shtojcën 2, subjekti deklaron: 

 

• Gjeneralitetet 

• Se nuk ka pasur emër apo mbiemra të tjerë më parë 

• Se nuk ka pasur nënshtetësi tjetër 
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➢ Në deklaratën për kontrollin e figurës, pjesa e dytë, shtojca 2, subjekti deklaron të dhënat përkatëse 

mbi vendbanimin. 

 

➢ Në pjesën 3 dhe 4, të shtojcës 2, subjekti ka deklaruar të dhëna ndër vite lidhur me arsimin, 

kualifikimet, specializimet apo trajnimet dhe punësimin përkatës. 

 

➢ Në pjesën 5, të shtojcës 2, lidhur me të dhënat e sigurisë subjekti i është përgjigjur negativisht 

pyetjeve përkatëse. 

Po ashtu, subjekti ka nëshkruar edhe dy vetdeklarimet për vërtetësinë e të dhënave dhe saktësinë e tyre 

të paraqitura në deklaratën e kontrollit të figurës si dhe deklaratën për dhënien  e pëlqimit për 

mbledhjen e të dhënave, kryerjen e kontrollit të figurës dhe aksesin për njohjen dhe administrimin e të 

dhënave personale. 

Hetimi i kryer nga Komisioni  

 

Për të vijuar me kontrollin tërësor të figurës dhe saktësinë e deklarimit të subjektin e vlerësimit lidhur me 

këtë aspekt, në bazë të nenit 36, të ligjit nr. 12/2018, datë 05.06.2018 “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, janë kryer veprimet e tjera duke kërkuar të dhëna 

nga institucionet të shprehura në këtë ligj si më poshtë: 

• SHISH 

• DSIK 

• Autoriteti per Informim mbi Dokumentet e Ish-Sigurimin e Shtetit 

• Prokurori e Përgjithshme (për tre aspekte të kontrollit lidhur me Çështjen e dekriminalizimit, 

bashkëpunimin në kuadër të task Forcës, përgjigjet e kërkesës për procedime penal, në hetim apo 

masa /urdhëra ndalimi ndërkombëtar etj) 

• DPPP 

• Polici e Shtetit 

• Zyra e Gjendjes Civile 

• Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve   

• SHÇBA 

Nga informacionet e dërguara nga institucionet e mësipërme konstatohet se : 

 

Organi ligjzbatues me shkresën Nr. ****, dt. 10/07/2019 konfirmon se Besim Ramadan Shabani është 

paisur me Çertifikatë Sigurie Personeli (CSP), niveli  Sekret, Dt e lëshimit 26/05/2016-25/05/2021. 

 

Organi ligjzbatues me Nr. prot. *****, dt. ******* konfirmon se pas verifikimeve të kryera per zotin 

Besim R. Shabani dhe lidhjes së tij familjare të përmendur në shkresë, nuk disponohen të dhëna. 

 

Organi ligjzbatues me shkresën Nr. ****, dt. 10/07/2019 konfirmon se subjekti z. Besim Ramadan 

Shabani nuk ka procedime penale në ngarkim. 
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Drejtoria e Përgjithëshme e Policisë së Shtetit me shkresën Nr. ****, dt. 11/07/2019 konfirmon se pas 

verifikimeve të kryera në Sektorin e Kartotekës, në drejtorinë e Analizës dhe Informacionit Kriminal 

rezulton që subjekti dhe shtetasit e tjerë nuk janë regjistruar për veprimtari kriminale. 

 

Drejtoria e Përgjithëshme e Burgjeve konfirmon se subjekti nuk është i dënuar. 

 

Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit me shkresën Nr. *****, dt. 

13/08/2019 nëpërmjet vendimit nr. ****, dt 07/08/2019, konfirmon se subjekti Besim R. Shabani nuk 

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

bashkëpunëtor ose i favorizuar nga Ish-Sigurimi i Shtetit 

 

Drejtoria e Përgjithëshme e Gjëndjes Civile me shkresën Nr. *****, dt. 19/08/2019, konfirmon të 

dhënat aktuale në Regjistrin Kombëtar të Gjëndjes Civile, për subjektin z. Besim R. Shabani. 

 

Organi ligjzbatues, me shkresën nr ******, dt. 20/08/2019 konfirmon se për subjektin ka raportime 

financiare, në emër të tij. Në emrin e subjektit konfirmohet transaksioni më datë 22/12/2009, e shumës 

prej 30,000 dollarë për blerje apartamenti ku subjekti raportues është një bankë e nivelit të dytë. 

 

Prokuroria e përgjithshme, Drejtoria Gjyqësore me shkresën nr. ****, datë 05/11/2019 ka përcjellë 

pranë Komisionit përgjigjet e gjykatave të Shkallës së Parë në rrethe ku konstatojnë se ndaj shtetasit Besim 

R. Shabani nuk rezulton të jenë nxjerrë urdhëra ndalimi, masa të sigurimit personal, të jetë marrë në 

cilësinë e të pandehurit, të personave nën hetim apo të jenë regjistruar procedime penale. 

 

Më tej, Garda e Republikës ka vënë në dispozicion formularin e vetdeklarimit i administruar në zbatim 

të ligjit 138/2015 dhe vendimit të Kuvendit 17/2016 të dalë në zbatim të tij. Në këtë formular plotësuar 

nga subjekti është përmendur fakti se vetë subjekti ka jetuar më shumë se 1 (një) muaj jashtë territorit të 

Shqipërisë dhe përkatësisht: 

 

✓ Periudha 24/02/2003-27/03/2003, Trajnim në BRNO-CEKI pranë Akademisë Ushtarake Vishkov, 

✓ Periudha 26/09/2004-19/11/2004, trajnim në Hampshire, Angli, pranë Longmoor Camp. 

 

Komisioni vëren se në dosjen e personelit dërguar nga Garda e Republikës konfirmohen urdhërat dhe 

çertifikatat e marra për këto trajnime, në periudhat në fjalë. 

 

Më tej, nga verifikimi i formularit për kontrollin e figurës, subjekti nuk ka raportuar ndonjë të dhënë për 

të cilën duhej të fillonte verifikimi i thelluar sipas kritereve dhe kushteve të ligjit 138/2015 dhe në zbatim 

të detyrimit të ligjit të posaçëm 12/2018. Edhe në këtë formular, nuk evidentohen të dhëna në rubrikat 

përkatëse plotësuar nga ana e subjektit apo indicje që gjatë hetimit të kryer deri më tani, të përbëjë dyshim 

të arsyeshëm nga ana e Komisionit për të thelluar hetimin administrativ për verifikimin e mëtejshëm të 

ndonjë të dhëne të mundshme. Në këtë kontekst veprimet e Komisionit  janë ndjekur edhe duke ju referuar 

bashkëpunimit të ngushtë me Prokurorinë e Përgjithshme e cila ka orientuar në shkresën e saj me nr. 

2441/19, dt.9.10.2019, përcjellë  Komisionit nga Prokurorja e Përgjithshme për sa më poshtë cilëson: 

Përfshirja në verifikim sipas ligjit 138/2015 do të ndërmerret në konsideratë vetëm nëse ka nevojë për 

verifikim të thelluar për shkak se mund të rezultojë që ka indicje mbi bazën e një kërkese ose kryesisht kur 

kanë të dhëna apo fakte përfshirë edhe ato të njohur botërisht për një të kaluar kriminale, si dhe për rastet 

kur personat kanë deklaruar të dhëna për të kaluarën e tyre kriminale dhe por organi përgjegjës vlerëson 

se duhet përcjellë për të verifikuar saktësinë e deklarimeve. 
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Për sa më lart, Komisioni konstaton se deri më tani nuk rezultojnë të ketë rrethana, ngjarje apo të 

dhëna/indicje  për të cilat të diponohen infomacione në ngarkim të subjektit dhe për të cilin duhen nisur 

hetime të thelluara nga organet ligjzbatuese. 

 

Pranë Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, nuk janë paraqitur denoncime nga publiku ndaj 

subjektit të vlerësimit Besim Shabani, për shkelje të rregullave të etikës në ushtrimin e detyrës si 

punonjës në Gardën e Republikës, sipas parashikimit ligjor të ligjit nr.12/2018 (i ndryshuar). 

Urdhëri i Psikologut dërgon një raport vlerësimi psikologjik për me subjektin e vlerësimit protokolluar 

nga Institucioni ynë me nr. **** datë 19/10/2020, ku duke shqyrtuar edhe formularin e “Vlërsimit të 

rezultateve individuale të punës” konstaton se : 

Tek subjekti i vlerësimit aktualisht nuk konstatohen probleme të shëndetit mendor, shfaq aftësi të mira në 

marrëdhëniet personale dhe ndërpersonale, aftësi të mira për të menaxhuar emocionet, duke ruajtur 

vetkontrollin. 

 

 

Në përfundim të hetimit të kryer: 

 

Trupa Vlerësuese, në përputhje me dispozitat ligjore të ligjit të vlerësimit Nr. 12/2018 (i ndryshuar), 

nëpërmjet analizimit dhe verifikimit të të dhënave të deklaruara nga subjekti i vlerësimit në formularin 

e deklarimit për kontrollin e figurës, analizimin dhe verifikimin e të dhënave të mbledhura nga 

institucionet dhe agjensitë ligjzbatuese, si dhe vlerësimit psikologjik, në përputhje me dispozitat ligjore 

të ligjit nr.12/2018 (të ndryshuar), vëren se nga sa rezulton deri në mbylljen e hetimit administrativ të 

subjektit të vlerësimit lidhur me komponetin e figurës, informacioni i deklaruar nga subjekti është i 

saktë dhe i besueshëm. 

 

Në përfundim, Komisioni në bazë të ligjit Nr. 12/2018 (i ndryshuar), neni 42, lidhur me “Procedurën e 

kontrollit të figurës”, pika 2 arriti në konkluzionin se: 

 

✓ punonjësi ka plotësuar formularin e deklarimit për kontrollin e figurës në mënyrë të saktë 

  dhe me vërtetësi; 

✓ punonjësi është i përshtatshëm për vazhdimin e detyrës. 

 

 

 

III. VLERËSIMI I AFTËSIVE PROFESIONALE 

 

Procesi i vlerësimit të aftësive profesionale për subjektin e vlerësimit, në përputhje me kreun V, 

“Vlerësimi i aftësive profesionale”, të ligjit nr. 12/2018, të ndryshuar, është kryer bazuar në nenet 43 – 46 

të ligjit 12/2018 . 

Objekti i vlerësimit të aftësive profesionale sipas përcaktimit të nenit 43 të këtij ligji, ka të bëjë me 

vlerësimin e nivelit të arsimimit dhe trajnimit në përputhje me gradën dhe/ose pozicionin, respektimin e 

rregullave të etikës, si dhe përmbushjes së detyrave nga punonjësi në përputhje me ligjin që rregullon 

veprimtarinë e Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat. 
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Procedura për vlerësimin e aftësive profesionale kryehet bazuar në nenet 44-46 duke mbajtur në vemendje 

aftësitë profesionale të punonjësit në legjisalcionin e posaçëm që rregullon marrëdhënien e punës (në këtë 

rast ligji për gardën  e Republikës së Shqipërisë, Rregullores së brendshme të Gardës dhe aktet e tjera 

rregullatore e nënligjore në fuqi) dhe në përshkrimet e punës për çdo funksion. 

Komisioni analizon dhe vlerëson dokumentet e përgatitura nga punojësi sipas nivelit respektiv 

menaxherial apo/ose operacional ku një zëi rëndësishëm në analizën e saj është edhe verifikimi i kritereve 

të arsimimit në përputhje me pozicionin e punës, ecurisë disiplinore si dhe ecurinë në karrierë dhe procesin 

e fitimit të gradës sipas legjislacionit në fuqi . 

Gjithashtu, trupa e vlerësimit mban në konsideratë dhe shqyrton edhe denoncomet nga publiku për sjellje 

jo profesionale të punonjësit apo informacione të tjera të lidhura me ushtrimin e detyrës së tij në mënyrë 

joetike. 

 

Një bazë të nenit 44 të këtij ligji, subjekti ka plotësuar formularin e vetëdeklarimit profesional të deklaratës 

së Vettingut. 

 

Në formularin për vetëvlerësimin profesional, subjekti deklaron: 
 

 Akademia Ushtarake e Forcave Tokësore “Skëndërbej”, Fakulteti Gjitharmësh. 

 Kursi i Komandës dhe Shtabit të Përgjithshëm, në Akademinë e Mbrojtjes. 

 Kursi për kualifikimin në fushën e rendit dhe sigurisë në Akademinë e Sigurisë. 

 

PËRPUTHJA E ARSIMIT LIDHUR ME POZICIONIN E PUNËS 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni:  

 

Për të vërtetuar saktësinë e deklarimit të subjektit si edhe konstatuar përputhshmërinë e arsimit me kriteret 

e ushtrimit të funskionit dhe pozicioneve të punës, Komisioni i është drejtuar Gardës së Republikës së 

Shqipërisë. 

 

Garda e Republikës së Shqipërisë me shkresat nr.prot. *****, dt. 07/10/2019, dhe nr. prot. **** Prot, 

dt. 28/08/2019 dërgon dokumentacionin e dosjes së personelit të punonjësit Besim Shabani. 

Në këtë dosje evidentohen dokumentat si më poshtë: 

 Diplomë e Akademia Ushtarake e Forcave Tokësore “Skëndërbej”, Fakulteti Gjitharmësh , me 

nr.*** dhe me nr. regjistri ***, ku me vendim të komisionit shtetëror me nr*****, datë 21.2.1993 

Z. Besim R. Shabani diplomohet oficer për specialitetin Këmbësori. Në këtë dosje gjenden edhe 

një kopje të Listës së Notave ku z. Besim R. Shabani ka filluar studimet e larta në vitin 01/09/1989 

dhe i përfundoi ato në vitin 1993.  

 Diplomë e Kursit të Komandës dhe Shtabit të Përgjithshëm, në Akademinë e Mbrojtjes, me Nr. 

Amze *****, dt. 13/07/2012 lëshuar nga Akademia e Mbrojtjes “Spiro Moisiu” ku vërtetohet se 

Major Besim R. Shabani është diplomuar për përfundimin e studimeve në “Kursin e Komandës 

dhe Shtabit të Përgjithshëm” në periudhën 19/09/2011-13/07/2012. Në dosje ndodhet dhe një kopje 

e Listës së Notave,  

 Çertifikatë Kursi për kualifikimin në fushën e rendit dhe sigurisë në Akademinë e Sigurisë ku 

provohet se Nënkolonel Besim R. Shabani ka përfunduar me sukses “Programin e Kualifikimit në 

fushën e Rendit dhe Sigurisë” prej datës 06/06/2016 deri më 28/07/2016. Në dosje ndodhet dhe 
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një kopje e Çertifikatës lëshuar nga Akademia e Sigurisë, Fakulteti i Sigurisë Publike. Gjithashtu 

në dosje ndodhet dhe një kopje e listës së notave. 

 Çertifikatë dhënë Z. Besim R. Shabani ku ka përfunduar me sukses kursin “Për ngritjen në Gradën 

Kolonel për Oficerët e Gardës së Republikës”, prej datës 11/06/2018 deri më 21/06/2018.  

 

Si përfundim, Komisioni nisur nga dokumentacioni dërguar nga institucionet përkatëse si edhe nga 

dokumentat shtesë paraqitura nga subjekti konkludon se arsimi dhe niveli i tij është në përputhje 

më ushtrimin e detyrës dhe ligjin “Për Gardën e Republikës së Shqipërisë” 

 

 

TË DHËNA PËR PUNËSIMIN 

 

Nga data 1/1/2011 e deri në datën e plotësimit të deklaratës së vetingut 28/04/2018 subjekti deklaron se 

ka qenë i punësuar pa ndërpreje në rradhët e Gardës së Republikës duke mbajtur funksione të ndryshme 

përgjatë viteve si më poshtë: 

 

• 13/12/2018-Aktualisht, me funksionin Zv. Drejtor i Drejtorisë për Sigurinë Fizike të PLSH dhe 

familjeve të tyre, në Gardën e Republikës 

01/01/2011-13/02/2018, me funksionin  Shef Sektori, në sektorin e shërbimeve mbështetëse dhe 

sigurisë së delegacioneve, në drejtorinë për sigurinë e PLSH-ve 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni:  

 

Komisioni përgjatë hetimit administrativ kryesisht konstaton se në dosjen e e personelit, dërguar nga 

Garda e Republikës me shkresë Nr. ****, dt. 28/08/2019 gjendet një kopje e Urdhërit Nr. 371, dt. 

12/02/2018 për Lëvizje dhe emërim në detyrë të një oficeri ku citohet se  “Nënkolonel Besim R. Shabani, 

me detyrë shef sektori, në sektorin e shërbimeve mbështetëse dhe sigurisë së delegacioneve, në Drejtorinë 

për sigurinë e PLSH-ve, për nevoja pune e shërbimi, të lëvizet dhe të emërohet me detyrë në funksionin 

organik Zv/Drejtor i Drejtorisë për Sigurinë Fizike të PLSH dhe familjeve të tyre, në Gardën e Republikës. 

Gjithashtu në dosje gjendet dhe një kopje e Urdhërit Nr. 630/1, dt. 04/07/2018 për emërimin në detyrë të 

një oficeri ku citohet se “Nënkolonel Besim R. Shabani, aktualisht në detyrë Zëvendës Drejtor i Drejtorisë 

për sigurinë e PLSH-ve, për shkak të ndryshimeve strukturore, si dhe nevojave të mbarëvajtjes së punës, 

të emërohet me detyrë ZV/Drejtor i drejtorisë për sigurinë fizike të PLSH dhe familjeve të tyre, në Gardën 

e Republikës. 

 

Garda e Republikës me shkresën Nr. *****, dt. 28/08/2019 ka dërguar një kopje të dosjes së personelit 

për subjektin z. Besim R. Shabani. Në dosjen e personelit evidentohet nga Urdhërat e Gradave së subjekti 

ka qenë emëruar në pozicionin e Shef Sektori por në Dosjen e Personelit, dërguar nga Garda e Republikës  

mungon Urdhëri përkatës i emërimit. Si pasojë, Garda e Republikësme shkresën Nr. ******, dt. 

07/10/2019 dërgon dokumentat si më poshtë: 

 

• Një kopje të Urdhërit nr. 548, dt. 02/09/2009, për emërimin e z. Besim Shabani në funksion organik 

Shef Sektori në sektorin e shërbimeve mbështetëse dhe sigurisë së delegacioneve, në Drejtorinë për 

sigurinë e PLSH-ve.  

 

• Një kopje të urdhërit Nr. 1482/2, dt. 29/06/2012 ku përmes shkresë përcjellëse për zbatim të urdhërit 

nr. 162, dt. 27/06/2012 të Ministrit, për emërimin në funksion organik niveli i lartë të një oficeri”, 
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Major Besim R. Shabani, me detyrë në funksionin organik niveli i lartë në strukturë, me 

përputhshmëri niveli grade në limitin Major-Nën Kolonel, riemërohet me detyrë në nivel funskioni 

organik i lartë, me përputhshmëri nivel grade në limitin Major-N/Kolonel në strukturat e Gardës, 

me të drejtën e ndryshimit të marrdhënieve administrative dhe financiare që nga data 01/07/2012. 

Përsa më sipër citohet se Major Besim Ramadan Shabani emërohet me detyrë në funksionin organik 

niveli i lartë: Shef sektori në sektorin e shërbimeve mbështetëse dhe sigurisë së delegacioneve në 

drejtorinë për sigurinë e PLSH-ve. 

 

Në përfundim, Komisioni konstaton se në materialin e dosjes së Personelit të subjektit dërguar nga Garda 

e Republikës së Shqipërisë me shkresën Nr. **** Prot, dt. 28/08/2019, evidentohen vit pas viti funksionet 

që ka mbajtur subjekti nga fillimi i detyrës pranë Gardës së Republikës të cilat janë të shoqëruara me 

kopjet e urdhërave përkatëse nga eprorët ku përshkruhen arsyeja e transferimit dhe detyra e funksionit. 

 

 

ECURIA DISIPLINORE E SUBJEKTIT TË VLERËSIMIT 

Në plotësimin e pikës 6 të formularit të vetëvlerësimit profesional të deklaratës Veting, lidhur me 

vlerësimin e aftësive individuale të punës, për periudhën e përcaktuar, subjekti deklaron: 

Vlerësime maksimale me cilësimin  “Shkëlqyer” nga viti 2011-2017 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni:  

 

Në lidhje me vlerësimet e deklaruara nga subjekti, nga hetimi administrativ kryesisht, Komisioni 

konstaton dokumentat që gjenden në dosjen e personelit dërguar nga Garda e Republikës me shkresën nr. 

prot.****  datë 23/08/2019, me shkresën nr. prot.***** datë 07/10/2019 si edhe me shkresën Nr. 

Prot.****, dt. 07/10/2019 si më poshtë të cilat konfirmojnë vlerësimet e tij gjatë ushtrimit të detyrës. 

Mes të tjerave në dosjen e personelit gjenden edhe vlerësimet në konkurset përgjatë viteve 2018 dhe 2019. 

Në këtë dosje evidentohet shkresa ku më datë 18/06/2018 ku subjekti Besim R. Shabani është vlerësuar 

me 94/100 pikë, “Shkëlqyer”. Dhe në vitin 2019 më datë 30/06/2019 ku subjekti Besim R. Shabani është 

vlerësuar me 44 pikë, “Shumë mirë”. 

Përsa i përket aftësive profesionale në dosjen e personelit për subjektin Besim R. Shabani ndër vite 

vlerësimet e eprorëve gjatë ushtrimit të detyrës kanë qenë si më poshtë:   

✓ Subjekti analizon problemet dhe gjen zgjidhjen më të mirë.  

✓ Është gjithnjë i saktë, i qartë dhe bindës.  

✓ Mban marrëdhënie të shkëlqyera profesionale.  

✓ Është i përkushtuar pa interes për shpërblim dhe me bindje për institucionin.  

✓ Është absolutisht i besueshëm.  

✓ Krijon autoritet dhe ndiqet me vullnet nga vartësit.  

✓ Zbaton me bindje të thellë dhe me nivel të lartë disiplinën. 

✓ Përgatitja profesionale është në përditësim të vazhdueshëm 

✓ Është planifikues, organizues dhe mbikqyrës shumë i mirë. 

✓ Vetvepron për të bërë më të mirën në kohë dhe në situata kritike 
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Këto vlerësime ndër vite janë shoqëruar edhe me shpërblime monetare kundrejt urdhërave të eprorëve të 

nxjerra me këtë rast.  

 

Komisioni duke u bazuar tek raportet pozitive të vlerësimit të eprorëve ndër viteve konkludon se subjekti 

gëzon cilësi të pranueshme në punë, aftësi dhe efektivitet në zbatim të përshkrimeve të punës gjë që e 

bën të përshatshëm me ushtrimin e detyrës. 

  

TË DHËNA PËR KUALIFIKIMET PROFESIONALE, TRAJNIMET, KONFERENCAT 

SHKENCORE 

 

Në  pikën 4, të formularit të vetëdeklarimit profesional në deklaratën e Vettngut, subjekti përgjatë viteve 

deklaron pjesëmarrjen në seminar e kurse të shumta trajnimi brenda dhe jashtë vendit si më poshtë: 

 Kurs për masat e sigurisë në poligonet e qitjes, në republikën Çeke, viti 2003 

 Kurs me specialistët amerikan, viti 2004 

 Kurs për sigurinë e afërt fizike të personaliteteve në Angli, viti 2004 

 Kurs i Komandës dhe Shtabit të Përgjithshëm, në Akademinë e Mbrojtjes, viti 2011-2012 

 Seminar në fushën e rendit dhe sigurisë ne Republikën e Kinës, viti 2017 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni:  

 

Për të vërtetuar saktësinë dhe vërtetësinë e deklarimit të subjektit Komisioni ka kërkuar të dhëna nga 

Garda e Republikës lidhur me dosjen e personelit për subjektin e vlerësimit. Garda e Republikës përmes 

shkresave me nr. prot *****, dt. 28/08/2019 dhe nr. prot. **** Prot, dt. 28/08/2019 dërgon 

dokumentacionin përkatës. 

Nga shqyrtimi dokumentacionit Komisioni konstaton dhe konfirmon kopjet e çertifikatave të trajnimeve 

përkatëse të deklaruara nga subjekti si më poshtë: 

 

 Çertifikatë lëshuar nga Akademia Ushtarake “Vyshkov” Republika e Çekisë ku provohet se  

kapiteni Shabani mes datave  24.02.2003-27.03.2003 ka kryer kursin për masat e sigurisë në 

poligonet e qitjes 

 Çertifikatë lëshuar pas kryerjes së kursit organizuar nga  programi i ndihmës së antiterrorizmit, 

byroja e sigurisë diplomatike, departamentit i Shtetit nga  Dt 05.04.2004-23.04.2004, Tiranë, 

Shqipëri  

 Çertifikatë lëshuar nga Royal Military Police, Close Protection Unit, në Long Moore Camp, 

Britani e Madhe pas kryerjes së kursit për sigurinë e afërt fizike të personaliteteve nga Kapiteni 

Besim Shabani  në datat, Dt 26.09.2004-19.11.2004. 

 Çertifikatë lëshuar pas kryerjes së kursit të trajnimit për kualifikim në fushën e rendit dhe 

sigurisë,nga Akademia e Sigurisë, Sauk, Tiranë për z. Besim Shabani mes për periudhën 

06.06.2016-28.07.2016  

 Çertifikatë lëshuar për Z. Besim Shabani nga Akademia e Sigurisë “Zhejiang Police College, në 

Hang Zhou, Kinë  pas ndjekjes së Seminarit në fushën e Rendit dhe Sigurisë në Republikën e 

Kinës, për periudhën  viti 04.05.2017-24.05.2017 

 Ndërkohë në këtë dokumentacion gjendet edhe një certifikatë ku rezulton se përgjatë vititit 2001-

2002, subjekti ka kryer Kursin e Anglishtes, “Pre-Intermediate Level” (Mars-Korrik 2001), The 
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British Council pranë Gardës së Republikës. Po ashtu ka kryer kursin e Anglishtes per nivelin 

“Intermediate” (Shtator-Dhjetor 2001), organizuar nga The British Council, pranë Gardës së 

Republikës 

 

Për sa më lart, Komisioni konkludon se deklarimi  i subjektit përputhet me dokumentacionin e 

administruar nga hetimi dhe se kualifikimet dhe trajnimet e vazhdueshme kanë rritur aftësinë 

profesionale në ushtrimin e detyrës. 

 

MASAT DISIPLINORE DHE STIMULUESE GJATË KARRIERËS 

Subjekti në formularin e vetvlerësimit profesional nuk deklaron të ketë marrëndonjë masë disipinore nga 

eprorët e tij përgjatë 7 viteve të fundit. 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni: 

Komisioni vëren se në dosjen e personelit dërguar nga Garda e Republikës nuk ka asnjë kopje të urdhrave 

për masa stimulimi apo vërejtje gjatë karrierës. Por në të gjenden MEMO në vite të ndryshme, ku duke 

nisur që nga data 25/06/2011 (data e memos së parë) e deri në memon e fundit, për arsye historike të 

ecurisë së vetë subjektit në gradë citohet se “gjatë karrierës subjekti ka një masë stimuluese “Falenderimi” 

dhënë më datë 20/01/2010 dhe dy vërejtje të marra më 01/12/2006 për mosplotësim me korrektësi të 

dokumentacionit dhe më datë 08/11/2007 për mosdhënie të saktë të detyrës vartësve.  

Garda e Republikës me një shkresë protokolluar në institucionin tonë me nr. prot.*****, datë 08/01/2020 

mes të tjerave citon se lidhur me masat disiplinore bëhet me dije se që prej datës 08/11/2007 nuk ka masa 

disiplinore.  

Komisioni konkludon se përgjatë 7 viteve të fundit duke nisur nga data 28/04/2018 ku subjekti ka 

plotësuar deklaratën e vetingut, në këtë dosje nuk rezulton asnjë masë disiplinore nga ana e subjektit 

në funksionet dhe detyrën që ka ushtruar duke sjellë si pasojë edhe parashkrimin e masave disiplinore 

të dhëna nga eprorët para 7 viteve. 

 

 

ECURIA NË KARRIERË DHE PROCESIN I FITIMIT TË GRADËS 

 

Në bazë të nenit 45 të këtij ligji 12/2018 i ndryshuar, subjekti ka plotësuar formularin e vetdeklarimit 

profesional të deklaratës së Vetingut, pika 2, ku rendit veprimtaritë e shumta profesionale në nivelin 

menaxherial dhe operacional. 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni: 

 

Për të vërtetuar saktësinë dhe vërtetësinë e deklarimit të subjektit janë kërkuar të dhëna nga Garda e 

Republikës e cila ka dorëzuar pranë Komisionit dosjen e personelit të subjektit përmes shkresës Nr. *** 

Prot, dt. 28/08/2019 ku evidentohen në nivel menaxherial e operacional, se subjekti ka qenë  pjesëmarrës 

apo hartues i një sërë planesh të shumta masash, planesh sigurie, raporte shërbimi, instruktazhe, kontrolle 

dhe inspektime për disiplinën në punë dhe performancën, planesh operacionesh etj si më poshtë vijon: 
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✓ Plan Operacional për sigurimin e PLSh të vendit dhe të huaja, gjatë zhvillimit të takimit informal 

të Kryeministrave të vendeve të Ballkanit, dt. 26/08/2017 

✓ Raport shërbimi operacional për sigurimin e Kryeministrave të ballkanit Perëndimor dhe 

Komisionerit Europian gjatë aktivitetit në vendin tonë në dt 25-26 Gusht 2017. 

✓ Plan për sigurimin dhe ruajtjen e Shenjtërisë së tij, Papa Francesku gjatë vizitës në Shqipëri dt. 

21/09/2014 

✓ Raport Shërbimi për sigurimin e Shenjtërisë së Tij, Papa Francesku gjatë vizitës në Shqipëri më 

dt. 21/09/2014. 

✓ Plan Sigurimi për ruajtjen dhe mbrojtjen e Kryetarëve të Shteteve në Kuadër të SEECP, në dt. 25-

27 Maj 2015. 

✓ Raport mbi realizimin e detyrave të Drejtorisë për sigurimine PLSH për muajin Prill 2018 

✓ Program i përgatitjes së Punonjësve nënoficerë të sigurisë dhe shofer. 

✓ Raport shërbimi për sigurimin e Presidentit të Republikës së Bullgarisë gjatë vizitës në vendin 

tonë, në datat 25-26 Maj 2005. 

 

Nga shqyrtimi tërësor i këtij dokumentacioni Komisioni konkludon se subjekti i vlerësimit ka 

përmbushur detyrat që ngarkon funksioni rreth veprimtarive profesionale në këto nivele. 
 

 

PROCESI I FITIMIT TË GRADËS 

 

Një bazë të nenit 45 të këtij ligjit12/2018, i ndryshuar, subjekti ka plotësuar formularin e vetëdeklarimit 

profesional të deklaratës së Vettingut, ku lidhur me ecurinë në gradë dhe në karrierë si më poshtë: 

• “Nëntoger”   01/04/1993 

• “Toger”         01/07/1995 

• “Kapiten”     22/12/1997 

• “Major”        01/06/2006 

• “Nënkolonel” 07/07/2013 
 

Hetimi i kryer nga Komisioni:  

 

Për të vërtetuar saktësinë, vërtetësinë e deklarimit të subjektit si edhe ligjshmërinë e fitimit të gradës janë 

kërkuar të dhëna nga Garda e Republikës  e cila ka dorëzuar pranë Komisionit dosjen e personelit të 

subjektit.  

❖ Në dosjen e personelit evidentohet një shkresë me lëndë “Marrjen efektiv në ministrinë e Rendit Publik 

të 20 oficerëve” ku me urdhër të ministrit të mbrojtjes nr. **** datë 24/3/1993, subjekti pasi ka 

përfunduar Akademinë Ushtarake të Forcave Tokësore Skënderbej” u titullua oficer me gradën 

N/Toger dhe është vënë në dispozicion të ministrisë së Rendit Publik, për emërim në detyrë me 

specialitet Gjitharmësh. 

Komisioni konstaton se në përputhje të ligjit Nr.7602, datë 9.9.1992 “Për Gardën e Republikës së 

Shqipërisë”, neni 13 citohet se sipas nevojave të Gardës së Republikës së Shqipërisë kryhet me “ushtarë 

aktivë nga Ministria e Mbrojtjes nëpërmjet Ministrisë së Rendit Publik, mbi bazën e kritereve si të qënit 

shtetas shqiptar, të kenë sjellje të mira morale dhe të kenë përfunduar shkollën e mesme”. Nisur nga kjo 

dispozitë ligjore konstatohet se subjekti i ka plotësuar të gjitha kriteret për rekrutimin si punonjës i Gardës 
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duke përmbushur edhe arsimin ku më datën 21.2.1993 është diplomuar oficer në Akademinë Ushtarake të 

Forcave Tokësore “Skëndërbej”, Fakulteti Gjitharmësh  

❖ Në dosjen e personelit evidentohet një urdhër i Komandantit të Gardës datë 14/4/1993 lidhur me 

“emërimin në detyrë të disa oficerëve” ku subjekti i vlerësimit  me urdhër të Ministrisë së Rendit 

Publik nr. ***** datë 02/04/1993 dhe nr. **** datë 10/03/1993 vihet në dispozicion të Gardës së 

Republikës duke u emëruar si komandant toge. 

 

Komisioni konstaton se urdhëri i Ministrit të Rendit Publik të asaj kohe me nr. *** datë 02/04/1993 me 

lëndë ”Për marrjen efektivë në Ministrinë e Rendit publik të 20 oficerëve”, drejtuar Komandantit të 

Gradës, urdhëron që të vihet në dispozicion të Gardës së Republikës për ta emëruar në detyrë, Besim R. 

Shabanin me specialitet Gjitharmësh. Ky urdhër është pasuar me urdhërin e Komandantit të Gardës të asaj 

kohe në zbatim të urdhërit të Minstrit të Rendit publik duke e emëruar si komandant toge konform akteve 

ligjore në fuqi. 
 

❖ Në dosjen e personelit evidentohet një shkresë e datës 24/06/1995, me lëndë “Për gradim jashtë Radhe 

të 17 oficerëve” ku citon se në bazë të nenit 8, të Ligjit 7750, datë 13/09/1993, “Për gradat në Forcat 

e Armatosura të Republikës së Shqipërisë” për rezultate të larta në kryerjen e detyrave funksionale 

dhe përgatitje ushtareake  urdhëron N.Togerin Besim Shabani të gradohet Toger. Ky urdhër është 

firmosur nga Ministri i Rendit Publik të asaj kohe. 

Komisioni vëren se në bazë të nenit 8, të Ligjit 7750, datë 13/09/1993, “Për gradat në Forcat e Armatosura 

të Republikës së Shqipërisë” citohet se “Gradimi i oficerëve si rregull bëhet duke ndjekur rradhën e 

gradave. Gradimi jashtë rradhe (me përjashtim të oficerëve madhorë) për merita të veçanta shërbimi ndaj 

atdheut, si dhe i atyre që dallohen për rezultate të larta në kryerjen e detyrave funksionale dhe në 

përgatitjen ushtarake në kohë paqe dhe lufte bëhet me urdhër, përkatësisht të Ministrit të Mbrojtjes, 

Ministrit të Rendit Publik dhe kryetarit të Shikut”. Nisur nga kjo dispozitë ligjore duke qenë se subjekti 

mbante gradën N/toger që nuk hynte në kategorinë e oficerëve madhorë dhe duke qenë se ky urdhër ka 

qenë në tagrin e Ministrit të Rendit Publik për tu lëshuar, Komisioni konkludon se ky urdhër ka qenë në 

përputhje me dispozitat ligjore në fuqi dhe grada e rradhës është marrë në përputhje me të. 
 

❖ Në dosjen e personelit evidentohet një shkresë e datës 23/12/1997 me nr. prot.***** firmosur nga 

Ministri i Brendshëm i kohës me lëndë “Për dhënie grade të disa oficerëve të Gardës së Republikës së 

Shqipërisë”. Në këtë shkresë citohet se “bazuar në ligjin nr. 7750, datë 13/09/1993, neni 4 “Për 

vendosjen e gradave ushtarake të Rendit Publik” dhe VKM nr. 351, datë 01/08/1994, për vendosjen e 

gradave në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë,  pika 4, Togerit Besim Shabani t’i jepet 

grada Kapiten. 

Komisioni vëren se në bazë të nenit 4, të Ligjit 7750, datë 13/09/1993, “Për gradat në Forcat e Armatosura 

të Republikës së Shqipërisë” citohet se “Koha e vjetërsisë për kërkimin e gradave të ushtarakëve për 

oficerë nga toger (lejtnant) në kapiten (kapiten lejtanat II) është 2 vjet”. Nisur nga sa mësipër data e marrjes 

së gradës toger  është 24/06/1995 ndërsa propozimi për marrjen e gradës kapiten daton më 23/12/1997. 

Pra në bazë të ligjit është përmbushur periudha prej 2 vjetësh nga kalimi i një grade më të ulët në atë më 

të lartë. Ndërkohë në VKM nr. 351, datë 01/08/1994, për vendosjen e gradave në Forcat e Armatosura të 

Republikës së Shqipërisë pika 4 citohet se “ për ushtarakët që janë marrë me arsim të mesëm, sipas Ligjit 

nr. 7567, datë 25/5/1992, në momentin e hyrjes në fuqi të këtij vendimi, u jepet grada e funksionit dhe 

detyrohen të mbrojnë arsimin e lartë ushtatrak (civil) përkatës brenda afateve të përcaktuara e drejta e 

kërkimit të gradës së rradhës u lind që nga nga koha e përfundimit të arsimit të lartë”. Nga kjo rrethanë e 
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fundit duke qenë se subjekti kishte përfunduar më parë Akademinë Ushtarake të Forcave Tokësore 

“Skëndërbej”, Fakulteti Gjitharmësh më datë 21.2.1993 urdhri i Ministrit të Brendshëm të asaj kohe është 

në përputhje me dispozitat në fuqi të asaj kohe për dhënien e gradës Kapiten. 

❖ Në dosjen e personelit evidentohet një shkresë e vitit 2006 përgatitur nga sektori i Burimeve Njerëzore 

pranë Gardës së Republikë së Shqipërisë me Lëndë “Relacion për marrje vendimi për njësimin e 

gradave me funksion organik për oficerin Besim Ramadan Shabani” drejtuar Komandantit të Gardës 

të asaj kohe ku citohet se “me urdhër të Ministrit të Brendshëm nr.***, datë 06/09/2006 “Për 

implementimin e Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.553, datë 16/08/2006 “Për njësimin e 

funksioneve organike sipas gradave në strukturën e Gardës së Republikës së Shqipërisë” dhe Vendimit 

të Këshilliotë Ministrave nr. 561, datë 16/08/2006 “Për pagat sipas gradave të punonjësit oficer e 

nënoficer të Gardës së Republikës së Shqipërisë” është miratuar implementimi për përparimin në gradë 

dhe karrierë për punonjësit oficer dhe nënoficer efektiv të Gardës së Republikës, njësimi me funksionet 

organike për strukturat e Gardës, sipas lidhjes nr.1 të VKM nr.553, datë 16/08/2006 dhe caktimi i 

pagës për gradë sipas Lidhjeve nr.1,2 dhe 3 të VKM nr.561, datë 16/08/2006. Përputhja e gradës me 

funksionin organik sipas lidhjes nr.1 të VKM nr.553, datë 16/08/2006, është në limitin major. Për sa 

më sipër Komisioni i Gradave e Karrierës për oficerë vendosi të njësojë me gradën Major që nga 

01/07/2006. 
 

❖ Në dosjen e personelit evidentohet urdhëri i lëshuar nga Ministri i Brendshëm me nr. **** datë 

06/09/2006 “”për implementimin e Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.553, datë 16/08/2006 “Për 

njësimin e funksioneve organike sipas gradave në strukturën e Gardës së Republikës së Shqipërisë” 

dhe Vendimit të Këshilli të Ministrave nr.561, datë 16/08/2006 “Për pagat sipas gradave të punonjësit 

oficer e nënoficer të Gardës së Republikës së Shqipërisë”, urdhëron përparimin në gradë dhe karriere 

për punonjësit oficer dhe nënoficer efektiv të Gardës së republikës. 
 

Komisioni konstaton se sipas VKM nr.553, datë 16/08/2006 “Për njësimin e funksioneve organike sipas 

gradave në strukturën e Gardës së Republikës së Shqipërisë” vendoset  njësimi i funksioneve me gradën 

major sipas lidhjes 1 të kësaj VKM për shkak se subjekti i vlerësimit që më datën 01/06/2006 emërohet 

me detyrë Shef zyre dhe përgjegjës i grupit të parë në zyrën e shërbimit të delegacioneve të huaja dhe 

PLSH në degën RM të PLSH. Sipas kësaj VKM, funksioni që mbante në atë kohë subjekti i vlerësimit 

duhej të njësohej me gradën Major. Lidhur me emërimin e tij në këtë pozicion ekziston një urdhër 

nr.*****, datë 05/06/2006 lëshuar nga Ministri i Brendshëm ku urdhëron që për shkak të ndryshimeve 

organike të emërohet në këtë post.  Në zbatim edhe të VKM nr.561, datë 16/08/2006 “Për pagat sipas 

gradave të punonjësit oficer e nënoficer të Gardës së Republikës së Shqipërisë”, vendoset  edhe trajtimi 

me pagën sipas gradës Major, përcaktuar sipas Lidhjes nr.1 të po kësaj VKM. 

❖ Në dosjen e personelit evidentohet një Memo e datës 25/06/2011 përgatitur nga Shefi i Sektorit të 

Burimeve njerëzore në Gardën e Republikës drejtuar Komandantit të Gardës lidhur me mendimin e 

personelit për paraqitjen ose jo të vlerësimit për përparim në gradë e karrierë për oficerin Besim 

R.Shabani ku konkludohet se: Në përputhje me kërkesat e nenit 8 pika 1 dhe nenit 27 pika 3 të ligjit 

nr.9366 , datë 31/03/2005 “Për gradat dhe karrierën në Gardën e Republikës” komisioni i gradave dhe 

karrierës në Gardën e Republikës për përparim në gradë vendos të mos shqyrtojë përparimin në gradë. 

Komisioni vëren se në bazë të ligjit nr.9366, datë 31/03/2005 “Për gradat dhe karrierën në Gradën e 

Republikës” neni 8, pika 1 citohet se “Titullimi i gradës për oficerët lidhur me kohën në shërbim për të 

fituar gradën N/Kolonel është 27 vjet”. Ndërkohë që neni 27, pika 3 e këtij ligji citon se “Funksioni në 

asnjë rast nuk mund të jetë më i lartë se një shkallë për gradën korresponduese deri në çastin e përputhjes, 
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sipas përcaktimit dhe afateve të caktuara në këtë ligj”. Lidhur me nenin 8, pika 1, Komisioni vë re se nga 

koha e paraqitjes së memos që mban datën 25/06/2011 e deri në kohën kur ai ka ushtruar detyrën si 

punonjës i Gardës së Republikës më 01/04/1993 kanë kaluar 18 vjet vjetërsi në shërbim. Ndërkohë 

përputhja e gradës me funksionin organik është në limitin Major-N/Kolonel çka nënkupton se zotërim i i 

gradës Major është në përputhshmëri me ushtrimin e këtij funksioni dhe nuk kërkohet domosdoshmërisht 

një gradë më e lartë në përputhje me këtë funksion. Në Memon e paraqitur vihet re se nuk është paraqitur 

një kërkesë për konkurrim nga ana e kandidatit. 
 

❖ Në dosjen e personelit evidentohet një Memo e datës 23/06/2012 përgatitur nga Shefi i Sektorit të 

Burimeve njerëzore në  Gardën e Republikës drejtuar Komandantit të Gardës lidhur me mendimin e 

personelit për paraqitjen ose jo të vlerësimit për përparim në gradë e karrierë për oficerin Besim 

Ramadan Shabani ku konkludohet nga komisioni se: Në përputhje me kërkesat e nenit 8 pika 1 dhe 

nenit 27 pika 3 të ligjit nr.9366, datë 31/03/2005 “Për gradat dhe karrierën në Gradën e Republikës”dhe 

VKM nr.612 datë 11/06/2009 “Për miratimin e strukturës, varësisë strukturore, organikës dhe numri 

limit të punonjësve të Gardës së Republikës, si edhe njësimit të funksioneve organike sipas gradave 

në strukturë”, lidhjen nr.3, të ndryshuar me VKM nr.771, datë 20/10/2011 vendosi të mos trajtohet në 

komisionin e gradave dhe karrierës nëGardën e Republikës për mosplotësim të kërkesave të nenit 15, 

pika 1/b ë ligjit nr.9366 , datë 31/03/2005 “Për gradat dhe karrierën në Gradën e Republikës” 
 

Komisioni vëren se në bazë të ligjit nr. 9366, datë 31/03/2005 “Për gradat dhe karrierën në Gradën e 

Republikës” neni 8, pika 1 citon se “Titullimi i gradës për oficerët lidhur me kohën në shërbim për të fituar 

gradën N/Kolonel është 27 vjet”. Ndërkohë që neni 27, pika 3 e këtij ligji citon se “Funksioni në asnjë rast 

nuk mund të jetë më i lartë se një shkallë për gradën korresponduese deri në çastin e përputhjes, sipas 

përcaktimit dhe afateve të caktuara në këtë ligj”. Lidhur me neni 8, pika 1, Komisioni vë re se nga koha e 

paraqitjes së memos që mban datën 23/06/2012 e deri në kohën kur ai ka ushtruar detyrën si punonjës i 

Gardës së Republikës më 01/04/1993 kanë kaluar 19 vjet vjetërsia në shërbim. Ndërkohë përputhja e 

gradës me funksionin organik është në limitin Major-N/Kolonel çka nënkupton se zotërim i i gradës 

aktuale Major është në përputhshmëri me ushtrimin e këtij funksioni dhe nuk kërkohet domosdoshmërisht 

një gradë më e lartë në përputhje me këtë funksion. Ndërkohë neni 15, pika 1/B e ligjit nr.9366 , datë 

31/03/2005 “Për gradat dhe karrierën në Gradën e Republikës” shprehet se “Oficerit dhe nënoficerit të 

Gardës u lind e drejta për gradimin e rradhës kur kanë kryer kanë kryer arsimin dhe kualifikimin e  

nevojshëm në shkollat përkatëse dhe në kurset e organizuara nga Instituti i Gardës, nga Policia e Shtetit 

apo kanë kryer kurse në universitete të tjera civile, brenda dhe jashtë vendit”. Lidhur me këtë punonjësi 

Besim Shabani ka kryer vetëm Akademinë Ushtarake e Forcave Tokësore “Skëndërbej”, Fakulteti 

Gjitharmësh ku më datë 21/02/1993 diplomohet oficer për specialitetin Këmbësori dhe vetëm afërsisht 1 

muaj më vonë pas paraqitjes së Memos, datë 13/07/2012, punonjësi kryen kualifikimin  e Kursit të 

Komandës dhe Shtabit të Përgjithshëm, në Akademinë e Mbrojtjes. 
 

❖ Në dosjen e personelit evidentohet një shkresë  e datës 16/07/2013 me nr. prot.******, hartuar nga  

Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Ministrinë e Brendshme nga Garda e Republikës, 

me lëndë “Propozim për dhënie grade të radhës një oficeri të Gardës së Republikës” ku mes të tjerave 

citohet se “ me urdhër të Ministrit të Brendshëm nr.****, datë 29/05/2013 “Për zhvillimin e procesit 

të konkurrimit për gradë e karrierë dhe për funksionin e Komisioneve të gradave e të karrierës, për 

vitin 2003, në Gardën e Republikës, është miratuar që gjatë muajit Qershor 2003 të zhvillohet procesi 

i konkurrimit për gradë dhe karrierë për efektivat oficerë dhe nënoficerë të Gradës së Republikës. Në 

zbatim të këtij urdhëri, Sektori i Burimeve njerëzore pasi ka studiuar gjithë dokumentacionin e 

nevojshëm për efektivin Besim Shabani ku evidentohet si kualifikim për gradë kryerjen e Kursit të 

formimit profesional në Angli, dhe kursin e Komandës dhe Shtabit të Përgjithshëm, komisioni i 
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gradave e Karrierës për oficerë bazuar në ligjin nr.9366 , datë 31/03/2005 “Për gradat dhe karrierën 

në Gradën e Republikës”, në lidhjen nr.3 të VKM nr.612, datë 11/06/2009 “Për miratimin e strukturës, 

varësisë strukturore, organikës dhe numri limit të punonjësve të Gardës së Republikës, si edhe njësimit 

të funksioneve organike sipas gradave në strukturë, të ndryshuar me VKM nr.771, datë 20/10/2011 

vendosi të propozoj që: Majori Besim R. Shabani me detyrë në funksionin organik nivel i lartë në 

strukturë, në përputhshmëri niveli grade në limitin Major-N/Kolonel, të trajtohet me gradën e rradhës, 

atë të N/Kolonel. 

Komisioni vë re se në bazë të ligjin nr.9366 , datë 31/03/2005 “Për gradat dhe karrierën në Gradën e 

Republikës”, neni 7 i saj citon se “koha e qëndrimit në gradë për oficerin me gradë të lartë Major është 5 

vjet”. Duke qenë se grada major është fituar më 01/06/2006 dhe propozimi për gradën “Nënkolonel” mban 

datën 16/07/2013, atëherë  kushti i mësipërm prej 5 vjetësh në gradën major është plotësuar dhe vlerësimi 

për përparimin me një gradë më sipër është i bazuar në dispozitat ligjore në fuqi. Më tej, bazuar edhe në 

nenin 15, pika 1/B e ligjit nr.9366 , datë 31/03/2005 “Për gradat dhe karrierën në Gradën e Republikës”  

kryerja  e një kualifikimi të mëtejshëm nga ana e subjektit plotëson edhe këtë kriter për përparimin në 

gradë. Bazuar edhe në VKM nr.771, datë 20/10/2011 për struturën, organizimin , varësinë strukturore dhe 

limitin organik të Gardës së Republikës së shqipërisë si edhe njësimin e funaksioneve organike sipas 

nivelit të gradave, i ndryshuar, në përputhje me lidhjen nr 3 si shef sektori në Drejtorinë e Sigurisë së 

P.L.Sh-ve është në përputhje me gradën e propozuar N/kolonel. 

❖ Komisioni vëren se në dosjen e personelit evidentohet një urdhër i datës 16/07/2013 me nr. prot.***** 

dërguar Ministrisë së Brendshme nga Komandanti i Përgjithshëm i Gardës me lëndë “Propozim për 

dhënie grade të rradhës një oficeri të Gardës së Republikës ku pas zhvillimit  të procesit të konkurrimit 

për gradë e karrierë  për vitin 2013 në Gardën e Republikës propozohet që Majorit Besim Ramadan 

Shabani, me detyrë në funksionin organik nivel i lartë në strukturë, me përputhshmëri niveli grade në 

limitin Major-N/Kolonel, t’i jepet grada e rradhës N/Kolonel. 
 

❖ Komisioni vëren se në dosjen e personelit evidentohet një urdhër i datës 18/07/2013 me nr. prot.*** 

dërguar nga Ministria e Brendshme për Gardën e Republikës me lëndë “Dhënie grade të rradhës një 

oficeri” ku citohet se “Në mbështetje të pikës 4 të nenit 102 të kushtetutës, të nenit 14, pika 5 e ligjit 

Nr.8869, datë 22/05/2003 “Për gardën e Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, në nenin 21 të ligjit 

nr.9366 , datë 31/03/2005 “Për gradat dhe karrierën në Gradën e Republikës”, në Vkm nr.612, datë 

11/06/2009 “Për miratimin e strukturës, varësisë strukturore, organikës dhe numri limit të punonjësve 

të Gardës së Republikës, si edhe njësimit të funksioneve organike sipas gradave në strukturë, të 

ndryshuar me VKM nr.771, datë 20/10/2011 si edhe me propozimin e Komandantit të Përgjithshëm 

Gardës së Republikës urdhërohet që majori Besim R. Shabani , me detyrë në funksionin organik nivel 

i lartë në strukturë, me përputhshmëri niveli grade Major-N/Kolonel, t’i jepet grada e rradhës 

N/Kolonel. 

Komisioni konstaton se urdhëri i ministrit është nxjerrë konform dispozitës ligjore tënenit 14, pika 5 e 

ligjit Nr.8869, datë 22/05/2003 “Për Gardën e Republikës sëShqipërisë” ku thuhet se “Emërimi dhe 

shkarkimi i oficerëve të lartë të Gardës bëhet nga Ministri i Rendit Publik me propozimin e Komandantit 

të Gardës” ku përmes propozimit të komandantit të Përgjithshëm të Gardës, Ministri i Brendshëm firmos 

urdhërin për  dhënien e gradës N/Kolonel, Majorit Besim R. Shabani. 
 

❖ Në dosjen e personelit evidentohet një Memo e datës 14/04/2014 përgatitur nga Shefi i sektorit të 

burimeve njerëzore nëGardën e Republikës drejtuar Komandantit të Gardës lidhur me mendimin e 

personelit për paraqitjen ose jo të vlerësimit për përparim në gradë e karriere për oficerin Besim 
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Ramadan Shabani konkludohet se në përputhje me kërkesat e nenit 8 pika 1 dhe nenit 27 pika 3 të 

ligjit nr.9366, datë 31/03/2005 “Për gradat dhe karrierën në Gradën e Republikës” të mos trajtohet në 

komisionin e gradave dhe karrierës nëGardën e Republikës për përparim në gradë. 

Komisioni vëren se në bazë të ligjit nr.9366, datë 31/03/2005 “Për gradat dhe karrierën në Gradën e 

Republikës” neni 8, pika 1, citon se “Titullimi i gradës për oficerët lidhur me kohën në shërbim për të 

fituar gradën Kolonel është 30 vjet”. Ndërkohë që neni 27, pika 3 e këtij ligji citon se “Funksioni në asnjë 

rast nuk mund të jetë më i lartë se një shkallë për gradën korresponduese deri në çastin e përputhjes, sipas 

përcaktimit dhe afateve të caktuara në këtë ligj”. 

Komisioni konstaton se lidhur me neni 8, pika 1 vëmë re se nga koha e paraqitjes së memos që mban datën 

14/04/2014 e deri në kohën kur ai ka ushtruar detyrën si punonjës i Gardës së Republikës më 01/04/1993 

kanë kaluar 21 vjet vjetërsia në shërbim. Ndërkohë  përputhja e gradës me funksionin organik është në 

limitin Major-N/Kolonel çka nënkupton se zotërim i i gradës N/Kolonel është në përputhshmëri me 

ushtrimin e këtij funksioni dhe nuk kërkohet domosdoshmërisht një gradë me e lartë në përputhje me këtë 

funksion. 
 

❖ Në dosjen e personelit evidentohet një Memo e vitit 2018 përgatitur nga Shefi i sektorit të burmeve 

njerëzoere në Gardën e Republikës drejtuar Komandantit të Gardës dhe për shqyrtim Komisionit të 

Gradave e Karrierës, lidhur me mendimin e personelit për paraqitjen ose jo të vlerësimit për përparim 

në gradë e karrierë për oficerin Besim Ramadan Shabani konkludohet se në përputhje me ligjin 

nr.9366, datë 31/03/2005 “Për gradat dhe karrierën në Gardën e Republikës”  dhe bazuar në lidhjen 

nr. 3 të VKM nr.445, datë 22/05/2017 “Për miratimin e strukturës, varësisë strukturore, organikës dhe 

numrit limit të punonjësve të Gradës së Republikës së Shqipërisë, si dhe për njësimin e funksioneve 

organike sipas gradave në strukturë”, të ndryshuar me VKM nr.66, datë 07/02/2018, Komisioni i 

Gradave dhe Karrierës vendosi me 5 vota pro se plotësohen kriteret dhe subjekti të trajtohet me gradën 

e rradhës. 
 

Komisioni konstaton se VKM nr.445, datë 22/05/2017 thekson se në bazë të ligjit nr.9366, datë 

31/03/2005 “Për gradat dhe karrierën në Gradën e Republikës”, neni 1, pika c, shpreh se “koha e qëndrimit 

në gradë për oficerin me gradë të lartë në nivelin kolonel është 5 vjet”. Ndërkohë pika 2 e këtij ligji normon 

se “Dhënia e gradës nga kolonel deri gjeneral i Gardës bëhet në bazë të aftësive drejtuese, profesionale, 

të arsimimit dhe kualifikimit”. Në lidhje me vjetërsinë në shërbim lidhur me gradën vëmë re se nga koha 

e marrjes së gradës parardhëse N/Kolonel e deri te propozimi për marrjen e gradës pasardhëse kolonel ka 

kaluar një kohë më e madhe se 5 vjet. Ndërkohë në lidhje me pikën 2 të ligjit theksojmë se rezultatet në 

aftësitë drejtuese dhe profesionale kanë qenë vlerësuar periodikisht nga eprori dhe lidhur me kualifikimin 

më datën 21/06/2018 subjekti i vlerësimit ka marrë Çertifikatë pas përfundimit me sukses të  kursit “Për 

ngritjen në Gradën Kolonel për Oficerët e Gardës së Republikës”.  Sipas urdhërit nr. ***, datë 26/10/2018 

“Për dhënien e gradës një oficeri” lëshuar nga ministri i Rendit i asaj kohe, citohet se Nënkoloneli Besim 

R. Shabani me detyrë Zv. Drejtor i Drejtorisë për sigurinë e PLSH-ve dhe familjeve të tyre, në funksionin 

organik niveli i lartë, në strukturë, i jepet grada e rradhës Kolonel. Të drejtat financiare për gradë t’i fillojnë 

më datë 01/11/2018. 

Ndërkohë evidentohet edhe një urdhër tjetër nr. ****, datë 01/04/2019, “Për lëvizje dhe emërimin në 

detyrë të një oficeri” lëshuar nga Komandanti i Gardës, ku citohet se Kolonel Besim R. Shabani me detyrë 

këshilltar në kabinet, për nevoja pune, të lëvizet dhe emërohet me detyrë në funksionin organik, ZV. 

Komandant i gardës së Republikës. Të drejtat administrative dhe financiare t’i ndryshojnë në datën 

01/04/2019. 
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Komisioni konstaton se bazuar në VKM nr.66 datë 07/02/2018, “Për disa ndryshime në vendimin nr. 445, 

datë 22/05/2017, të VKM, “Për miratimin estrukturës, të limitit organik dhe përcaktimin e funksioneve 

korresponduese për çdo gradë në Gardën e Republikës së Shqipërisë” subjekti i plotëson të gjitha kushtet 

si në aspektin e limitit organik lidhur me funksionin që emërohet ashtu edhe lidhur me funksionin që 

emërohet në përputhje me nivelin e gradës që zotëron. 

 

Në përfundim të hetimit të kryer: 

 

Komisioni Jashtëm i Vlerësimit pas një hetimi të thelluar të kontrollit të aftësive profesionale për subjektin 

e vlerësimit Besim Ramadan Shabani, nëpërmjet analizimit dhe verifikimit të të dhënave të deklaruara 

nga subjekti i vlerësimit në formularin e vetëvlerësimit profesional, analizimin dhe verifikimin e të 

dhënave të mbledhura nga institucionet dhe agjencitë ligjzbatuese bazuar në nenit 47 të ligjit nr. 12/2018, 

arrin në kokluzionin se: 

 

❖ Subjekti i vlerësimit Besim Ramadan Shabani 
 

a) është i aftë, duke treguar cilësi të pranueshme në punë, 

b) zotëron aftësi në zbatim të përshkrimeve të punës të përcaktuara për atë funksion dhe ka 

respektuar liritë dhe të drejtat e njeriut, 

c) është i frytshëm dhe efektiv në masë të pranueshme. 

 

 

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, shpjegimet 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 21.10.2020, arrin në konkluzionin se për subjektin e 

vlerësimit: 

 - konstatohet se ka arritur nivel të besueshëm në kontrollin e figurës, sipas përcaktimeve të shkronjës 

(b), të nenit 60, të ligjit 12/2018, i ndryshuar. 

- konstatohet se ka arritur nivel të mjaftueshëm në vlerësimin e aftësive profesionale, sipas 

përcaktimeve të shkronjës (c), të nenit 60, të ligjit 12/2018, i ndryshuar. 

- konstatohet se nuk ka arritur nivel të besueshëm në vlerësimin e pasurisë, sipas përcaktimeve të pikës 

1 shkronja (a), e nenit 60, të ligjit 12/2018, i ndryshuar, 

- pasuria e deklaruar nuk justifikohet nga burime të ligjshme të ardhurash, sipas përcaktimeve të 

shkronjës (ç), të nenit 62 të ligjit 12/2018, i ndryshuar. 
 
 

 

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, 

si edhe shkronjës “ ç”  të nenit 62, të Ligjit nr. 12/2018 të ndryshuar,  
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V E N D O S I: 

1. Përjashtimin nga detyra të subjektit të vlerësimit Besim Ramadan Shabani, aktualisht me funksion Zv. 

Komandant të Gardës së Republikës së Shqipërisë. 
 

2. Vendimi i arsyetuar me shkrim i njoftohet subjekti të vlerësimit dhe Gardës së Republikës 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 në Tiranë, sot më 23.10.2020 

 

TRUPA E VLERËSIMIT 
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Luljeta QOKU 
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