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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. 3/272 Prot                             Tiranë, më 2.12.2020 

          

V E N D I M 

 

Nr. 31 datë 19.11.2020 

 

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

Alban Laska   Kryesues 

Mirela Ujkani (Miti)  Relator   

Artur Baku   Anëtar      

 

asistuar nga anëtari i sekretariatit teknik, Esmir Rringaj, në Tiranë, në Pallatin e Koncerteve, (Ish 

–Pallati i Kongreseve), salla B, kati 0 mori në shqyrtim në seancë dëgjimore çështjen që i përket: 

  SUBJEKTI I VLERËSIMIT:   Muhamet Liman Rrumbullaku, me funksion Drejtor i 

Përgjithshëm i Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe 

Ankesat në Ministrinë e Brendshme. 

  

OBJEKTI: Vlerësimi kalimtar i subjektit të vlerësimit. 

 

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

të Punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, 

Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në 

Ministrinë e Brendshme", i ndryshuar, 

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

Republikës së Shqipërisë”. 

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

Gjykatave Administrative dhe Gjykimin e 

Mosmarrëveshjeve Administrative”, i ndryshuar. 

 

TRUPA E VLERËSIMIT TË KOMISIONIT TË JASHTËM TË VLERËSIMIT,  

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

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

paraqitura në vijim të rezultateve të hetimit; pasi dëgjoi subjektin e vlerësimit Muhamet Liman 

Rrumbullaku, i cili në seancë dëgjimore publike të datës 19.11.2020, deklaroi se do të respektonte 

vendimin e trupës së vlerësimit dhe 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 aftësive 

profesionale, mbështetur në pikat 1 dhe 2 të nenit 4, të Ligjit 12/2018 të ndryshuar, 
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V Ë R E N: 

 I.  RRETHANAT E ÇËSHTJES  

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

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

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

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

Brendshme", i ndryshuar.      

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

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

Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme”, i ndryshuar shtetasi Muhamet Liman 

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

të funksionit të tij në datën e zhvillimit të shortit 3.6.2019 “Drejtor i Përgjithshëm i Shërbimit për 

Çështjet e Brendshme dhe Ankesat” në Ministrinë e Brendshme” dhe të Gradës “Drejtues i 

Përgjithshëm i Shërbimit”1.  
 

3. Subjekti i vlerësimit, Muhamet Liman Rrumbullaku, iu nënshtrua procedurave të vlerësimit, 

duke u shortuar në shortin e zhvilluar në datën 3.6.2019, nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit, në 

përputhje me Rregulloren “Për Procedurat e Zhvillimit të Shortit në Komisionin e Jashtëm të 

Vlerësimit”. 

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

e konfliktit të interesit nga anëtarët e Trupës së Vlerësimit e përbërë nga Alban Laska Kryesues; 

Mirela Ujkani (Miti) Relatore dhe Artur Baku Anëtar.   

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

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

31.5.2019 “Për Hapat Procedurialë të Unifikuar gjatë Vlerësimit të Subjekteve nga Trupa e 

Vlerësimit”,  me Vendimin nr 1, datë 17.6.2019, vendosi fillimin e hetimit kryesisht për subjektin 

e vlerësimit Muhamet Liman Rrumbullaku.  

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

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

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

konfliktit të interesit me anëtarët e trupës së vlerësimit. 

7. Subjekti i vlerësimit  ka dorëzuar në Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit, Deklaratën për 

Konfliktin e Interesit me nr ** prot datë 24.6.2019 duke shprehur se nuk është në kushtet e 

konfliktit të interesit me asnjë nga anëtarët e trupës së vlerësimit.  

8. Relatori i çështjes në vijim ka ndjekur procedurat ligjore të përcaktuara në pikën 3 të nenit 25, 

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

                                                 
1 referuar nenit 72 të Ligjit nr 70/2014 “Për Sherbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Punëve të Brendshme” i ndryshuar, si edhe në VKM nr 740 datë 5.11.2014 “Për përcaktimin e funksioneve 

korresponduese për gradat e personelit operacional në Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, në Ministrinë e Punëve të Brendshme”i ndryshuar. 
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9. Për të realizuar procedurat e vlerësimit  kalimtar të punonjësve, trupa e vlerësimit është bazuar 

në parimet e ligjshmërisë, të barazisë përpara ligjit, të proporcionalitetit, të konfidencialitetit, etj, 

duke garantuar të drejtën e  subjektit të vlerësimit për një proces të rregullt ligjor.   

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

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

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

Muhamet Liman Rrumbullaku, bazuar në Ligjin nr.12/2018 i ndryshuar, Ligjin nr. 44/2015 “Kodi 

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

vlerësuar  të gjitha faktet dhe rrethanat e nevojshme dhe konkretisht: 

a) deklaratat e dorëzuara nga vetë subjekti i vlerësimit në zbatim të Ligjit nr 12/2018 i 

ndryshuar, që janë Deklarata e Pasurisë, Deklarata për Kontrollin e Figurës dhe 

Formulari i Vetëvlerësimit Profesional;   

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

subjekte private në zbatim të Ligjit nr.12/2018 i ndryshuar; 

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

ç) ka marrë në konsideratë bashkëpunimin, gadishmërinë dhe sjelljen  e subjektit të 

vlerësimit  gjatë procesit të vlerësimit.   

 

12. Trupa e vlerësimit, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, dhe pasi krijoi bindjen se provat e 

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

profesionale, kishin nivelin e provueshmërisë, si dhe pasi konstatoi se janë marrë të gjitha hapat e 

nevojshme për përfundimin e hetimit kryesisht për subjektin e vlerësimit Muhamet Liman 

Rrumbullaku, me Vendimin Nr.2 datë 9.11.2020, vendosi:  

a) Mblylljen e hetimit kryesisht për subjektin e vlerësimit Muhamet Liman Rrumbullaku;  

b) Njoftimin e subjektit të vlerësimit nëpërmjet adresës elektronike zyrtare për:  

- Përfundimin e procedurave të hetimit kryesisht;  

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

vlerësimit pasuror, kontrollit të figurës dhe atij profesional;  

c) Njoftimin e subjektit të vlerësimit për t’u njohur me dosjen dhe me provat e administruara 

nga Komisioni, në përputhje me nenin 50, të Ligjit nr. 12/2018, nenet 35 - 40 dhe 45 – 47, 

të Kodit të Procedurës Administrative. 

 

13. Hetimi administrativ përfshiu edhe personat e lidhur apo persona të tjerë të lidhur në zbatim të 

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

në ushtrimin e funksioneve publike”, si dhe të neneve 3 dhe 34 të Ligjit nr.12/2018 “Për Vlerësimin 

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

për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme”, i ndryshuar. 

 

14. Trupa e Vlerësimit, në datë 16.11.2020, njoftoi subjektin e vlerësimit për mbajtjen e seancës 

dëgjimore në datën 17 Nëntor 2020, ora 11:00, në Pallatin e Koncerteve, salla B, kati 0, në 

përputhje me dispozitat ligjore të Ligjin 12/2018, i ndryshuar. 

 

II. SEANCA DËGJIMORE  
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15. Seanca dëgjimore për subjektin e vlerësimit Muhamet Liman Rrumbullaku u zhvillua në 

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

“Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë” në datën 17.11.2020, ora 11.00, 

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

16. Subjekti i vlerësimit u paraqit dhe u përfaqësua vetëm në seancë dëgjimore.  

17. 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 pasqyruara në proces verbalin e seancës dëgjimore).  

18. Subjekti i vlerësimit në fund të seancës dëgjimore datë 17.11.2020, deklaroi se do respektonte 

çdo vendim të komisionit dhe kërkoi konfirmimin në detyrë.  

19. Trupa e vlerësimit shpalli vendimin më datën 19.11.2020.  

 

III. QËNDRIMI I SUBJEKTIT TË VLERËSIMIT  

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

të vlerësimit ka komunikuar me subjektin e vlerësimit me anë të komunikimit elektronikë zyrtar, 

duke i bërë pyetje dhe kërkuar shpjegime, me qëllim vlerësimin e të gjitha fakteve dhe rrethanave. 

21. Subjekti i vlerësimit Muhamet Liman Rrumbullaku ka qenë bashkëpunues gjatë gjithë procesit 

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

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

gatshëm për bashkëpunim gjatë të gjithë fazave të hetimit administrativ.  

 

IV.    VLERËSIMI KALIMTAR  

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

Muhamet Liman Rrumbullaku, bazuar në Ligjin nr 12/2018 i ndryshuar, Ligjin nr. 44/2015 “Kodi 

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

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

vetë subjekti i vlerësimit që janë Deklarata e Pasurisë, Deklarata për Kontrollin e Figurës dhe 

Formulari i Vetëvlerësimit Profesional; b) provat shkresore / dokumente të administruara  nga 

institucionet/organet publike dhe private në përputhje Ligjin nr 12/2018, i ndryshuar c) provat dhe 

shpjegimet me shkrim të subjektit të vlerësimit si edhe ç) ka marrë në konsideratë bashkëpunimin, 

gadishmërinë dhe sjelljen  e punonjësit gjatë procesit të vlerësimit.  

24. Hetimi administrativ  konsistoi në verifikimin e vërtetësisë së deklarimeve në lidhje me 

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

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

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

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

edhe evidentimit të rasteve të konfliktit të interesit; në vërtetësinë e deklarimeve për kontrollin e 

figurës, si edhe për vlerësimin e aftësive profesionale të subjektit të vlerësimit. 



5 
 

 

IV - A. VLERËSIMI I PASURISË 

25. Në zbatim të pikës 2 të nenit 32, të Ligjit nr.12/2018 “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik 

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

dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme”, i ndryshuar subjekti i vlerësimit ka dorëzuar Deklaratën 

e Pasurisë, e cila përmban numrin e indeksit ***, datë 21.2.2019, në SHÇBA, (Ministrinë e 

Brendshme). Në momentin e dorëzimit të deklaratës subjekti i vlerësimit Muhamet Liman 

Rrumbullaku  ka ushtruar funksionin Drejtor i Përgjithshëm i Shërbimit për Çështjet e Brendshme 

dhe Ankesat. Data e dorëzimit të kësaj deklarate është 21.2.2019. 

26. Në zbatim të Ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar, subjekti i vlerësimit i nënshtrohet procesit të 

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

marrëdhënies së punës në institucionin përkatës, pavarësisht datës së emërimit në pozicionin 

dhe/ose gradën që mban, deri në ditën e plotësimit të formularit të deklarimit të pasurisë. Në bazë 

të dokumentacionit të administruar nga institucionet / organet ligjzbatuese dhe fushës së 

veprimtarisë së Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit referuar Ligjit 12/2018 i ndryshuar, periudha 

e vlerësimit kalimtar për subjektin e vlerësimit  fillon në datë 1.7.1995 deri në 1.10.2014 dhe në 

datë 21.1.2019 deri në ditën e plotësimit të formularëve të deklarimit.  Gjatë periudhës 1.10.2014 

deri në datën 21.1.2019 subjekti i vlerësimit ka punuar në sektorin privat pas largimit nga 

funksionet që ushtronte në sektorin publik me kërkesën e tij.  

27. Trupa e vlerësimit përgatiti, për burimin e krijimit  “Kursime familjare” bazuar në 

dokumentacionin e administruar në Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit për të ardhurat dhe 

shpenzimet, pasqyrën (tabela) “Të Ardhura-Shpenzime” për periudhën nga momenti i fillimit për 

herë të parë punë e deri  në datën e deklarimit. Periudha e përgatitjes së pasqyrës financiare u 

zgjerua edhe përtej periudhës së përcaktuar në Ligjin nr 12/2018, i ndryshuar për arsye se pasuritë 

që deklaron subjekti i vlerësimit e kalojnë periudhën e vlerësimit që përkufizon ligji. Metodologjia 

e përdorur në përgatitjen e pasqyrës financiare, konsiston në evidentimin e të ardhurave dhe 

shpenzimeve të ligjshme të konfirmuara nga institucionet ligjzbatuese në Republikën e Shqipërisë 

(DPT, ISSH, INSTAT, Bankat, dokumentacionet ligjore të depozituara nga subjekti i 

vlerësimit,etj) duke u bazuar në parimin e njohjes së tyre në momentin “Arkëtim-pagesa” dhe jo 

në parimin e “Të drejta dhe detyrime të konstatuara”.  Për shpenzimet e konsumit për familje, janë 

marrë të dhënat zyrtare nga INSTAT dhe për vitet ku mungon e dhëna është marrë vlerësimi i 

periudhës së mëparshme më e afërt me vitin në të cilin duhet të llogaritet shpenzimi i konsumit 

mesatar vjetor për frymë2.  Për çdo transaksion të kryer në monedhë të huaj, është realizuar 

përkthimi (këmbimi ) i tyre në monedhën vendase në datën e kryerjes së transaksionit, referuar 

kursit të këmbimit në faqen zyrtare të Bankës së Shqipërisë. Pasqyra përfshin të dhënat për 

subjektin e vlerësimit dhe për personat e lidhur me të në zbatim të Ligjit nr 12/2018 i ndryshuar. 

28. Për të provuar vërtetësinë e deklarimeve janë kryer veprimet verifikuese edhe për personat e 

tjerë të lidhur me subjektin e vlerësimit. 

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

vijon;  

                                                 
2 Ky vlerësim i referohet, gjykimit profesional bazuar në Standardet nderkombetare dhe kombetare te kontabilitetit mbi cmuarjet ne menyre sa me te besueshme. Dhe për rastet kur nuk mund të çmohet, shporta e konsumit është llogaritur 

me mesataren e ponderuar të peshës së zërit “shpenzime të konsumit për familje” ndaj zërit “të ardhurat nga paga” për vitet ku e dhëna zyrtare ekziston. Pra kjo mesatare e ponderuar u përdor për vitet ku mungon e dhëna zyrtare nga 

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

mesataren e ponderuar të peshës së “shpenzimeve të konsumit ndaj të ardhurave nga paga”, për“Familjen” e subjektit të vlerësimit. 
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1. Apartament 1+1, adresa Rr. ***** Pll. **/*/** ne total 53 m2, Tiranë, marrë nga M.R.T. 

në vitin 1994.  

Burimi i krijimit: Përfituar nga privatizimi. Fondet financiare të privatizimit të 

apartamentit janë shfrytëzuar kursimet nga të ardhurat familjare dhe ato të prindërve.  

Kjo pasuri është shitur sipas kontratës së shitjes nr **** rep. nr *** kol datë 19 Qershor 

1999 shtetases E.P e bija e V. dhe e A., lindur në Selenicë Vlorë dhe banuese në rrugën 

******* Tiranë. Nga shitja e apartamentit është përfituar vlera financiare me akt noterial 

në vlerën 1 950 000 L në dokumentacionin noterial.  

Pjesa në %;  50% 

 

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

1.1 deklaratën e pasurisë dhe dokumentacionin bashkëlidhur3 

1.2 dokumentacioni i administruar nga Komisioni 

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

pyetjeve të dërguara nëpërmjet postës elektronike4. 

 

b. Hetimi i kryer nga Komisioni .  

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

Banimi” Rruga **** pall ** shk * ap ** me sipërfaqe 53 m2, blerë më datë 2.6.1999 nga Enti 

Kombëtar i Banesave sipas kontratës shitblerje me nr *** rep. nr ** kol. datë 2.6.1999, në lidhje 

me ekzistencën e pasurisë  janë administruar dokumentacionet nga institucionet/ organet 

ligjzbatuese nga të cilat konstatohet si vijon:  

1.5 ASHK Drejtoria Vendore Tiranë-Veri me shkresën nr ***/* prot datë 30.7.2019, informon 

Komisionin se figurojnë pasuritë e paluajtshme të rregjistruar në Zk **** vol ** fq *** lloji 

Apartament sip.53 m2. Aktualisht në emër të shtetasve Muhamet Rrumbullaku nuk ekziston asnjë 

pasuri. Dhe bashkëlidhë dokumentacionet5, nga shqyrtimi i të cilave konstatohet se subjekti i 

vlerësimit ka qenë pronar  i ligjshëm i pasurisë së paluajtshme Apartament  banimi 1+1, me sip. 

53 m2  adresa Rr. **** Pll **/*/**, Tiranë, përfituar sipas kontratës së shitblerjes nr *** prot nr 

*** kol datë 2.6.1999 me palë shitëse Enti Kombëtar i Banesave dhe palë blerëse Muhamet 

Rrumbullaku dhe E.RR (bashkëshorja e subjektit të vlerësimit).  

 

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

Muhamet Liman Rrumbullaku ka qenë subjekt deklarues sipas Ligjit nr 9049  dt 10.4.2003 i 

ndryshuar, dhe bashkëlidhë deklaratat e depozituara ndër vite dhe konkretisht 2005÷2013 dhe vitet 

2017, 2019. Komisioni pasi shqyrtoi dokumentacionet e administruara konstaton se në deklaratën 

e vitit 2005 subjekti i vlerësimit ka bërë të njëjtin deklarim dhe përputhet me deklarimin e dhënë 

në deklaratën Veting “...Apartament 1+1 adresa rruga ****** P**/*/** marre nga MRP viti 

1994; kjo banesë është shitur dhe bërë ndryshimi me hipotekë...” 

                                                 
3Vërtetim pronësie e lëshuar nga Zyra Qendrore e Rregjistrimit pasurive të paluajtshme Hipoteka Tiranë datë 17.6.1999 me nr ****, **** i kërkesës dhe nr **** i zonës Kadastrale.  Pronar Muhamet Rrumbullaku dhe E. Rrumbullaku: 

Kontratë shitblerjeje nr **** rep dhe nr *** kol. dt 19 Qershor 1999. Palë shitëse Muhamet dhe E. Rrumbullaku dhe pala blerëse E.P:  Vërtetimi nr ***/* prot datë 14.2.2019 “Për bazën e vlerësueshme dhe paga neto mesatare”  nga 

Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë për vitet Janar 1994 ÷ Dhjetor 1994, Janar 1995 ÷ Dhjetor 1995; Janar 1996 ÷ Gusht 1996; Korrik 1997 ÷ Dhjetor 1997; Janar 1998 ÷ Dhjetor 1998; Janar 1999 ÷ Dhjetor 1999; Janar 2000 ÷ Dhjetor 

2000; Janar 2001 ÷ Dhjetor 2001; Janar 2002 ÷ Dhjetor 2002; Janar 2003 ÷ Tetor 2003;  Qershor 2006 ÷ Dhjetor 2006; Janar 2007 ÷ Dhjetor 2007; Janar 2008 ÷ Tetor 2008: Vërtetimi “Për bazën e vlerësueshme dhe paga neto mesatare”  

nga Drejtoria e Policisë Qarku Durrës për vitet Nëntor 2005 ÷ Dhjetor 2005, Janar 2006 ÷ Qershor 2006: Lëvizjet e llogarive bankare në R*****n bank  për shtetasit Muhamet Liman Rrumbullaku, E.Rr, E.Rr dhe M.Rr: Vërtetimi nr 

*** prot datë 25.1.2019 i Drejtorisë së përgjithshme të Tatimeve- Drejtoria e Tatimpaguesve të mëdhenj- që vërteton se E.Rr. është punonjëse e këtij institucioni. 
4 Vërtetim pronësie nr ****,**** i kërkesës dhe nr *** i zonës kadastrale, i lëshuar nga zyra qendrore e rregjistrimit të pasurive të paluajtshme Hipoteka Tiranë, datë 17.6.1999: Kontratë shitblerje nr **** rep nr *** kol, datë 

19.6.1999: Harta e vendodhjes së pasurisë së paluajtshme. 
5 Kartela e pasurisë Zk *** nr pasurisë */**+*-** vol. ** fq *** Indeksi i hartës TR;N-** Rr. **** p/g** sh * ap **. Siperfaqe e pasurisë 49.8 m2. Rregjistruar në emër të E.P  dhe vlera e paguar 1 950 000 lekë:  Kontratë shitblerje nr 

**** rep nr *** kol datë 2.6.1999: Kontratë shitblerje apartamenti nr **** rep nr *** kol datë 19.6.1999  me objekt shitjen e apartamentit në vlerën 1 950 000 Lekë me palë shitëse Muhamet Rrumbullaku dhe E.Rr. dhe palë blerëse 

E.P. 
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1.7 Noter  D.H (për noteren B.H.) me shkresën nr */** prot datë 30.8.2019, informon Komisionin 

se pranë zyrës noteriale të B.H është kryer nje akt noterial, në vitin 1999 dhe bashkëlidhë 

dokumentacionet 6  . Nga shqyrtimi i dokumentacionit të administruar konstatohet se shtetasi 

Muhamet Liman Rrumbullaku së bashku me bashkëshorten E.Rr. kanë blerë pasurinë e 

paluajtshme lloji “Apartament 1+1, me sip.53 m2....” sipas  kontratës së shitblerje apartamenti  nr 

*****rep, nr *** kol datë 2.6.1999  nga Enti Kombëtar i Banesave. Vlera e blerjes  së apartamentit 

është 703 354 Lekë. Pagesa është kryer me këste përgjatë viteve 1996 deri në 1999 dhe për pagesat 

e menjëhershme ka përfituar edhe skonto në këstin që parapaguan 30%. Në total Vlera e blerjes 

neto është 532 914 (pesëqind e tridhjetë e dy mijë e nëntë qind e katërmbëdhjetë) Lekë. Vlera e 

skontos sipas dokumentacionit është 170 449 Lekë.   

 

1.8 Noter T.K ( për noteren Sh.K ) me shkresën nr ** prot datë 8.10.2019 informon Komisionin 

se pranë zyrës noteriale të Sh.K. është kryer një  veprim noterial dhe bashkëlidhë dokumentin 

kontratë shitblerjeje nr **** rep dhe nr *** kol datë 19.6.1999 nëpërmjet të cilës shtetasit 

Muhamet Rrrumbullaku dhe bashkëshortja e tij E.RR. kanë shitur pasurinë e paluajtshme lloji 

“Apartament 1+1, me sip.53 m2....”. Vlera e shitjes është 1 950 000 Lekë dhe ka paguar ZQRPP 

Tiranë 0.5% të vlerës totale të shitjes. Vlera e shitjes neto është 1 852 500 Lekë.  

 

1.9  Në lidhje me burimin e krijimit të pasurisë së paluajtshme, subjekti i vlerësimit ka 

deklaruar si burim kursimet familjare ndër vite. Komisioni ka administruar dokumentacionin nga 

institucionet / organet ligjzbatuese në Republikën e Shqipërisë7, të cilat evidentojnë të ardhurat / 

shpenzimet e ligjshme, dhe përgatiti pasqyrën e të ardhura-shpenzime.   

 

1.10 Komisioni konstaton se kursimet familjare të subjektit të vlerësimit kanë qenë të 

mjaftueshme për blerjen me këste të pasurisë të paluajtshme“Apartament 1+1, me sip.53 m2 “ në 

vlerën 532 914 ( pesëqind e tridhjetë e dy mijë e nëntë qind e katërmbëdhjetë) Lekë, e  cila u shit 

më datë 19.6.1999 në vlerën neto  1 852 500 Lekë. Në vijim detajimi i kursimeve familjare ndër 

vite dhe analiza financiare; 

 
Burimi; Të dhënat nga deklarimi i subjektit dhe dokumentat e marra nga dosja personale e subjektit të vlerësimit 

 

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

nga hetimi administrativ, arrin në përfundimin se pasuria e paluajtshme “Apartament banimi” 

me sip. 53 m2 Rruga ***, Pll **, Sh. *. Ap **, Tiranë”, ka qenë në pronësi të subjektit të 

vlerësimit dhe është blerë me këste, për periudhën 1996-1999, në vlerën 532 914 ( pesëqind 

e tridhjetë e dy mijë e nëntë qind e katërmbëdhjetë) Lekë . Pasuria e paluajtshme është shitur 

më datë 19.6.1999 në vlerën neto  1 852 500 (një milion e tetë qind e pesë dhjetë e dy mijë e 

                                                 
6 kontratë shitblerje apartamenti  nr *****rep, nr *** kol datë 2.6.1999 ; Autorizimin nr ****prot datë 2.6.1999 ku autorizohet M.C. të përfaqësoj EKB dega Tiranë për noterizimin dhe hipotekimin e banesës së ndodhur në Rr. **** 

pall ** sh *, ap ** zotit Muhamet Rrumbullaku; planimetrinë dhe planin e vendosjes: Kontratë për shitje apartamenti me pagesë me këste e lidhur më datë 22.5.1996. 
7 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, shkresa nr *****/*prot datë 20.7.2019: ISSH shkresa nr ****/* prot datë 8.7.2019: Drejtoria e Arkivit Qëndror Lundër  shkresa nr */**** prot datë 9.9.2019:  

Vitet 1996 1997 1998 1999 TOTALI
(+)Rezultati Financiarë progresiv deri në vitin 1996 106369.44 136876.76 229307.14 271092.29 106369.44

(+)Të ardhurat e vitit 148169.00 226884.50 187277.00 2075395.00 2637725.50

(-)Shpenzimet e vitit 61532.68 94919.12 105956.85 126108.66 388517.31

(-)Shpenzime për blerje të apartamentit-këstet 56129.00 39535.00 39535.00 397715.00 532914.00

(-)Shpenzime për ndërtimin e pasurisë së paluajtshme 0 0 0 1497476.00 1497476.00

(=)Diferenca (rezultati Financiare) 136876.76 229307.14 271092.29 325187.63 325187.63

Pasqyra e të ardhura shpenzimeve
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pesë qind)Lekë. Subjekti i vlerësimit ka kryer deklarim të saktë dhe përputhet me 

dokumentacionin e administruar gjatë hetimit administrativ. Burimi i krijimit të pasurisë së 

paluajtshme “Apartament banimi” rezulton i mjaftueshëm dhe i ligjshëm.  Nuk ka kryer 

fshehje të pasurisë dhe nuk ka kryer deklarim të rremë.  

 

2. “Gjendje në kesh nga kursimet nga të ardhurat familjare dhe qerave për vitin 2018   

Vlera 800 000 Lekë  

Pjesa në %;  50% 

 

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

2.1 deklaratën e pasurisë dhe dokumentacionin bashkëlidhur 

2.2 dokumentacioni i administruar nga Komisioni gjatë hetimit administrativ 

 

b. Hetimi i kryer nga Komisioni .  

2.3 Komisioni për këtë deklarim mbështetet në vetëdeklarimin e subjektit të vlerësimit si edhe 

në analizën financiare të vitit 2018.8  

 

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

kursimet familjare për vitin 2018. Bazuar në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve e përgatitur 

konstatohet se subjekti i vlerësimit ka pasur mjete monetare të mjaftueshme dhe të ligjshme për të 

pasur gjendje kesh për vitin 2018 në vlerën 800 000 (tetë qind mijë ) Lekë.  

 

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

nga hetimi administrativ,  arrin në përfundimin se  subjekti i vlerësimit  ka kryer deklarim të saktë. 

Burimi i krijimit të pasurisë “Mjete monetare - Kesh” rezulton i mjaftueshëm dhe i ligjshëm.  Nuk 

ka kryer fshehje të pasurisë dhe nuk ka kryer deklarim të rremë.  
 

3. Banesë private e legalizuar dhe e rregjistruar në Zyrën e Pasurive të Paluajtshme Tiranë 

akte të cilat përmbajnë këto të dhëna Numër serial ******, Leje legalizimi nr ***, datë 

8.9.2011 sipërfaqe e parcelës ndërtimore 395 m2 dhe sipërfaqe ndërtimi 148 m2, numri i 

kateve 1 nëntokë e 3 mbi tokë. Sipërfaqe për aktivitet 150 m2. Prona e rregjistruar, në 

pronësi të përbashkët të vëllezërve, Muhamet Liman Rrumbullaku dhe P*** L**** Rr***.  

Banesa është e ndërtuar pë një periudhë të gjatë kohore e cila përfshin tre faza dhe fillon 

nga viti 1999 ku janë investuar të ardhurat e përfituara nga shitja e Apartamentit, të 

ardhurat financiare të kursyera nga prindërit dhe vëllai, një katë bodrum me një sipërfaqe 

ndërtimi 148 m2 dhe mbi bodrum është ndërtuar një sipërfaqe banimi prej 74 m2.  

Faza e dytë e ndërtimit të banesës private i përket përgjatë viteve 2004-2005, vlera e 

investimit nga kursimet familjare të trungut familjar M***, P**** e L**** Rrumbullaku: 

përgjatë viteve 2001-2005 dhe shitja e banesës private të qytezës **** (përfituar me burim 

krijimi nga trashëgmia ligjore babait L*** Rrumbullaku) shtetasit R*** H*** dhe Q*** 

H*** në vlerën 1 400 000 Lekë;  

Faza e tretë e ndërtimit të banesës i përket periudhës 2009-2010 vlera e investimit, nga të 

ardhurat e investimit, nga të ardhurat e kursyera nga paga si dhe nga qeraja e katit të parë 

                                                 
8 Nuk mund të kryhet “kontroll fizik” për mjetet monetare,  për arsye se (i) gjendja fizike “Kesh” i përket datës së deklarimit të subjektit të vlerësimit 21.2.2019 dhe (ii) ekziston diferencë kohe nga data e deklarimit deri në momentin e 

hedhjes së shortit dhe fillimi i procederuave të hetimit administratik dhe gjendja fizike i takon.  
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të dhënë Bankës ********, perkundrejt kontratës përkatëse. Marrëdhënia kontraktuale e 

filluar në vitin 2007.  

Burimi i krijimit të financave për legalizim: Nga gjendja kesh dhe nga të ardhurat 

familjare për vitin 2011-2012, të dy familjeve Rrumbullaku. Të ardhurat nga pagat dhe 

kursimet familjare si dhe nga të ardhurat e qerasë së katit të parë. 

Shënim: Dekalaruar në deklaratën e interesave private periodike / vjetore të datës 

23.3.2013. Pronat të rregjistruara sipas  certifikatave të porosisë të poshtë shënuara:  

1. Pasuria nr **/**-B1, Vol ** faq ***, Bodrum me sip 148 m2 

2. Pasuria nr **/**-N1, Vol ** faq ***, Njësi me sip 180.3 m2 

3. Pasuria nr **/**+1-1, Vol ** faq ***, Apartament me sip 198.8 m2 

4. Pasuria nr **/**+1-2, Vol ** faq ***, Apartament me sip 202.6 m2 

Vlera e investimit fillestar të fazës së parë për ndërtimin e banesës familjare, krijuar nga 

të ardhurat e shitjes së apartamentit si dhe të ardhurat dhe kursimeve të trungut familjar 

Rrumbullaku, e cila është 3 000 000 Lekë. (tremilion) 

Vlera e investimit fillestar të fazës së dytë për ndërtimin e banesës familjare, nga të 

ardhurat e kursimeve është 3 500 000 Lekë. (tremilione e pesëqindmijë)   

Vlera e investimit fillestar të fazës së tretë për ndërtimin e banesës nga të ardhurat e 

kursimeve është 3 500 000 Lekë. (tremilione e pseqindmije)   

Vlera e privatizimit të objektit është 1 500 000 lekë dhe 1 450 000 Lekë. (nuk është kryer 

rivlerësimi i pronës dhe as ndarja e pronësisë mes vellezërve).  

Pjesa në %:  (50%) 
 

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

3.1 deklaratën e pasurisë dhe dokumentacionin bashkëlidhur9 

3.2 dokumentacioni i administruar nga Komisioni 

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

pyetjeve të dërguara nëpërmjet postës elektronike10. 

 

b. Hetimi i kryer nga Komisioni .  

3.4 Nga hetimi administrativ për pasurinë e paluajtshme, të subjektit të vlerësimit, “Banesë 

private” në lidhje me ekzistencën e pasurisë  janë administruar dokumentacionet nga institucionet/ 

organet ligjzbatuese nga të cilat rezulton se: 

 

3.4.1 Agjencia Shtetërore e Kadastrës me shkresat nr ***/* prot datë 18.7.2019 dhe nr *** prot 

datë 12.9.2019  informon Komisionin se Muhamet Liman Rrmbullaku rezulton aplikues në proces 

legalizimi bazuar në Formularin A nr **** viti 2005, njësia administrative nr * Tiranë. Nga 

                                                 
9 Certifikatë nr ****** e lëshuar më datë 30.9.2011 për pasurinë”Bodrum” nr i pasurisë **/**-B1 zk **** vol ** fq *** në M.B. sip 148 m2 në bashkëpronësi të M.Rrumbullaku dhe P. Rrumbullaku (Vëllai i subjektit të vlerësimit); 

Certifikatë nr ****** e lëshuar më datë 30.9.2011 për pasurinë”Njësi” nr i pasurisë **/**-B1 zk **** vol ** fq *** në M.B sip 180.3 m2 në bashkëpronësi të M.Rrumbullaku dhe P. Rrumbullaku: Certifikatë nr **** e lëshuar më datë 

30.9.2011 për pasurinë”Apartament” nr i pasurisë **/**-B1 zk **** vol ** fq *** në M.B sip 198.8 m2 në bashkëpronësi të M.Rrumbullaku dhe P. Rrumbullaku: Certifikatë nr ***** e lëshuar më datë 30.9.2011 për 

pasurinë”Apartament” nr i pasurisë **/**-B1 zk **** vol ** fq *** në M.B sip 202.6 m2 në bashkëpronësi të M.Rrumbullaku dhe P. Rrumbullaku: Librezë e OSHE me nr kontrate M****** në emër të Muhamet Rrumbullaku: Librezë 
e UKT, Zona *-* me nr kontrate *******në emër të Muhamet Rrumbullaku: Deklaratat individuale vjetore të të ardhurave për periudhat 2016, 2017: Kontratë qiraje me nr *** rep dt 27.11.2007 e nënshkruar më dt 1.11.2007: Kontratë 

qiraje me nr **** rep dt 20.11.2012 e nënshkruar më dt 20.11.2012: Kontratë qiraje me nr ***rep dt 5.10.2017 e nënshkruar më dt 5.10.2017: Vërtetimi nga R*****Bank mbi produktet bankare të Klientit Muhamet Rrumbullaku: 

Vërtetimi nr ***/* prot datë 8.2.2019 i DPPSH ku evidentohen paga neto shpërblimet dhe rimbursimi i shpenzimeve telefonike për periudhat 14.10.2008-31.12.2008: 1.1.2009-5.11.2009: 14.10.2013-31.12.2013: 1.1.2014-30.9.2014: 

Vërtetimi nr *** prot datë 12.2.2019 i DPPSH ku evidentohen paga neto shpërblimet për periudhat: 2003, 2004, 2005, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013: Certifikatë familjare datë 20.2.2019 e përbërë nga 5 anëtarët (M. Rrumbullaku E. 

Rrumbullaku  M. Rrumbullaku  E. Rrumbullaku dhe M. Rrumbullaku): 
10 Aktmarrëveshjet e nënshkruar midis Muhamet Rrumbullaku dhe P. Rrumbullaku më datë 1.11.2007, 20.11.2012 dhe 5.10.2017. Objekti i kontratës është Ambjenti me sipërfaqe 180.3 m2  me nr pasurie **/**-N1 Njësi, Zk **** vol 

** fq *** në kuotën 0(zero), në të cilën deklarohet nga palët që vlera e qirasë të kalojë në llogarinë bankare të Muhamet Rrumbullaku i cili më pas ka detyrimin e kalimit të gjysmës së vlerës së qirasë P. Rrumbullaku. Gjithashtu 

deklarojnë se vlera bruto e qirasë prej 166 667 (150 000 lekë për aktmarrëveshjen e dt 5.10.2017) do të ndahet në mënyrë të barabartë midis tyre pasi të paguhen detyrimet tatimore: Certifikatë e trungut familjarë e lëshuar më datë 

1.8.2019, ku konstatohet se vëllai i subjektit të vlerësimit dhe personat e lidhur me të P***, V****, D*****janë ndarë nga trungu familjarë më 30.9.1988:   Certifikatë familjarë e lëshuar më datë 30.7.2019, ku konstatohet  se në 1.8.1991 

përbërja familjare ka qenë prej 4(katër) persona L*** (I ati i subjektit të vlerësimit), Xh**** (E ëma e subjektit të vlerësimit), Muhamet Rrumbullaku dhe F**** Rrumbullaku ( E motra e subjektit të vlerësimit e cila është martuar më 

6.9.1991): Instruksione nga Ing B. O. i licensuar Eksper në fushën e Vlerësimit të Pasurisë së Paluajtshme me nr license ****, i cili më datë 30.6.2014 është kontraktuar nga vëllezërit Muhamet dhe P. Rrumbullaku për llogaritjen e 

kostove të ndërtimit për pasuritë e paluajtshme: Fotografi të pasurisë së paluajtshme në fazat e ndryshme të ndërtimit deri në momentin e gjendjes aktuale: Certifikatë nr **** e lëshuar më datë 30.9.2011 për pasurinë”Bodrum” nr 
pasurisë **/**-B1 zk **** vol ** fq *** në M.B sip 148 m2 në bashkëpronësi të M.Rrumbullaku dhe P. Rrumbullaku: Leje Legalizimi nr**** dt 8.92011  për objektin “Godinë banimi+ shërbimi 3 kate+1 kat nën tokë. Zk.***, nr 

pasurisë **/**, me sipërfaqe të parcelës ndërtimore  395 m2.  Sipërfaqe ndërtimi 148 m2, sip totale e ndërtimit për banim 549.4 m2 për aktivitet 180.3 m2, numri i kateve tre mbi tokë dhe 1 nën tokë: Kartela e pasurisë për pasurinë **/**-

B1 me sip totale të pasurisë 148 m2 në bashkëpronësi të dy vllezërve: Ortofoto dixhitale  me datë fotografimi 14.4.2007: Gent Plani: Planimetritë e katit nëntokë, e katit përdhe e katit të parë, e katit të tretë: Fotokopje të librazave të 

punës për personat e lidhur apo të tjerë të lidhur me subjektin e vlerësimit E.Rr, M.Rr, E.Rr. P.Rr dhe M.D: Vërtetimet e punës për M.D dhe Udhërat e punësimit: Licensë për ushtrim aktiviteti tregtar në emër të D.D (e ëma e M.D. dhe 

e E.Rr bashkëshortja e subjektit të vlerësimit) e rregjistruar në gjykatë me vendimin nr **** dt 17.4.2002 me kod fiskal ******me aktivitet tregti ambulant: Certifikatë e rregjistrimit në degën e tatimeve me nr serial***. 
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verifikimet rezulton i pajisur me leje nr *** datë 8.9.2011, godinë banimi+shërbimi 3 kate+1 kat 

nëntokë, Tiranë, dhe bashkëlidhë dosjen e plotë të procesit të legalizimit11.  

Nga shqyrtimi i dokumentacionit konstatohet se subjekti i vlerësimit dhe shtetasi P.L.Rr.(i vëllai) 

kanë aplikuar nëpërmjet vetëdeklarimit në vitin 2005 për legalizim të ndërtimit informal. Janë 

pajisur me Leje Legalizimi nr *** datë 8.9.2011 nr serial ****, për objektin “Godinë 

banimi+Shërbimi 3 kate + 1 kat nëntokë” i jepet Muhamet Liman Rrumbullaku dhe P.L. 

Rrumbullaku. Zona Kdastrale **** nr pasurisë **/** sip e parcelës ndërtimore 395 m2, sipërfaqe 

ndërtimi 148 m2, sip totale e ndërtimit: për banim 549.4 m2 /për aktivitet 180.3 m2, numri i kateve 

mbi tokë 3(tre) dhe nën tokë 1 (një). Titulli i pronësisë mbi tokën vërtetohet me dokumentin 

Kontratë kalimi pronësie të parcelës ndërtimore nr *** rep. nr *** kol datë 28.3.2011 në bazë të 

VKM nr *** datë 28.7.2010. Vlera e kostos së objektit për legalizim është në total  3 275 553 

Lekë, vlerë e cila i takon dy bashkëpronarëve. Kostoja që i takon subjektit të vlerësimit është 

1 637 776.5 (një milion e gjashtë qind e tridhjetë e shtatë mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e gjashtë 

pikë pesë) Lekë. 

 

3.4.2 ASHK Drejtoria Vendore Tirana Rurale 1 me shkresën nr ***/*prot datë 1.8.2019 

informon Komisionin se në emër të shtetasit Muhamet Rrumbullaku ekziston  

i. pasuria nr **/**-B1 vol ** fq *** Z.k. ****, lloji i pasurisë Bodrum me sipërfaqe 148 m2, 

pasuri në bashkëpronësi. 

ii. pasuria nr **/**-N1 vol ** fq *** Z.k. ****, lloji i pasurisë, lloji i pasurisë Njësi me 

sipërfaqe 180.3 m2, pasuri në bashkëpronësi.  

iii. pasuria nr **/**+1-1 vol ** fq *** Z.k. ****, lloji i pasurisë Apartament me sipërfaqe 

198.8 m2, pasuri në bashkëpronësi.  

iv. pasuria nr **/**+1-2 vol ** fq *** Z.k. ****, lloji i pasurisë Apartament me sipërfaqe 

202.6 m2, pasuri në bashkëpronësi.  

si edhe bashkëlidhë dokumentacionet e plota, të cilat rezultojnë të njëjta me dokumentacionin e 

administruar nga ASHK.   

3.4.3 ILDKPKI me shkresën nr ****/* prot datë 21.6.2019 informon Komisionin se shtetasi 

Muhamet Liman Rrumbullaku ka qenë subjekt deklarues sipas Ligjit nr 9049  dt 10.4.2003 i 

ndryshuar, dhe bashkëlidhë deklaratat e depozituara ndër vite dhe konkretisht 2005÷2013 dhe vitet 

2017, 2019. Komisioni pasi shqyrtoi dokumentacionet e administruara konstaton se në deklaratën 

e vitit 2005 subjekti i vlerësimit ka bërë deklarim të njëjtë dhe përputhet me deklarimin e dhënë 

në deklaratën e pasurisë në zbatim të Ligjit nr 12/2018 i ndryshuar (Veting).  

 

3.4.4 OSHEE me shkresën nr ***/* prot datë 26.7.2019, informon Komisionin se shtetasi 

Muhamet Rrumbullaku identifikohet me dy kontrata TR******* dhe Kontrata TR***** në 

instancën Tiranë. Nga shqyrtimi i dokumentacionit që bashkëlidhë konstatohet se kontrata 

TR***** i takon kategorisë familjare përdhese dhe kontrata tjetër TR**** i takon kategorisë privat 

***** Bank.  

                                                 
11 Leje Legalizimi nr *** datë 8.9.2011 nr serial ****, për objektin “Godinë banimi+Shërbimi 3 kate + 1 kat nëntokë” i jepet Muhamet Liman Rrumbullaku dhe P.L. Rrumbullaku. Zona Kdastrale **** nr pasurisë **/** sip e parcelës 

ndërtimore 395 m2, sipërfaqe ndërtimi 148 m2, sip totale e ndërtimit : për banim 549.4 m2 /për aktivitet 180.3 m2, numri i kateve mbi tokë 3(tre) dhe nën tokë 1 (një): Titulli i pronësisë mbi tokën e vërtetuar me dokumentin Kontratë 

kalimi pronësie të parcelës ndërtimore nr *** rep. nr *** kol datë 28.3.2011 në bazë të VKM nr *** datë 28.7.2010: Vendimi nr *** datë 24.5.1994 “Për kërkesën e trashgimtarëve të ish-pronarëve Xh***e I**** F***”i Këshillit të 

Qarkut Tiranë Komisioni i kthimit të Pronave. Ku ky vendim vendos të njohë pronarët e truallit  për sip prej 18.025 m2 dhe të kryhet kompesimi i tyre (Ky vendim gjendet në dosjen e legalizimit depozituar dhe e noterizuar nga shtetasi 

L.F. i biri i shtetasit H. F. Ku ku i fundit rezulton se ka ndërruar jetë në vitin 1999.):  Gen plan: Planimetritë e Katit nëntokë, e katit përdhe, e katit të parë, e katit të tretë: Formulari i pagesës së parcelës ndërtimore – vlera e pagesës 

1414880 L: Faturë për arkëtim nr **** dt 17.2.2011 ( taksë ndikimi në infrastrukturë 103 373 L, parcelë ndërtimi 1 414 880 L dhe parcelë ndërtimore letra me vlerë 1 560 000 L, vlerë e përcaktuar për dy bashkëpronarët): Mandat pagesa 

në ****Bank të kryera dt 21.2.2011 vlera 1414880L  dhe komision bankar 1000 L: Mandat pagesa në ****Bank të kryera dt 21.2.2011 vlera 103373 L dhe komision bankar 1000 L: Formulari i pagesës së parcelës ndërtimore – vlera e 

pagesës 58000 L: Formulari i pagesës së parcelës ndërtimore me letra me vlerë – vlera e pagesës 130 000 L: Faturë për arkëtim, parcelë ndërtimore 58 000 L dhe parcelë ndërtimore me letra me vlerë 130 000 L: Mandat pagesa në 
****Bank të kryera dt 8.4.2011 vlera 58000 L, komision bankar 1000 L: Mandat pagesa në ****Bank të kryera dt 8.4.2011 vlera 130000 L: Formulari i pagesës për tarifën e shërbimit 4000 L: Faturë për arkëtim, tarifë shërbimi 4000 

L: Mandat pagesa në ****Bank të kryera dt 7.7.2010 vlera 4000 L, komision bankar 300 L: Formulari i pagesës së parcelës ndërtimore me letra me vlerë – vlera e pagesës 1 560 000 L: Mandat pagesa në ****Bank të kryera dt 21.2.2011 

vlera 1560000 L: Fotografi  të objektit të ndërtimit dhe ndarja respektive midis vëllezërve P. Rrumbullaku dhe Muhamet Rrumbullaku:  
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3.4.5 Ujësjellës Kanalizime Tiranë me shkresën nr K-****/* prot datë 15.7.2019 informon 

Komisionin se shtetasi Muhamet Rrumbullaku ka të lidhur dy kontrata: kontrata me nr ***-* për 

objektin me adresë Rruga ****** afër **** Bank  me status Aktiv; kontrata me nr****-* për 

objektin me adresë rruga ***** me status aktiv në kategorinë “privat pa kanal” dhe bashkëlidhë 

dokumentacionet e nevojshme të lidhjes së kontratave.  

 

3.5 Në lidhje me burimin e krijimit të pasurisë së paluajtshme, subjekti i vlerësimit ka 

deklaruar si burim kursimet familjare ndër vite dhe të ardhurat nga qiraja e katit të parë. 

Komisioni ka administruar dokumentacionin nga institucionet / organet ligjzbatuese në 

Republikën e Shqipërisë12, të cilat evidentojnë të ardhurat / shpenzimet e ligjshme, dhe përgatiti 

pasqyrën e të ardhura-shpenzime.   

 

3.5.1. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, me shkresën nr ****/* prot datë 20.7.2019 informon 

Komisionin duke bashkëlidhur dokumentacionet nga shqyrtimi i të cilave konstatohet se: 

i. Sipas ekstraktit historik shtetasit Muhamet Rrumbullaku dhe personat e lidhur me të 

rezultojnë të punësuar13. 

ii. Subjekti i vlerësimit Muhamet Rrumbullaku ka vetëdeklaruar në Drejtorinë e Tatimeve, 

Deklaratën individuale të të ardhurave personale duke evidentuar të ardhurat nga qiraja 

për vitet 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 si dhe konstatohet se janë paguar detyrimet tatimore 

konform akteve ligjore dhe nënligjore. 

iii. Shtetasi E.RR ( i biri i subjektit të vlerësimit) rezulton të jetë rregjistruar më datë 31.5.2018 

si subjekt me emrin tregëtar “****** .**” me NIUS ***** dhe formë juridike Person 

Fizik14. Të dhëna më të detajuara do të paraqiten në deklaratën e pasurisë së personit të 

lidhur me subjektin e vlerësimit.  

iv. Shtetësja Xh.Rr ( E ëma e subjektit të vlerësimit) rezulton se ka ushtruar aktivitet tregëtar 

“Shitje me pakicë” në *****, fakt që vërteton se I Ati dhe E Ëma e subjektit të vlerësimit 

kanë pasur burime të mjeteve monetare të ligjshme gjatë viteve të ndërtimit dhe investimit 

të pasurisë së paluajtshme.  

 

3.5.2. Banka **** me shkresën nr ****/* prot datë 22.8.2019 informon Komisionin si vijon:  

i. Ndërmjet Bankës **** dhe z. Muhamet Rrumbullaku dhe P***** Rrumbullaku është 

lidhur një kontratë qiraje më datë 27.11.2007 me afat 5 vjecar, e cila është rinovuar për dy 

periudha të tjera 20.11.2012 ÷ 5.10.2017 dhe 5.10.2017÷30.9.2022. 

ii. Përzgjedhja e palëve qiradhënëse bëhet bazuar në nevojat e Bankës për zhvillimin e 

aktivitetit në një zonë të caktuar. Vlera e qirasë kalohet në emër të një bashkëpronari bazuar 

në aktmarrëveshjen midis palëve.  

iii. Detyrimet financiare janë të përcaktuara në nenin 3 të kontratave.  

                                                 
12 Banka ***** me shkresën nr ***/* prot datë 5.7.2019, informon Komisionin se subjekti I vlerësimit Muhamet Rrumbullaku dhe personat e lidhur me të, janë klient të bankës dhe bashkëlidhë CD me lëvizjet e detajuara të llogarive: 

Banka *****me shkresën nr **/********-002 datë 5.7.2019  informon Komisionin se shtetasja E.Rr. ( bashkëshortja e subjektit të vlerësimit) ka pasur Llogari bankare e hapur në 24.9.2007 dhe rezulton e mbyllur në vitin 13.10.2011. 

Bashkëlidhur janë levizjet e llogarisë, nga shqyrtimi i të cilës konstatohet se E.Rr. ka pasur llogarinë nr ****** monedha lekë, e cila ka funksionuar si llogari page në momentin kur ka qenë e punësuar pranë subjektit privat ***** shpk: 

Banka ***  me shkresën nr **** prot datë 10.7.2019, informon Komisionin  se shtetësja E.Rr. ( bashkëshortja e subjektit të vlerësimit) ka pasur Llogari bankare dhe bashkëlidhë dokumentacionin. Nga shqyrtimi i dokumentacionit 

konstatohet se E.Rr. ka qenë mbajtëse e llogarisë nr ******* monedha Lekë e hapur në datë 5 Korrik 2010 dhe e mbyllur në 4 dhjetor 2014. Kjo llogari ka funksionuar si llogari page për periudhën Korrik 2010-Nëntor 2010 dhe është 

marrë në konsideratë në përgatitjen e pasqyrës financiare: Banka *****, me shkresën nr ****/* prot datë 18.7.2019 informon Komisionin se shtetasit E.RR. M.Rr. dhe E.Rr. kanë llogari bankare dhe bashkëlidhë lëvizjet e bankës: ISSH 

me shkresën nr ***/* prot datë 8.7.2019, informon Komisionin se shtetasit m.rr. E.RR. M.RR. M.RR. E.RR, kanë qenë të punësuar rregullisht dhe janë derdhur detyrimet për shtetin si vijon, për shtetasin Muhamet Rrumbullaku për 

periudhën Dhjetor 2012 deri Prill 2019, E.Rr. për periudhën Prill 2012-Mars 2019, M.Rr. nga Maj 2013, Shtator 2013-Shkurt 2014; Mars 2015-tetor 2015, Prill 2016-Mars 2019 dhe shtetasi E.Rrr për periudhën Maj 2018-Mars 2019; 

dhe M.P RR. për periudhën  Janar –Shkurt 2014, Mars –Maj 2017 dhe Shtator-Nentor 2018: 
13 Muhamet Rrumbullaku, E.Rr ( bashkëshortja e subjektit të vlerësimit), M.Rr ( I biri i subjektit të vlerësimit),  E.Rr. ( I biri i subjektit të vlerësimit) rezultojnë të punësuar për periudhën 2012- Qershor 2018. Kurse M.Rr. (P.) 
( bashkëshortja e të birit të subjektit të vlerësimit) rezulton e punësuar vetëm për periudhën Janar-Shkurt 2014. 

 
14 Objekti veprimtarisë i rregjistruar në tatime është “Dhënie me qira dhe hua e mjeteve të transportit, import eksport pajisjesh teknologjike, sistemi alarmi, sisteme CCTV, sisteme zjarri, sisteme CCTV, ..etj”. Kategoria e sigurimeve 

“I vetëpunësuar me punëmarrës dhe punonjës të papaguar të familjes”. Nga deklarata e tatimit rezulton se për vitin 2018 subjekti fizik ka rezultuar me fitim 743 274 Lekë dhe njëkohësisht deklaron rregullisht deklaratat per TVSH 

konform akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi. 
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Në vijim të informacionit Banka **** bashkëlidhë kontratat e qirasë, nga shqyrtimi i të cilave 

konstatohet se për periudhat 2007÷2012 dhe  2012÷2017 vlera mujore e qirasë është 166 667 Lekë, 

detyrimet ndaj shtetit paguhen konform akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi.  Për periudhën 

2017÷2022 vlera e qirasë është 150 000 Lekë dhe kushtet e tjera janë të njëjta. Objekti i kontratës 

është pasuria nr **/**-N1 Zk. **** vol *** fq *** në kuotën o(zero) me sipërfaqe 180.3 m2 

 

3.5.3. Notere R.R me shkresën  e datës 17.9.2019 informon Komisionin se Muhamet Rrumbullaku 

ka kryer veprim noterial dhe bashkëlidhë dokumentin. Nga shqyrtimi konstsatohet se është 

Kontrata e qirasë me nr ***** rep dhe nr *** kol dt 5.10.2017 e lidhur midis Muhamet 

Rrumbullaku dhe P.Rr. me cilësinë e palës qiradhënës dhe Bankës***** me cilësinë e palës 

qiramarrëse. Objekti  është pasuria nr **/**-N1 Zk. **** vol *** fq *** në kuotën o(zero) me 

sipërfaqe 180.3 m2. Afati i qirasë është 1.10.2017÷30.9.2022 dhe vlera e qirasë 150 000 lekë, 

detyrimi ndaj shtetit për tatimin paguhet nga banka (neni 3 i kontratës). 

 

3.5.4. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, me shkresën nr ****/* prot datë 17.9.2019, 

informon Komisionin se për detyrimin e tatimit mbi të ardhurat nga qiraja nuk disponohet 

informacion analitik, lidhur me pagesat për tatimin mbi qeranë të ndarë sipas kontratave. Këtij 

informacioni i bashkëlidhë dokumentacionet si vijon:  

i. për periudhën përpara Dhjetor 2014, bashkëlidhë kartelën e kontabilitetit për pagesat jashtë 

sistemit tatimor të tatimit në burim të kryera nga Banka *******  

ii. Shkresa nr ***/** prot datë 26.9.2011 “Për evadim vizite fiskale e shoqërisë “**** Bank 

Sha.” e Drejtorisë Rajonale Tatimore-Njësia e tatimpaguesve të mëdhenj      

iii. Autorizimi “Për kryerjen e vizitës fiskale” nr **** prot datë 5.9.2011. Objekti i saj është 

“... verifikimi i dokumentacionit ligjor në lidhje me kontratat e qerave apo aktet e pronësive 

për pasuritë e paluajtshme ku është selia dhe adresat sekondare të shoqërisë si efdhe 

pagesa e tatimit mbi të drejtën e pronësisë...”  

iv. Lista e objekteve të marra me qera nga ****** bank. Nga shqyrtimi i këtij dokumentacioni 

evidentohet edhe emri i subjektit të vlerësimit Muhamet Rrumbullaku dhe vlera e tatimit 

në burim 16 667 Lekë, kontrata nr *** dt 27.11.2007 periudha 14.11.2007÷12.11.2012. 

v. Lista analitike e tatimit në burim periudha 10.12.2002÷16.12.2014. 

vi. Kontratë qiraje nr **** rep dhe nr ***/* kol datë 5.10.2017 e protokolluar në ****** Bank 

me nr prot ***** datë 5.10.2017 për periudhën 1.10.2017÷30.9.2022 vlera e qirasë 150 

000 Lekë dhe paguhet nga Raffeisen Bank. 

vii. Kontratë qiraje nr  **** datë 20.11.2012 e protokolluar në ***** Bank me nr *****prot 

datë 20.11.2012 për periudhën 15.11.2012÷14.11.2017 vlera e qirasë 166 667 Lekë dhe 

paguhet nga Raffeisen Bank. 

 

3.5.5 Komisioni nëpërmjet komunikimit  elektronik më datë 26 Korrik 2019 i kërkon subjektit të 

vlerësimit informacione si vijon:   

a) Dokumentin justifikues zyrtar i cili evidenton marrëdhënien financiare midis Jush 

dhe vëllait Tuaj për shpërndarjen e përfitimeve që merrni nga pronat e përbashkëta. 

b) Dokumenti justifikues i kalimit të vlerave monetare, për pjesën që i takon vëllait tuaj 

në llogarinë e këtij të fundit. 

c) Gjithashtu për çdo pronë që e keni përfituar nga trashëgimia ligjore e babait Tuaj Ju 

lutem kërkohet dokumenti justifikues që vërteton këtë deklarim Tuajin dhe që Ju bën 

Ju pronar, apo bashkëpronar me pjesëtar të tjerë të trungut Tuaj familjar. 
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d) Një certifikatë të trungut familjarë. 

e) Për çdo investim të kryer mbi pronat që kanë qenë në bashkëpronësi dhe që më pas i 

keni dhënë me qera, Ju lutem duhet të paraqesni, situacionin e punimeve, kontratën 

me subjektin që ka kryer investimin si edhe çdo dokument justifikues që vërteton 

kryerjen e pagesave në lidhje me investimin që ju kanë kryer subjektet. 

 

3.5.6. Subjekti i vlerësimit me shkresën nr */*** dt 5.8.2019 paraqet në Komision shpjegimet e 

Tij si vijon:  

a- “...mënyra e pagesës e pasqyruar në kontratë është dakortësuar midis palëve që vlera 

të kalojë te një bashkëpronar për efekte lehtësimi bashkëpunimi midis qeradhënësit dhe 

qerramarrësit. Gjithsesi marrëdhënia midis bashkëpronarëve në respekt të nenit 3 të 

kontratës së qirasë dhe mirëbesimit reciprok është formalizuar me aktet e marrëveshjes 

me të drejta dhe detyrimet për palët. Këto dokumenta konsiderohen justifikues për 

rregullimin dhe disiplinimin e marrëdhënies së shpërndarjes së të ardhurave midis 

bashkëpronarëve. 

b- Kalimin e vlerës së qirasë tek bashkëpronari tjetër, siç cilësohet në marrëveshjen 

reciproke midis palëve jepet cash. Kjo vërtetohet edhe nga lëvizjet në llogarinë bankare 

e cila “zbrazet” për çdo muaj nga vlera e përfituar.  

c- Bashkëlidhur gjeni certifikatën e trungut familjar të rregjistrit themeltar të vitit 1974 

dhe të vitit 1991, e cila provon gjithë rrethin e trashgimtarëve ligjorë. Në cilësinë e 

trashgimtarit ligjor deklaroj se unë dhe vëllai im kemi përfituar një vlerë prej 1 400 

000 Lekë nga shitja e banesës nga babai im z. Liman Rrumbullaku. Shitja e banesës 

është bërë pa një akt të formalizuar, duke mirëkuptuar rrethanat e kohës (vitet 1990-

1991), por rezervojmë të drejtën për efekt provueshmërie që blerësi të deklarojë blerjen 

e banesës, pasi jeton aktualisht në atë banesë. Banesa është ndërtuar nga babai im 

rreth viteve 1980 në qytetin e *****.  

d- “... për sa i përket investimeve të kryera në pronat në bashkëpronësi theksoj se punimet 

janë kryer me kontribut të përbashkët ( të barabartë). Punimet janë kryer me kontribute 

vullnetare nga familjarët dhe konkretisht unë si teknik ndërtimi duke qenë se kam 

mbaruar shkolllën e mesme ndërtim i kam kryer vetë situacionet e punimeve dhe 

ndjekjen e punimeve, kurse vëllai im është në profesion elektricist –hidraulik dhe ai 

kreu gjithe instalimet hidraulike dhe elektrike. Këtë profesion ai e kryen nga viti 1991 

e vazhdim. Në vitin 2014 ne kemi kontraktuar një ekspert vlerësimi pasurie, pasi kemi 

patur kërkesa për shitjen e pronës. Aktualisht nuk është bërë ndarja e pronës midis 

bashkëpronarëve...” 

..... Bashkëlidhur gjeni dokumentacionet e plota dhe fotografi të kohës kur janë bërë punimet me 

kontributin vullnetar familjarë dhe të përfundimit të banesës.  

 

3.6 Komisioni pasi shqyrtoi dokumentacionet e depozituara nga subjekti i vlerësimit konstaton 

midis të tjerave se: 

(i) Inxhinjer B. O. i licensuar Ekspert në fushën e Vlerësimit të Pasurisë së Paluajtshme me nr 

license ***, pasi është kontraktuar nga vëllezërit Rrumbullaku për llogaritjen e kostove të 

ndërtimit për pasuritë e paluajtshme, më datë 30.6.2014 ka përgatitur dokumentin“Instruksione” 

me të dhënat si vijon:  

Faza e parë ka situacion të punimeve në vlerën 2 994 952 Lekë 

Faza e dytë ka vlerë të punimeve 3 528 416.8 Lekë 
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Faza e tretë ka vlerë të punimeve 3 559 316.85 Lekë 

Konstatohet se kostoja sipas Ekspertit të Vlerësimit të Pasurisë së Paluajtshme është për fazën e 

parë më e vogël dhe për fazën e dytë dhe të tretë më e lartë se vlera që ka deklaruar subjekti i 

vlerësimit. Në total vlera e përcaktuar nga eksperti i vlerësimit të pasurisë së paluajtshme është 41 

342.83 (dyzet e një mijë e treqind e dyzet e dy pikë tetëdhjetë e tre)Lekë më e madhe se vlera e 

vetëdeklaruar. Në vijim analiza e kryer;  

 

 
Burimi: Të dhënat e grumbulluara nga hetimi administrativ 

 

Për sa më sipër kostoja totale e Godinës që do të analizohet nga Komisioni, do të jetë sa vlera e 

përcaktuar nga Eksperti i licensuar 5 041 342.86 (pesë milion e dyzet e një mijë e treqind e dyzet e 

dy  pikë tetëdhjetë e gjashtë) Lekë. 15 

 

(ii) Sipas aktmarrëveshjeve të nënshkruara midis Muhamet Rrumbullaku dhe P. Rrumbullaku më 

datë 1.11.2007, 20.11.2012 dhe 5.10.2017, objekti është Ambjenti me sipërfaqe 180.3 m2  me nr 

pasurie **/**-N1 Njësi, Zk *** vol ** fq *** në kuotën 0 (zero). Nga palët deklarohet që vlera e 

qirasë të kalojë në llogarinë bankare të Muhamet Rrumbullaku, i cili më pas ka detyrimin e kalimit 

të gjysmës së vlerës së qirasë P. Rrumbullaku. Gjithashtu deklarojnë se vlera bruto e qirasë do të 

ndahet në mënyrë të barabartë midis tyre pasi të paguhen detyrimet tatimore. 

 

3.7 Komisioni bazuar në dokumentacionin e administruar në hetimin administrativ konstaton 

se kostoja totale e godinës së banimit, pjesa takuese e subjektit të vlerësimit është 6 681 269.33 

(gjashtë milion e gjashtë qind e tetë dhjetë e një mijë e dyqind e gjashtëmbëdhjetë e nëntë pikë tri 

dhjetë e tre) Lekë e përbërë nga vlera e përcaktuar nga Eksperti ligjor i vlerësimit të pasurisë së 

paluajtshme 5 041 342.83 (pesë milion e dyzet e një mijë e treqind e dyzet e dy  pikë tetëdhjetë e 

tre) Lekë plus vlera e paguar gjatë procesit të legalizimit 1 639 926.5 (një milion e gjashtë qind e 

tridhjetë e nëntë mijë e nëntë qind e njëzetë e gjashtë pikë pesë) Lekë.  Të ardhurat nga qiraja 

konstatohen të ligjshme sepse për përfitimin e tyre janë ndjekur të gjitha proceset ligjore konform 

akteve ligjore dhe nënligjore si edhe janë deklaruar rregullisht përgjatë periudhës së përfituar nga 

subjekti i vlerësimit në institucionet ligjzbatuese në vend, duke paguar dhe detyrimet ndaj shtetit 

konform akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi. Kursimet familjare në të cilat përfshihen edhe të 

ardhurat nga qiraja, për periudhën kryerjes së investimit në pasurinë e paluajtshme 1999 ÷ 2010, 

dhe për vitin 2011 kur janë kryer transaksionet financiare për procesin e legalizimit, konstatohen 

se janë të mjaftueshme. Në vijim pasqyra financiare16;   

 

                                                 
15 Personat e tjerë të lidhur konstatohen se kanë pasur mjete monetare në momentin e fillimit të investimit të kryer për pasurinë e paluajtshme “Godinë Banimi”. Subjekti ka bashkëlidhur fotokopje të librezave të punës për P.Rr, E.Rr. 

M.D, etj. dhe Certifikatë të trungut, të dhënat të detajuara jepen në referencën nr 10.  Mënyra e pagesës për investimin e kryer në pasurinë e paluajtshme,  nga shqyrtimi i dokumentacioneve të administruara konstatohen se janë kryer 

me para në dorë. Veprimet janë kryer përpara se të hynte në fuqi Ligji nr 9920, datë 19.5.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, i cili në bazë të nenit 59 “Pagesat me para në dorë” pika 1 “Tatimpaguesit, 

persona fizikë apo juridikë, tregtarë, nuk mund të kryejnë ndërmjet tyre transaksione shitjeje ose blerjeje me para në dorë, kur vlera e transaksionit është më e madhe se 300 000 Lekë. Dhe referuar përkufizimeve në ligj “Tatimpaguesi" 
është një person, i cili është subjekt i tatimeve dhe/ose taksave. Emërimi « person » nënkupton: i) një « individ » (person fizik jotregtar sipas Kodit Civil). Por edhe në Ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për Tatimin Mbi Të Ardhurat”, i 

Ndryshuar, nuk ka specifikime mbi veprimet me para në dorë. 
16 Në të ardhurat e përcaktuara nuk janë marrë parasysh përfitimet e vetëdeklaruara nga subjekti i vlerësimit për shitjen e banesës së të atit, përderis (i) në certifikatë familjare subjekti është i ndarë nga prindërit dhe për përfitimin e 

vlerave nuk ka dokumentacion ligjor provues për shkak se ato kanë ndodhur në vitet e fillimit të demokracisë 1991 (ii) Muhamet Liman Rrumbullaku dhe bashkëshortja kanë përfituar banesën e tyre nga MRT, të cilën e kanë shitur në 

vitin 1999, çka vërteton se ka qenë i ndarë nga prindërit dhe (iii) nuk ekziston dokumentacion ligjor që të provohet se këto mjete monetare janë përfituar nga subjekti i vlerësimit.  

Kostoja Vetëdeklaruar Eksperti I pas. Diferenca

Faza e parë 3000000.00 2994952.00 -5048.00

Faza e dytë 3500000.00 3528416.80 28416.80

Faza e tretë 3500000.00 3559316.85 59316.85

Totali 10000000.00 10082685.65 82685.65

Pjesa takuese 50% 5000000.00 5041342.83 41342.83
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Burimi: Të dhënat e grumbulluara nga hetimi administrativ  

 

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

gjatë hetimit administrativ arrin në përfundimin se në bazë të certifikatës së pronësisë, 

subjekti i vlerësimit Muhamet Liman Rrumbullaku dhe vëllai i tij shtetasi P.L.Rr., janë 

bashkëpronarë me pjesë takuese secili 50%, të pasurisë së paluajtshme “Godinë banimi + 

shërbimi 3 kate+1 kat nën tokë”, Zona Kadastrale **** nr pasurisë **/** sip e parcelës 

ndërtimore 395 m2, sipërfaqe ndërtimi 148 m2, sip totale e ndërtimit: për banim 549.4 m2 /për 

aktivitet 180.3 m2, numri i kateve mbi tokë 3(tre) dhe nën tokë 1 (një)17. Subjekti i vlerësimit 

ka kryer deklarim të saktë dhe përputhet me dokumentacionin e administruar gjatë hetimit 

administrativ. Burimi i krijimit të pasurisë së paluajtshme “Godinë banimi” rezulton i 

ligjshëm dhe i mjaftueshëm.  Nuk ka kryer fshehje të pasurisë dhe nuk ka kryer deklarim të 

rremë. 

 

4. Automjet tip benz Mercedes, ngjyrë e bardhë me targa TR******, blerë në vitin 2006 në 

vlerën e të ardhurave financiare 600 000 lekë. 

Burimi i krijimit: Të ardhura familjare të krijuara për gjatë viteve. Ky automjet është shitur 

në muajin Tetor 2008 në shumën 8 000 (tetë mijë) Euro 

Vlera 600 000 (gjashtëqind mijë) Lekë. 

Pjesa në %:  100% 

 

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

4.1 deklaratën e pasurisë dhe dokumentacionin bashkëlidhur18 

4.2 dokumentacioni i administruar nga Komisioni 

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

pyetjeve të dërguara nëpërmjet postës elektronike19. 

 

b. Hetimi i kryer nga Komisioni .  

                                                 
17 Në periudhën 1999 ÷ 2005, ku edhe ka nisur vetëdeklarimin për ndërtime të paligjshme ende nuk ishte parashikuar figura e veprës penale të ndërtimit pa ligjshëm. Vetëm në vitin 2008, nisur nga domosdoshmëria e ndërhyrjes në nivel 

të legjislacionit penal, në kushtet e përballjes me një situatë alarmante ndërtimesh penale, situatë e cila cënonte haptazi zhvillimin e territorit, u bënë amendimet e Kodit Penal  duke parashikuar për herë të parë ndërtimin pa leje në 

territor, si figurë më vete dhe konkretisht neni 199/a i ligjit nr 10023 datë 27.11.2008, parashikonte “...Ndërtimi i paligjshëm i një objekti në tokën e vetë dënohet me gjobë ose burgim deri në një vit. Por kjo vepër e kryer në token 

publike ose shtetërore ose në tokën e tjetrit dënohet me burgim nga 1-5 vjet ...”. Subjekti i vlerësimit e ka vetëdeklaruar për legalizim në vitin 2005 përpara amendimit të ligjit në vitin 2008. Ndërkohë edhe në institucionet e tjera 

ligjzbatuese në vend i ka vetëdeklaruar, duke kryer çdo veprim konform akteve lijore në fuqi në kohën e ndodhjes.  
18 Kontratë Shitblerjeje Automjeti nr ***rep dhe nr *** kol datë 13.11.2008: Historiku i mjetit që ka pasur në pronësi sipas shkresës së DPSHPTRR nr ***/* prot dt 

28.2.2019. 
19 Leje e qarkullimit nr TR ***** të mjetit me targa TR*****  me numër serial ****** Mercedes Benz, Tipi 210 E220D,  numri i shasisë **********, Viti i 

prodhimit 1996: Certifikata e pronësisë  me nr serial ***** e lëshuar më datë 5.12.2006 në emër të shtetasit Muhamet Liman Rrumbullaku e blerë sipas kontratës së 

blerjes nr *** datë 4.9.2006 dhe me të dhënat TR*****, targa ***** shasi *****: Kontratë Shitblerjeje Automjeti nr ****rep dhe nr **** kol datë 13.11.2008, ku si 

palë shitëse është Muhamet Rrumbullaku. 

Vitet 1999 2004 2005 2009 2010 TOTALI 2011 (kostoja e legalizimit)

(+)Rezultati  Financiarë progres iv deri  në vi tet respektive 271092.29 433623.63 95355.63 1745735.17 2246803.35 2851920.40 2996593.90

(+)Të ardhurat e vitit 2075395.00 758656.00 2122046.00 2236321.40 2793187.76 9985606.16 2800300.19

(-)Shpenzimet e vitit 523823.66 446924.00 819329.00 845424.00 1153568.00 3789068.66 925539.30

(-)Shpenzime për ndërtimin e pasurisë së paluajtshme 1497476.00 650000 1114208.40 889829.21 889829.21 5041342.83 1639926.50

(=)Diferenca (rezultati Financiare) 325187.63 95355.63 283864.23 2246803.35 2996593.90 4007115.07 3231428.29

6,681,269.33          Kostoja totale e Godinës së Banimit  për subjektin e vlerësimit (ndërtimi+legalizimi) 

Pasqyra e të ardhura shpenzimeve
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4.4 Nga hetimi administrativ  për pasurinë e luajtshme, të subjektit të vlerësimit “Automjeti me 

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

institucionet / organet ligjzbatuese nga të cilat konstatohet:  

 

4.4.1 DPSHTRR me shkresën nr *****/*prot datë 12.7.2019 informon Komisionin se shtetasi 

Muhamet Rrumbullaku ka pasur të rregjistruara automjetet me targa AA***EE, AA***FP, 

AA***NL, AA***PF, TR*****, dhe bashkëlidhë gjithë dokumentacionet e nevojshme për çdo 

automjet të rregjistruar.  Nga shyrtimi i dosjes së mjetit me targa TR**** konstatohet se ka qenë 

në pronësi të subjektit të vlerësimit 20  dhe dokumentacionet e administruara përputhen me 

deklarimin e pasurisë së luajtshme “Automjet, Marka Mercedes Benz, Tipi ****, targa TR *****, 

numri i shasisë **********, Viti i prodhimit 1996” , e blerë në vlerën 600 000 (gjashtë qind mijë) 

Lekë sipas kontratës së blerjes nr ****rep dhe nr **** kol datë 4.9.2006. 

 

4.4.2 Ministria e Drejtësisë me shkresën nr ****/* prot datë 8.7.2019, informon Komisionin, se 

për periudhën e kërkimit të të dhënave nga 1.3.2013 - 3.7.2019, shtetasi Muhamet Rrumbullaku 

ka kryer veprime noteriale pranë noter A. T.  

 

4.4.3 Noter  A.T. me shkresën e datës 30.8.2019, informon Komisionin duke bashkëlidhur 

dokumentacionet midis të cilave gjendet Kontratë shitje automjeti nr ***** rep dhe nr **** kol 

datë 13.11.2008, dhe në cilësinë e palës shitëse është Muhamet Rrumbullaku. Objekti i kontratës 

është automjeti marka Mercedes Benz, Tipi *****, targa TR ****, numri i shasisë ********, Viti 

i prodhimit 1996.  Cmimi i shitjes është 8000 Euro.  Likujdimet janë kryer jashtë zyrës noteriale. 

Bashkëlidhë gjithë dokumentacionet që shoqërojnë kontratën. 

 

4.4.4 ILDKPKI me shkresën nr ****/*prot datë 21.6.2019 informon Komisionin se subjekti i 

vlerësimit Muhamet Rrumbullaku ka qenë deklarues në ILDKPKI dhe bashkëlidh deklaratat e 

dorëzuara ndër vite dhe konkretisht 2005÷2013 dhe vitet 2017, 2019. Në deklaratën e vitit 2006 

(blerja e pasurisë), dhe të vitit 2008 (shitja e pasurisë) subjekti i vlerësimit ka kryer të njëjtin 

deklarim dhe përputhet me deklarimin e dhënë në deklaratën e pasurisë sipas Ligjit nr 12/2018 i 

ndryshuar (Veting). 

 

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

deklaruar si burim të ardhurat e krijuara nga kursimet familjare. Komisioni ka administruar 

dokumentacionet e të ardhurave të përfituara ndër vite për subjektin e vlerësimit dhe personat e 

lidhur me të, nga institucionet ligjzbatuese në vend, të cilat janë marrë në konsideratë në përgatitjen 

e analizës financiare.  

 

4.5.1 Komisioni bazuar në dokumentacionet që ka administruar i ka kërkuar informacion subjektit 

të vlerësimit nëpërmjet komunikimit elektronik të datës 10.10.2019 si vijon:  

- Në deklaratat e vetëdeklarimit tuaj në Drejtorinë e Tatimeve, nuk ka të pasqyruar të 

ardhura të përfituara nga shitja e automjetit ( diferenca midis çmimit të shitjes dhe çmimit 

të blerjes së mjetit) dhe për të cilin duhet të paguhet tatimi në burim. 

- Nga verifikimet nuk rezulton që vlerat e blerjes dhe shitjes të jenë kaluar me llogari 

bankare.   

                                                 
20 Certifikata e pronësisë  me nr serial **** e lëshuar më datë 5.12.2006 në emër të shtetasit Muhamet Liman Rrumbullaku e blerë sipas kontratës së blerjes nr **** 

datë 4.9.2006 dhe me, targë TR ***** shasi *****. 
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4.5.2 Subjekti i vlerësimit me shkresën nr */*** prot datë 18.10.2019, jep sqarimin si vijon:  

“... veprimet noteriale janë bërë përpara noterit në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

Noteri publik ka patur detyrimin ligjor të njoftojë palët kontraktuese mbi detyrimet 

tatimore nëse konsiderohen të tilla. Në cilësinë e palës kontraktuale kam qenë i pamundur 

objektiuvisht të kisha dijeni për ndonjë detyrim tatimor, pasi transaksioni është bërë ligjor 

para noterit duke përjashtuar tërësisht mundësinë e shmangies nga ky detyrim. Theksoj 

faktin që të gjitha transaksionet para noterit nuk bëhen nëpërmjet llogarive bankare dhe 

kjo është rutinore në Republikën e Shqipërisë, pa anashkaluar faktin e detyrimit për njoftim 

nga noteri. Veprimet noteriale të kryera me A.P. kanë qenë në kuadër mirëbesimi dhe 

raporte miqësore ndër vite.....”  

dhe bashkëlidh dokumentacionet justifikues shtesë për mjetin.  

 

4.5.3 Komisioni arrin në përfundimin se të ardhurat nga shitja e pasurisë së luajtshme në vlerën 

8000 (tetë mijë) Euro  konsiderohen si të ardhura jo të ligjshme (e panjohur) referuar legjislacionit 

fiskal, për arsye se për këto të ardhura të përfituara nga shitja në vitin 200821 nuk është derdhur 

detyrimi tatimor nga subjekti i vlerësimit. Pretendimi i subjektit të vlerësimit  se nuk ka pasur 

dijeni dhe nuk është informuar nga zyrat noteriale, qëndron për arsye se në kontratën e shitblerjes 

së pasurisë së luajtshme nuk është parashikuar detyrimi i shitësit të automjetit për pagesën në 

organet tatimore të tatimit mbi fitimin e realizuar22. Për sa më sipër, të ardhurat nga shitja e 

automjetit, nuk u pasqyruan në përgatitjen e pasqyrës të ardhura-shpenzime.  

 

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

në datë 4.9.2006 konstatohen të mjaftueshme dhe të ligjshme për të kryer transaksionin e blerjes 

së pasurisë së luajtshme me vlerë 600 000 Lekë si vijon:  

 
              Burimi; Të dhënat e grumbulluara nga hetimi administrativ 

 

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

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

vlerësimit për pasurinë e luajtshme, lloji “Automjet” me targa TR ****, përputhet me 

dokumentacionin e administruar gjatë hetimit administrativ. Subjekti i vlerësimit ka kryer 

deklarim të saktë dhe nuk ka kryer fshehje të pasurisë,  në përputhje me Ligjin 12/2018 i 

ndryshuar.  Burimi i krijimit të kësaj pasurie të luajtshme, rezulton të jetë i ligjshëm dhe i 

mjaftueshëm në lidhje me kursimet familjare.  

 

                                                 
21 Ligji nr 8438 dt 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat” i ndryshuar. Pika 19 e nenit 3 e ligjit 12.2018 I ndryshuar jepet perkufizimi për terminologjine “Të ardhura të ligjshme” janë të ardhurat e punonjësit dhe të personave të lidhur, 

sipas përcaktimeve të burimit të të ardhurave, të parashikuara në ligjin për tatimin mbi të ardhurat. 
22 Duke iu referuar kohës së nënshkrimit të kontratës; në bazë Ligjit nr 7829, datë 1.6.1994 PËR NOTERINË, Neni 23 (Ndryshuar me Ligjin nr.10491, datë 15.12.2011) Noteri ka për detyrë: - Të kryejë për personat fizikë e juridikë ato 

veprime që synojnë realizimin e të drejtave dhe mbrojtjen e interesave të tyre të ligjshme, t’i sqarojë ata për të drejtat dhe detyrat që rrjedhin prej tyre, si dhe të paralajmërojë për pasojat që vijnë nga kryerja e veprimeve noteriale, me 
qëllim që të mos dëmtohen interesat e tyre nga mosdijenia e Ligjit.  - Të këshillojë palët që të paraqiten në organet e tatimit për efekt të pagimit të tatimit, në rastet kur kryen veprimet noteriale që kanë të bëjnë me tjetërsimin e pronësisë.   

(Ligji nr. 7829, datë 1.6.1994 “Për noterinë”, i ndryshuar, u shfuqizua në momentin e hyrjes në fuqi të Ligjit nr. 110/2018 PËR NOTERINË miratuar nё datёn 20.12.2018) . Ligji nr  9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në 

Republikën e Shqipërisë; Ligji nr. 8438, datë 28.12.1998 Për Tatimin Mbi Të Ardhurat, i ndryshuar Individët rezidentë i nënshtrohen detyrimit për tatimin mbi të ardhurat personale gjatë periudhës tatimore, për të gjitha burimet e të 

ardhurave. Në rastet kur transaksionet kryen midis individëve, atëherë lind e drejta e vetëdeklarimit për realizimin e të ardhurave, dhe në rastet se këto trasaksione kryhen në zyra noteriale, atëherë Noteri ka detyrimin ligjor të informimit 

dhe garanton zbatimin korrekt të ligjeve. 

(+)Rezultati Financiarë progresive deri 2005 283,864.23          

(+)Të ardhurat e vitit 2006 1,762,713.00       

(-)Shpenzimet e vitit 2006 967,597.00          

(-)Shpenzime për blerje pasuri të luajtshme 600,000.00          

(=)Diferenca (rezultati Financiare) 478,980.23          

Pasqyra e të ardhura shpenzimeve
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5. Blerje automjeti Tip Benz Mercedez ngjyrë blu tip 320 me targa Tr **** në vitin 2008.     

Burimi i krijimit: Nga kursimet familjare dhe të ardhurat  e fituara nga shitja e mjetit Benz 

Mercedez, ngjyrë të bardhë me targa TR *****. Automjeti me targa TR ***** është  shitur 

firmës “****”, nëpërmjet kontratës së shitjes së përpiluar nga noter A.T. në vlerën 950 000 

Lekë. 

Vlera: 8 000 (tetë mijë) Euro. 

Pjesa në %:  100% 

 

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

5.1 deklaratën e pasurisë dhe dokumentacionin bashkëlidhur23 

5.2 dokumentacioni i administruar nga Komisioni 

 

b. Hetimi i kryer nga Komisioni .  

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

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

institucionet / organet ligjzbatuese nga të cilat konstatohet:  

 

5.3.1 DPSHTRR me shkresën nr *****/*prot datë 12.7.2019 informon Komisionin se shtetasi 

Muhamet Rrumbullaku ka pasur të rregjistruara automjetet me targa AA***EE, AA***FP, 

AA***NL, AA***PF, TR*****, dhe bashkëlidhë gjithë dokumentacionet e nevojshme për çdo 

automjet të rregjistruar24.  Nga shyrtimi i dosjes së mjetit me targa TR**** konstatohet se ka qenë 

në pronësi të subjektit të vlerësimit dhe dokumentacionet e administruara përputhen me deklarimin 

e pasurisë së luajtshme “Automjet, Marka Mercedes Benz, Tipi ***, modeli ******, targa TR 

*****, numri i shasisë **********, Viti i prodhimit 1999”, e blerë në vlerën 8000 (tetë mijë) 

Euro, e përkthyer në monedhën vendase është 990 320 (nëntëqind e nëntëdhjetë mijë e treqind e 

njëzet ) Lekë me kurs këmbimi 1 euro=123.79 Lekë, sipas kontratës së blerjes nr ****rep dhe nr 

**** kol datë 10.10.2008. Aktualisht automjeti ka targën AA***NL.  

 

5.3.2 Ministria e Drejtësisë me shkresën nr ****/* prot datë 8.7.2019, informon Komisionin, se 

për periudhën e kërkimit të të dhënave nga 1.3.2013 - 3.7.2019, shtetasi Muhamet Rrumbullaku 

ka kryer veprime noteriale, midis tjerëve edhe pranë noterëve SH.Gj dhe A. T.  

 

5.3.3 Noter Sh.Gj. me shkresën e datës 27.8.2019, informon Komisionin duke bashkëlidhur 

dokumentacionet, midis të cilave gjendet Kontratë shitje automjeti nr ***** rep dhe nr **** kol 

datë 10.10.2008, dhe në cilësinë e palës blerëse është shtetasi Muhamet Rrumbullaku. Objekti i 

kontratës është Automjeti Tipi ****, modeli****, targa *****, numri i shasisë *******, Viti i 

prodhimit 1999, çmimi i blerjes 8 000 (tetë mijë) Euro. 

 

5.3.4 Noter  A.T. me shkresën e datës 30.8.2019, informon Komisionin duke bashkëlidhur 

dokumentacionet midis të cilave gjendet Kontratë shitje automjeti nr ***** rep dhe nr **** kol 

datë 12.9.2012, dhe në cilësinë e palës shitëse është shtetasi Muhamet Rrumbullaku. Objekti i 

                                                 
23 Historiku i mjetit që ka pasur në pronësi sipas shkresës së DPSHPTRR nr ***/* prot dt 28.2.2019 
24 Leje e qarkullimit të mjetit nr TR ***** me targa TR ****; Certifikata e pronësisë  me nr serial **** e lëshuar në datë 11.1.2009, në të cilën evidentohet se mjeti është në pronësi të shtetasit Muhamet Rrumbullaku dhe është blerë 

me kontratën nr ****/**** datë 10.10.2008: Çdoganimi i mjetit më datë 10.10.2008  ku evidentohet se mjeti është importuar nga shteti Gjermani dhe cmimi ka qenë 7394.95 euro dhe kursi i këmbimit 123.89  vlera e doganës dhe e 
TVSh në total është 496 507 Lekë: Kontratë shitblerje automjeti nr **** rep dhe ****kol datë 10.10.2008 e kryer në zyrën noteriale të notere SH.GJ, ku si palë blerëse është shtetasi Muhamet Rrumbullaku dhe vlera e blerjes është 

8000 (tetë mijë) Euro: Kontratë shitje automjeti nr ***** rep dhe nr ***/* kol datë12.9.2012 e kryer në zyrën noteriale të noter A.A ku si palë shitëse është shtetasi Muhamet Rrumbullaku. Çmimi i shitjes është 950 000 (nëntë qind 

e pesë dhjetë mijë) Lekë dhe pala blerëse është ****** shpk. 
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kontratës janë marka Mercedes Benz, Tipi *****, targa *****, numri i shasisë *****, Viti i 

prodhimit 1999.  Çmimi i shitjes është 950000 Lekë.  Likujdimet janë kryer jashtë zyrës noteriale. 

Bashkëlidhë gjithë dokumentacionet që shoqërojnë kontratën. 

 

5.3.5 ILDKPKI me shkresën nr ****/*prot datë 21.6.2019 informon Komisionin se subjekti i 

vlerësimit Muhamet Rrumbullaku ka qenë deklarues në ILDKPKI dhe bashkëlidhë deklaratat e 

dorëzuara ndër vite dhe konkretisht 2005÷2013 dhe vitet 2017, 2019. Në deklaratën e vitit 2008 

(blerja e pasurisë) dhe të vitit 2012 (shitja e pasurisë) subjekti i vlerësimit ka kryer të njëjtin 

deklarim dhe përputhet me deklarimin e dhënë në deklaratën e pasurisë sipas Ligjit nr 12/2018 i 

ndryshuar (Veting). 

 

5.4. Komisioni konstaton se në lidhje me burimet financiare të krijimit subjekti i vlerësimit ka 

deklaruar si burim të ardhurat e krijuara nga kursimet familjare. Komisioni ka administruar 

dokumentacionet e të ardhurave të përfituara ndër vite për subjektin e vlerësimit dhe personat e 

lidhur me të, nga institucionet ligjzbatuese në vend, të cilat janë marrë në konsideratë në përgatitjen 

e analizës financiare. Të ardhurat neto të përfituara nga subjekti i vlerësimit në momentin blerjes 

së automjetit 10.10.2008 konstatohen të ligjshme dhe të mjaftueshme për të kryer transaksionin e 

blerjes së pasurisë së luajtshme me vlerë 990 320 (nëntëqind e nëntëdhjetë mijë e treqind e njëzet ) 

Lekë. 

 
Burimi; Të dhënat e grumbulluara nga hetimi administrativ 

 

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

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

për pasurinë e luajtshme, lloji “Automjet” me targa TR ****, përputhet me dokumentacionin e 

administruar gjatë hetimit administrativ. Subjekti i vlerësimit ka kryer deklarim të saktë dhe 

nuk ka kryer fshehje të pasurisë,  në përputhje me Ligjin 12/2018 i ndryshuar.  Burimi i krijimit 

të kësaj pasurie rezulton të jetë i ligjshëm dhe i mjaftueshëm në lidhje me kursimet familjare.  

 

 

6. Automjet Marka*****, Tipi *****, ngjyrë gri me Targa AA*** EE, vit prodhimi 2004, 

më 20.6.2012, për nevoja të përdorimit vetjak, blerë shtetasit Z.GJ.M, përkundrejt akteve 

noteriale respektive.  

Burimi i krijimit: Kursime familjare dhe te ardhura nga puna dhe të ardhurat e përfituara 

nga shitja e automjetit TR ****.  

Ky automjet i është dhuruar personit fizik “E*** Rrumbullaku”, me kontratën noteriale nr 

**** rep, nr ***/* kol datë 20.6.2018 të noterit A.T. 

Vlera: 7 000 (shtatë mijë) Euro 

Pjesa në %:  100% 

 

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

(+)Rezultati Financiarë progresive deri 2007 1,042,628.23   

(+)Të ardhurat e vitit 2008 2,493,850.94   

(-)Shpenzimet e vitit 2008 800,424.00      

(-)Shpenzime për blerje pasuri të luajtshme 990,320.00      

(=)Diferenca (rezultati Financiare) 1,745,735.17   

Pasqyra e të ardhura shpenzimeve
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6.1 deklaratën e pasurisë dhe dokumentacionin bashkëlidhur25 

6.2 dokumentacioni i administruar nga Komisioni 

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

pyetjeve të dërguara nëpërmjet postës elektronike26. 

 

b. Hetimi i kryer nga Komisioni .  

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

targa AA***EE, në lidhje me ekzistencën e pasurisë  janë administruar dokumentacionet nga 

institucionet / organet ligjzbatuese nga të cilat konstatohet:  

 

6.4.1 DPSHTRR me shkresën nr *****/*prot datë 12.7.2019 informon Komisionin se shtetasi 

Muhamet Rrumbullaku ka pasur të rregjistruara automjetet me targa AA***EE, AA***FP, 

AA***NL, AA***PF, TR*****, dhe bashkëlidhë gjithë dokumentacionet e nevojshme për çdo 

automjet të rregjistruar27.  Nga shyrtimi i dosjes së mjetit me targa AA***EE konstatohet se ka 

qenë në pronësi të subjektit të vlerësimit dhe dokumentacionet e administruara përputhen me 

deklarimin e pasurisë së luajtshme Automjet Marka *******, tipi *****, modeli *****, numri i 

identifikimit të mjetit (shasia) ******, viti i prodhimit 2004, e blerë nëpërmjet kontratës së 

shitblerjes nr **** rep, nr *** kol, datë 20.6.2012 me çmimin 7 000 Euro e përkthyer në 

monedhën vendase është 966 560 (nëntëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e pesëqind e gjashtë 

dhjetë ) Lekë. 

 

6.4.2 Ministria e Drejtësisë me shkresën nr ****/* prot datë 8.7.2019, informon Komisionin, se 

për periudhën e kërkimit të të dhënave nga 1.3.2013 - 3.7.2019, shtetasi Muhamet Rrumbullaku 

ka kryer veprime noteriale, midis tjerëve edhe pranë noterëve dhe A. T.  

 

6.4.3 Noter  A.T. me shkresën e datës 30.8.2019, informon Komisionin duke bashkëlidhur 

dokumentacionet midis të cilave gjendet Kontratë Dhurimi automjeti nr **** rep dhe nr **** kol, 

datë 20.6.2018, nëpërmjet së cilës subjekti i vlerësimit Muhamet Rrumbullaku i dhuron Personit 

fizik “E*** Rrumbullaku” me NIUS *******, emri tregëtar “*****.**” me seli Njësia 

Administrative nr *, ******. Objekti është automjeti me të dhënat  Marka *****, Tipi ****, targa 

AA***EE, numri i shasisë *******, Viti i prodhimit 2004.  Dhuruesi deklaron se vlera e mjetit 

është 4 000 (katër mijë) Euro. Bashkëlidhë gjithë dokumentacionet që shoqërojnë kontratën. 

6.4.4 ILDKPKI me shkresën nr ****/*prot datë 21.6.2019 informon Komisionin se subjekti i 

vlerësimit Muhamet Rrumbullaku ka qenë deklarues në ILDKPKI dhe bashkëlidhë deklaratat e 

dorëzuara ndër vite dhe konkretisht 2005÷2013 dhe vitet 2017, 2019. Në deklaratën e vitit 2012 

(blerja e pasurisë) dhe të vitit 2019 (ku evidentohet deklarimi i dhurimit të pasurisë) subjekti i 

vlerësimit ka kryer të njëjtin deklarim dhe përputhet me deklarimin e dhënë në deklaratën e 

pasurisë sipas Ligjit nr 12/2018 i ndryshuar (Veting). 

 

                                                 
25 Historiku i mjetit që ka pasur në pronësi sipas shkresës së DPSHPTRR nr ***/* prot dt 28.2.2019 
26 Kontratë Dhurimi Automjeti nr **** rep dhe nr *** kol datë 20.6.2018 
27 Leje e qarkullimit të mjetit: Certifikata e pronësisë me nr serie ***** e lëshuar më datë 20.6.2012 ku pronësia njihet me kontratën e blerjes nr ***/**** datë 20.6.2012: Çdoganimi i mjetit më datë 22.2.2012: Kontratë shitblerje 

automjeti datë 20.6.2012 e kryer në zyrën noteriale të noter L.K. me palë blerëse shtetasi Muhamet Rrumbullaku. Çmimi i blerjes është  7 000 Euro: Kontratë Dhurimi automjeti nr **** rep dhe ***/* kol datë 20.6.2018 e kryer në zyrën 
noteriale të noter A.T, ku si palë dhuruese është shtetasi Muhamet Rrumbullaku dhe vlera e mjetit konstatohet të jetë 4000 (katër mijë) Euro.  
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6.5. Komisioni konstaton se në lidhje me burimet financiare të krijimit subjekti i vlerësimit ka 

deklaruar si burim të ardhurat e krijuara nga kursimet familjare. Komisioni ka administruar 

dokumentacionet e të ardhurave të përfituara ndër vite për subjektin e vlerësimit dhe personat e 

lidhur me të, nga institucionet ligjzbatuese në vend, të cilat janë marrë në konsideratë në përgatitjen 

e analizës financiare. Të ardhurat neto të përfituara nga subjekti i vlerësimit në momentin blerjes 

së automjetit 20.6.2012 konstatohen të ligjshme dhe të mjaftueshme për të kryer transaksionin e 

blerjes së pasurisë së luajtshme me vlerë 966 560 Lekë  (nëntë qind e gjashtë dhjetë e gjashtë 

mijë e pesë qind e gjashtë dhjetë ) Lekë. 

 
Burimi; Të dhënat e grumbulluara nga hetimi administrativ 

 

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

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

për pasurinë e luajtshme, lloji “Automjet” me targa AA***EE, përputhet me dokumentacionin 

e administruar gjatë hetimit administrativ. Subjekti i vlerësimit ka kryer deklarim të saktë dhe 

nuk ka kryer fshehje të pasurisë,  në përputhje me Ligjin 12/2018 i ndryshuar.  Burimi i krijimit 

të kësaj pasurie rezulton të jetë i ligjshëm dhe i mjaftueshëm në lidhje me kursimet familjare.  

  

 

7. Automjet Marka *****, tip ****, me ngjyrë vishnje, vit prodhimi 1999, me targa TR ****, 

pas kryerjes së veprimeve në DPSHTRR me targa AA*** FP.  

Burimi i krijimit: Kursime familjare 

Ky mjet është shitur me kontratë noteriale te noteres A.B., në vlerën 3 000 Euro 

Vlera: 3 000 (tre mijë) Euro 

Pjesa në %:  100%  

 

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

7.1 deklaratën e pasurisë dhe dokumentacionin bashkëlidhur28 

7.2 dokumentacioni i administruar nga Komisioni 

 

b. Hetimi i kryer nga Komisioni .  

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

targa AA***FP, në lidhje me ekzistencën e pasurisë  janë administruar dokumentacionet nga 

institucionet / organet ligjzbatuese nga të cilat konstatohet:  

 

7.3.1 DPSHTRR me shkresën nr *****/*prot datë 12.7.2019 informon Komisionin se shtetasi 

Muhamet Rrumbullaku ka pasur të rregjistruara automjetet me targa AA***EE, AA***FP, 

AA***NL, AA***PF, TR*****, dhe bashkëlidhë gjithë dokumentacionet e nevojshme për çdo 

                                                 
28 Historiku i mjetit që ka pasur në pronësi sipas shkresës së DPSHPTRR nr ***/* prot dt 28.2.2019 

(+)Rezultati Financiarë progresive deri 2011 3,231,428.29   

(+)Të ardhurat e vitit 2012 3,393,272.16   

(-)Shpenzimet e vitit 2012 779,680.00      

(-)Shpenzime për blerje pasuri të luajtshme 966,560.00      

(=)Diferenca (rezultati Financiare) 4,878,460.45   

Pasqyra e të ardhura shpenzimeve
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automjet të rregjistruar29.  Nga shyrtimi i dosjes së mjetit me targa AA***FP konstatohet se ka 

qenë në pronësi të subjektit të vlerësimit dhe dokumentacionet e administruara përputhen me 

deklarimin e pasurisë së luajtshme Automjet Marka *******, Tipi *****, Modeli *****, numri i 

identifikimit të mjetit (shasia) ******, viti i prodhimit 1999, e blerë nëpërmjet kontratës së 

shitblerjes nr **** rep, nr *** kol, datë datë 7.1.2013 me çmimin 3 000 Euro e përkthyer në 

monedhën vendase është 418 650 (katër qind e tetëmbëdhjetë mijë e gjashtë qind e pesë dhjetë ) 

Lekë. Automjeti rezulton i shitur sipas “Kontratë shitje prone pasurie të luajtshme automjeti” nr 

*** rep dhe nr *** kol, datë 05.3.2013 e kryer në zyrën noteriale të noter A.B dhe çmimi i shitjes 

është  3 000 Euro. 

 

7.3.2 Ministria e Drejtësisë me shkresën nr ****/* prot datë 8.7.2019, informon Komisionin, se 

për periudhën e kërkimit të të dhënave nga 1.3.2013 - 3.7.2019, shtetasi Muhamet Rrumbullaku 

ka kryer veprime noteriale, midis tjerëve edhe pranë noterëve dhe A. T.  

 

7.3.3 Noter  A.T. me shkresën e datës 30.8.2019, informon Komisionin duke bashkëlidhur 

dokumentacionet midis të cilave gjendet Kontratë shitje automjeti nr ** rep dhe nr* kol datë 

7.1.2013, dhe në cilësinë e palës blerëse është subjekti i vlerësimit Muhamet Rrumbullaku. Objekti 

i kontratës janë Automjeti marka *****, Tipi *****, targa *****, numri i shasisë *****, Viti i 

prodhimit 1999, dhe çmimi i shitjes është 3 000 (tre mijë) Euro.  Likujdimet janë kryer jashtë zyrës 

noteriale. Bashkëlidhë gjithë dokumentacionin që shoqëron këtë kontrate. 

7.3.4 ILDKPKI me shkresën nr ****/*prot datë 21.6.2019 informon Komisionin se subjekti i 

vlerësimit Muhamet Rrumbullaku ka qenë deklarues në ILDKPKI dhe bashkëlidhë deklaratat e 

dorëzuara ndër vite dhe konkretisht 2005÷2013 dhe vitet 2017, 2019. Në deklaratën e vitit 2013 

(blerja dhe shitja e pasurisë) subjekti i vlerësimit ka kryer të njëjtin deklarim dhe përputhet me 

deklarimin e dhënë në deklaratën e pasurisë sipas Ligjit nr 12/2018 i ndryshuar (Veting). 

 

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

deklaruar si burim të ardhurat e krijuara nga kursimet familjare. Komisioni ka administruar 

dokumentacionet e të ardhurave të përfituara ndër vite për subjektin e vlerësimit dhe personat e 

lidhur me të, nga institucionet ligjzbatuese në vend, të cilat janë marrë në konsideratë në përgatitjen 

e analizës financiare. Të ardhurat neto të përfituara nga subjekti i vlerësimit në momentin blerjes 

së automjetit 7.1.2013 konstatohen të ligjshme dhe të mjaftueshme për të kryer transaksionin e 

blerjes së pasurisë së luajtshme me vlerë 418 650 (katër qind e tetëmbëdhjetë mijë e gjashtë qind 

e pesë dhjetë ) Lekë. 

 
Burimi; Të dhënat e grumbulluara nga hetimi administrativ 

                                                 
29 Leje e qarkullimit të mjetit: Certifikata e pronësisë me nr serie **** e lëshuar më datë 6.3.2013 ku pronësia njihet me kontratën e blerjes nr **/*/* datë 7.1.2013: Çdoganimi i mjetit më datë 15.10.2005: Kontratë Shitje automjeti nr 

** rep dhe */* kol datë 7.1.2013 e kryer në zyrën noteriale të noter A.T, ku si palë blerëse është shtetasi Muhamet Rrumbullaku dhe vlera e mjetit konstatohet të jetë 3000 (tre mijë) Euro: Kontratë shitje prone pasurie të luajtshme 

automjeti nr *** rep dhe nr ***kol, datë 05.3.2013 e kryer në zyrën noteriale të noter A.B. ku si palë shitës është shtetasi Muhamet Rrumbullaku. Çmimi i shitjes është  3 000 Euro: 
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7.5 Komisioni pasi shqyrtoi dhe analizoi provat e administruara nga subjekti i vlerësimit 

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

vlerësimit për pasurinë e luajtshme, lloji “Automjet” me targa AA***FP, përputhet me 

dokumentacionin e administruar gjatë hetimit administrativ. Subjekti i vlerësimit ka kryer 

deklarim të saktë dhe nuk ka kryer fshehje të pasurisë,  në përputhje me Ligjin 12/2018 i 

ndryshuar.  Burimi i krijimit të kësaj pasurie rezulton të jetë i ligjshëm dhe i mjaftueshëm 

në lidhje me kursimet familjare.  

 

8. Blerje automjeti për përdorim vetjak viti i prodhimit 2002, ngjyrë jeshile, marka*** me 

targa AA*** PF, në muajin Nëntor 2013. 

Burimi i krijimit: Kursime familjare dhe te ardhura nga puna.  

Ky automjet i është dhuruar personit fizik “E**** Rrumbullaku”, me kontratën noteriale 

nr **** rep, nr ***/* kol datë 20.6.2018 të noterit A. T. 

Vlera: 4 000 (katër mijë) Euro 

Pjesa në %:  100%  

Sqarim ! E gjithë dinamika për shitblerjet e automjeteve mbështetet me dokumente të 

DRTRSH, bashkëlidhur këtij formulari. 

 

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

8.1 deklaratën e pasurisë dhe dokumentacionin bashkëlidhur30 

8.2 dokumentacioni i administruar nga Komisioni 

 

b. Hetimi i kryer nga Komisioni .  

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

targa AA***PF, në lidhje me ekzistencën e pasurisë  janë administruar dokumentacionet nga 

institucionet / organet ligjzbatuese nga të cilat konstatohet:  

 

8.3.1 DPSHTRR me shkresën nr *****/*prot datë 12.7.2019 informon Komisionin se shtetasi 

Muhamet Rrumbullaku ka pasur të rregjistruara automjetet me targa AA***EE, AA***FP, 

AA***NL, AA***PF, TR*****, dhe bashkëlidhë gjithë dokumentacionet e nevojshme për çdo 

automjet të rregjistruar31.  Nga shyrtimi i dosjes së mjetit me targa AA***PF konstatohet se ka 

qenë në pronësi të subjektit të vlerësimit dhe dokumentacionet e administruara përputhen me 

deklarimin e pasurisë së luajtshme Automjet Marka *******, tipi *****, modeli *****, numri i 

identifikimit të mjetit (shasia) ******, viti i prodhimit 2002, e blerë nëpërmjet kontratës së 

shitblerjes nr **** rep, nr *** kol, datë 19.11.2013 me çmimin 4 000 Euro e përkthyer në 

monedhën vendase është 560 960 (pesëqind e gjashtëdhjetë mijë e nëntëqind e gjashtë dhjetë ) 

Lekë. 

 

                                                 
30 Historiku i mjetit që ka pasur në pronësi sipas shkresës së DPSHPTRR nr ***/* prot dt 28.2.2019 
31 Leje e qarkullimit të mjetit: Certifikata e pronësisë me nr serie **** e lëshuar më datë 20.11.2013 ku pronësia njihet me kontratën e blerjes nr ***/*** datë 19.11.2013 dhe Certifikata e pronësisë me nr serie ***** e lëshuar më datë 

10.11.2016 për shkak të ndryshimit të targave,  të gjitha të dhënat janë njësoj por targa e mjetit ka qenë AA***IA, dhe ka marrë targën e re që disponon edhe sot AA***PF:Çdoganimi i mjetit më datë 24.10.2013 ku evidentohet se mjeti 

është importuar nga shteti Gjermani dhe çmimi ka qenë 1200 euro: Kontratë shitblerje automjeti nr **** rep nr *** kol, datë 19.11.2013 e kryer në zyrën noteriale të noter Sh.GJ ku si palë blerëse është shtetasi Muhamet Rrumbullaku. 

Çmimi i blerjes është  4 000 Euro: Kontratë Dhurimi automjeti nr **** rep dhe ***/* kol datë 20.6.2018 e kryer në zyrën noteriale të noter A. T., ku si palë dhuruese është shtetasi Muhamet Rrumbullaku dhe vlera e mjetit konstatohet 

të jetë 2000 (dy mijë) Euro.  
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8.3.2 Ministria e Drejtësisë me shkresën nr ****/* prot datë 8.7.2019, informon Komisionin, se 

për periudhën e kërkimit të të dhënave nga 1.3.2013 - 3.7.2019, shtetasi Muhamet Rrumbullaku 

ka kryer veprime noteriale, midis tjerëve edhe pranë noterëve Sh.GJ. dhe A. T.  

 

8.3.3 Noter Sh.Gj. me shkresën e datës 27.8.2019, infomon Komisionin duke bashkëlidhur 

dokumentacionet midis të cilave gjendet Kontratë shitblerje automjeti nr *** rep dhe nr **** kol 

datë 19.11.2013  nëpërmjet së cilës subjekti i vlerësimit Muhamet Rrumbullaku është në cilësinë 

e palës blerëse dhe objekti i kontratës është automjeti Marka *****, Tipi *****, Targa *****, 

numri i identifikimit të mjetit (shasi)  ******, Viti i prodhimit 2002. Vlera e blerjes është 4000 

Euro. 

 

8.3.4 Noter A.T. me shkresën e datës 30.8.2019, informon Komisionin duke bashkëlidhur 

dokumentacionet midis të cilave gjendet Kontratë Dhurimi automjeti nr **** rep dhe nr **** kol, 

datë 20.6.2018, nëpërmjet së cilës subjekti i vlerësimit Muhamet Rrumbullaku i dhuron Personit 

fizik “E*** Rrumbullaku” me NIUS *******, emri tregëtar “*****.**” me seli Njësia 

Administrative nr *, ******. Objekti është automjeti me të dhënat  Marka *****, Tipi ****, targa 

AA***PF, numri i shasisë *******, Viti i prodhimit 2002.  Dhuruesi deklaron se vlera e mjetit 

është 2000 (dy mijë) Euro. Bashkëlidhë gjithë dokumentacionet që shoqërojnë kontratën. 

 

8.3.5 ILDKPKI me shkresën nr ****/*prot datë 21.6.2019 informon Komisionin se subjekti i 

vlerësimit Muhamet Rrumbullaku ka qenë deklarues në ILDKPKI dhe bashkëlidhë deklaratat e 

dorëzuara ndër vite dhe konkretisht 2005÷2013 dhe vitet 2017, 2019. Në deklaratën e vitit 2013 

(blerja e pasurisë) dhe të vitit 2019 (ku evidentohet deklarimi i dhurimit të pasurisë) subjekti i 

vlerësimit ka kryer të njëjtin deklarim dhe përputhet me deklarimin e dhënë në deklaratën e 

pasurisë sipas Ligjit nr 12/2018 i ndryshuar (Veting). 

 

8.4. Komisioni konstaton se në lidhje me burimet financiare të krijimit subjekti i vlerësimit ka 

deklaruar si burim të ardhurat e krijuara nga kursimet familjare. Komisioni ka administruar 

dokumentacionet e të ardhurave të përfituara ndër vite për subjektin e vlerësimit dhe personat e 

lidhur me të, nga institucionet ligjzbatuese në vend, të cilat janë marrë në konsideratë në përgatitjen 

e analizës financiare. Të ardhurat neto të përfituara nga subjekti i vlerësimit në momentin blerjes 

së automjetit 19.11.2013  konstatohen të ligjshme dhe të mjaftueshme për të kryer transaksionin e 

blerjes së pasurisë së luajtshme me vlerë 560 960 (pesëqind e gjashtëdhjetë mijë e nëntëqind e 

gjashtë dhjetë ) Lekë. 

 
Burimi; Të dhënat e grumbulluara nga hetimi administrativ 

 

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

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

për pasurinë e luajtshme, lloji “Automjet” me targa AA***PF, përputhet me 

dokumentacionin e administruar gjatë hetimit administrativ. Subjekti i vlerësimit ka kryer 
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deklarim të saktë dhe nuk ka kryer fshehje të pasurisë,  në përputhje me Ligjin 12/2018 i 

ndryshuar.  Burimi i krijimit të kësaj pasurie rezulton të jetë i ligjshëm dhe i mjaftueshëm 

në lidhje me kursimet familjare.  

 

DEKLARIMI I TË ARDHURAVE NGA VEPRIMTARIA PRIVATE DHE OSE PUBLIKE.  

 

9. Subjekti i vlerësimit ka deklaruar, në deklaratën e pasurisë në seksionin “Angazhime dhe 

veprimtari private dhe / ose publike”, të ardhura të përfituara në vite, të cilat të grupuara 

sipas natyrës paraqiten si vijon:  

 
Burimi; Të dhënat nga deklarimi i subjektit të vlerësimit në deklaratën e pasurisë 

 

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

9.1 deklaratën e pasurisë dhe dokumentacionin bashkëlidhur32 

9.2 dokumentacioni i administruar nga Komisioni 

 

b. Hetimi i kryer nga Komisioni .  

9.3 Nga hetimi administrativ  është administruar dokumentacioni nga institucionet/organet 

ligjzbatuese për të ardhurat e përfituara nga subjekti i vlerësimit.  

 

9.4 Komisioni konstaton se të ardhurat e përfituara nga shitja e pasurisë së paluajtshme ( 

apartamenti i banimit) në vlerën 1 950 000 ( një milion e nëntëqind e pesëdhjetë mijë) lekë janë të 

ligjshme33. 

 

9.5 Komisioni për të ardhurat e përfituara nga shitja e pasurive të luajtshme në vite, i ka trajtuar 

më lartë dhe ka paraqitur rast pas rasti konstatimin e tyre si të ligjshme dhe të paligjshme (të 

njohura dhe të panjohura) duke konstatuar faktin  e pagesës për detyrimin e tatimit mbi fitimin e 

realizuar  (çmimi i shitjes minus çmimin e blerjes)34.   

 

9.6 Komisioni konstaton se të ardhurat e përfituara nga punësimi të natyrës paga dhe shpërblime, 

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

e vlerësimit të subjektit të vlerësimit deri në datën e dorëzimit të deklaratës së pasurisë në bazë të 

Ligjit nr 12/2018 i ndryshuar, në vlerën 22 280 872.46  (njëzetë e dy milion e dy qind e tetë dhjetë 

mijë e tetë qind e shtatëdhjetë e dy pikë dyzet e gjashtë ) Lekë35.  Diferenca është për shkak të 

                                                 
32 Dokuementacioni shtesë janë Deklaratat vjetore individuale e të ardhurave, sepse një pjesë e konsiderueshme e dokumentacioneve janë paraqitur më sipër tek seksionet e pasurive të krijuara në vite. 
33 shiko pasurinë nr 1 
34 Shiko pasuria numër 4(katër). Ritheksojmë se subjekti i vlerësimit në përgjigje të pyetjes së kryer nga relatorja e çështjes, argumenton “se ndodhej në kushtet e padijes dhe mosvënien në dijeni nga noterët gjatë nënshkrimit të 

kontratave, pasi asnjëherë nuk ka pasur në vëmendje shmangiet e detyrimeve ndaj shtetit për sa kjo vërtetohet edhe nga pagesat e kryera për vetëdeklarimet e të ardhurave individuale”. Në  vlerësimin e Komisionit, argumentimi i dhënë 

është i pranueshëm, sepse në të gjitha kontratat noteriale nuk përmendet pagesa e detyrimeve tatimore që rrjedh prej veprimit, por kjo nuk ç’bën detyrimin e subjektit të vlerësimit për derdhjen e detyrimeve tatimore, në rastet e realizimit 

të fitimeve.  
35 shiko tabelën e pasqyrës së të ardhurave – shpenzimeve 

Lekë Euro

Të ardhura nga shitja e pasurisë së paluajtshme 1,950,000.00     

Të ardhura nga shitja e pasurisë së luajtshme 18,000.00    

Të ardhura nga pagat 22,659,990.00  

Të ardhura nga qiraja 10,232,517.00  

TOTALI 34,842,507.00  18,000.00    

Deklarimi i të ardhurave
Vlera 
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përfshirjes në të ardhura nga subjekti i vlerësimit edhe të treguesve të tillë si dieta, kompesime, etj. 

të cilat nuk konsiderohen të ardhura, sepse kanë natyrë kompesimi36.  

 

9.7 Komisioni konstaton se të ardhurat neto të përfituara nga dhënia me qira e objektit, bazuar në 

ligjshmërinë dhe konfirmimin nga institucionet ligjzbatuese në vend, janë për periudhën e 

vlerësimit të subjektit të vlerësimit deri në datën e dorëzimit të deklaratës së pasurisë në bazë të 

Ligjit nr 12/2018 i ndryshuar, në vlerën 9 704 183.65 (nëntë mijë e shtatë qind e katër mijë e një 

qind e tetëdhjetë e tre pikë gjashtë dhjetë e pesë) Lekë. Diferenca vjen për shkak të deklarimit në 

vlerën bruto37.   

 

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

dhe ato të administruara gjatë hetimit arrin në përfundim se subjekti i vlerësimit në lidhje 

me të ardhurat e përfituara ndër vite nuk ka kryer deklarim të rremë dhe nuk ka kryer 

fshehje të pasurisë të cilat janë krijuar me këto të ardhura.  

 

 

DEKLARIMI I SHPENZIMEVE  
 

10. Subjekti i vlerësimit ka deklaruar, shpenzimet në deklaratën e pasurisë në seksionin 

“Shpenzimet e deklarueshme” të cilat të grupuara sipas natyrës paraqiten si vijon: 

 

 
Burimi; Të dhënat nga deklarimi i subjektit të vlerësimit në deklaratën e pasurisë 

 

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

 

10.1 deklaratën e pasurisë dhe dokumentacionin bashkëlidhur38 

10.2 dokumentacioni i administruar nga Komisioni 

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

pyetjeve të dërguara nëpërmjet postës elektronike39. 

                                                 
36 Kuptimi i fjalës “Dietë” shumë parash që i jepet një punonjësi për të udhëtuar, për të ngrënë e për të fjetur, kur shkon me shërbim: Gjithashtu edhe n ë ndryshimet e Udhëzimit nr 5 datë 30.01.2006 ”Për tatimin mbi të ardhurat”, 

i ndryshuar, është saktësuar termi dietë në pikën 3.6 neni 3, ku citohet “Me termin dieta do të kuptohen shpenzime për ushqim”. Gjithashtu edhe në aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi “Për menaxhimin Financiarë” por dhe ndër vite, 

termi Dietë nënkuptin kompesimin e punonjësit për shpenzimet e udhëtimit dhe ushqimor në rastet e dërgimit me shërbim jashtë qendrës së punës. 
37 Hetimi administrative për këto të ardhura është paraqitur në pasurinë numër 3(tre). 
38 Fotokopje e pagesave të shpenzimeve për energji elektrike, vitet 2016,2017,2018, janar 2019: Fotokopje e pagesave të shpenzimeve për ujë vitet 2013,2014, 2015.2016,2017,2018, janar 2019: Lista e hyrje-daljeve nga territori i 

Republikës së Shqipërisë (M.Rrumbullaku dhe e personave të lidhur me të).  
39 Urdhër nr **** datë 2.7.2018 “Për kurimin jashtë shtetit” i *********, e cila urdhëron se shtetasi Muhamet Rrumbullaku të dërgohet për trajtim mjekësor në Ankara Turqi: Urdhëri nr ** datë 9.1.2019 “Për kurimin jashtë shtetit” i 

********, e cila urdhëron se shtetasi Muhamet Rrumbullaku të dërgohet për trajtim mjekësor në Ankara Turqi: Shkresë e Republikës së Turqisë “Informacion mbi pacientin” dërguar ******** dhe Inspektoriatit të Shëndetit. (dhe 

bashkëlidh dokumentat mjekësor): Vërtetim nga ***** datë 31.7.2019 ku evidenton se në muajin Gusht 2016 kanë prenotuar një paketë familjare në vlerën 1100 euro: Vërtetim nga ***** datë 31.7.2019 ku evidenton se në muajin 

Gusht 2018 kanë prenotuar një paketë familjare në vlerën 1400 euro: Vërtetim nga *****shpk datë 1.8.2019 ku evidenton se për periudhën Nëntor 2014-20.1.2019 shtetasit Muhamet Rrumbullaku, shpenzimet telefoni, dhe udhëtime e 

dieta janë mbuluar nga subjekti *****shpk: Shkresa nr**** prot datë 29.7.2019 i Fakultetit të Shkencave të Natyrës ku evidenton se për shtetasin M**** Rrumbullaku për periudhën akademike 2012-2013 deri 2015-2016 janë kryer 

pagesat 2012-2013 pagesa 17241 Lekë: 2013-2014 pagesa 17241Lekë: 2014-2015 pagesa 17241Lekë: 2015-2016 pagesa 17930Lekë: Instituti ***** shkresa nr *** prot dt 29.7.2019 evidenton se për shtetasin M**** Rrumbullaku ka 

paguar për periudhën 2009-2010 vlerën 168 000 Lekë dhe për periudhën 2010-2011 ka paguar vlerën 168 000 Lekë: Shkolla Viktor Hygo, Vërtetimi me shkresën nr ****/* datë 29.7.2019 ku evidenton se shtetasi M****** Rrumbullaku 

ka ndjekur mësimet dhe ka paguar për vitet shkollore nga 2000-2001 deri 2003-2004 vlerën 180 000 Lekë: 2004-2005 deri 2006-2007 ka kryer pagesa në vlerën 270 000 Lekë: Nga viti shkollor 2007-2008 deri në vitin shkollor 2008-

2009 ka kryer pagesa 288 000 lekë: Universiteti jopublikë ****** evidenton se për shtetasin E**** Rrumbullaku janë kryer pagesat e studimit 2500 Euro ( 1750 Euro viti i parë dhe 1750 euro viti i dytë)  dhe bashkëlidh mandate pagesat 

e dates 23.11.2016: Instituti ***** shkresa nr ***** prot dt 29.7.2019 evidenton se për shtetasin E**** Rrumbullaku ka paguar për periudhën 2013-2014 vlerën 175 000 Lekë dhe për periudhën 2014-2015 vlerën 175 000 Lekë dhe 

2015-2016 vlerën 180 000 Lekë: Shkolla jopublike ******, Vërtetimi me shkresën nr *** datë 29.7.2019 ku evidenton se shtetasi E**** Rrumbullaku ka ndjekur mësimet dhe ka paguar për vitet shkollore nga 2004-2005 deri 2007-

2008 vlerën 180 000 Lekë: 2008-2009 deri 2010-2011 ka kryer pagesa në vlerën 270 000 Lekë: Nga viti shkollor 2011-2012 deri në vitin shkollor 2012-2013 ka kryer pagesa 288 000 lekë. 
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b. Hetimi i kryer nga Komisioni .  

10.4 Komisioni ka kryer hetimin administrativ duke administruar dokumentacionin nga 

institucionet/organet ligjzbatuese për shpenzimet e kryera nga subjekti i vlerësimit si vijon:  

 

10.4.1 UKT me shkresën nr ***** prot datë 15.7.2019 informon Komisionin se shtetasi Muhamet 

Rrumbullaku ka të lidhur dy kontrata dhe bashkëlidhë dokumentavionet. Nga shqyrtimi i 

dokumentacionit konstatohet se të dhënat përputhen me deklarimin e subjektit të vlerësimit.  

 

10.4.2 OSHEE me shkresën nr *** prot datë 26.7.2019, informon Komisionin se shtetasi 

Muhamet Rrumbullaku identifikohet me dy kontrata dhe bashkëlidhë dokumentavionet. Nga 

shqyrtimi i dokumentacionit konstatohet se të dhënat përputhen me deklarimin e subjektit të 

vlerësimit. 

 

10.4.3 Drejtoria e Përgjithshme e Policisë me shkresën nr ***/* prot datë 21.8.2019 informon 

Komisionin për levizjet Hyrje-Dalje nga territori i Republikës së Shqipërisë të shtetasit Muhamet 

Rrumbullaku dhe të personave të lidhur me të. Nga shqyrtimi i dokumentacionit konstatohet se të 

dhënat përputhen me deklarimin e subjektit të vlerësimit.  

 

10.4.4 Instituti ***** me shkresën nr ****prot datë 29.8.2019, informon Komisionin se nxënësi 

M**** Rrumbullaku ka paguar detyrimet financiare për periudhën 2009-2010 vlerën 168 000 

Lekë dhe për periudhën 2010-2011 vlerën 168 000 Lekë. Dhe me shkresën nr **** prot datë 

29.8.2019, informon Komisionin se nxënësi E**** Rrumbullaku ka paguar detyrimet financiare 

për periudhën 2013-2014 vlerën 175 000 Lekë, për periudhën 2014-2015 vlerën 175 000 Lekë dhe 

për periudhën 2015-2016 vlerën 180 000 Lekë. Nga shqyrtimi i dokumentacionit konstatohet se të 

dhënat përputhen me deklarimin e subjektit të vlerësimit. 

 

10.4.5 Instituti *****, me shkresën nr ***/* prot datë 28.8.2019, informon Komisionin se 

nxënësi E**** Rrumbullaku ka paguar detyrimet financiare për periudhën 2016-2017 në vlerën 

1750 Euro, për periudhën 2017-2018 në vlerën 1750 Euro, dhe për periudhën 2018-2019 në vlerën 

2250 Euro. Nga shqyrtimi i dokumentacionit konstatohet se të dhënat përputhen me deklarimin e 

subjektit të vlerësimit. 

 

10.4.6 *** Instituti  **** me shkresën nr ***/* prot datë 6.8.2019, informon Komisionin se 

Studenti M***** Muhamet Rrumbullaku, ka paguar vetëm tarifën e rregjistrimit 50 Euro dhe nuk 

ka bërë pagesë të tarifës së shkollimit. Nga sekretaria mësimore verifikohet se ai nuk ka ndjekur 

studimet e tij master. Nga vetëdeklarimi i subjektit konstatohet se vlera e shpenzuar për shpenzime 

ka qenë 1100 Euro, si rrjedhojë në analizën financiare është marrë në konsideratë vlera  e 

vetëdeklaruar 1100 Euro.  

 

10.4.7 Shkolla **** me shkresën nr */*** prot datë 13.8.2019 informon Komisionin se M**** 

Rrumbullaku ka ndjekur rregullisht mësimet gjatë viteve shkollore 2000-2009 shpenzimet në total 

janë 738 000 Lekë, dhe E**** Rrumbullaku ka ndjekur shkollën gjatë periudhës 2004-2013 vlera 

738 000 Lekë. Nga shqyrtimi i dokumentacionit konstatohet se të dhënat përputhen me deklarimin 

e subjektit të vlerësimit. 
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10.4.8 Vodafon me shkresën nr **** prot datë 6.12.2019 informon Komisionin duke 

bashkëlidhur në formë elektronike informacionin e kërkuar. Nga shqyrtimi i dokumentacionit 

konstatohet se të dhënat përputhen me deklarimin e subjektit të vlerësimit. 

 

10.4.9 Abcom shkresën nr **** prot datë 29.10.2019 informon Komisionin se shtetasi M**** 

Rrumbullaku është klient në qytetin e Tiranës duke përfituar shërbimin Internet dhe bashkëlidh 

faturat e shërbimit me afat tremujor  me vlerë 6297.12 Lekë. Nga shqyrtimi i dokumentacionit 

konstatohet se të dhënat përputhen me deklarimin e subjektit të vlerësimit.  

 

10.5 Komisioni pasi ka administruar dokumentacionet konstaton se vlerat e shpenzimeve tetefoni, 

internet, janë të përfshira në shpenzimet mesatare vjetore për frymë të përcaktuara nga INSTAT, 

dhe janë evidentuar gjatë përgatitjes së pasqyrës të ardhura-shpenzime.   

Vlera e shpenzimeve për kurim jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë është përballuar nga 

buxheti i shtetit kjo e vërtetuar midis tjerave edhe në dokumentacionet si vijon: 

i. Urdhër nr *** datë 2.7.2018 “Për kurimin jashtë shtetit” i *****, ku evidentohet që shtetasi 

Muhamet Rrumbullaku të dërgohet për trajtim mjekësor në Ankara Turqi.  

ii. Urdhëri nr *** datë 9.1.2019 “Për kurimin jashtë shtetit” i *****, ku evidentohet që 

shtetasi Muhamet Rrumbullaku të dërgohet për trajtim mjekësor në Ankara Turqi. 

iii. Shkresë e Republikës së Turqisë “Informacion mbi pacientin” dërguar **** dhe 

Inspektoriatit të Shëndetit, duke bashkëlidhur gjithë dokumentacionin mjekësor të trajtimit 

të pacientit.   

Vlera e shpenzimeve për arsimim dhe e udhëtimeve jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë 

janë marrë në konsideratë gjatë përgatitjes së tabelës financiare “Të ardhura-shpenzime”. 

 

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

dhe ato të administruara gjatë hetimit arrin në përfundim se subjekti i vlerësimit në lidhje 

me shpenzimet e kryera ndër vite ka kryer deklarim të saktë dhe nuk ka kryer fshehje të 

shpenzimeve.  

 

 

DETYRIMET FINANCIARE NDAJ PERSONAVE JURIDIKË DHE FIZIKË 
 

11. Subjekti i vlerësimit në deklaratën e pasurisë në seksionin “ Detyrime financiare 

ndaj personave juridikë dhe fizikë” nuk ka deklaruar detyrime financiare .  

 

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

 

11.1  Komisioni nga hetimi administrativ i kryer konstaton se në datën 21.2.2019, datë në 

të cilën ka dorëzuar deklaratën e pasurisë,  subjekti i vlerësimit nuk ka pasur detyrime 

financiare ndaj palëve të treta siç parashikohen në Ligjin nr 12/2018 i ndryshuar. Deklarimi 

i kryer nga subjekti i vlerësimit është i saktë. 

 

 

DEKLARIMI I PERSONAVE TË LIDHUR 

 

BASHKËSHORTJA E SUBJEKTIT TË VLERËSIMIT;  E.P.RRUMBULLAKU 
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Deklarimi i pasurisë dhe burimi i krijimit; 

 

30. Bashkëshortja e subjekti i vlerësimit  E.P.Rrumbullaku, ka deklaruar në deklaratën e 

pasurisë në zbatim të Ligjit nr 12/2018 si vijon; 

1. Apartament 1+1, adresa Rr. ***** Pll. **/*/** ne total 53 m2, Tiranë, marrë nga M.R.T. 

në vitin 1994.  

Burimi i krijimit: Përfituar nga privatizimi. Fondet financiare të privatizimit të 

apartamentit janë shfrytëzuar kursimet nga të ardhurat familjare dhe ato të prindërve.  

Kjo pasuri është shitur sipas kontratës së shitjes nr **** rep. nr *** kol datë 19 Qershor 

1999 shtetases E.P e bija e V. dhe e A., lindur në Selenicë Vlorë dhe banuese në rrugën 

******* Tiranë. Nga shitja e apartamentit është përfituar vlera financiare me akt noterial 

në vlerën 1 950 000 L në dokumentacionin noterial.  

Pjesa në %;  50% 

 

1.1 Komisioni konstaston se deklarimi i bashkëshortes së subjektit të vlerësimit, për pasurinë e 

paluajtshme “Apartament” përputhet me deklarimin e dhënë nga subjekti i vlerësimit dhe hetimi 

administrativ i kësaj pasurie është evidentuar te pasuria numër 1 (një) e subjektit të vlerësimit. 

Deklarimi si bashkëpronare e pasurisë së paluajtshme është i saktë në zbatim të Ligjit nr 12/2018 

i ndryshuar.  

 

Deklarimi i të ardhurave nga veprimtaria private dhe ose publike.  

 

2. Bashkëshortja e subjektit të vlerësimit ka deklaruar , në deklaratën e pasurisë në seksionin 

“Angazhime dhe veprimtari private dhe / ose publike”, të ardhura të përfituara në vite si 

vijon:  

a) Të ardhura nga paga nga punësimi në sektorin privat pranë shoqërisë *** shpk për 

periudhën  Janar 2002- Dhjetor 2010 në vlerën 1 212 881 Lekë 

b) Të ardhura nga paga nga punësimi pranë ZyrësVendore të ****** Tiranë për periudhën 

Dhjetor 2010- Dhjetor 2012 në vlerën 588,478.98 Lekë. Vërtetuar kjo me statement 

përkatës të bankës. 

c) Të ardhura nga paga nga punësimi si *****në sektorin e ****pranë ***** Tiranë, për 

periudhën Janar 2013-Janar 2019 në vlerën 2 688 369.52 Lekë. 

 

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

2.1 deklaratën e pasurisë dhe dokumentacionin bashkëlidhur40 

2.2 dokumentacioni i administruar nga Komisioni41 

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

pyetjeve të dërguara nëpërmjet postës elektronike42. 

 

b. Hetimi i kryer nga Komisioni .  

                                                 
40 Lëvizjet e llogarive bankare në R****bank  për E.Rrumbullaku,: Vërtetimi nr *** prot datë 25.1.2019 i Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve- Drejtoria e Tatimpaguesve të mëdhenj- që vërteton se E*** Rrumbullaku është punonjëse 

e këtij institucioni.  
41 ISSH me shkresën nr ****/* prot datë 8.7.2019: Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, me shkresën nr ***/* prot datë 20.7.2019; ****Bank me shkresën nr ***/* prot datë 5.7.2019: *** Bank me shkresën nr **** datë 5.7.2019: 

*** Bank  me shkresën nr **** prot datë 10.7.2019: Banka *****, me shkresën nr ****/* prot datë 18.7.2019. Drejtoria e Arkivit Qëndror Lundër  me shkresën nr */*** prot datë 9.9.2019 
42 Fotokopje të librazave të punës për E.Rr 
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2.4 Nga hetimi administrativ  është administruar dokumentacioni nga institucionet/organet 

ligjzbatuese për të ardhurat e përfituara nga bashkëshortja e subjektit të vlerësimit ndër vite, të 

cilat janë vetëm të natyrës “të ardhura nga punësimi”.  Këto të ardhura të përfituara, janë konstatuar 

të ligjshme sepse janë konfirmuar nga institucionet ligjzbatuese në Republikën e Shqipërisë dhe 

janë marrë në konsideratë në përgatitjen e pasqyrës “të ardhura-shpenzime”. 

 

2.5 Komisioni pasi shqyrtoi dhe analizoi provat e administruara gjatë hetimit administrativ, arrin 

në përfundimin se deklarimi i bashkëshortes së subjektit të vlerësimit përputhet me 

dokumentacionin e grumbulluar dhe administruara, nuk ka kryer deklarim të rremë në lidhje me 

të ardhurat e përfituara ndër vite dhe nuk ka kryer fshehje të pasurisë, të cilat janë krijuar me këto 

të ardhura.  

 

Detyrimet financiare ndaj personave juridikë dhe fizikë 

 

3. Bashkëshortja e subjektit të vlerësimit ka deklaruar në deklaratën e pasurisë në seksionin “ 

Detyrime financiare ndaj personave juridikë dhe fizikë” dhe seksioni “Të dhëna 

konfidenciale” detyrime financiare si vijon: 

 

Detyrim financiar i prapambetur nga shuma e investuar nga shtetasi L.M USA, ku 

deklaruesja është përfaqësuese në Shqipëri e shtetasit amerikan sipas sqarimeve të dhëna 

në tabelën e të dhënave konfidenciale. Vlera 23 859 USD.  

Seksioni: Të dhëna Konfidenciale:  

“...I kam marrë hua Kunatit tim, bashkëshortit të motrës sime L.M. USA shumën 89 859 

USD. Pas lidhjes së një akt marrëveshje bashkëpunimi me shoqërinë ndërtuese *** SHPK, 

marrëveshje e lidhur para noterit A.T nr ** kol nr ***/* kol datë 30.7.2008, kjo 

marrëveshje nuk ka funksionuar dhe nga shoqëria ndërtuese E***Shpk, më datë 2.2.2010 

është kthyer shuma 66 000 USD duke deklaruar prishjen e kontratës dhe marrjen përsipër 

të kthimit të shumës së mbetur prej 23859 USD si dhe njohjen e fitimit të munguar dhe 

dëmit të shkaktuar në Akt Marrëveshjen bashkëlidhur, kjo si detyrim që rrjedh nga prishja 

e kontratës midis palëve. (Bashkëlidhur një fotokopje e transaksionit financiar *****Bank, 

bazuar në aktmarrëveshjen e anulluar të bërë po para noterit A.T me nr **** rep nr ***/* 

kol datë 25.3.2011.) Aktualisht shoqëria është në falimentim dhe asgjë nga sa parashikohet 

në aktmarrëveshje (Anullim kontrate ) nuk është zgjidhur.  

Për vitin 2011 deri në vitin 2018 dhe aktualisht në lidhje me detyrimet që lidhen me 

aktmarrëveshje, nuk është përmbushur asnjë veprim financiar midis palëve. 

Shënim! Për të gjithë këtë aktmarrëveshje administrohet një dokumentacion i detajuar 

shkresor i përpiluar pranë zyrës noteriale, dokumenta të cilat i gjeni bashkëlidhur 

deklarimit.  

Vlera e detyrimit 23859 USD.  

 

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

 

3.1 deklaratën e pasurisë dhe dokumentacionin bashkëlidhur43 

                                                 
43 Akt marrëveshje nr *** rep, nr ***/*kol datë 30.7.2008 në zyrën noteriale A.A, nëpërmjet së cilës shtetësja E. Rrumbullaku do të derdhë tek subjekti ndërtues***** shpk vlerën 89 859 USD në këmbim të 359 m2 apartament. Sipërfaqet 

e apartamenenteve do të përcaktohen nga palët në marrëveshje: Anullim Kontrate nr ***rep dhe nr ***/* kol datë 25.3.2011 në zyrën noteriale të A.T ku evidentohet se aktmarrëveshja është shkelur nga shoqëria **** shpk, e cila nuk 

ka zbatuar kushtet e vendosura dhe detyrohet ti ktheje vlerën 89 859 $. Aktualisht shoqëria ****shpk i ka kthyer vlerën 66 065 $: Certifikata e lindjes së shtetases E. Rrumbullaku: Dokumenti bankar i ***** ku evidentohet se shtetasi 

L,M me urdhërxhirimin nr *****ka derdhur në llogarinë  nr ****** të E. Rrumbullaku vlerën prej 89 994 $ më datë 21.2.2008:Dokumenti bankar i ***** ku evidentohet se subjekti ****shpk me urdhërxhirimin ka derdhur në llogarinë  

nr ***** të E. Rrumbullaku vlerën prej 66 000 $ më datë 2.2.2010 me përshkrim “rikthim fondesh për prishje kontrate”: Dokumenti bankar i ****** ku evidentohet se E. Rrumbullaku ka derdhur në llogarinë  e shtetasit L.M pranë 
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3.2 dokumentacioni i administruar nga Komisioni 

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

pyetjeve të dërguara nëpërmjet postës elektronike44. 

 

b. Hetimi i kryer nga Komisioni .  

3.4 Komisioni ka kryer hetimin administrativ të thelluar duke administruar dokumentacionin nga 

institucionet/organet ligjzbatuese dhe nga personat e tjerë të lidhur me subjektin e vlerësimit si 

vijon:  

 

3.4.1. ILDKPKI me shkresën nr ****/*prot datë 21.6.2019 informon Komisionin se subjekti i 

vlerësimit Muhamet Rrumbullaku ka qenë deklarues në ILDKPKI dhe bashkëlidhë deklaratat e 

dorëzuara ndër vite dhe konkretisht 2005÷2013 dhe vitet 2017, 2019. Në deklaratën e vitit 2008 

(transferta-kalimi i mjeteve monetare nga shtetasi L.M te shtetësja E.Rrumbullaku) dhe të vitit 

2010 (kalimi i mjeteve monetare nga shtetësja E.Rrumbullaku te shtetasi L.M) subjekti i vlerësimit 

ka bërë të njëjtin deklarim dhe përputhet me deklarimin e dhënë në deklaratën e pasurisë të 

bashkëshortes së subjektit të vlerësimit, sipas Ligjit nr 12/2018 i ndryshuar (Veting). 

 

3.4.2. Institucioni ligjzbatues me shkresën nr *** prot datë 5.7.2019 informon Komisionin se 

sipas raportimeve nga Banka *****, shtetësja E. Rrumbullaku është përfituese e vlerës 66 000 

USD, të cilën e ka përfituar nga subjekti **** shpk “rikthim fondesh”. 

 

3.4.3. Banka *** me shkresën nr **/*****/* prot datë 12.7.2019 informon Komisionin se E. 

Rrumbullaku ka pasur llogari bankare dhe bashkëlidhë kopje të dokumentit bankar (statement of 

Accounts ( lëvizjet në llogari bankare)). Nga shqyrtimi i dokumentacionit konstatohet se kjo llogari 

është hapur më datë 14.2.2008 për të kryer transfertën 89 859 USD ndaj subjektit ****Shpk për 

blerje ambjenti. Referenca e veprimit ***** datë 21.2.2008. Gjithashtu konstatohet më datë 

10.2.2010 edhe transferta kundrejt shtetasit L.M. në vlerën 66 000 $ me përshkrimin “turn back of 

funds as per contract cancelation”. 

 

3.4.4. Noter A.A. me shkresën e datës 30.8.2019, informon Komisionin se personat e lidhur me 

subjektin e vlerësimit kanë kryer veprime noteriale dhe bashkëlidhë dokumentacionet si vijon:  

i. Aktmarrëveshje bashkëpunimi dhe investimi të përbashkët  në fushën e ndërtimit, nr *** 

rep dhe nr *** kol e lidhur më datë 30.7.2008. Palët e aktmarrëveshjes janë shoqëria *** 

shpk me seli në Tiranë, dhe E. Rrumbullaku. Bashkëshortja e subjektit të vlerësimit E. 

Rrumbullaku investon vlerën 89859 Dollarë për përfitimin e apartamenteve me sipërfaqe 359 

m2 . Kësaj Aktmarrëveshje i bashkëlidhen edhe dokumentat justifikues. 45.   

ii. Anullim Kontrate me nr **** rep dhe nr **** kol datë 25.3.2011, e cila shërben si anullim 

i aktmarrëveshjes së bashkënumit dhe investimit të përbashkët në fushën e ndërtimit me nr 

*** rep dhe nr **** kol datë 30.7.2008 e nënshkruar nga palët ***shpk dhe E. Rrumbullaku. 

Nga shqyrtimi i anullimit të kontratës konstatohet se shoqëria ****shpk i ka kthyer shumën 

                                                 
bankës ****. New York NY US vlerën prej 66 000 $ më datë 10.2.2010 me përshkrimin  “turn back of funds as per contract cancelation”: Dokumenti i bankës ***. New York NY US të shtetasit L.M.: Levizjet bankare ( statement 

bank) të ***Bank. 
44  Shpjegim, mbi veprimet e marrëdhënieve financiare të bashkëshortes dhe shtetasin L.M: Vërtetimi, mbi të ardhurat e depozituara në bankën ***Bank New York, për vitin 2008: Vërtetime për të ardhurat vjetore vitet 
2004,2005,2006,2007 dhe 2008  të përkthyera e noterizuara në zyrën noteriale me përkthyes A.A  me NIUS ****** dhe noter A.B. 

 
45 rregjistruar si person juridik me Vendim të Gjykatës së Parë nr ***: Shoqëria ***SHPK ushtron aktivitetin në fushën e ndërtimit  në bazë të lejes së ndërtimit miratuar me Vendimin nr * datë 11.9.2006 të KRRT-së Bashkia ***: -

Leje e ndërtimit  me vendim KRRT-së Bashkia ***, me objekt ndërtim godine me 11 kate mbi tokë me funksion banimi: Mandat i bankës **** i xhirimit të vlerës 89 859 USD: Vendimi i KRRT-së nr * datë 10.2.2006 i Bashkisë ***.  
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66 065 USD dhe i detyrohet 23794 USD, gjithashtu shoqëria ***shpk detyrohet ti kalojë 

brenda datës 10.5.2011, gjobë prej 15000 USD për prishje të kontratës. Nëse vlerat nuk do 

të paguhen brenda datës së përcaktuar atëherë shoqëria do të paguaj penalitet 0.3% në ditë të 

vlerës së papaguar deri në momentin e pagimit. 

iii. Deklaratë noteriale  me nr *** rep dhe nr *** kol e datës 22.9.2011, nëpërmjet së cilës 

Muhamet Rrumbullaku dhe E. Rrumbullaku, japin miratimin që fëmija M Rrumbullaku gjatë 

kohës së qëndrimit në SHBA të jetë në kujdestarinë e shtetasve R.M dhe L.M. kësaj deklarate 

i bashkëlidhen dhe fotokopje të pashaportave. 

 

3.4.5 Shtetasi L.M. (bashkëshorti i motrës së bashkëshortes, së subjektit të vlerësimit) 

konstatohet se ka pasur burime financiare të ligjshme, për kryerjen e transaksionit në vlerën 89859 

Dollarë, e cila vërtetohet me vërtetimin mbi të ardhurat e depozituara në bankën C**** N.A.New 

York, për vitin 2008, dhe me vërtetimet për të ardhurat vjetore për vitet 2004, 2005, 2006, 2007 

dhe 2008, të cilat u depozituan në Komision të përkthyera dhe noterizuara në zyrën noteriale me 

përkthyes A. A.  me NIUS L*****A dhe noter A.B.  
 

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

subjekti i vlerësimit dhe personat e lidhur me të si edhe ato të administruara gjatë hetimit 

arrin në përfundim se subjekti i vlerësimit ka bërë deklarim të saktë dhe nuk ka kryer 

fshehje të detyrimit financiarë, në përputhje me Ligjin 12/2018, i ndryshuar.  

 

 

I BIRI I SUBJEKTIT TË VLERËSIMIT;  M.M. RRUMBULLAKU 

 

Deklarimi i pasurisë dhe burimi i krijimit; 

 

31. I Biri i subjektit të vlerësimit,  M.M.Rrumbullaku, ka deklaruar në deklaratën e pasurisë në 

zbatim të Ligjit nr 12/2018 si vijon; 
 

1. Blerje Automjeti Tip ***, me targë **** e vit prodhimi 1995, për përdorim vetjak nga 

M.M Rrumbullaku lindur e banues në Lagjen ****, Rruga ***, Banese Private nr *** 

njësia bashkiake nr *, Bashkia *****. Veprimet noteriale të kryera në vitin 2013, kryer 

veprimet përkatëse në DPSHTRR (humbur dokumentat për saktësimin e informacionit 

mbi noterin dhe vlerën e blerjes). 

   Burimi i krijimi: Nga kursimet familjare dhe qeraja e banesës 

   Pjesa në % 100%. 

 

Shitje Automjeti Tip ***, me targë **** e vit prodhimi 1995, për përdorim vetjak nga 

M.M. Rrumbullaku te K.R.B. lindur e banues në lagjen ****, banesë private. Njësia 

bashkiake nr *, Bashkia ****. Veprimet noteriale të kryera më datë 16.12.2013 nga 

noterja SH.Gj.  kryer veprimet përkatëse, në DPSHTRR nga pala blerëse 

Vlera 1400 (një mijë e katërqind) Euro 

Pjesa në %: 100% 

 

a. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për vërtetimin e faktit të deklaruar administroi;  
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1.1 deklaratën e pasurisë dhe dokumentacionin bashkëlidhur46 

1.2 dokumentacioni i administruar nga Komisioni 

 

b. Hetimi i kryer nga Komisioni .  

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

targa ****, në lidhje me ekzistencën e pasurisë  janë administruar dokumentacionet nga 

institucionet / organet ligjzbatuese nga të cilat konstatohet:  

 

1.3.1 DPSHTRR me shkresën me shkresën nr ****/* prot datë 12.7.2019  informon Komisionin 

se shtetasi M. Rrumbullaku ka pasur të rregjistruara automjetet me targë AA***FP, AC***XA. 

Bashkëlidhë gjithë dokumentacionet e nevojshme për çdo automjet të rregjistruar. Nga shqyrtimi 

i dokumentacionit për automjetin konstatohen të dhënat, Marka ****Numri i identifikimit të mjetit 

(numri i shasisë )*****, Tipi *****, Targa AC***XA, viti i prodhimit 1995.  

 

1.3.2 Ministria e Drejtësisë me shkresën nr ****/* prot datë 8.7.2019, informon Komisionin, se 

për periudhën e kërkimit të të dhënave nga 1.3.2013 - 3.7.2019, shtetasi M. Rrumbullaku ka kryer 

veprime noteriale, midis tjerëve edhe pranë noterëve Sh.GJ. dhe V.H.  

 

1.3.3 Noter V.H. pa shkresë përcjellëse, më datë 2.9.2019, përcjellë vetëm kontratë shitblerje.  

Nga shqyrtimi i dokumentacionit konstatohet se i biri i subjektit të vlerësimit, M.Rrumbullaku me 

kontratën nr *** rep dhe nr *** kol  datë 12.11.2013, ka blerë automjetin me të dhënat: Automjet 

Marka *****, Tipi *****, Targa AC***XA, numri i identifikimit të mjetit (shasi)  ******, Viti i 

prodhimit 1995. Çmimi i blerjes 300 000 Lekë. Bashkëlidhë gjithë dokumentacionet që 

shoqërojnë kontratën. 

 

1.3.4 Noter Sh.Gj. me shkresën e datës 27.8.2019, infomon Komisionin duke bashkëlidhur 

dokumentacionet midis të cilave gjendet Kontratë shitblerje automjeti nr *** rep dhe nr **** kol 

datë 16.12.2013  nëpërmjet së cilës i biri i subjektit të vlerësimit M. Rrumbullaku është në cilësinë 

e palës blerëse dhe objekti i kontratës është automjeti Marka *****, Tipi *****, Targa AC***XA, 

numri i identifikimit të mjetit (shasi)  ******, Viti i prodhimit 1995. Vlera e shitjes është 1400 

Euro e përkthyer në monedhën vendase është 196 756 Lekë  

 

1.3.5 ILDKPKI me shkresën nr ****/*prot datë 21.6.2019 informon Komisionin se subjekti i 

vlerësimit Muhamet Rrumbullaku ka qenë deklarues në ILDKPKI dhe bashkëlidhë deklaratat e 

dorëzuara ndër vite dhe konkretisht 2005÷2013 dhe vitet 2017, 2019. Në deklaratën e vitit 2013 

(blerja dhe shitja e pasurisë) subjekti i vlerësimit ka kryer të njëjtin deklarim dhe përputhet me 

deklarimin e dhënë në deklaratën e pasurisë sipas Ligjit nr 12/2018 i ndryshuar (Veting). 

 

1.4. Komisioni konstaton se në lidhje me burimet financiare të krijimit i biri i subjektit të 

vlerësimit ka deklaruar si burim të ardhurat e krijuara nga kursimet familjare. Komisioni ka 

administruar dokumentacionet e të ardhurave të përfituara ndër vite për subjektin e vlerësimit dhe 

personat e lidhur me të, nga institucionet ligjzbatuese në vend, të cilat janë marrë në konsideratë 

në përgatitjen e analizës financiare. Të ardhurat neto të përfituara nga subjekti i vlerësimit në 

                                                 
46 Historiku i mjetit që ka pasur në pronësi sipas shkresës së DPSHPTRR nr ***/* prot dt 28.2.2019 
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momentin blerjes së automjetit 12.11.2013  konstatohen të ligjshme dhe të mjaftueshme për të 

kryer transaksionin e blerjes së pasurisë së luajtshme me vlerë 300 000 ( tre qind mijë ) Lekë. 

 
Burimi; Të dhënat e grumbulluara nga hetimi administrativ 

 

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

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

të vlerësimit për pasurinë e luajtshme, lloji “Automjet” me targa AC***XA, përputhet me 

dokumentacionin e administruar gjatë hetimit administrativ. I biri i subjektit të vlerësimit 

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

12/2018 i ndryshuar.  Burimi i krijimit të kësaj pasurie rezulton të jetë i ligjshëm dhe i 

mjaftueshëm në lidhje me kursimet familjare.  

 

2. Blerje Automjeti Tip ***, me targë A *** U e vit prodhimit 2007, emërtimi tregtar 

****, për qëllime biznesi familjar.   

Burimi i krijimit: Nga kursimet familjare dhe të ardhurat e punësimit. Dhuruar me 

aktin noterial nr *** rep. nr ***/* kol datë 1.6.2018, të noterit A.T, personit  fizik E*** 

Rrumbullaku.  

Vlera 2480 euro 

Vlera në % 100%.  

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

 

2.1 deklaratën e pasurisë dhe dokumentacionin bashkëlidhur47 

2.2 dokumentacioni i administruar nga Komisioni 

 

b. Hetimi i kryer nga Komisioni .  

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

targa ****, në lidhje me ekzistencën e pasurisë  janë administruar dokumentacionet nga 

institucionet / organet ligjzbatuese nga të cilat konstatohet:  

 

2.3.1 DPSHTRR me shkresën me shkresën nr ****/* prot datë 16.10.2019 informon Komisionin 

se shtetasi M. Rrumbullaku, i biri i subjektit të vlerësimit, ka pasur të rregjistruar edhe automjetin 

me targë ***** dhe bashkëlidhë gjithë dokumentacionin. Nga shqyrtimi i dokumentacionit për 

automjetin konstatohen të dhënat: Marka ****Numri i identifikimit të mjetit (numri i shasisë 

)*****, Tipi *****, Targa ****,  Viti i prodhimit 2007. Aktualisht mjeti është me Targa ***** 

dhe është dhuruar personit fizik me emërtimin tregëtar “*****.**” sipas kontratës nr ***rep, nr 

*** kol datë 1.6.2018.  

 

                                                 
47 Historiku i mjetit që ka pasur në pronësi sipas shkresës së DPSHPTRR nr ***/* prot dt 28.2.2019 

(+)Rezultati Financiarë progresive deri 2012 4,878,460.45       

(+)Të ardhurat e vitit 2013 3,337,804.19       

(-)Shpenzimet e vitit 2013 957,641.00          

(-)Shpenzime për blerje pasuri të luajtshme 418,650.00          

(-)Shpenzime për blerje pasuri të luajtshme 560960.00

(-)Shpenzime për blerje pasuri të luajtshme 300000.00

(=)Diferenca (rezultati Financiare) 5,979,013.64       

Pasqyra e të ardhura shpenzimeve
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2.3.2 Ministria e Drejtësisë me shkresën nr ****/* prot datë 8.7.2019, informon Komisionin, se 

për periudhën e kërkimit të të dhënave nga 1.3.2013 - 3.7.2019, shtetasi M. Rrumbullaku ka kryer 

veprime noteriale, midis tjerëve edhe pranë noterëve A.T.  

 

2.3.3 Noter A.T. me shkresën e datës 30.8.2019, informon Komisionin duke bashkëlidhur 

dokumentacionet midis të cilave gjendet Kontratë Dhurimi automjeti nr **** rep dhe nr **** kol, 

datë 1.6.2018, nëpërmjet së cilës i biri i subjektit të vlerësimit M.Rrumbullaku i dhuron pasurinë 

e luajtshme, Personit fizik “E*** Rrumbullaku” me NIUS *******, emri tregëtar “*****.**” me 

seli Njësia Administrative nr *, ******. Objekti është automjeti me të dhënat  Marka *****, Tipi 

****, targa ****, numri i shasisë *******, Viti i prodhimit 2007.  Dhuruesi deklaron se vlera e 

mjetit është 2 480 Euro e përkthyer në monedhën vendase është 306 156 Lekë. Bashkëlidhë 

gjithë dokumentacionin që shoqëron këtë lidhje kontrate. Shqyrtimi i tyre evidenton se i biri i 

subjektit të vlerësimit e ka blerë pasurinë e luajtshme më datë 1.6.201848.  

2.3.4 ILDKPKI me shkresën nr ****/*prot datë 21.6.2019 informon Komisionin se subjekti i 

vlerësimit Muhamet Rrumbullaku ka qenë deklarues në ILDKPKI dhe bashkëlidhë deklaratat e 

dorëzuara ndër vite dhe konkretisht 2005÷2013 dhe vitet 2017, 2019. Në deklaratën e vitit 2019 

(ku evidentohet deklarimi i blerjes dhe dhurimi i pasurisë) subjekti i vlerësimit ka kryer të njëjtin 

deklarim dhe përputhet me deklarimin e dhënë në deklaratën e pasurisë sipas Ligjit nr 12/2018 i 

ndryshuar (Veting). 

 

2.4. Komisioni konstaton se në lidhje me burimet financiare të krijimit i biri i subjektit të 

vlerësimit ka deklaruar si burim të ardhurat e krijuara nga kursimet familjare. Komisioni ka 

administruar dokumentacionet e të ardhurave të përfituara ndër vite për subjektin e vlerësimit dhe 

personat e lidhur me të, nga institucionet ligjzbatuese në vend, të cilat janë marrë në konsideratë 

në përgatitjen e analizës financiare. Të ardhurat neto të përfituara nga subjekti i vlerësimit në 

momentin blerjes së automjetit në vitin 2018  konstatohen të ligjshme dhe të mjaftueshme për të 

kryer transaksionin e blerjes së pasurisë së luajtshme me vlerë 306 156 ( tre qind e gjashtë mijë e 

një qind e pesë dhjetë e gjashtë ) Lekë. 

 
Burimi; Të dhënat e grumbulluara nga hetimi administrativ 

 

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

ato të administruara gjatë hetimit arrin në përfundimin, se deklarimi i të birit të subjektit të 

vlerësimit për pasurinë e luajtshme, lloji “Automjet” me targa *****, përputhet me 

dokumentacionin e administruar gjatë hetimit administrativ. I biri i subjektit të vlerësimit ka 

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

i ndryshuar.  Burimi i krijimit të kësaj pasurie rezulton të jetë i ligjshëm dhe i mjaftueshëm në 

lidhje me kursimet familjare.  

                                                 
48 Dokumenti i blerjes së automjeti nga furnitorë të huaj, fatura e çdoganimit të automjetit.  
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3. Blerje Automjeti Tip ****, me targë ****, e vit prodhimit 2008, emërtimi tregtar 

****, për qëllime biznesi familjar.  

Burimi i krijimit : Nga kursimet familjare dhe të ardhurat e punësimit. 

dhuruar me aktin noterial nr **** rep, nr ***/* kol datë 1.6.2018 të noterit A.T. 3430 

Euro 

Pjesa në %: 100%. 

 

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

 

3.1 deklaratën e pasurisë dhe dokumentacionin bashkëlidhur49 

3.2 dokumentacioni i administruar nga Komisioni 

 

b. Hetimi i kryer nga Komisioni .  

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

targa ****, në lidhje me ekzistencën e pasurisë  janë administruar dokumentacionet nga 

institucionet / organet ligjzbatuese nga të cilat konstatohet:  

 

3.3.1 DPSHTRR me shkresën me shkresën nr ****/* prot datë 16.10.2019 informon Komisionin 

se shtetasi M. Rrumbullaku, i biri i subjektit të vlerësimit, ka pasur të rregjistruar edhe automjetin 

me targë ***** dhe bashkëlidhë gjithë dokumentacionin. Nga shqyrtimi i dokumentacionit për 

automjetin konstatohen të dhënat: Marka ****Numri i identifikimit të mjetit (numri i shasisë 

)*****, Tipi *****, Targa ****,  Viti i prodhimit 2008. Aktualisht mjeti është me Targa ***** 

dhe është dhuruar personit fizik me emërtimin tregëtar “*****.**” sipas kontratës nr ***rep, nr 

*** kol datë 1.6.2018.  

 

3.3.2 Ministria e Drejtësisë me shkresën nr ****/* prot datë 8.7.2019, informon Komisionin, se 

për periudhën e kërkimit të të dhënave nga 1.3.2013 - 3.7.2019, shtetasi M. Rrumbullaku ka kryer 

veprime noteriale, midis tjerëve edhe pranë noterëve A.T.  

 

3.3.3 Noter A.T. me shkresën e datës 30.8.2019, informon Komisionin duke bashkëlidhur 

dokumentacionet midis të cilave gjendet Kontratë Dhurimi automjeti nr **** rep dhe nr **** kol, 

datë 1.6.2018, nëpërmjet së cilës i biri i subjektit të vlerësimit M.Rrumbullaku i dhuron pasurinë 

e luajtshme, Personit fizik “E*** Rrumbullaku” me NIUS *******, emri tregëtar “*****.**” me 

seli Njësia Administrative nr *, ******. Objekti është automjeti me të dhënat  Marka *****, Tipi 

****, targa ****, numri i shasisë *******, Viti i prodhimit 2008.  Dhuruesi deklaron se vlera e 

mjetit është 3 430 Euro e përkthyer në monedhën vendase është 423 433.5 Lekë. Bashkëlidhë 

gjithë dokumentacionin që shoqëron këtë lidhje kontrate. Shqyrtimi i tyre evidenton se i biri i 

subjektit të vlerësimit e ka blerë pasurinë e luajtshme më datë 22.5.2018.  

3.3.4 ILDKPKI me shkresën nr ****/*prot datë 21.6.2019 informon Komisionin se subjekti i 

vlerësimit Muhamet Rrumbullaku ka qenë deklarues në ILDKPKI dhe bashkëlidhë deklaratat e 

dorëzuara ndër vite dhe konkretisht 2005÷2013 dhe vitet 2017, 2019. Në deklaratën e vitit 2019 

(ku evidentohet deklarimi i blerjes dhe dhurimi i pasurisë) subjekti i vlerësimit ka kryer të njëjtin 

                                                 
49 Historiku i mjetit që ka pasur në pronësi sipas shkresës së DPSHPTRR nr ***/* prot dt 28.2.2019 : : Fatura e blerjes në gjermanisht, fletë çdoganimi ( automjeti **** dt e blerjes 22.5.2018) 
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deklarim dhe përputhet me deklarimin e dhënë në deklaratën e pasurisë sipas Ligjit nr 12/2018 i 

ndryshuar (Veting). 

 

3.4. Komisioni konstaton se në lidhje me burimet financiare të krijimit i biri i subjektit të 

vlerësimit ka deklaruar si burim të ardhurat e krijuara nga kursimet familjare. Komisioni ka 

administruar dokumentacionet e të ardhurave të përfituara ndër vite për subjektin e vlerësimit dhe 

personat e lidhur me të, nga institucionet ligjzbatuese në vend, të cilat janë marrë në konsideratë 

në përgatitjen e analizës financiare. Të ardhurat neto të përfituara nga subjekti i vlerësimit në 

momentin blerjes së automjetit në vitin 2018  konstatohen të ligjshme dhe të mjaftueshme për të 

kryer transaksionin e blerjes së pasurisë së luajtshme me vlerë 423 433.5 ( katër qind e njëzet e tre 

mijë e katër qind e tri dhjetë e tre pikë pesë ) Lekë . 

 

 
Burimi; Të dhënat e grumbulluara nga hetimi administrativ 

 

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

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

të vlerësimit për pasurinë e luajtshme, lloji “Automjet” me targa *****, përputhet me 

dokumentacionin e administruar gjatë hetimit administrativ. I biri i subjektit të vlerësimit 

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

12/2018 i ndryshuar.  Burimi i krijimit të kësaj pasurie rezulton të jetë i ligjshëm dhe i 

mjaftueshëm në lidhje me kursimet familjare.  

 

4. Gjendje në llogarinë bankare të M.M. Rrumbullaku, në shifrën e cituar 

administruar në llogarinë rrjedhëse në Bankën ***** për periudhën analizuese të 

marrëdhënies së punës deri në dt 31.1.2019, është krijuar nga të ardhura nga paga, 

shpërblime dhe vlera e shlyerjes së detyrimit nga shoqëria ******: 

Vlera 1 312 613.38 lekë 

Pjesa në % : 100% 

 

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

 

4.1 deklaratën e pasurisë dhe dokumentacionin bashkëlidhur50 

4.2 dokumentacioni i administruar nga Komisioni 

 

b. Hetimi i kryer nga Komisioni .  

                                                 
50 Ekstraktin bankar të ***** Bank  

 



38 
 

4.3 Nga hetimi administrativ  për pasurinë e luajtshme “Llogari rrjedhëse bankare”, në lidhje me 

ekzistencën e pasurisë  është administruar dokumentacioni nga i cili konstatohet:  

 

4.3.1 Banka ****** me shkresën nr ****/* prot datë 5.7.2019, informon Komisionin se subjekti 

i vlerësimit Muhamet Rrumbullaku dhe personat e lidhur me të, janë klient të bankës dhe 

bashkëlidhë CD me lëvizjet e detajuara të llogarive.  

Pas shqyrtimit të dokumentacionit konstatohet se shtetasi M.M. Rrumbullaku ( i biri i subjektit të 

vlerësimit) është mbajtës i llogarisë ******, monedha Lekë dhe mbajtës i llogarisë nr *****, 

monedha Euro. Këto evidentohen si llogari rrjedhëse, në të cilat kryen veprimet për pagesën e 

punësimit ( pagat). Gjendja e llogarive paraqitet si vijon: 

i. Llogaria nr ***-ALL-***  ka gjendje  

në datën 21.1.2019 në vlerën 1 374 829.2 Lekë ( data e fillimit të marrëdhënies së punës 

dhe lindja e detyrimit për deklarim të pasurisë sipas Ligjit nr 12/2018 i ndryshuar.) 

në datën 21.2.2019 në vlerën 1 264 972.3 (një milion e dy qind e gjashtë dhjetë e katër mijë 

e nëntëqind e shtatë dhjetë e dy pikë tre) Lekë. (data e dorëzimit të deklaratës së pasurisë) 

në datën 5.2.2019 në vlerën 1 312 613.38 lekë 

ii. Llogaria nr ***-EUR-*** ka gjendje në vlerën 0(zero) Euro. 

Për llogarinë në monedhën lekë, konstatohet se ka një diferencë midis vetëdeklarimit dhe gjendjes 

së llogarisë në vlerën 47 641.08  Lekë, (më e madhe), e cila është e shkaktuar për arsye se gjendja 

e pasqyruar në deklaratën e pasurisë nga i biri i subjektit të vlerësimit, i përket përpara datës së 

dorëzimit të deklaratës së pasurisë 21.2.2019. Këto janë të pranueshme për sa kohë, nuk kanë dijeni 

dhe nuk kanë njohuritë në fushën ekonomike.  

 

4.4 Komisioni në lidhje me ekzistencën e burimit të krijimit konstaton nga analizimi i veprimeve 

bankare të kryera, se janë veprime bankare të kalimit të të ardhurave nga punësimi (pagat), dhe si 

rrjedhojë mjetet monetare gjendje në llogari konsiderohen të ligjshme në bazë të Ligjit 12/2018 i 

ndryshuar, sepse të ardhurat nga punësimi, janë konfirmuar edhe nga institucionet ligjzbatuese në 

vend.   

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

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

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

të jetë i ligjshëm pasi rrjedhë nga kompesimi për punësimin (paga). Nuk ka kryer fshehje 

të pasurisë dhe nuk ka kryer deklarim të rremë. 

 

Deklarimi i të ardhurave nga veprimtaria private dhe ose publike.  

 

32. I biri i subjektit të vlerësimit M.M. Rrumbullaku ka deklaruar në deklaratën e pasurisë në 

seksionin “Angazhime dhe veprimtari private dhe / ose publike”, të ardhura të përfituara në vite, 

si vijon:  

 

5. Të ardhura nga shitja e automjetit Tip **** me targë AC ***XA, e vitit të prodhimit 

1995, për përdorim vetjak, nga M***Rrumbullaku tek shtetasi K.R.B., lindur e 

banues në Lagjen*****Tiranë. Veprimet noteriale të kryera më datë 16.12.2013 nga 

noterja  SH.Gj., kryer veprimet përkatëse në D.P.SH.T.Rr. nga pala blerëse. Vlera 

1400 euro. 
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Të ardhura  të qarkulluara në ****, nga punësimi provizor dhe dhënia me qira e 

sipërfaqes prej 50 m2, kati i parë, në pronën e M****P****D****, tezja e personit të 

lidhur me deklaruesin, pronë e cila ndodhet në rrugën *****, ndërtim i emërtuar me 

nr *** (ngjitur me banesën e deklaruesit në krahun verior), dhënë me qira me prokurë 

të posacme nr *** rep, nr **** kol dt 19.3.2012, të noteres A**** N****, për 

administrimin e përfaqësimit të djalit M**** Muhamet Rrumbullaku nga 1 Mars i 

vitit 2012, për një periudhë 3-vjecare  nga subjekti tregtar SHoqëria E*** shpk nr 

Nipti ******. Vlera financiare mujore e qerase është 50000 lekë në muaj neto. Te 

ardhurat te cilat derdhen ne llogarine bankare te M**** Rrumbullaku ne Banken 

***** ( Kjo e ardhur i kalohet e plotë pronares së ambjentit znj M.P. D.) (afati i 

kontratës periudhën Mars 2012÷Mars 2015). Arsyeja e përfaqësimit me prokurë: Për 

shkak të pamundësisë së ndjekjes së veprimeve pasi jeton dhe banon në qytetin e 

******, e punësuar në këtë qytet. Të ardhura të deklaruara dhe nga ana e saj në interes 

të procesit të vetingut. Vlera 1 833 667 Lekë.  

 

Të ardhura të qarkulluara në **** nga dhënia me qira e e sipërfaqes prej 50 m2, kati 

i parë, në pronën e M****P****D****, tezja e personit të lidhur me deklaruesin, pronë e 

cila ndodhet në rrugën *****, ndërtim i emërtuar me nr *** (ngjitur me banesën e 

deklaruesit në krahun verior), dhënë me qira me prokurë të posacme nr *** rep, nr 

**** kol dt 19.3.2012, të noteres A**** N****, për administrimin e përfaqësimit të 

djalit M**** Muhamet Rrumbullaku nga Mars i vitit 2012, për një periudhë 3-vjecare  

Fondacionit N*****. Vlera financiare mujore e qerase eshte neto 30 000 Lekë në 

muaj. Të ardhura të cilat derdhen në llogarinë bankare të M***Rrumbullaku në 

Bankën ****. Kjo e ardhur i kalohet e plotë pronares së ambjentit znj. M.P.D( afati i 

kontratës 2017-2020). Arsye e përfaqësimit me prokurë: Për shkak të pamundësisë 

së ndjekjes së veprimeve pasi jeton dhe banon në qytetin e ******, e punësuar në 

këtë qytet. Të ardhura të deklaruara dhe nga ana e saj në interes të procesit të vetingut. 

Vlera e të ardhurave 330 000 Lekë 

 

Të ardhura të qarkulluara për periudhën Mars 2013-Janar 2019, në llogaritë personale 

të zotit M*** Rrumbullaku në llogaritë bankare pranë Bankës **** në lekë dhe në 

Euro, janë krijuar nga burime si paga djeta e shpërblime. Vlera 3 169 697, dhe 11 873 

euro.  

         Në vlerën e mësipërme bënë pjesë edhe të ardhurat në shumën 330 000 lekë si detyrim   

         ndaj M**** D*****, për shkak të kontratës së qirasë dhe prokurës së posacme.  

 

 

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

 

5.1 deklaratën e pasurisë dhe dokumentacionin bashkëlidhur51 

5.2 dokumentacioni i administruar nga Komisioni 

                                                 
51 Ekstraktin bankar të ***** Bank : Prokurë e posacme nr ****rep nr **** kol datë 19.3.2012, në të cilën M.M Rrumbullaku emërohet si përfaqësues i shtetases M.P.D.: Kontrata nr **** rep nr *** kol datë 20.3.2012  në të cilën M.M. 

Rrumbullaku është në cilësinë e përfaqësuesit të qeradhënëses M.P.D. kurse qeramarrës është shoqëria E**** shpk;  Kontratë qiraje me nr **** prot datë 2.2.2017: 



40 
 

5.3 dokumentacioni i administruar nga deklarimet e subjektit të vlerësimit dhënë Komisionit si 

përgjigje të pyetjeve të dërguara nëpërmjet postës elektronike52. 

 

b. Hetimi i kryer nga Komisioni .  

 

5.4 Komisioni kreu hetimin administrativ të thelluar, për të ardhurat e vetëdeklaruara nga I biri i 

subjektit të vlerësimit, duke administruar dokumentacionin nga institucionet ligjzbatuese dhe 

shoqëritë tregëtare në Republikën e Shqipërisë, për personat e lidhur dhe personat e tjerë të lidhur 

me subjektin e vlerësimit,  si vijon:  

 

1. Banka ****** me shkresën nr ****/* prot datë 5.7.2019, informon Komisionin se subjekti 

i vlerësimit Muhamet Rrumbullaku dhe personat e lidhur me të, janë klient të bankës dhe 

bashkëlidhë CD me lëvizjet e detajuara të llogarive. Nga shqyrtimi i dokumentacionit 

konstatohet se është llogari page dhe njëkohësisht ka kaluar rregullisht sipas kontratave 

vlera e qirasë 30000 Lekë në muaj nga shoqëria N***Sha. 

 

2. Banka *****, me shkresën nr **** prot datë 18.7.2019 informon Komisionin se shtetasi 

M.Rrumbullaku ka pasur llogari bankare dhe bashkëlidhë lëvizjet e bankës. Nga shqyrtimi 

i dokumentacionit konstatohet se ka qenë llogari page dhe njëkohësisht ka kaluar vlera e 

qirasë 50000 Lekë në muaj nga shoqëria E****Shpk dhe më pas nga shoqëria A***Sha . 

 

3. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, me shkresën nr ***/* prot datë 20.7.2019, 

informon Komisionin se shtetasi M.M.Rrumbullaku rezulton i punësuar për periudhën Maj 

2013, Shtator 2013÷Shkurt 2014, Mars 2015÷Tetor 2015, Prill 2016÷Mars 2019 dhe 

bashkëlidhë ekstraktin historik të punonjësit.  Për personat e tjerë të lidhur me subjektin e 

vlerësimit informon se shtetasi P.H.D nuk ka të dhëna për aktivitet tregëtar dhe  shtetësja 

D.S.D  nga verifikimi në sistem rezulton një subjekt me emër D.D me NIPT **** me 

statusin pasiv nga data 30.12.2012 në Drejtorinë Rajonale Tatimore Tiranë. 

 

4. ISSH me shkresën nr ****/* prot datë 8.7.2019, informon Komisionin se shtetasi M**** 

Rrumbullaku ka qenë i punësuar rregullisht dhe janë derdhur detyrimet ndaj shtetit për 

periudhën Maj 2013, Shtator 2013÷Shkurt 2014, Mars 2015÷Tetor 2015, Prill 

2016÷Mars 2019 dhe bashkëlidhë dokumentacionin. 

 

5. ILDKPKI me shkresën nr ****/*prot datë 21.6.2019 informon Komisionin se subjekti i 

vlerësimit Muhamet Rrumbullaku ka qenë deklarues në ILDKPKI dhe bashkëlidhë 

deklaratat e dorëzuara ndër vite dhe konkretisht 2005÷2013 dhe vitet 2017, 2019. Në 

deklaratën e vitit 2013, personi i lidhur me subjektin e vlerësimit M.M.Rrumbullaku ka 

bërë të njëjtin deklarim dhe përputhet me deklarimin e dhënë në deklaratën Vetting. 

 

6. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve me shkresën nr **** prot datë 23.10.2019 informon 

Komisionin se shoqëria N*** Sha me NIPT **** ka depozituar në sistemin online tatimor 

C@TS, kontratën e qirasë me shtetasen M.D. e përfaqësuar me prokurë të posaçme me nr 

                                                 
52 Vërtetimet e punës për shtetasen M.D. dhe Udhërat e punësimit ndër vite: Licensë për ushtrim aktiviteti tregtar në emër të D.D. (e ëma e M.D dhe e bashkëshortes së subjektit të vlerësimit E.D.) e rregjistruar në Gjykatën e Rrethit 

Tiranë me vendimin nr *** datë 17.4.2002 dhe e pajisur me Kod Fiskal *** me aktivitet tregti ambulant: Certifikatë e rregjistrimit në degën e tatimeve me nr serial *****. 
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*** rep dhe nr *** kol datë 19.3.2012 nga M.M. Rrrumbullaku me numër personal ***** 

me vlerë mujore qiraje 30 000 Lekë.  Drejtoria e Tatimeve infomon se nuk disponon 

informacion analitik lidhur me pagesat për tatimin mbi qiranë të ndarë sipas kontratave por 

shoqëria N**** Sha ka derdhur në mënyrë të rregullt tatimin mbi qiratë vjetore. Këtij 

informacioni i bashkëlidhet edhe Kontratën e Qirasë. Nga shqyrtimi i dokumentacionit 

konstatohet se përputhet me të dhënat e vetëdeklaruara nga I Biri i subjektit të vlerësimit.  

 

7. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve me shkresën nr ***/* prot datë 21.10.2019, 

informon Komisionin se shoqëria E****shpk me NIPT ****** ka paguar në mënyrë të 

rregullt tatimin mbi qiratë vjetore periudha 2012÷2014 dhe se nuk disponon informacion 

analitik lidhur me pagesat për tatimin mbi qiranë të ndarë sipas kontratave.  

 

8. N***sha, me shkresën nr **** prot. datë 16.10.2019, informon Komisionin se shtetasi 

M**** Muhamet Rrumbullaku rezulton përfaqësues i znj. M.D. me të cilën shoqëria N*** 

ka lidhur një kontratë qiraje datë 2.2.2017 me afat 3 vjecar për pasurinë e ndodhur në 

njësinë bashkiake nr *, objekt, kati i parë me sip 50 m2. Kjo kontratë është zgjidhur 

parakohe me kërkesë të qiradhënësit. Këtij informacioni shoqëria N***shpk i ka 

bashkëlidhur dokumentacionet, Kontratë qiraje me nr **** prot datë 2.2.2017; Prokurë të 

posaçme nr **** rep dhe nr **** kol datë 19.3.2012; Kërkesë për ndërprerje të njëanshme 

kontrate dhe ekstrakt i thjeshtë i shoqërisë NOA.  Nga shqyrtimi i dokumentacionit 

konstatohet se përputhen të dhënat e administruara në Komision me vetëdeklarimin e M.M 

Rrumbullaku. 

 

9. A*****sha, me shkresën nr ***/* prot datë 23.10.2018, informon Komisionin se më datë 

20.3.2012 ekziston një kontratë qiraje midis M.RRumbullaku dhe E*** Shpk me afat 3-

vjecar. Më datë 15.12.2014 është bërë një kontratë në të cilën pranohet transferimi i 

objekteve të mara me qira nga shoqëria  E**** shpk drejt shoqërisë A***** Sha. Si dhe 

bashkëlidh dy faturat Janar-Shkurt 2015, të paguara ndaj M. Rrumbullaku, kurse në Shkurt 

2015 është realizuar përfundimi i kontratës. A***Sha, këtij informacioni i bashkëlidhë 

gjithë dokumentacionin, nga shqyrtimi i të cilave, midis tjerave konstatohet53:  

i.Kontrata nr **** rep nr **** kol datë 20.3.2012  në të cilën shtetasi 

M.M.Rrumbullaku është në cilësinë e përfaqësuesit të qeradhënëses M.P.D. kurse 

qeramarrës është shoqëria E***** shpk. Objekti është dyqani i ndodhur në ***** 

me sip 50 m254 dhe qiraja mujore është 55 000 Lekë.  

ii.Shkresa nr ****prot datë 31.12.2014, “njoftim për përfundim kontrate” drejtuar nga 

A*****sha drejt M.M. Rrumbullaku ku informohet se më datë 28.2.2015 do të 

përfundojë kontrata e qirasë. 

iii. Fatura tatimore e shitjes me nr serie *******, nr fature ** datë 30.1.2015 për “Qira 

dyqani me vlerën 82500 Lekë, tatimi në burim 12375 dhe vlera neto 70125 Lekë 

iv.Fatura tatimore e shitjes me nr serie ******, nr fature ** datë 5.2.2015 për “Qira 

dyqani muaji shkurt me vlerën 55 000 Lekë, tatimi në burim 8250 dhe vlera neto 

46750 Lekë. 

                                                 
53 Hand –over protocol  i mbajtur në Tiranë më datë 15.10.2014 midis palëve Albtelecom sha dhe E**** Shpk  me objekt “Marrëveshje për përfundimin e marrëveshjes së tregëtisë dhe transferimin e dyqaneve” datë 

10.12.2014 ref nr **** për “Marrëveshjen”:Deklaratë për pranimin e transferimit mbajtur në Tiranë dt 17.12.2014 midis palëve A***** sha dhe E**** Shpk dhe M.M. Rrumbullaku nën cilësinë e qiradhënësit,  me 

objekt transferimin e kontratës nga E****shpk te A****sha në cilësinë e qiramarrësit: Proces verbal i dorëzimit të ambjentit datë 12.12.2014.  

 
54 në proces legalizimi vetëdeklarimi mban nr **** datë 20.3.2005 dhe praktika në Aluizëm Tiranë ***/*** dt 5.5.2011.  
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10. Noter M.Sh. me shkresën e datës 19.10.2019, informon Komisionin se pranë zyrës 

noteriale është kryer një veprim noterial “Kontratë qeraje” me nr *** rep nr *** kol datë 

20.3.2012 dhe bashkëlidhë dokumentat si vijon:  

Kontrata nr ***rep nr***kol datë 20.3.2012  në të cilën M.M. Rrumbullaku është 

në cilësinë e përfaqësuesit të qiradhënëses M.P.D. kurse qiramarrës është shoqëria 

E*** shpk. Objekti është dyqani i ndodhur në **** me sip 50 m2. Qeraja mujore 

është 55 000 Lekë. Si dhe specifikohet se detyrimet ndaj shtetit, secila palë merr 

përsipër ti likuidoj.  

Në zyrën noteriale A.A, është kryer veprimi noterial Prokurë e posaçme nr *** rep nr *** 

kol datë 19.3.2012, në të cilën M.M. Rrumbullaku emërohet si përfaqësues i shtetases 

M.P.D55.  

 

11. Komisioni nëpërmjet komunikimit elektronik më datë 10/10/2019, i kërkon subjektit të 

vlerësimit informacione si vijon:   

i. Të sillni fotokopje të librezës së punës, apo dokumentacion mbi të ardhurat e 

përfituara, për persona të tjerë të lidhur, konform ligjit 12/2018, 

ii. Të evidentoni, nëse do të jetë e nevojshme edhe me dokumentacione të gjitha 

veprimet e kryera nga Ju. 

iii. Z. M*** D***, në aktin e prokurës së posaçme që i ka lëshuar djalit tuaj M**** 

Rrumbullakut ka vetëdeklaruar dhe specifikuar se 

a) Objektin në ***-Rruga**** 50 m2 e ka në posedim dhe 

b) I jep të drejtën djalit tuaj ,për të përdorur për çfarëdolloj gjëje që ai e çmon, për 

ta administruar, të japë me qira dhe të marrë në dorëzim vlerën e caktuar të 

qirasë. 

iv. Për sa më sipër kërkojmë vetëdeklarim të qartë, të hollësishëm si edhe plotësim me 

dokumentacionet justifikues për shkak të marrëdhënies së krijuar midis palëve të 

lidhura. 

 

12. Subjekti i vlerësimit me shkresën nr */*** prot datë 18.10.2019 paraqet në Komision 

informacionet midis të cilave jepet në vijim: 

“...D*** D*** e ëma e M**** D**** dhe e E***Rrumbullaku (D***) kanë pasur dyqanin 

dhe kanë qenë rregjistruar në gjykatë me vendimin nr **** datë 17.4.2002 me kod fiskal 

***** me aktivitet tregti ambulant... 56... deklarimin mbi marrëdhenien e krijuar midis 

M.Rrumbullaku dhe tezes së tij është paraqitur në deklaratën e pasurisë si dhe ju bëj me 

dije se marrëdhënia e djalit me tezen është krijuar në mirëbesim brenda familjes..”57  

 

13. ASHK Drejtoria Vendore Tirana Jug me shkresën nr ***/* prot datë 5.11.2019, 

informon Komisionin se shtetësja M.P.D ka plotësuar formularin e “Vetëdeklarimit për 

legalizim” me nr **** prot viti 2005 dhe bashkëlidhë dokumentacionin e plotë. Nga 

shqyrtimi konstatohet se përputhen me të dhënat e vetëdeklaruar nga I Biri i subjektit të 

vlerësimit dhe dokumentacionet e administruara gjatë hetimit administrativ58. 

  

                                                 
 
56 Bashkëlidhë edhe certifikatën e rregjistrimit në degën e tatimeve me nr serial ****: Vërtetimet e punës për M.D. dhe Udhërat e punësimit ndër vite: fotokopje të certifikatës të familjes D****. 
57 më gjerë shiko përmbajtjen e dosjes, për arsye të volumit të informacionit. 
58 Vetëdeklarim për legalizim ( dt 20.3.2005, objekt ndërtimi “Dyqan tregëtimi”, pronë private nga familja **** e kufizuar në veri me lokalin e shtetasit V.D. në Jug me banesën e Muhamet Rrumbullaku, lindje truall i lirë i familjes 

****, perëndim rruga automobilistike ***-****.: Përbërja familjare e familjes D***e përbërë nga shtetasit P.D, D.D, R.M., O.D., M.D.: Genplani: Planimetria e katit nëntokë, e katit përdhe me sip 52.9 m2: Deklaratë personale e dt 

28.4.2017: Faturë për arkëtim (Tarifa e shërbimit 16 000L. Parcela ndërtimore 125279L, parcelë ndërtimore letra me vlerë 173 999 Lekë): Formulari i pagesës së parcelës ndërtimore për vlerën 173999 Lekë dhe 125279 L dt 7.11.2016 
: Formulari i pagesës së tarifës së shërbimit për vlerën 16 000 Lekë 
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14. ASHK Drejtoria e Përgjithshme me shkresën nr ***/* prot datë 30.10.2019, informon 

Komisionin se M.D rezulton aplikuese në procesin e legalizimit (nr ** prot Form A, viti 

2005, nj.* Tiranë) si dhe rezulton e pajisur me leje legalizimi nr ****, datë 28.4.2017 

Godinë shërbimi 1 kat +1 kat nëntokë, ZK **** vol *** fq *** sip totale 106 m2 dhe sip 

ndërtese 52.9 m2, njësia administrative nr * Tiranë dhe bashkëlidhë gjithë dokumentacionin 

e dosjes së legalizimit.  

 

15. UK-Tiranë me shkresën nr ***/* prot datë 30.10.2019, informon komisionin se shtetësja 

M.D. ka kontratë, nr *** për objektin me adresë “****”Tiranë, me status “Aktiv” në 

kategorinë e konsumatorëve privatë dhe bashkëlidh dokumentacionin59.  

 

16. OSHEE me shkresën nr **** prot datë 29.10.2019, informon Komisionin se shtetësja 

M.P.D identifikohet si abonente dhe bashkëlidhë dokumentacionin. 

 

5.5 Komisioni pasi analizoi provat dhe dokumentacionin e administruar gjatë hetimit 

administrativ arrin në përfundimin në lidhje me vetëdeklarimin për të ardhurat e përfituara nga I 

biri i subjektit të vlerësimit se: 

i. Të ardhurat e krijuara nga marrëdhëniet e punës dhe që janë konfirmuar nga institucionet 

ligjzbatuese janë të ligjshme në kuptim të Ligjit 12/2018 i ndryshuar dhe janë evidentuar 

në përgatitjen e pasqyrës së të ardhura-shpenzimeve. 

ii. Të ardhurat nga shitja e pasurisë së luajtshme në vlerën 1400 Euro është trajtuar në pasurinë 

numër 1 (një) dhe konsiderohen të ligjshme.  

iii. Pasuria e paluajtshme Godinë shërbimi 1 kat +1 kat nëntokë, ZK **** vol *** fq *** sip 

totale 106 m2 dhe sip ndërtese 52.9 m2, njësia administrative nr * Tiranë është pronë e 

ligjshme e shtetases M.D e përfituar nga procesi i legalizimit dhe konstatohet se ka burime 

financiare të ligjshme për krijimin e pasurisë së paluajtshme.  

iv. Të ardhurat e krijuara nga veprimet financiare për arsye të prokurës së posaçme, të 

vetëdeklaruara nuk janë të ardhurat për të birin e subjektit të vlerësimit, por janë detyrime 

financiare ndaj shtetases M.P.D ( tezja e djalit të subjektit të vlerësimit). Këto janë 

pasqyruar dhe në seksionin e detyrimeve financiare në deklaratën e të birit të subjektit të 

vlerësimit.   

v. Çdo veprim juridik  është kryer konform akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi dhe janë 

deklaruar në institucionet ligjzbatuese në vend në kohën e ndodhjes së ngjarjeve ( Tatime, 

ILDKPKI,) dhe janë paguar rregullisht detyrimet ndaj shtetit për të ardhurat nga qiraja. 

 

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

dhe ato të administruara gjatë hetimit arrin në përfundim se deklarimi I birit të subjektit të 

vlerësimit përputhet me dokumentacionin e administruar dhe me përgjigjet e 

korrespondencave nga institucionet ligjzbatuese në vend. Burimi i krijimit të të ardhurave 

të përfituara nga punësimi dhe të deklaruara nga I Biri, rezulton të jenë të ligjshme. 

 

Detyrimet financiare ndaj personave juridikë dhe fizikë; 

 

                                                 
59 Kërkesa e M.P.D. për lidhjen e kontratës në emrin e saj: kartelë shoqëruese e praktikës: Formulari i prezantimit të kërkesës ose ankesës: Faturë tatimore shitje: Moduli i konsultimit të informacionit online: Certifikatë “Për vërtetimin 

pronësie” me nr serial **** dhe datë lëshimi 18.9.2017, e lëshuar për pronën nr ***/** ZK **** vol *** fq *** sip totale 106 m2 dhe sip ndërtese 52.9 m2: harta treguese e rregjistrimit: akt verifikimi i UKT  për verifikimin e objektit: 

Mandat pagese nr *** dt 29.6.19 llog.****. 
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33. I biri i subjektit të vlerësimit në deklaratën e pasurisë në seksionin “ Detyrime financiare ndaj 

personave juridikë dhe fizikë” ka deklaruar detyrime financiare si vijon: 

6. Detyrime financiare, ndaj personit fizik M.P.D. detyrime financiare të likujduara 

përgjatë vitit 2013-2015 si më poshtë. Kthimi i vlerave financiare të akumuluara gjatë 

vitit 2012-2015, periudhë 3-vjecare nga subjekti tregtar Shoqëria E**** shpk nr 

*****. Vlera financiare mujore e qerase neto 50 000 Lekë në muaj. Të ardhura të 

cilat i janë kthyer nëpërmjet tërheqjes së drejtëpërdrejtë nga llogaria bankare e M**** 

Rrumbullaku, në Bankën *****. Kjo e ardhur i është kaluar e plotë pronares së 

ambjentit znj M.P.D (  afati i kontratës periudhën Mars 2012 – Mars 2015) Vlera            

1 800 000 Lekë. 

Detyrime financiare, ndaj personit fizik M.P.D. Vlera financiare mujore e qerase 

është  neto 30 000 lekë në muaj. Të ardhura të cilat derdhen në llogarinë bankare  

bankare të M***** Rrumbullaku, në bankën ***** . Kjo e ardhur i kalohet e plotë 

pronares së ambjentit znj. M.P.D. të ardhura, të cilat vijnë nga N***.  Vlera e 

detyrimit 30 000 lekë. 

 

6.1 Komisioni i ka trajtuar këto Detyrime në seksionin e deklarimit të të ardhurave të 

M.M.Rrumbullaku , I biri i subjektit të vlerësimit, dhe nga analizimi i dokumentacionit të 

administruar konstatohet ka kryer deklarim të saktë dhe nuk ka kryer fshehje të detyrimit financiar, 

në përputhje me Ligjin 12/2018, i ndryshuar.  

 

 

BASHKËSHORTJA E TË BIRIT M.M. RRUMBULLAKU: M*****P****Rrumbullaku 

 

Deklarimi i pasurisë dhe burimi i krijimit; 

 

34. Bashkëshorjta e të birit të subjektit të vlerësimit,  M.P.Rrumbullaku, ka deklaruar në 

deklaratën e pasurisë, në zbatim të Ligjit nr 12/2018 se ska as pasuri, as të ardhura, as detyrime as 

shpenzime.  

 

34.1 Komisioni pas hetimit administrativ konstaton se deklarimi është i saktë në përputhje 

me Ligjin 12/2018, i ndryshuar. Nuk ka kryer fshehje të pasurisë dhe nuk ka kryer deklarim 

të rremë. 

 

I BIRI I SUBJEKTIT TË VLERëSIMIT;  E. RRUMBULLAKU 

 

Deklarimi i pasurisë dhe burimi i krijimit; 

 

35. I biri i subjektit të vlerësimit E.Rrumbullaku, ka deklaruar në deklaratën e pasurisë si vijon:  

 

1.  Automjet Marka ***** tipi *** me nr **** viti i prodhimit 2004, targa AA***EE.  

Burimi i krijimit: Dhuruar nga babai im Muhamet Rrumbullaku me Kontratën e Dhurimit 

nr *** rep nr ***/* kol datë 20.6.2018, pasi është blerë prej tij me Kontratën e shitblerjes 

nr ** rep nr *** kol datë 20.6.2012 te notere L.K. 

Vlera  7000 euro 
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Pjesa në % 100% 

 

1.1 Komisioni për pasurinë e luajtshme të deklaruar, nga i biri i subjektit të vlerësimit, konstaton 

se ka administruar dokumentacionin nga institucionet dhe organet ligjzbatuese për subjektin e 

vlerësimit dhe hetimi adminstrativ i pasurisë së luajtshme është trajtuar në pasuritë e sipërcituar 

dhe nuk po evidentohen në këtë seksion.  

 

2. Automjet Marka *** tipi ***, me nr *****viti i prodhimit 2002, targa AA***PF 

Burimi i krijimit: Dhuruar nga babai im Muhamet Rrumbullaku me Kontratën e dhurimit 

nr **** rep nr ***/* kol datë 20.6.2018, pasi është blerë prej tij me Kontratën e shitblerjes 

nr **** rep nr *** kol datë 19.11.2013 të noterit Sh.Gj.  

Vlera 4000 euro 

Vlera në % 100%  

 

2.1 Komisioni për pasurinë e luajtshme të deklaruar, nga i biri i subjektit të vlerësimit, konstaton 

se ka administruar dokumentacionin nga institucionet dhe organet ligjzbatuese për subjektin e 

vlerësimit dhe hetimi adminstrativ i pasurisë së luajtshme është trajtuar në pasuritë e sipërcituar 

dhe nuk po evidentohen në këtë seksion.  

 

3. Automjet Marka **** tipi **** me nr **** viti i prodhimit 2008, me targa ****. 

Burimi i krijimit: Dhuruar nga vëllai im M. Rrumbullaku me Kontratrën e Dhurimit nr 

****rep nr ***/* kol datë 1.6.2018 të noter A.T. 

Vlera 3430 euro 

Pjesa në % : 100%. 

 

3.1 Komisioni për pasurinë e luajtshme të deklaruar, nga i biri i subjektit të vlerësimit, konstaton 

se ka administruar dokumentacionin nga institucionet dhe organet ligjzbatuese për të birin e 

subjektit të vlerësimit dhe hetimi adminstrativ i pasurisë së luajtshme është trajtuar në pasuritë e 

sipërcituar dhe nuk po evidentohen në këtë seksion. 

 

4. Automjet Marka ****, tipi *** me nr ****** viti i prodhimit 2007, me targa ******.  

Burimi i krijimit: Dhuruar nga vëllai im M. Rrumbullaku me kontratën e dhurimit nr *** 

rep nr ***/* kol datë 1.6.2018 të noter A.T.  

Vlera 2480 euro 

Pjesa në % 100%.  

 

4.1 Komisioni për pasurinë e luajtshme të deklaruar, nga i biri i subjektit të vlerësimit, konstaton 

se ka administruar dokumentacionin nga institucionet dhe organet ligjzbatuese për për të birin e 

subjektit të vlerësimit dhe hetimi adminstrativ i pasurisë së luajtshme është trajtuar në pasuritë e 

sipërcituar dhe nuk po evidentohen në këtë seksion. 

 

5. Automjet Marka****, tipi ****me nr ******* viti i prodhimit 2008, me targa ***** 

Burimi i krijimit Dhuruar nga A.P. Rrumbullaku me kontratën e Dhurimit nr **** rep Nr 

****/* kol datë 1.6.2018, të noterit A.T. 

Vlera 2350 euro 

Pjesa në % 100%.  
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a. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për vërtetimin e faktit të deklaruar administroi;  

 

5.1 deklaratën e pasurisë dhe dokumentacionin bashkëlidhur60 

5.2 dokumentacioni i administruar nga Komisioni 

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

pyetjeve të dërguara nëpërmjet postës elektronike 

 

b. Hetimi i kryer nga Komisioni .  

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

targa ****, në lidhje me ekzistencën e pasurisë  janë administruar dokumentacionet nga 

institucionet / organet ligjzbatuese nga të cilat konstatohet:  

 

5.4.1 DPSHTRR me shkresën me shkresën nr ****/* prot datë 16.10.2019 informon Komisionin 

se subjekti fizik E**** Rrumbullaku me Nipt *******, ka të rregjistruar edhe automjetet me 

targa AA***EE, AA****PF, ****, *****,  *****, dhe bashkëlidhë gjithë dokumentacionin. Nga 

shqyrtimi i dokumentacionit për pasurinë e luajtshme konstatohen të dhënat: Marka ****Numri i 

identifikimit të mjetit (numri i shasisë )*****, Tipi *****, Targa ****,  Viti i prodhimit 2008. 

Automjeti është dhuruar personit fizik me emërtimin tregëtar “*****.**” sipas kontratës nr ***rep, 

nr *** kol datë 1.6.2018.  

 

5.4.2 Ministria e Drejtësisë me shkresën nr ****/* prot datë 8.7.2019, informon Komisionin, se 

për periudhën e kërkimit të të dhënave nga 1.3.2013 ÷ 3.7.2019, shtetasi E. Rrumbullaku ka kryer 

veprime noteriale pranë noter A.T.  

 

5.4.3 Noter A.T. me shkresën e datës 30.8.2019, informon Komisionin duke bashkëlidhur 

dokumentacionet midis të cilave gjendet Kontratë Dhurimi automjeti nr **** rep dhe nr **** kol, 

datë 1.6.2018, nëpërmjet së cilës shtetasi A.P.Rrumbullaku (i biri i vëllait të subjektit të vlerësimit) 

i dhuron pasurinë e luajtshme, Personit fizik “E*** Rrumbullaku” me NIUS *******, emri 

tregëtar “*****.**” me seli Njësia Administrative nr *, ******. Objekti është automjeti me të 

dhënat  Marka *****, Tipi ****, targa ****, numri i shasisë *******, Viti i prodhimit 2008.  

Dhuruesi deklaron se vlera e mjetit është 2 350 Euro e përkthyer në monedhën vendase është 

290 107.5 (dy qind e nëntë dhjetë mijë e njëqind e shtatë pikë pesë) Lekë. Bashkëlidhë gjithë 

dokumentacionin që shoqëron këtë lidhje kontrate. Shqyrtimi i tyre evidenton se A.P.Rrumbullaku 

e ka blerë pasurinë e luajtshme më datë 24.5.201861.  

5.4.4 ILDKPKI me shkresën nr ****/*prot datë 21.6.2019 informon Komisionin se subjekti i 

vlerësimit Muhamet Rrumbullaku ka qenë deklarues në ILDKPKI dhe bashkëlidhë deklaratat e 

dorëzuara ndër vite dhe konkretisht 2005÷2013 dhe vitet 2017, 2019. Në deklaratën e vitit 2019 

(ku evidentohet deklarimi i dhurimit të pasurisë) subjekti i vlerësimit ka kryer të njëjtin deklarim 

dhe përputhet me deklarimin e dhënë në deklaratën e pasurisë, sipas Ligjit nr 12/2018 i ndryshuar 

(Veting). 

 

                                                 
60 Historiku i mjetit që ka pasur në pronësi sipas shkresës së DPSHPTRR nr ***/* prot dt 28.2.2019 
61 Faturat e blerjes në gjermanisht, fletë çdoganimi ( automjeti ****,  dt e blerjes 24.5.2018) blerja e kryer nga A*** Rrumbullaku 
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5.5 Komisioni konstaton se në lidhje me burimet financiare të krijimit se i biri i subjektit të 

vlerësimit ka deklaruar si burim “dhurimin” nga persona të tjerë të lidhur me subjektin e vlerësimit. 

Komisioni nëpërmjet komunikimit elektronik datë 10.10.2019 i ka kërkuar informacion subjektit 

të vlerësimit mbi pasurinë e luajtshme të A.P. Rrumbullakut si vijon:   

Automjeti që disponon djali juaj E*** Rumbullaku si rrjedhojë e dhurimit nga nipi Juaj 

A**** Rrumbullaku, kërkohet nga z. A*** Rrumbullaku, të depozitohen dokumentacioni 

për burimin e krijimit të të ardhurave që shërbyen për blerjen e pasurisë së luajtshme dhe 

të cilën është bërë pronar djali juaj sipas aktit të dhurimit. 

 

5.6 Subjekti i vlerësimit gjatë procesit të vlerësimit kalimtar, me shkresën nr */*** prot datë 

18.10.2019, paraqet sqarimin e tij ku midis tjerave veçojmë: 

“.. burimet financiare të A**** Rrumbullaku janë nga qiraja e godinës dhe dhurimi i kryer ndaj 

djalit E*** Rrumbullaku, në fakt lidhet me biznesin familjar që tre djemtë M****, E**** dhe A*** 

zhvillojnë aktualisht dhe kanë depozituar të gjithë dokumnentacionet e nevojshme ndaj shtetit 

(QKB, Tatime)...” 

Sqarimeve i bashkëlidhë dokumentin e blerjes nga shteti Gjermani, fletën e çdoganimit dhe 

kontratën e dhurimit. 

 

5.7. Komisioni konstaton se burimi i krijimit të pasurisë së luajtshme janë kursimet familjare prej 

qirasë. Të ardhurat nga qiraja e pasurisë së paluajtshme në bashkëpronësi të vllezërve Rrumbullaku 

gjatë hetimit administrativ janë konstatuar të ligjshme në përputhje me Ligjin nr 12/2018 i 

ndryshuar. Për të eleminuar dyshimet e “fshehjes” apo mosmbulimit me mjete monetare komisioni 

kreu analizën financiare të subjekti i vlerësimit në momentin blerjes së automjetit me vlerë             

290 107.5 Lekë, nga e cila konstatohet si vijon: 

 

 
             Burimi; Të dhënat e grumbulluara nga hetimi administrativ 
Pretendimi i Komisionit mbi “fshehjen/mosmbulimi” me burime financiare, nuk qëndron, sepse 

subjekti i vlerësimit ka burime financiare të ligjshme dhe të mjaftueshme në vlerën 17 199 890.7 

(shtatëmbëdhjetë milion e njëqind e nëntë dhjetë e nëntë mijë e tetë qind e nëntë dhjetë pikë shtatë)  

Lekë. 

 

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

dhe ato të administruara gjatë hetimit arrin në përfundimin, se deklarimi i të birit të 

subjektit të vlerësimit për pasurinë e luajtshme, lloji “Automjet” me targa *****, 

përputhet me dokumentacionin e administruar gjatë hetimit administrativ. I biri i 

subjektit të vlerësimit ka kryer deklarim të saktë dhe nuk ka kryer fshehje të pasurisë,  

në përputhje me Ligjin 12/2018 i ndryshuar.  Burimi i krijimit të kësaj pasurie rezulton 

të jetë i ligjshëm dhe i mjaftueshëm.  

Vlera

(+)Rezultati Financiarë progresive deri 2018 14,143,872.37              

(+)Të ardhurat e vitit 2018 5,387,819.33                

(-)Shpenzimet  të vitit 2018 1,602,211.50                

(-)Shpenzime për blerje pasuri të luajtshme 2480 € 306,156.00                    

(-)Shpenzime për blerje pasuri të luajtshme 3430 € 423,433.50                    

(=)Diferenca (rezultati Financiare) 17,199,890.70              

(-)Shpenzime për blerje pasuri të luajtshme 2350 € 290,107.50                    

(=)Diferenca (rezultati Financiare) 16,909,783.20              

Pasqyra e të ardhura shpenzimeve
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Deklarimi i të ardhurave nga veprimtaria private dhe ose publike.  

 

36. I biri i subjektit të vlerësimit E.M. Rrumbullaku ka deklaruar në deklaratën e pasurisë në 

seksionin “Angazhime dhe veprimtari private dhe / ose publike”, të ardhura të përfituara në vite, 

si vijon:  

 

6. Të ardhura të qarkulluara për periudhën e ushtrimit të aktivitetit nga person fizik i 

rregjistruar në QKB E**** Rrumbullaku me NUIS ***** të ardhura në bankën **** 

llogaria në lekë.  Vlera 181 182 Lekë 

Të ardhura të qarkulluara për periudhën e ushtrimit të aktivitetit nga person fizik i 

rregjistruar në QKB E**** Rrumbullaku me NUIS ***** të ardhura në bankën ****  

llogaria në euro. Vlera 8 821 euro 

Të ardhura të qarkulluara për periudhën e ushtrimit të aktivitetit nga person fizik i 

rregjistruar në QKB E**** Rrumbullaku me NUIS ***** të ardhura në bankën ****  

llogaria në lekë. Vlera 79760 lekë 

 

Bashkëlidhur kopje të dokumentacionit të aktivitetit si person fizik i rregjistruar në 

Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe përshkrimi i detajuar i llojit të aktivitetit privat që 

kryejnë: fotokopje të NIPT: Fotokopje të ekstraktit të QKB 

 

Të gjitha të ardhurat e deklaruara në këtë format kanë ardhur si burim krijimi të ardhurat 

nga pagat mujore të antarëve të familjes si dhe të ardhurat nga kontrata e qerasë e një pjese 

të katit të parë të banesës, Bankës***** Sha.  

 

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

 

6.1 deklaratën e pasurisë dhe dokumentacionin bashkëlidhur62 

6.2 dokumentacioni i administruar nga Komisioni 

 

b. Hetimi i kryer nga Komisioni .  

6.3  Nga hetimi administrativ  u administruan dokumentacionet nga institucionet / agjensitë 

ligjzbatuese në Republikën e Shqipërisë nga i cili rezultoi si vijon: 

1. Banka ****** me shkresën nr ****/* prot datë 5.7.2019, informon Komisionin se subjekti 

i vlerësimit Muhamet Rrumbullaku dhe personat e lidhur me të, janë klient të bankës dhe 

bashkëlidhë CD me lëvizjet e detajuara të llogarive. Nga shqyrtimi i dokumentacionit 

konstatohet se është llogari në të cilën kryhen edhe veprime të aktivitetit tregëtar. 

 

2. Banka *****, me shkresën nr **** prot datë 26.8.2019 informon Komisionin se shtetasi 

E.Rrumbullaku ka llogari bankare, të cilën e ka hapur si biznes nën cilësinë e personit fizik. 

 

3. Banka *****, me shkresën nr ****/* prot datë 18.7.2019 informon Komisionin se shtetasi 

E.Rrumbullaku ka llogari bankare dhe bashkëlidhë lëvizjet e bankës. Nga shqyrtimi i 

                                                 
62 Ekstraktin bankar të **** Bank monedha lekë dhe euro: Certifikatë rregjistrimi i personit tatueshëm me NUIS ****** data e rregjistrimit 31.5.2018: Ekstraktin Historik tregtar për të dhënat e subjektit “Person Fizik” (QKB): Kontratë 

huapërdorje nr *** rep, nr ***/* kol datë 14.12.2018 Objekti i kontratës është pasuria nr**/** -B1 ZK nr ****, vol **, fq ***me sip *** m2 
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dokumentacionit konstatohet se është llogari në të cilën kryhen edhe veprime të aktivitetit 

tregëtar. 

 

4. ISSH me shkresën nr ****/* prot datë 8.7.2019, informon Komisionin se ka qenë i 

punësuar rregullisht dhe janë derdhur detyrimet ndaj shtetit për shtetasin E**** 

Rrumbullaku për periudhën Maj 2018÷Qershor 2019.  

 

5. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, me shkresën nr ***/* prot datë 20.7.2019, 

informon Komisionin se shtetasi E*** Rrumbullaku ka të dhëna për aktivitet privat me 

status aktiv dhe bashkëlidhë të dhënat e subjektit me NIPT **** si edhe  ekstraktin historik 

të punonjësit. Nga shqyrtimi i dokumentacionit konstatohet se:  

Sipas Ekstraktit historik shtetasi E**** Rrumbullaku rezulton i punësuar për periudhën 

Maj 2018÷ Maj 2019:  

Subjekti me emërtimin tregëtar “*** .**” E**** Rrumbullaku me NIUS ***** 

rezulton të jetë rregjistruar më datë 31.5.2018 si person fizik. Objekti veprimtarisë i 

rregjistruar në tatime është “Dhënie me qira dhe hua e mjeteve të transportit, import 

eksport pajisjesh teknologjike, sistemi alarmi, sisteme CCTV, sisteme zjarri, sisteme 

CCTV, ..etj”. Kategoria e sigurimeve “I vetëpunësuar me punëmarrës dhe punonjës të 

papaguar të familjes”. Nga deklarata e tatimit rezulton se për vitin 2018 subjekti fizik 

ka rezultuar me fitim 743 274 Lekë dhe njëkohësisht deklaron rregullisht deklaratat per 

TVSH konform akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi.  

 

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve me shkresat nr ****/* prot datë 10.9.2019,  nr ***/* 

prot datë 10.10.2019 informon Komisionin se Personi Fizik E*** Rrumbullaku për 

periudhën 31.5.2018-31.7.2019 ka realizuar për vitin 2018 fitimin pas tatimit 743 274 Lekë 

dhe për periudhën 1.1.2019-31.7.2019 ka realizuar të ardhura në vlerën 4 940 000 Lekë, si 

edhe nuk ka detyrime të papaguara pranë organit tatimor dhe bashkëlidhë gjithë 

dokumentacionin që ka depozituar pranë institucionit në zbatim të akteve ligjore dhe 

nënligjore në fushën tatimore në fuqi.63 Në datë 4.1.2019 me kërkesë të vetë subjektit ai 

merr përgjegjësinë tatimore TVSH dhe ka kryer deklarimin e librave të blerjeve dhe të 

shitjeve.  

 

Nga shqyrtimi i gjithë dokumentacionit të administruar u konstatua se përputhet me 

deklarimin e të birit të subjektit të vlerësimit. 

  

6. Qendra Kombëtare e Biznesit  me shkresën nr ****/* prot dt 4.10.2019 informon 

Komisionin duke bashkëlidhur dokumentacionin për subjektin E**** Rrumbullaku NIPT 

                                                 
63 përfshijnë setin e plotë të pasqyrave financiare, Libri i të ardhurave dhe shpenzimeve, deklarata e tatimit mbi fitimin, Situata financiare –TVSH (librat e blerjeve dhe shitjeve për 2019): Kontratë huapërdorje nr **** rep dhe nr ***/* 

kol datë 14.12.2018 për përdorimin e ambjentit “Bodrum me sip.148 m2 pasuri e rregjistruar në ZK ***, pas nr ***-B1 vol ** fq ****, në pronësi të P*** dhe Muhamet Rrumbullaku, ekstrakt i rregjistrit tregtar për të dhënat e subjektit 

“Personi fizik-kopje nga web), Numrat e llogarive bankare të subjektit “person fizik” E*** Rrumbullaku janë **** bank, (monedha lekë dhe Euro),  B** (monedha lekë dhe Euro) dhe ****Bank (monedha lekë dhe Euro). dhe lista e 

inventarëve e përbërë :  
Lista e automjeteve viti 2018 

1. **, ***** – AA***EE- VITI 2004- nr i shasisë****** 

2. **, ***** - AA***PF -  VITI 2002- nr i shasisë****** 

3. **, ***** – ****- VITI 2009- nr i shasisë****** 

4. **, *****,– ****- VITI 2009- nr i shasisë****** 

5. **, ***** – **** - VITI 2008- nr i shasisë****** 

Shtesat e inventarit viti 2019:  
1. **, *****,– ****- VITI 2006- nr i shasisë****** 

2. **, ***** – **** - VITI 2006- nr i shasisë****** 

Inventar i pajisjeve përbëhet nga GPS, sensor karburanti dhe zbatues sensori. 

etj., për shkak të volumit më gjerë shiko dosjen e administruar . Nga shqyrtimi i listës së inventarë të automjeteve, ato përputhen me përgjigjet e administruara në Komision si dhe me vetedeklarimin e subjektit më datë 21.2.2019 

Gjithashtu relatorja e çështjes, bazuar në teknikat e  Testimit në fushën kontabël kreu një analizë të detajuar të aktivitetit tregëtar, për të evidentuar ekzistencën e ndonjë fshehjeje të pasurisë, të ekzistences së shfaqjes së konfliktit të 

interesit duke evidentuar edhe listën e furnitorve dhe listën e klientëve. Nga testimi rezultoi se aktiviteti kryhet në bazë të akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi duke i respektuar drejtësisht ato si edhe nga testi rezulton se nuk ka pasur 

konflikt interesi, duke sjellë për pasojë përfitime ekonomike. 



50 
 

*****. Nga shqyrtimi i dokumentacionit vërehet se përputhen të dhënat me vetëdeklarimin 

e subjektit dhe me dokumentat e depozituar në DPT. 

7. ILDKPKI me shkresën nr ****/*prot datë 21.6.2019 informon Komisionin se subjekti i 

vlerësimit Muhamet Rrumbullaku ka qenë deklarues në ILDKPKI dhe bashkëlidhë 

deklaratat e dorëzuara ndër vite dhe konkretisht 2005÷2013 dhe vitet 2017, 2019. Në 

deklaratën e vitit 2019 personi i lidhur me subjektin e vlerësimit ka bërë të njëjtin deklarim 

dhe përputhet me deklarimin e dhënë në deklaratën Vetting. 

8. Noter A.T me shkresën e datës 30.8.2019, informon Komisionin duke bashkëlidhur 

dokumentacionet ndërmjet tjerave edhe: 

i. Kontratë Dhurimi automjeti nr *** rep dhe nr *** kol e datës 1.6.2018, 

nëpërmjet së cilës M*** Rrumbullaku i dhuron Personit fizik “E*** 

Rrumbullaku” me NIUS ****, emri tregëtar *******.** me seli Njësia 

Administrative nr *, ****. Objekti është automjeti me të dhënat  Marka ****, 

tipi ****, Targa ****, Nr i shasisë *****, Viti i prodhimit 2007. Dhuruesi 

deklaron se vlera e mjetit është 2 480 Euro.  

ii. Kontratë Dhurimi automjeti nr *** rep dhe nr *** kol e datës 1.6.2018, 

nëpërmjet së cilës M*** Rrumbullaku i dhuron Personit fizik “E*** 

Rrumbullaku” me NIUS ****, emri tregëtar *******.** me seli Njësia 

Administrative nr *, ****. Objekti është automjeti me të dhënat  Marka ****, 

tipi ****, Targa ****, Nr i shasisë *****, Viti i prodhimit 2008. Dhuruesi 

deklaron se vlera e mjetit është 3 430 Euro.  

iii. Kontratë Dhurimi automjeti nr *** rep dhe nr *** kol e datës 1.6.2018, 

nëpërmjet së cilës A*** Rrumbullaku i dhuron Personit fizik “E*** 

Rrumbullaku” me NIUS ****, emri tregëtar *******.** me seli Njësia 

Administrative nr *, ****. Objekti është automjeti me të dhënat  Marka ****, 

tipi ****, Targa ****, Nr i shasisë *****, Viti i prodhimit 2008. Dhuruesi 

deklaron se vlera e mjetit është 2 350 Euro.  

iv. Kontratë Dhurimi automjeti nr ***rep dhe nr *** kol e datës 20.6.2018, 

nëpërmjet së cilës Muhamet Rrumbullaku i dhuron Personit fizik “E*** 

Rrumbullaku” me NIUS ****, emri tregëtar *******.** me seli Njësia 

Administrative nr *, ****. Objekti është automjeti me të dhënat  Marka ****, 

tipi ****, Targa AA***EE, Nr i shasisë *****, Viti i prodhimit 2004.  Dhuruesi 

deklaron se vlera e mjetit është 4 000 Euro.  

v. Prokurë e posacme me nr *** rep dhe nr *** kol e datës 1.6.2018, nëpërmjet së 

cilës Personit fizik “E*** Rrumbullaku” me NIUS *******, emri tregëtar 

****.** me seli Njësia Administrative nr * ****, përfaqësuar nga E***** 

Rrumbullaku, i jep të drejtën M**** Rrumbullaku dhe A**** Rrumbullaku ta 

përfaqësojnë në të gjitha institucionet dhe organet e administratës shtetërore, 

lokale si dhe subjekte private fizik dhe juridik, për çdo rast dhe për çdo veprim, 

të kryejnë çdo veprim bankar, të paraqiten përpara çdo zyre noteriale, ta 

përfaqësojnë në çdo  veprim duke patur të drejtën e plotë të vendimmarrjes  dhe 

të vlerësimit të çdo rasti.  
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vi. Kontratë Huapërdorje, nr *** rep dhe nr *** kol e datës 14.12.2018, nëpërmjet 

së cilës palët huadhënëse Muhamet Rrumbullaku dhe P**** Rrumbullaku i 

japin palës Huamarrëse Personit fizik “E***** Rrumbullaku” me NIUS ****, 

emri tregëtar ****.** me seli Njësia Administrative nr * ****, të përdorë 

Bodrumin me sip 148 m2 në *****, prona e rregjistruar në ZVRPP Tiranë 

pasuria nr ***-B1 ZK ****, VOL ** FQ **. Nga ky Bodrum huadhënësi i jep 

në përdorim Huamarrësit një sipërfaqe sipas skicës me qëllim që ta përdorë për 

të ushtruar aktivitetin tregëtar sipas objektit të deklaruar në QKB. Afati i 

përdorimit është 5 vjet. 

Noter Artan Treska me shkresën e datës 10.10.2019 informon Komisionin se në zyrën 

noteriale është kryer akti noterial nr *** rep dhe nr *** kol datë 20.6.2018 “Kontratë 

dhurimi automjeti”, ku në cilësinë e dhuruesit është Muhamet Rrumbullaku dhe pranuesi i 

dhurimit është Personi fizik “E*** Rrumbullaku” me NIUS ****, emri tregëtar 

*******.** me seli Njësia Administrative nr *, ****. Objekti është automjeti me të dhënat  

Marka ****, tipi ****, Targa AA*** PF, Nr i shasisë *****, Viti i prodhimit 2002. 

Për çdo veprim noterial të kryer në zyrën noteriale të noter A.T., bashkëlidhen gjithë 

dokumentacioni që shoqërojnë respektivisht çdo lidhje kontrate. Shqyrtimi i dokumentacioneve 

përputhet me dokumentacionet e administruara gjatë hetimit administrativ si edhe me 

vetëdeklarimin e të birit të subjektit të vlerësimit. 

 

6.4 Komisioni pasi analizoi provat dhe dokumentacionin e administruar gjatë hetimit 

administrativ arrin në përfundimin në lidhje me vetëdeklarimin për të ardhurat e përfituara nga I 

Biri i subjektit të vlerësimit se: 

i. Të ardhurat e krijuara nga marrëdhëniet e punës dhe që janë konfirmuar nga institucionet 

ligjzbatuese janë marrë në konsideratë në pasqyrën e të ardhura shpenzimeve në vitin 2018. 

ii. Aktiviteti tregtar i krijuar nga fëmijët, e vërtetuar nga dokumentacionet e administruara, 

rezulton të jetë i ligjshëm dhe në zbatim të akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi. 

iii. Çdo veprim juridik është kryer në bazë të akteve ligjore dhe nënligjore si edhe janë 

deklaruar në institucionet ligjzbatuese në Republikën e Shqipërisë në kohën e ndodhjes së 

ngjarjeve si edhe paguhen detyrimet ndaj shtetit.  

iv. Shoqëria tregëtare “****.**”Personi fizik “E*** Rrumbullaku” me NIUS **** për 

periudhën Janar-Qershor 2019, në zbatim të akteve ligjore e nënligjore në fuqi, pasi ka 

kaluar vlerën e qarkullimit vjetor, evidentohet subjekt deklarues i TVSH-së. 

 

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

dhe ato të administruara gjatë hetimit arrin në përfundim se deklarimi I birit të subjektit të 

vlerësimit përputhet me dokumentacionin e administruar dhe me përgjigjet e 

korrespondencave nga institucionet ligjzbatuese në Republikën e Shqipërisë. Burimi i krijimit 

të të ardhurave të përfituara nga punësimi, si edhe nga aktiviteti tregëtar dhe të deklaruara nga 

I Biri i subjektit të vlerësimit, rezultojnë të ligjshme, ka kryer deklarim të saktë dhe nuk ka 

kryer fshehje të pasurisë. 

 

 

Deklarimi i detyrimeve financiare ndaj personave juridikë dhe fizikë 
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37. I biri i subjektit të vlerësimit E. Rrumbullaku në deklaratën e pasurisë në seksionin 

“Detyrime financiare ndaj personave juridikë dhe fizikë” ka deklaruar se nuk ka detyrime 

financiare.  

 

Hetimi i kryer nga Komisioni në zbatim të Ligjit.  

37.1  Komisioni nga hetimi administrativ i kryer konstaton se në datën 21.2.2019, datë në të cilën 

ka dorëzuar deklaratën e pasurisë,  i biri i subjektit të vlerësimit nuk ka pasur detyrime financiare 

ndaj palëve të treta siç parashikohen në Ligjin nr 12/2018 i ndryshuar. Deklarimi i kryer nga I biri 

i subjekti i vlerësimit është i saktë. 

 

 

PËRFUNDIME PËR PROCESIN E VLERËSIMIT TË PASURISË  

 

38. Komisioni pasi shqyrtoi dhe analizoi provat e administruara nga hetimi dhe dëgjoi subjektin 

e vlerësimit në seancë dëgjimore konstaton se subjekti i vlerësimit dhe personat e lidhur me të,  në 

datën 21.1.2019, kur ka nisur marrëdhënien e parë të punës në Institucion SHÇBA dhe për të cilin 

iu nënshtrua proçesit të vlerësimit kalimtar në bazë të Ligjit nr 12/2018, i ndryshuar, duke 

evidentuar edhe ndryshimet e pasurisë deri në datën 21.2.2019, datë në të cilën subjekti i vlerësimit 

ka dorëzuar deklaratën e pasurisë, kanë pasuri neto  në vlerën 26 754 110.79 (njëzet e gjashtë 

milion e shtatëqind e pesëdhjetë e katër mijë e njëqind e dhjetë pikë shtatë dhjetë e nëntë) lekë. 

Kjo vlerë e pasurisë duke u krahasuar me pasurinë e subjektit të vlerësimit nga momenti i fillimit 

për herë të parë në strukturat e Policisë së Shtetit dhe që janë objekt i vlerësimit kalimtar në bazë  

të Ligjit nr 12/2018, i ndryshuar, është rritur me 26 114 827.3 (njëzet e gjashtë milion e njëqind e 

katërmbëdhjetë mijë e tetëqind e njëzet e shtatë pikë tre) Lekë për një periudhë kohore afërsisht 

prej 24 vitesh. Krijimi i pasurisë ka rezultuar me burime financiare të ligjshme dhe të mjaftueshme, 

e cila në mënyrë të përmbledhur, paraqitet si vijon;  

 

 
Burimi: të dhenat e administruara dhe deklarata e pasurisë; 

 

Subjekti i vlerësimit ka detyrime financiare afatgjata ndaj shtetasit L.M në vlerën 23 859 USD  ose 

e përkthyer   në monedhën vendase është  2 433 618.00 ( dymilion e katërqind e tridhjetë e tre mijë 

e gjashtë qind e tetëmbëdhjetë) Lekë .  

 

Konkluzione lidhur me vlerësimin e pasurisë:  
 

Komisioni në përfundim të procedurës së kontrollit të pasurisë, bazuar në hetimin administrativ të 

kryer, duke verifikuar përputhshmërine e deklarimeve të subjektit me dokumentacionin e 

Pasqyra e Pasurisë së Subjektit të Vlerësimit dhe e personave të Lidhur me të

Ind. Përshkrimi Vlera në Lekë

a Mjete Monetare 2,676,112.76               

b Ndertesa 6,681,269.33               

c Automjete 2,547,217.00               

d Detyrime financiare 2,433,618.00               

e Rezultati Financiare 17,283,129.70             

(a+b+c-d+e) Totali i pasurisë 26,754,110.79             



53 
 

administruar si dhe duke analizuar ligjshmërinë dhe mjaftueshmërinë e burimeve financiare, në 

përputhje me pikën 6, të nenit 34 të Ligjit nr. 12/2018, konstaton se: 

 

a) deklarimi i subjektit të vlerësimit është i saktë në përputhje me Ligjin nr 12/2018,  

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

c) nuk ka kryer fshehje të pasurisë, 

d) nuk ka kryer deklarim të rremë, 

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

 

 

IV – B.  KONTROLLI I FIGURËS: 

 

39.  Objekti i kontrollit të figurës është verifikimi i deklarimeve të punonjësit dhe i të dhënave të 

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

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

veprimtari kriminale. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

41. Subjekti vlerësimit Muhamet Liman Rrumbullaku, në zbatim të nenit 36, pika 2 e ligjit nr. 

12/2018 “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të Punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së 

Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme”, ka 

dorëzuar deklaratën për kontrollin e figurës në datën 21.2.2019, në zbatim të Ligjit 12/2018, i 

ndryshuar. 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit: 

 

42. Komisioni për të kontrolluar saktësinë e deklarimeve të subjektit të vlerësimit Muhamet Liman 

Rrumbullaku64, në deklaratën për kontrollin e figurës, në zbatim të nenit 37, të ligjit 12/2018, kreu 

hetimin administrativ në institucione dhe agjencitë ligjzbatuese në Republikën e Shqipërisë.  

 

43. Nga informacionet e ardhura nga institucionet dhe agjencitë ligjzbatuese si dhe bazuar në 

relacionin e pjesshëm të deklasifikuar me vendimin e KDZH, nr ***/* datë 2.9.2020, ka rezultuar 

si vijon: 

 

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

10.7.2019, informon Komisionin se  shtetasi Muhamet Liman Rrumbullaku, është i pajisur 

me Certifikatë Sigurie Personelit (CSP) me nivel të CSP “Tepër sekret”,  data e lëshimit 

29.1.2019 me afat vlefshmërie deri në 28.1.2024. 

                                                 
64 dhe sipas rastit edhe për personat e tjerë të lidhur si objekt i fushës së zbatimit të ligjit 12/2018, i ndryshuar.  
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2. Autoriteti për Informimin mbi Dokumentat e Ish-Sigurimit të Shtetit  me shkresën 

nr ***/* prot dt 20.9.2019, informon Komisionin se shtetasi Muhamet Liman 

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

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

1991. 

 

3. Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, me shkresën nr. **** prot, datë 

5.7.2019, niveli i klasifikimit “Sekret”, e deklasifikuar me vendimin e KDZH nr ***/* datë 

2.9.2020, informon Komisionin se pas verifikimeve të kryera shtetasi Muhamet Liman 

Rrumbullaku nuk është i regjistruar për veprimtari kriminale. 

 

4. Ministria  e Drejtësisë, Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve nëpërmjet 

komunikimit elektronik datë 10.7.2019 informon se në bazë të verifikimeve të kryera në 

regjistrin e gjendjes gjyqësore shtetasi Muhamet Liman Rrumbullaku rezulton i pa dënuar.  

 

5. Avokati i Popullit  me shkresën nr. **** prot, datë 7.8.2019 informon se për shtetasin 

Muhamet Liman Rrumbullaku, nuk rezulton të ketë pasur ankesa të trajtuara apo hetime 

administrative të nisura.  

 

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

informon Komisionin se Prokuroritë pranë Gjykatave të Shkallës së Parë; Tiranë, Kukës, 

Dibër, Elbasan, Shkodër, Pukë, Përmet, Kurbin, Gjirokatër, Kavajë, Durrës, Korëë, 

Tropojë, Mat, Lezhë, Berat, Krujë, Vlorë, Pogradec, Lushnje, Sarandë, Fier dhe Prokuroria 

pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë konfirmojnë  se për shtetasit midis tyre Muhamet 

Liman Rrumbullaku nga 1.1.2009 dhe deri në kthimin e përgjigjes nuk është nxjerr urdhër 

ndalimi, nuk ka kërkuar masa për sigurim personal, nuk është marrë në cilësi si i pandehur 

apo person nën hetim, nuk ka pasur regjistrim të veprave penale, nuk ka urdhër 

ndërkombëtar të ndalimit.  

Prokuroria e Përgjithshme, Drejtoria Gjyqësore, me shkresën nr. ***/** ** ** datë 

22.6.2020 informon Komisionin se për shtetasin Muhamet Liman Rrumbullaku pranë 

Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda nuk rezulton të jetë 

regjistruar ndonjë procedim penal në ngarkim të tij, por ndaj këtij shtetasi është rregjistruar 

kallëzimi me nr *** i vitit 2019, për të cilin është vendosur mosfillim procedimit penal.  

 

7. Institucion Ligjzbatues (sekret), me shkresën nr ****/** prot, datë 30.8.2019 niveli i 

klasifikimit “Sekret”, e deklasifikuar me vendimin e KDZH nr ***/* datë 2.9.2020, 

informon Komisionin se për shtetasin Muhamet Liman Rrumbullaku dhe lidhjes së tij 

familjare nuk disponohen të dhëna. 

 

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

28.10.2019 informon Komisionin me Formularët e Vetëdeklarimit bazuar në ligjin nr 

138/2015. Nga shqyrtimi i dokumentacionit konstatohet se të dhënat e deklarimit përputhen 

me të dhënat e deklaratës së procesit të vlerësimit kalimtar bazuar në ligjin 12/2018 i 

ndryshuar.  
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9. Komisioni bazuar në faktet të bëra publike vite më parë nga disa media, ku subjekti i 

vlerësimit është shfaqur në një foto me disa shtetas të tjerë mes tyre dhe shtetasi A.F, person 

me precedent penal, i ka kërkuar subjektit të vlerësimit nëpërmjet komunikimit elektronik 

datë 18.5.2020, shpjegime në lidhje me këtë rast.   

 

Subjekti i vlerësimit, ka informuar Komisionin me shkresën nr */*** prot datë 20.5.2020 

duke bashkëlidhur dokumentacion si vijon:  

 

i.Proces verbal “Për marrjen e të dhënave nga personi që ka dijeni për veprën penale”– 

Deklarues M.Rrumbullaku, të depozituar në Shërbimin për Kontrollin të Brendshëm.65 

ii.Proces verbal “Për marrjen e të dhënave nga personi që ka dijeni për veprën penale” - 

Deklarues  shtetasi T.V. të depozituar në Shërbimin për Kontrollin të Brendshëm 66  

iii.Proces verbal “Për marrjen e të dhënave nga personi që ka dijeni për veprën penale”- 

Deklarues shtetasi N.B. të depozituar në Shërbimin për Kontrollin të Brendshëm 67.  

iv.CD e deklarimit të shtetasit Muhamet Rrumbullaku në televizionin *******.  

 

Bazuar në shpjegimet dhe materialet e depozituar nga subjekti i vlerësimit, ndër të tjera 

Komisioni ka marrë dijeni se: “....fotoja është realizuar në 7 Prill 2011, dhe shtetasi T.V,  

e ka hedhur në faqen e rrjetit social F.B, në 24 Prill të vitit 2011. .... 

 

Nga aktet e administruara Komisioni ka marrë dije se vepra penale e kryer nga shtetasi 

A.F, në dëm të viktimës shtetasit D.L, ka ndodhur në Shkurt të vitit 2013....siç është 

raportuar edhe në media, subjekti i vlerësimit ka qenë me kolegët duke drekuar dhe më pas 

ka ardhur shtetasi A.F, i cili ka takuar shtetasin T.V. dhe N.B, dhe ka qëndruar për një 

kohë të shkurtër në tavolinë...”. Subjekti i vlerësimit deklaron se pavarësisht faktit të 

ekspozimit në atë foto, gjatë gjithë jetës sime, por edhe si pjesëtar i organizatës së Policisë 

së Shtetit, nuk kam pasur asnjë njohje, komunikim apo kontakt me këtë shtetas....”68.  

 

Hetimi i kryer nga Komisioni: 

 

Komisioni ka kryer hetim të thelluar lidhur më gjëndjen gjyqësore të shtetasit A.F, si dhe 

ka hetuar kontaktin e shtetasit A.F, me subjektin e vlerësimit, bazuar në përckatimet e nenit 

3, pika 5, nenit 35, të ligjit 12/2018, i ndryshuar. Komisioni ka kërkuar  informacion në 

institicionet dhe agjencitë ligjzbatuese; Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe 

Krimit të Organizuar, Prokuria e Përgjithshme, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së 

Shtetit dhe Gjykata e Posaçme e Apelit kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar69.  

 

a) Gjykata e Posaçme e Apelit kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar me 

shkresën nr ***/* prot datë 15.10.2020, ka informuar Komisionin (duke bashkëlidhur 

Vendimin e Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda Tiranë nr ** datë 29.6.2015 që i 

përket shtetasit A.P.F).  

 

                                                 
65 Proces verbal i mbajtur midis subjektit të vlerësimit dhe oficerëve të Policisë Gjyqësore shtetasit E.M dhe A.S 
66 Proces verbal i mbajtur midis deklaruesit shtetasi T.V  dhe oficerëve të Policisë Gjyqësore shtetasit E.M dhe A.S 
67 67roces verbal i mbajtur midis deklaruesit shtetasi N.B. dhe oficerëve të Policisë Gjyqësore shtetasit E.M dhe A.S 
68 më gjerë shiko materialet në dosjen e administruar 
69 Shkresa nr *** prot datë 14.10.2020 drejtuar Gjykatës së Posacme të Apelit kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, shkresa nr *** prot datë 14.10.2020 drejtuar Prokurorisë së Posacme kundër Korrupsionit dhe Krimit të 

Organizuar, shkresa nr ***/* datë 16.10.2020 drejtuar Prokurorisë së Përgjithshme dhe shkresa nr ***/* prot datë 16.10.2020 drejtuar Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit.  
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b) Nga analiza e vendimit nr *** datë 29.6.2015 , të Gjykatës së Apelit për Krimet e 

Rënda, rezulton se shtetasi A.F, është dënuar për veprën penale të “Vrasje në rrethana 

të tjera cilësuese”, parashikuar nga neni 79 gërma c e Kodit Penal dhe për veprën penale 

“Prodhim dhe mbajtje pa leje e armëve luftarake dhe municionit” parashikuar nga neni 

278 e Kodit Penal. Veprat penale për të cilat është dënuar shtetasit A.F, janë kryer më 

datë 24.02.2013, pra rreth dy vite pas kontaktit të shtetasit A.F, me subjektin e 

vlerësimit.  

 

c) Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar me 

shkresën nr ****/* prot datë 19.10.2020, informon Komisionin se gjatë hetimit dhe 

gjykimit të procedimit penal  nr ** të vitit 2013, në ngarkim të të pandehurit A.F, i 

akuzuar për kryerjen e veprave penale të “Vrasjes në rrethana të tjera cilësuara”, në 

bashkëpunim dhe “Mbajtjes pa leje të armëve luftarake dhe municionit”, të 

parashikuara nga nenet 79/c, 25, 278/2 të Kodit Penal (para ndryshimeve të bëra me 

Ligjin nr 144/2013), në dëm të viktimës  shtetasi D.L, shtetasi Muhamet Rrumbullaku 

nuk është pyetur në cilësinë e personit që tregon rrethana të hetimit apo dhe në cilësinë 

e dëshmitarit. 

 

d) Prokuria e Përgjithshme me shkresën nr ***/** prot datë 6.11.2020, informon 

Komisionin, sipas listës bashkëlidhur, në lidhje me shtetasin A.P.F., se nga verfikimet 

e kryera në Prokuroritë Pranë Gjykatave të Shkallës së Parë, Dibër, Pogradec, 

Gjirokastër, Krujë, Sarandë, Kavajë, Shkodër, Kurbin, Pukë, Fier, Mat, Durrës, Vlorë, 

Tropojë, Lushnje, Kukës, Elbasan, Berat, Përmet, Lezhë,  nuk rezulton të ketë të dhëna 

për procedim penal të rregjistruar sipas nenit 287 të K.Pr.Penale në emër të shtetasit 

A.P.F.  

Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Korçë, me shkresën e saj nr *** prot 

datë 27.10.2020 informon Komisionin se është rregjistruar procedimi penal nr *** viti 

2016, ”Fallsifikimi i dokumentave”parashikuar nga neni 186 i K.Penal dhe ”Fallsifikimi 

i letërnjoftimeve, i pasaportave ose i vizave”, parashikuar nga neni 189 i K.Penal.  

Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me shkresën e saj nr ****/* 

prot datë 28.10.2020 informon Komisionin duke bashkëlidhur fotokopje të njehsuar me 

origjinalin të vendimit të pushimit të çështjes penale nr **** të vitit 2013, fotokopje të 

njehsuar me origjinalin të vendimit nr **** akti nr **** vendimi dt 6.12.2012, i 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Nga shqyrtimi i dokumentacionit konstatohet se: 

i. Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë më datë 28.9.2012, mbi bazën e materialit 

të referuar nga Policia Gjyqësore ka regjistruar procedimin penal për veprën 

penale ”Kundërshtimit të punonjësit të policisë së rendit publik”, ndaj shtetasit 

A.F. 

ii. Gjykata e rrethit Gjyqësor Tiranë bazuar në nenin 384 të Kodit të Procedurës 

Penale si edhe në nenin 5 të Ligjit 107/2012 ”Për dhënie amnistie” ka vendosur 

me Vendimin nr *** datë 6 Dhjetor 2012 pushimin e çështjes penale në ngarkim 

të shtetasit A.F.  

iii. Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë me Vendimin e datës 27.9.2013 ”Për 

pushimin e çështjes penale nr ****”  ka vendosur pushimin e çështjes penale 

nr **** viti 2012 për veprën penale të ”Kundërshtimit të punonjësit të policisë 
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së rendit publik”, pasi kjo vepër penale është amnistuar me ligjin nr 170 datë 

8.11.2012 ”Për dhënie amnistie”.  

 

Qëndrimi i Komisionit: 

 

Në përfundim të hetimit të thelluar administrativ Komisioni bazuar në dokumentacionet e 

administruara nga institucionet / agjensitë ligjzbatuese në Republikën e Shqipërisë konstaton se:  

 Subjekti i vlerësimit Muhamet Rrumbullaku ka pasur një takim rastësor me shtetasin A.P.F 

në 7 Prill 2011, sipas deklarimit të shtetasit T.V në proces verbal “Për marrjen e të dhënave 

nga personi që ka dijeni për veprën penale” - Deklarues  shtetasi T.V.,  dhe vetëdeklarimit  

të subjektit të vlerësimit. 

 Nga dokumentacioni i administruar nga institucionet / agjensitë ligjzbatuese nuk rezulton 

që shtetasi A.F. të jetë proceduar apo dënuar përpara datës 7.4.2011, periudhë e cila 

konstatohet se është kryer fotografia e publikuar në mediat sociale. 

 Nuk ka asnjë dokumentacion që të provojë ( përveç fotos së publikuar nga shtetasi T.V) se 

subjekti i vlerësimit Muhamet Rrumbullaku ka pasur apo ka kontakt / njohje, komunikime 

të papërshtatshëm me shtetasin A.F.   

 

Komisioni arrin në përfundimin se nuk ka të dhëna që të lidhin subjektin e vlerësimit direkt ose 

indirekt me shtetasin A.F, në kuptim të nenit 3, pika 5, nenit 35 të Ligjit 12/2018, i ndryshuar.  

 

Kontakti i subjektit të vlerësimit nuk mund të konsiderohet si kontakt i papërshtatshëm, në kuptim 

të nenit 3, pika 5, nenit 35, të Ligjit 12/2018, i ndryshuar, pasi kontakti është kryer para procedimit 

dhe dënimit të shtetasi A.F. Nga tërësia e materialeve hetimore të kryera në kuadër të hetimit 

administrativ për subjektin e vlerësimit, (të dhëna të gjeneruara nga sistemi TIMS, të dhënat e 

Policisë së Shtetit, SHÇBA-së, Gjykatat, Prokuroria e Republikës), nuk rezulton se subjekti i 

vlerësimi dhe shtetasi A.F, të kenë pasur kontakte të tjera përveç kontaktit rastësor të datës 

07.04.2011. 

 

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

psikologjik të personalitetit. Urdhëri i psikologut informon Komisionin me “Raport vlerësimi 

psikologjik me nr ** datë 14.9.2020 për shtetasin Muhamet Liman Rrumbullaku“. Në bazë të  

rezultateve të perfituara gjatë realizimit të vlerësimit psikologjik, konkludohet se subjekti 

Muhamet Rrumbullaku; 

 Aktualisht aktualisht nuk shfaq probleme të shëndetit mendor, të cilat mund të 

dëmtojnë funksionimin  e përditshëm të tij. 

 Shfaq aftësi të mira në marrëdhëniet personale dhe ndërpersonale, aftësi të mira 

resiliente dhe aftësi të mira për të menaxhuar emocionet, duke ruajtur 

vetëkontrollin. 

 Subjekti paraqet funksionim të mire ditor dhe tipare të një personaliteti të 

qendrueshëm,  të cilat bëjnë të mundur arritje të kënaqshme në të gjitha fushat e 

jetës”.  

 

 DENONCIME NGA PUBLIKU 
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45. Në Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit, është administruar nëpërmjet postës eletronike zyrtare 

denoncimi i datës 14.10.2020 nga denoncues “Anonim”, për kontrollin e figurës së subjektit të 

vlerësimit Muhamet Rrumbullaku, për kontakte të papërshtatshme me personat e përfshirë në 

krimin e organizuar dhe përmend shtetasin A.F. Këtij denoncimi nuk i është bashkëlidhur asnjë 

dokumentacion për vërtetimin e faktit /të dhëna që evidentojnë denoncimin e tij/e saj. 

 

46. Komisioni konstaton se lidhur me pasjen ose jo të kontakteve të papërshtatshme të subjektit të 

vlerësimit, ka kryer hetim shterrues në inistitucionet dhe agjencitë ligjzbatuese, në kuadër të 

kontrollit të figurës së subjektit të vlerësimit, bazuar në Ligjin 12/2018, i ndryshuar. Nga ku ka 

rezultuar se subjekti i vlerësimit nuk ka pasur kontakte të papërshtatshme në kuptim të nenit 3, 

pika 5, nenit 35, të ligjit 12/2018, i ndryshuar 

 

Përfundime të raportit për kontrollin e figurës: 

 

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

Muhamet Liman Rrumbullaku, nëpërmjet analizimit dhe verfikimit të të dhënave të deklaruara nga 

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

mbledhura nga institucionet dhe agjencitë ligjzbatuese, testit psikologjik, arriti në konkuzionin se 

Subjekti i vlerësimit Muhamet Liman Rrumbullaku: 

 

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

vërtetësi;  

b) Nuk ka informacione në deklarimin e tij ose nga institucionet përgjegjëse të përcaktuara 

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

përfshirë në veprimtari kriminale;  

c) Punonjësi është i përshtatshëm për vazhdimin e detyrës; 

 

 

IV – C.  VLERËSIMI I AFTËSIVE PROFESIONALE: 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Nga administrimi i dokumentacionit të depozituar nga institucionet ligjzbatuese në Republikën e 

Shqipërisë, konstatohet si vijon: 

 

 Subjekti vlerësimit Muhamet Liman Rrumbullaku me Urdhërin nr *** dt 17.1.2019 të 

Ministrit të Brendshëm është emëruar  “Drejtor i Përgjithshëm i Shërbimit për Çështjet e 

Brendshme dhe Ankesat”. Kjo është edhe data e fillimit të marrëdhënieve të punës me 

institucionin ku ushtron aktualisht funksionin dhe për të cilin dhe iu nënshtrua procesit të 

vlerësimit kalimtar.  Kjo është në përputhje me nenin 14 të Ligjit 70/201470  

 Subjekti i vlerësimit mban gradën “Drejtues i Përgjithshëm i Shërbimit” bazuar në nenin 

72 të Ligjit nr 70/2014  Për Shërbimin Për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e 

Punëve të Brendshme, i ndryshuar. 
 Me Urdhërin nr ****/* datë 1.10.2014, është dorëhequr nga detyra me kërkesën e tij. 

Funksioni që ushtronte subjekti i vlerësimit ka qenë Shef Seksioni në seksionin për 

trajnimin, shkollimin e nivelit të mesëm e të lartë drejtues, në sektorin e trajnimit shkollimit 

për gradë dhe nivel në Qendrën e Formimit Policor Tiranë, sipas Urdhërit nr *** datë 

9.10.2013.  
 

Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit ka kryer hetimin administrativ përtej periudhës së vlerësimit të 

aftësive profesionale të përcaktuar në Ligjin 12/2018 i ndryshuar, për arsye se për periudhën Tetor 

2014 deri në Janar 2019 subjekti i vlerësimit ka qenë i punësuar në sektorin privat71. 

 

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

ligjzbatuesve, konstaton se: 

 

a- niveli i arsimimit dhe i trajnimit në përputhje me gradën dhe/ose pozicionin, 

 

50.1 Subjekti i vlerësimit Muhamet Liman Rrumbullaku ka kryer arsimin si vijon; 

 Diplomë e shkollës së lartë të Ministrisë së Punëve të Brendshme Dega Polici 

 Cikli i dytë të studimeve “Master Profesional në Studime për Sigurinë” diplomuar më 

datë 25.6.201172.  

 

50.2 Gjatë viteve të punës në strukturat e Policisë së Shtetit dhe në SHÇBA subjekti i vlerësimit 

ka zhvilluar trajnime brenda dhe jashtë vendit, të cilat sipas titullit përputhen me pozicionet e punës 

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

maksimal, fakt i konstatuar edhe në vlerësimet e kryera për trajnimet dhe kryesisht ato të zhvilluara 

jashtë Republikës së Shqipërisë73.  

                                                 
70 Gërma a, pika 2, neni 14 citon “ ...të ketë shërbyer për një periudhë jo më pak se 14 vjet, në sistemin e drejtësisë (prokuror, gjyqtar), në Shërbim, në strukturat e hetimit të krimit në Policinë e Shtetit ose në strukturat informative në 

SHISH, nga të cilat jo më pak se 3 vjet në pozicione drejtuese” 
71 Shiko dosjen e subjektit të vlerësimit 
72 Minsitria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë me shkresën nr ****/* prot datë 17.9.2019, informon Komisionin  se diploma  “Postmaster” në “Studime mbi Sigurinë” e lëshuar nga IALJP “******” për Muhamet Rrumbullaku është e 

vlefshme pasi programi i ciklit të dytë të studimeve “Master Profesional në Studime për Sigurinë ka qenë i akredituar vetëm për studentët e vitit 2010-2011 dhe 2011-2012. Diploma e lëshuar me nr *** është autentike dhe Muhamet 

Rrumbullaku ka qenë rregjistruar në këtë  program të studimeve në datë 5.2.2010 dhe diplomuar më datë 25.6.2011. Diploma nga *****“Diplomë e nivelit të parë në Drejtësi ka qenë e lincensuar me Vendimin nr *** datë 6.12.2005 të 

Këshillit të Ministrave për hapjen e shkollës së Lartë Universitare jopublike.Universiteti ****** i akredituar me kusht me Urdhërin nr **, datë 9.4.2009 të Ministrisë së Arsimit e Shkencës, për akreditimin me kusht të programeve të 

studimit në Drejtësi dhe Farmaci.  
73 Ka ndjekur kursin për Zhvillimin e Menaxhimit dhe Udhëheqjes për Drejtuesit e Lartë të Policisë, certifikuar më datë 4/5/2001: Ka ndjekur seminarin  mbi parandalimin e krimit në DPQ Tiranë certifikuar më datë 19/5/2001: Ka 

ndjekur kursin për menaxhimin dhe planifikim i mbikqyrjes nga programi INCITAP, certifikuar më datë 5/4/2002: Ka ndjekur kurs trajnimi USA, certifikuar më datë 23/5/2003: Ka ndjekur kurs trajnimi për antiterrorin në Budapest, 

certifikuar më datë 20.6.2003: Ka ndjekur kurs trajnimi New Mexico, certifikuar më datë 9.2.2006: Ndjekur kurs trajnimi për menaxhimin e lartë policor, në International Law Enforcment Academy (ILEA) në Budapest, Hungari: etj: 

Dëshmi MRP të Shqipërisë datë 19.5.2001 për pjesëmarrje në seminarin për parandalimin e krimit, aspektet sociale mes tjerash si të bashkëpunojmë e motivojmë njerëzit.  (bashkëpunim me Komisionerin Kombëtar i Policisë Daneze: 

Certifikatë pjesëmarrëse “The international Law Enforcement Academy of Budapest”, dt 17-20.Qershor 2003: Certifikatë per pjesemarrje ne trajnime nga UNDP e zhvilluar me 22 janar 2008: Certifikatë pjesëmarrëse ne kursin e 
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50.3 Mbështetur në dokumentacionin e administruar konstatohet se niveli arsimor dhe trajnimet 

përputhen me Ligjin 70/2014 i ndryshuar si edhe me aktet ligjore dhe nënligjore të fushës ndër 

vite. 

b- Ecuria disiplinore e subjektit të vlerësimit; 

50.4 Subjekti i vlerësimit gjatë gjithë karrierës së tij profesionale nuk ka masa disiplinore, bazuar 

në dosjen personale të subjektit të vlerësimit në Drejtorinë e Policisë së Shtetit dhe në Shërbimin 

për Çështjet e Brendshme dhe të Ankesave74.  

c- Ecuria në karrierë dhe procesi i fitimit të gradës, sipas legjislacionit në fuqi; 

50.5 Subjekti i vlerësimit Muhamet Liman Rrumbullaku, ka filluar ushtrimin e funksioneve për 

herë të parë në SHÇBA,  në bazë të Urdhërit  nr *** datë 17.1.2019 të Ministrit të Brendshëm 

duke u emëruar në funksionin Drejtor i Përgjithshëm i Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe 

Ankesat. Bazuar në nenin 72 të Ligjit nr 70/2014  “Për Shërbimin Për Çështjet E Brendshme Dhe Ankesat 

Në Ministrinë E Punëve Të Brendshme”, i ndryshuar, subjekti i vlerësimit ka gradën “Drejtues i 

Përgjithshëm i Shërbimit”. 

 

50.6 Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit me shkresën nr */****-* datë 17.10.2019, 

informon Komisionin për vlerësimet e punës dhe urdhërat e  fitimit të gradës duke bashkëlidhur 

dokumentacionin përkatës. Nga shyrtimi i dokumentacionit konstatohet se:  

 
i. Vlerësimet e punës për gjatë gjithë karrierës së subjektit të vlerësimit janë në nivelet 

maksimale. Disa prej aftësive si bashpëpunimi, puna në grup, aftësitë komunikuese, 

integriteti etj, janë vlerësuar në nivelin maksimal edhe nga  drejtues apo monitorues gjatë 

zhvillimit të proceseve të ndryshme organizative apo të trajnimeve si brenda dhe jashtë 

Republikës së Shqipërisë75.  Gjithashtu ka marrë konsiderata e vlerësime maksimale nga 

Institucione ligjzbatuese Ndërkombëtare. 

ii. Fitimi i gradave përgjatë gjithë karrierës profesionale është kryer sipas akteve ligjore dhe 

nënligjore në fuqi duke respektuar të gjitha procedurat për fitimin e gradave.  

 

50.7 Ecuria e fitimit të gradave jepet në vijim:  
 

Dokumenti zyrtar (Urdhër, nr / datë) Grada e fituar 

Urdhëri nr *** datë 1.5.2003 Komisar 

Urdhëri nr *** datë 27.10.2005   Kryekomisar 

Urdhëri nr *** datë 13.6.2008 Drejtues  

Urdhëri nr *** datë 9.10.2013 Drejtues i Parë 

Urdhëri nr *** datë 17.1.2019 Drejtues i Përgjithshëm i Shërbimit  

                                                 
menaxhimit, planifikimit dhe mbikqyrjes organizuar nga SH.B.A. në bashkëpunim me INCITAP datë 5 Prill 2002: Certikata të tjera (gjithsej 30 copë) të shpërndara ndër vitet 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 

2014, të cilat për shkak të volumit nuk po paraqiten. Më gjerë shiko dosjen e administruar në KJV. 
74 SHÇBA me shkresën nr ****/* prot datë 8.8.2019; Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit me shkresën nr */****-* prot datë 17.10.2019; Subjekti i vlerësimit gjatë procesit ka dorëzuar dokumentacione shtesë në Komision me 

nr */***prot datë 5.8.2019; 
75 Vlerësime pune viti 1999, 2000, 2002 (tre vlerësime në periudha të ndryshme gjatë vitit), 2003, 2004, 2006, 2013, (maksimal): Urdhëri nr ****/* datë 17.3.2006 Për shpërblimin e një punonjësi . Ku citohet Kryekomisar M.Rrumbullaku 

ti jepet shpërblim me motivacionin “Për punë cilësore e përkushtim të treguar në kryerjen e detyrës dhe për kontributin e dhënë në vendosjen e rendit dhe sigurisë publike, nëpërmjet një menaxhimi cilësor të strukturave të policisë 

vendore për zbulimin dhe kapjen e autorëve të veprave penale”: Dekret nr **** dt 12.11.1996 “Për dhënie Dekoratash” nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë Kolonel Muhamet Rrumbullaku i jepet MEDALJA E ARTË E 

SHQIPONJËS: Vlerësim nga Ambasada A*******  datë 9.11.2002, për punën e kryer nga punonjësit e policisë midis tyre Muhamet Rrumbullaku: Vlerësim nga Ambasada A******  datë 26.2.2002, për punën e kryer nga punonjësit e 
policisë midis tyre Muhamet Rrumbullaku: Vlerësim nga Ambasada A*****  datë 7.5.2003, për punën e kryer nga punonjësit e policisë midis tyre Muhamet Rrumbullaku: Vlerësim drejtuar Kolonel Muhamet Rrumbullakut nga U.S. 

C*** S*** 12.7.2002, për punën e kryer nga punonjësit e policisë midis tyre Muhamet Rrumbullaku:  Vlerësim drejtuar Kolonel Muhamet Rrumbullakut nga Shtëpia  e Bardhë President G. W. B. 26.7.2007, për punën e kryer nga 

Muhamet Rrumbullaku dhe punonjësit e strukturës.  

SHÇBA me shkresën nr **** prot datë 6.8.2019, informon Komisionin mbi detyrat që ushtron Drejtori i Përgjithshëm dhe bashkëlidhë vlerësimin e punës për periudhën 21.1.2019-31.7.2019. Ky vlerësim rezulton të jetë i natyrës i 

veçantë dhe është vlerësim maksimal i kryer nga Ministri i Brendshëm. 



61 
 

Burimi; Të dhënat nga deklarimi i subjektit dhe dosja e administruar në Komision 

 

d- respektimi i rregullave të etikës,  

 

50.8 Komisioni bazuar në dokumentacionet e administruara nga institucionet ligjzbatuese 

konstaton se subjekti i vlerësimit përgjatë periudhës 7-vjecare sipas ligjit 12/2018, i ndryshuar, por 

edhe përgjatë karrierës së tij profesionale, dallohet si punonjës që respekton rregullat e etikës 

profesionale dhe individuale gjatë ushtrimit të funksionit të tij.   

 

e- përmbushja e detyrave nga punonjësi, në përputhje me legjislacionin në fuqi  

 

50.9 Në bazë të pikës 2 nenit 45, dhe pika 2 dhe 3 e nenit 46 të Ligjit 12/2018, i ndryshuar, është 

administruar dokumentacioni si nga punonjësi por edhe nga SHÇBA, për vlerësimin e  

përmbushjes së detyrave nga punonjësi. 76  Konkretisht janë administruar gjithsej 6 (gjashtë) 

dokumenta; 

 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit konstatohet se Subjekti i Vlerësimi, ka dijeni të thelluar në 

përgatitjen në nivel të lartë të analizave të veprimtarive vjetore që ushtrohen/zhvillohen në 

shërbim. Ka përgatitur raporte në nivele të larta menaxheriale, ka dhënë mendime mbi përgatitjen 

e akteve ligjore e nënligjore në fushën ku ushtron edhe funksionin si Drejtues i nivelit të lartë në 

shërbim. Ka aftësi të pranojë dhe të evidentojë “pikat e dobëta dhe të forta” me qëllim ofrimin e 

një shërbimi në standarde të larta.  

 

Dallohet për një shkrim të qartë, të kuptueshëm, paraqitje “shkrimi” në nivel të lartë dhe di të 

përdorë metoda të analizës krahasuese për evidentimin e punës së kryer. Një aspekt tjetër që 

dallohet në përgatitjen e dokumentacionit është edhe aftësia profesionale duke përdorur me 

objektivitet gjykimin profesional për zbatueshmërinë korreke të ligjit. 

 

DENONCIME NGA PUBLIKU 
 

51. Në Komision janë administruar denoncimet nga publiku, të cilat janë analizuar në përputhje 

me pikën 4 të nenit 46 dhe nenit 55 të Ligjit 12/2018 i ndryshuar; si vijojnë: 

 

1. Denoncim nga shtetasi D.K.,  më datë 11.7.2019 denoncon SHÇBA për aftësitë 

profesionale e përfaqësuar nga Z. Rrumbullaku, për vendosjen padrejtësisht të gjobës nga 

një punonjës policie. 

Komisioni zhvilloi një hetim administrativ të thelluar dhe pasi shqyrtoi dokumentacionin 

e administruar, konstatoi se nga strukturat e SHÇBA-së77 janë ndërmarrë hapat procedurial 

të trajtimit të ankesës së kryer nga shtetasi D.K.  

SHÇBA edhe pas kthimit të përgjigjes për rastin e shtetasit D.K,  ka vijuar me 

korespondencat e nevojshme dhe të domosdoshme mbi vënien në dijeni të strukturave 

përkatëse e konkretisht Bashkinë **** duke informuar në lidhje me situatën e krijuar. 

  

                                                 
76 Komisioni nëpërmjet komunikimit elektronik zyrtar (email) i kërkon subjektit të vlerësimit më datë 28.8.2019 depozitimin në Komision të tre dokumentave të përgatitura nga ai. Subjekti i vlerësimit me shkresën nr */*** prot datë 
29.8.2019 bashkëlidh 4 (katër) dokumenta të nivelit menaxherial, të cilat për shkak të natyrës konfidenciale niveli i kalsifikimit “sekret” nuk po i paraqesim ( dosja e administruar e subjektit).  

 
77 SHÇBA me shkresën nr ****/* prot datë 1.8.2019 informon se ankesa e z. K****  është rregjistruar me nr *******, pretendimet e të cilit janë marrë në shqyrtim dhe i është kthyer përgjigje me shkresën nr *-** datë 26.4.2019. 

Gjithashtu bashkëlidhë gjithë korespondencën e plotë për shqyrtimin e ankesës.  
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2. Denoncim nga shtetasi V.M., denoncon midis tjerave edhe shtetasin Muhamet 

Rrumbullaku Drejtor i SHÇBA-së, për aftësitë profesionale “ për ankesën e kryer ndaj 

**** me funksion Hetues i Drejtorisë së krimit Ekonomik....” 

Komisioni zhvilloi një hetim administrativ të thelluar, dhe pasi shqyrtoi dokumentacionin 

e administruar, konstatoi se nga SHÇBA-janë ndërmarrë hapat procedurialë konform 

akteve ligjore dhe nënligjore, të trajtimit të ankesës dhe me shkresën e nivelit 

“Konfidencial” nr **** datë 14.8.2019, informon Komisionin duke bashkëlidhur 

dokumentacione të nivelit “Konfidencial”.  

 

3. Denoncim nga shtetasi D.H., më datë 8.10.2019, denoncon për subjektin e vlerësimit 

Muhamet Rrumbullaku për “Aftësitë profesionale”. Përmbajtja e shkurtuar e denoncimit 

është“... z. Rrumbullaku në kohën kur ka qenë Drejtor Policie në Durrës në muajin Shkurt 

2006 në kundërshtim me Ligjin për Policinë, me Kushtetutën, me Kodin e Punës më ka bërë 

propozim për transferim dhe vënie në dispozicion të Drejtorisë së Përgjithshme duke i berë 

propozim një oficereje që punonte në qarkun B**** edhe pse unë isha banore e Durrësit 

kisha një fëmi tjetër të mitur dhe isha shtatzënë. Sapo kisha marrë raportin e paralindjes 

kur z., Rrumbullaku pa më vënë në dijeni më bëri propozim për transferim....Që nga 

momenti që erdhi drejtor në nëntor të vitit 2005 mu bënë presione të herëpashershme...”. 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni  

Komisisoni për verifikimin e pretendimet e ngritura nga denoncuesi / sja ka kërkuar 

informacion: 

i. Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit me shkresën nr */*** prot 

datë 25.10.2019, mbi statusin e punonjëses D.H në muajin Shkurt 2006.  

ii. Shtetases D.H. me shkresën nr */*** prot datë 25.10.2019 , për të venë në 

dispocizion dokumentacionet e nevojshme ligjore që provojnë pretendimet 

e saj.  

iii. Institutit të Sigurimeve Shoqërore me shkresën nr */*** prot datë 

25.10.2019 për marrjen e informacionit për shtetasen D.H. për periudhën 

Janar-Dhjetor 2006.  

 

DPPSH me shkresën nr */***-* datë 1.11.2019, ka informuar Komisionin, duke 

bashkëlidhur listëpagesën  e muajit shkurt , mars 2006 “E-Sig 025/a”, ku konstatohet se 

për shtetasen D.H. janë paguar kontributi i sigurimeve shoqërore në muajin Shkurt, kurse 

në muajin Mars, nuk janë paguar kontributet, pasi rezulton të ketë marrë lejen e lindjes. 

Denoncuesja D.H, nuk ka paraqitur në Komision, deri në momentin e përgatitjes së 

relacionit, asnjë dokumentacion për të provuar pretendimet e saj.  

 

Qëndrimi i Komisionit: 

Nga hetimi administrativ konstatohet se shtetësja D.H., ka qenë me leje lindje në muajin 

Mars 2006, dhe jo në muajin Shkurt 2006. Nuk ka depozituar në denoncimin e saj, por edhe 

pas kërkesës së Komisionit asnjë dokumentacion që të provojë, pretendimet / thëniet në 

denoncim.  

Për sa më sipër, Komisioni arrin në përfundimin se nuk mund të provohen pretendimet e 

paraqitura në denoncim e shtetases D.H.   
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4. Denoncim nga shtetasi E.C, më datë 8.10.2019, denoncon për subjektin Muhamet 

Rrumbullaku për “Aftësitë profesionale”. Përmbajtja e shkurtuar e denoncimit është 

“......Nxjerrja e aktit administrativ nr *** datë 17.6.2019 për lirimin nga detyra të një 

punonjësi të SHÇBA-së në kundërshtim me ligjin nr 70/2014 dhe VKM nr 829 dt 3.12.2014 

në kundështim me nenin 84 të ligjit dhe nenin 146 pika 3 të rregullores i cili bën fjalë për 

parashkrimin e shkeljes dhe ekzekutimin e masës.  Sipas këtij neni  masa disiplinore nuk 

mund të jepet nëse nuk i është komunikuar me shkrim punonjësit brenda 5 ditëve pune nga 

marrja e vendimit. Në  rastin tim Komisioni i Apelimit ka marrë vendimin më dt 14.6.2019 

dhe urdhëri i drejtorit ka dalë më dt 17.6.2019. Unë jam njohur me këtë vendim në datë 

25.6.2019 me shkresën nr E **/* jashtë afatit ligjor prej 5 ditë pune të përcaktuar në VKM 

nr 829...”.78  

 

Komisioni mbi pretendimet e ngritura nga denoncuesi/sja ka kërkuar informacion shtesë 

të shoqëruara me dokumentacion: 

i. Shtetasit E.C me shkresën nr  */*** prot datë 25.10.2019  

ii. Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesave me shkresën nr */*** prot datë 

25.10.2019  

Denoncues E.P. depoziton informacionet që disponon me shkresën nr */*** prot datë 

29.10.2019, duke bashkëlidhur dokumentacionet që ai disponon79.   

SHÇBA me shkresën nr ****/* prot datë 1.11.2019, ka informuar Komisionin mbi 

procedurat e ndjekura për shtetasin E.C. dhe se çështja është në shqyrtim në Gjykatën 

Administrative ku z. C****** ka paditur SHÇBA dhe ende janë në pritje të vendimit. 

Bashkëlidhë dokumentacionet justifikues të cilat për shkak të volumit nuk zbardhen në këtë 

vendim (janë pjesë e dojes së administruar).80 

 

Qëndrimi i Komisionit: 

Komisioni në bazë të  Rregullores së Shërbimit e miratuar me VKM nr 829 datë3.12.2014 

i ndryshuar, konstaton çështjet si vijon:  
- Vendimet e Komisionit të Apelimit janë të formës së prerë dhe të detyrueshme për t‘u 

zbatuar nga çdo punonjës dhe ato mund të ankimohen vetëm në gjykatë81. Kryetari i 

                                                 
78 Bashkëlidh vetëm faqen e fundit të Vendimit të Komisionit të Apelimit ku citohet:  

Vendosi  

1. Pranimin e ankimit nr *-** datë 9.5.2019 

2. Rrëzimin e përmbajtjes së ankimimit nr *-**, datë 9.5.2019 si të pabazuar në prova dhe fakte 

3. Lënien në fuqi të Vendimit nr ***/* datë 6.5.2019 të Drejtorit të Përgjithshëm për dhënien e masës disiplinore  “Largim nga shërbimi” të punonjësit E.C. 

4. Kundër këtij Vendimi mund të bëhet ankimi në Gjykatë 

5. Struktura e Burimeve njërëzore të marrë masat e nevojshme për njoftimet përkatëse si dhe plotësimin e akteve administrative në funkson të këtij vendimi. 

6. Vendimi hyn në fuqi në datën ___.06.2019Kjo e firmosur nga Komisioni i Apelimit Kryetar A.A, anëtarë A.C. dhe  O.E. 

79 Shkresa e SHÇBA-së  **** datë 25.6.2019 e drejtuar E.C me lëndë “Kthim Përgjigje”. Kjo shkresë vjen si përgjigje e kërkesës së shtetasit E.C. me nr *-** prot datë 12.2019, të cilit i përcillet kopje e Vendimit të Komisionit të 

Apelimit me nr **** prot datë 14.6.2019 dhe Urdhëri nr **** datë 17.6.2019 i Drejtorit të Përgjithshëm për largimin nga shërbimi: Urdhëri nr ***** datë 17.6.2019 i Drejtorit të Përgjithshëm, i cili udhëron përjashtimin nga detyra të 

E.C. për shkak se është marrë masa e rëndë disiplinore nga Komisioni i Apelimit “Largim nga Detyra”: Vendimi nr **** prot datë 14.6.2019 “Për shqyrtimin e ankimimit ndaj vendimit nr ***/* prot datë 6.5.2019 “Për dhënie mase 

disiplinore të një punonjësi të SHÇBA-së”, i Komisionit të Apelimit i përbërë nga A.A. Kryetar, A.C. Anëtar dhe O.E. Anëtare: Ankimimi i datës 9.5.2019 drejtuar Komisionit të Apelimit të SHÇBA për rrëzimin e vendimit nr ***/* 

datë 6.5.2019, për dhënien e masës disiplinore  “Largim nga Shërbimi”: Vlerësime të punës viti 2015 vlerësimi i përgjithshëm 2.4, viti 2016 vlerësimi i përgjithshëm 3, dhe viti 2017 vlerësimi i përgjithshëm 3. 

80 Shkresë datë 15.4.2019  me lëndë Dërgohet informacion drejtuar Zv Drejtorit A.A dhe për dijeni M.RR: Urdhër nr ***/* dt 16.4.2019 “Për pezullimin paraprak nga detyra të një punonjësi të SHÇBA-së” i nxjerrë nga zv Drejtori A.A 

(në mungesë me autorizim ): Urdhër nr ***/* dt 16.4.2019 “Mbi fillimin e ecurisë disiplinore dhe ngritjen e grupit të punës për verifikimin dhe shqyrtimin e e shkeljeve të një punonjësi të SHÇBA-së” i nxjerrë nga A.A. dhe ngre 

komisionin disiplinor: Njoftimi i datës 16.4.2019 Për filimin e ecurisë disiplinore drejtuar punonjësit E.C . Ky njoftim është firmosur nga Punonjësi: Raporti përfundimtar i hetimit disiplinor për punonjësin i Komisionit Disiplinor, i cili 

ka rekomanduar masën disiplinore “Largim nga Puna”: Proces verbal “Për intervistimin e punonjësit që ka nisur një ecuri disiplinore”: Proces verbal dt 23.4.2019 “Për intervistimin e punonjësit që ka nisur një ecuri disiplinore”: Vendimi 

nr ***/* datë 6.5.2019 e protokolluar me nr 796/3 prot dt 7.5.2019 “Për dhënien e mases disiplinore per nje punonjes te SHÇBA” nga Drejtori i Përgjithshëm Muhamet Rrumbullaku i cili jep masën “Largim nga Shërbimi”. Këtë vendim 

e ka firmosur edhe denoncuesi E.C. ku ka cikluar se mora dijeni me date 7.5.2019: Urdhëri nr 110 dt 17.5.2019 Per ngritjen e Komisionit te Apelimit: Proces verbal dt 16.6.2019 ora 11.30 “Për intervistimin e punonjësit që ka nisur një 

ecuri disiplinore”: Vendimi nr **** prot datë 14.6.2019 “Për shqyrtimin e ankimimit ndaj vendimit nr ***/* prot datë 6.5.2019 “Për dhënie mase disiplinore të një punonjësi të SHÇBA-së”, i Komisionit të Apelimit : Urdhëri nr **** 

datë 17.6.2019 i Drejtorit të Përgjithshëm “Për largimin nga sherbimi te nje punonjesi te SHÇBA-se”: Deklarata e mbrotjes përpara Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër.  

81 Neni 142 Komisioni i Apelimit pika 4. Vendimet e Komisionit të Apelimit mund të ankimohen nga palët vetëm në Gjykatë.  

Neni 144 Procedura e shqyrtimit të ankimit  “.. Komisioni i Apelimit duhet të përfundojë shqyrtimin e ankesës dhe të marrë vendim jo më vonë se 60 ditë nga momenti i marrjes së ankesës. Seancat e shqyrtimit të ankesës së punonjësit 

pasqyrohen nga Sekretari, në procesverbalin përkatës të Komisionit të Apelimit.” 

Neni 146 Parashkrimi i shkeljes dhe i ekzekutimit të masës 

Pika 3. Masa disiplinore nuk mund të jepet nëse nuk i është komunikuar me shkrim punonjësit brenda 5 ditëve pune nga marrja e vendimit.  
Pika 4. Masa disiplinore nuk ekzekutohet kur:  

a) nga momenti i ankimit të punonjësit kanë kaluar 60 ditë dhe punonjësi nuk është njoftuar me shkrim për vendimin e Komisioni të Apelimit, përveç rasteve të parashikuara në nenin 144, pika 10. 

Neni 144 Procedura e shqyrtimit të ankimit  

Pika 10. Kryetari i Komisioni të Apelimit i komunikon me shkrim punonjësit vendimin, sa më shpejt që të jetë e mundur, por jo më vonë se 5 ditë pune, duke i dhënë një kopje të vendimit si dhe fotokopje të dokumentacionit të shqyrtuar. 

Për vendimin e marrë njoftohet me shkrim edhe autoriteti që ka dhënë masën disiplinore. 
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Komisioni të Apelimit i komunikon me shkrim punonjësit vendimin, sa më shpejt që të 

jetë e mundur, por jo më vonë se 5 ditë pune, duke i dhënë një kopje të vendimit si dhe 

fotokopje të dokumentacionit të shqyrtuar. Për vendimin e marrë njoftohet me shkrim 

edhe autoriteti që ka dhënë masën disiplinore. 

- Përgjegjësia e njoftimit të punonjësit që largohet nga detyra është e Kryetarit të 

Komisionit të Apelimit. Po ashtu dhe përfundimi i procedurave është përgjegjësi e 

drejtëpërdrejtë e strukturave të personelit që kanë për detyrë kryerjen e gjithë 

procedurave të komunikimit me punonjësit që marrin masë disiplinore.  

 

Çështja është në proces gjyqësor, shqyrtimi i saj është në kompetencë të një organi të 

pavarur, (Gjykata Administrative), organ i cili ka tagrin të disponoj në mënyrë të drejtë për 

drejtë në lidhje me çështjen objekt i këtij denoncimi.   

 

5. Denoncim nga shtetasi P.SH, më datë 30 Tetor 2019, denoncon shtetasin Muhamet 

Rrumbullaku, si vijon:  

Për “Vlerësim pasurie”- Fshehje e pasurisë ( pasuri e padeklaruar/ e pajustifikuar), 

korrupsion, të dhëna të tjera, përmbajtja e të cilave lidhen me vlerësimin e aftësive 

profesionale të disa punonjësve duke evidentuar edhe gjeneralitetet e punonjësve të 

SHÇBA-së (Emër, Mbiemër dhe funksionet respektive).  

Për kontrollin e figurës : Fëmijët me biznes të pa deklaruar.  

Për aftësitë profesionale: Ka shumë problem me të shkuarën nuk kupton çfarë kërkon në 

dhënien e detyrave.   

 

Komisioni pasi ka marrë në administrim denoncimin e shtetasit P.SH., morri në shqyrtim 

të gjitha çështjet e ngritura, të cilat grupohen si vijon:  

1. Emërime personeli dhe dhënie gradash jashtë çdo kriteri duke sjellë si pasojë dëm 

ekonomik ndaj shtetit.  Dhe përmend disa emra personeli për emërime dhe dhënie 

gradash. 

2. Përdorimi dhe harxhimi kolosal  i karburantit edhe për nevoja personale nga 

punonjësit e shërbimit, duke mos përmendur emra të punonjësve që kanë përfituar. 

3. Fëmijët me biznes të pa deklaruar 

4. Ka shumë problem me të shkuarën nuk kupton çfarë kërkon në dhënien e detyrave  

Komisioni kreu një hetim administrativ të thelluar, duke kërkuar informacion nga SHÇBA 

mbi emërimet dhe dhënia e gradave për personelin e përmendur në email.  

SHÇBA informon Komisionin me shkresën nr *** datë 11.11.2019, duke bashkëlidhur 

gjithë dokumentacionet e nevojshme për punonjësit e përmendur në denoncim.82 

 

Qëndrimi i Komisionit: 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit konstatohet se  

a) Nuk ka të dhena se nga SHÇBA, janë shkelur procedurat e nevojshme konform 

akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi, në lidhje me emërimet në detyrë për punonjësit e 

përmendur në email dhe fitimi i gradave. 

                                                 
Kur punonjësi është ndëshkuar me masën disiplinore ―Përjashtim nga Shërbimi ose ―largim nga puna, Komisioni i Apelimit i dërgon strukturës së Personelit një kopje të vendimit. Nëse vendimi i Komisionit të Apelimit lë në fuqi 

masën e dhënë nga titullari, struktura e personelit përgatit urdhrin e përjashtimit dhe ndërprerjes së marrëdhënieve financiare të punonjësit. 

 
82 shiko dosjen e administruar, për shkak të volumit të madh nuk mund të paraqiten në vendim. 
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b) Lidhur me rastin e pretenduar për “harxhimi kolosal të karburantit”, dhe për nevoja 

personale nga punonjësit e shërbimit, pa cituar emra konkretë të punonjësve”, Komisioni 

konstaton se nuk përmban fakte apo rrethana konkrete që mund të përbëjnë prova në lidhje 

me kriterin e vlerësimit të aftësive profesionale për subjektin e vlerësimit83.  

c)  Komisoni çmon se hetimi i këtyre rasteve është përtej kompetencës që i ka 

ngarkuar Ligji 12/2018, i ndryshuar, pasi janë çështje të auditimit të menaxhimit 

financiar,  që lidhem me ekomomicitetin, efiçencën dhe efektivitetin e administrimit të 

fondeve publike, kompetencë kjo që në bazë të kuadrit ligjor në fuqi në Republikën e 

Shqipërisë, kryhet nga institucionet e specializuara si KLSH84 dhe struktura e auditimit 

të institucionit përkatës. 

d) Për denoncimin se fëmijët janë me biznes të pa deklaruar,  ky pretendim nuk 

qëndron pasi është  trajtuar në mënyrë shterruese tek deklarimi i pasurisë të të birit të 

subjektit të vlerësimit E.Rrumbullaku. 

e) Çështja numër katër e denoncuesit ngelet nuk kuadrin e deklarimit, dhe nuk përbën 

provë ose fakt që cënon aftësitë profesionale të subjektit të vlerësimit në kuptim të Ligjit 

12/2018, i ndryshuar. 

 

6. Denoncim nga shtetasi A.H., më datë 10.11.2019, denoncon për subjektin Muhamet 

Rrumbullaku për “Aftësitë profesionale” për mosmarrjen e përgjigjes për një ngjarje të 

ndodhur shumë vite më parë në banesën e tij nga trupa e policisë. Si dhe bashkëlidhë 

dokumentacione.  

Hetimi i kryer nga Komisioni 

Komisioni lidhur me pretendimet e ngritura nga denoncuesi/sja ka kërkuar informacion 

SHÇBA-së me shkresën nr ***/*** prot datë 15.9.2020.  

 

SHÇBA me shkresën nr ***/* prot datë 23.9.2020, ka informuar Komisionin, për të gjitha 

praktikat e ndjekura nga SHÇBA, lidhur me ankesën e kryer nga shtetasi A.H dhe 

bashkëlidhë dokumentacionet85. 

Qëndrimi i Komisionit: 

Bazuar në dokumentacionet e administruara në Komision konstatohet se nga SHÇBA janë 

ndjekur të gjitha procedurat ligjore për ankesën e adresuar nga shtetasi A.H.  

 

7. Denoncim nga shtetasi E.E., më datë 22.9.2020, për subjektin Muhamet Rrumbullaku për 

“Aftësitë profesionale”. Përmbajtja e denoncimit lidhet me procedurat e konkurimit dhe 

pranimit në SHÇBA të fituesve të muajit Mars 2019. Këtij denoncimi i bashkëlidhë 

dokumentacione86.   

Denoncuesi E.E sërisht me email të datës 30.9.2020, paraqet të njëjtin denoncim, por 

tashmë denoncimin e ka shkruar në postin “ Verësim pasurie: Korrupsion, të dhëna të 

tjera”. Por përmbajtja ngelet e njëjtë me denoncimin e datës 22.9.2020. 

                                                 
83 Për një hetim të cështjes, e cila nuk mund të shqyrtohet nga Komisioni i Jashtëm të Vlerësimit bazuar në Ligjin 12/2018 i ndryshuar, gjykohet të informohen Kontrolli i Lartë i Shtetit apo struktura e Auditimit në Ministrinë e 

Brendshme 
84 Neni 2 i Ligjit Nr. 154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”. Gjithashtu neni 6, pika 1, e Ligjit nr 154/2014 përcakton edhe fushën e veprimit të Kontrollit të lartë të shtetit “Kontrolli i Lartë i Shtetit 

auditon në përputhje me Kushtetutën, ligjet, aktet nënligjore, manualet në fuqi, si dhe standardet ndërkombëtare të auditimit”.  
85 Raportimi nr *****: ankimi i shtetasit A.H: Shkresa e SHÇBA-se me lëndë Kthim përgjigje raportimit nr ***** nga sektori i SHÇBA-Vlorë, Shkresa nr ***** prot datë 20.4.2016 niveli “I kufizuar” i Komisariatit të Policisë Vlorë 

me lëndë “Dërgohen materialet proceduriale drejtuar Prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Vlorë.: Proces verbal intervistimi e dt 17.5.2016 ku SHÇBA Vlorë ka marrë në intervistim shtetasin I.H në lidhje me ankimim e tij ( i 
firmosur nga shtetasi I.H.): Shkresa e cikluar nga Drejtori i Përgjithshëm Muhamet Rrumbullaku ku kërkon të ndiqet ankesa e shtetasit A.H. dt 22.5.2019 : Ankesë kërkesë e A.H drejtuar Drejtorit Muhamet Rrumbullaku datë 20.5.2019: 

Ankesa e A.H dt 3.7.2019 ku sërisht ciklohet për trajtim të ankesës nga Muhamet Rrumbullaku: Shkresa *** dt 13.6..2019 si kthim pergjigje ndaj shtetasit A.H.: Avokati i Popullit me shkresën nr **** prot dt 4.3.2020 me lende kerkese 

per shpjegime drejtuar Ministrisë së Brendshme dhe SHÇBA-së: Shkresa Kthim përgjigje Avokatit të Popullit nr ***** prot dt 6.5.2020: Vendimi i Gjykatës së shkallës së parë Vlorë, për çështjet e A.H dhe bashkëshortes së tij. 
86 Shkresën nr **** prot datë 24.6.2020 i SHÇBA-së me lëndë “Kthim përgjigje  drejtuar z. E.E: shkresa nr *** prot datë 29.6.2020 i SHÇBA-së me lëndë “Kthim përgjigje  drejtuar z E.P: foto e shpalljes së njoftimit (pjesore dhe jo 

njoftimi i plotë): Certifikata e sigurisë e lëshuar për E.E, datë e lëshimit 12.6.2017 e vlefshme deri në 11.6.2022 Kategoria e certifikatës “A” Konfidencial” . 
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Hetimi i kryer nga Komisioni 

Komisioni i drejtohet SHÇBA-së me shkresën nr */**** datë 23.9.2020 duke kërkuar 

informacion të mbështetur me dokumentacione. Gjithashtu printon edhe nga faqja zyrtare 

e SHÇBA-së shpalljen e vendeve të lira të punës.  

SHÇBA me shkresën nr 1648/1 datë 23.9.2020 informon Komisionin duke bashkëlidhur 

edhe dokumentat zyrtar87. 

Qëndrimi i Komisionit: 
 

Komisioni zhvilloi një hetim administrativ të thelluar dhe pasi janë shqyrtuar 

dokumentacionet e administruara, konstatohet se nga strukturat e SHÇBA-së janë 

ndërmarrë hapat procedurial të procesit të rekrutimit / pranimit  të punonjësve konform 

akteve ligjore dhe nënligjore në fushën e Shërbimit.  

Çështja e denoncimit për afera korruptive duhet të provohet nga denoncuesi me 

dokumentacione e prova konkrete dhe jo të paraqitet në kuadrin e fjalëve / dyshimeve / 

hamëndesimeve. 

 

8. Denoncim nga shtetas “Anonim”, më datë 14.10.2020, denoncon për subjektin Muhamet 

Rrumbullaku me përmbajtje si vijon:  

Seksioni “Vleresim Pasurie”: Fshjehje e pasurisë ( pasuri e padeklaruar/ e pa justifikuar), 

Korrupsion.  

1. Ka ne pronesi objektin e dhene me qera ****** Bank ne Sauk. 

2. Ka SHPSF private 

3. Ka qene per vizite mjeksore ne Turqi me kosto shume te larte 

4. I ka dhene grada punonjesve te SHÇBA pa plotesuar kriteret ligjore 

5. Merr rryshfete per te pranuar ne pune ne SHÇBA 

6. Ne shpalljen e vendeve te lira te punes ne SHÇBA te dl 11.03.2020 per pozicionet civile 

ka vendosur kriter per konkurim mesataren e notave 7.5 ne kundershtim me ligjin e 

SHÇBA pasi ne kete ligj nuk eshte percaktuar kriter mesatarja e notave.  

Seksioni “Kontroll Figure” ( - është bosh) 

Seksioni “Aftesi Profesionale” (-është bosh) 

Këtij denoncimi, denoncuesi anonimat, nuk i ka bashkëlidhur asnjë dokumentacion për 

vërtetimin e fakteve dhe të dhënave që evidenton në denoncimin e tij /e saj. 

 

Qëndrimi i Komisionit: 

 

Komisioni pasi mori në shqyrtim denoncimin, për çështjet 1,2,3, arrin në përfundimin se këto 

raste janë trajtuar në mënyrë shterruese nga hetimi administrativ për kontrollin e pasurisë së 

subjektit të vlerësimit, si edhe në relacion për deklaratën e pasurisë së vetëdeklaruar nga 

subjekti i vlerësimit dhe personat e lidhur me të.  

                                                 
87 Shkresa nr **** prot datë 27.3.2019 me lëndë Kthim përgjigje drejtuar E.E; Shkresa e dt 5.3.2019 e SHÇBA-së  me lëndë “informacion i Komisionit të vlerësimit të dokumentacionit për funksionet e lira të shpalluara për konkurim 

në strukturat e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme” drejtuar Muhamet Rrumbullaku nga Kryetar i Komisionit O.SH, dhe S.G., E.B. anëtar: Rezultati i pikëve të 

testimit me shkrim për pozicionet e lira në Drejtorinë e Përgjjithshme të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat; Tabela përmbledhëse e testimit me shkrim dhe me gojë datë 7.3.2019; Proces verbali i testimit e datës 7.3.2020 

nga komisioni i testimit; Shkresa e dt 7.3.2020 e kryetarit te komisionit te testimit A.A me lëndë Informacion për procesin e testimit, drejtuar Muhamet Rrumbullaku; Testimi me shkrim i E.E  
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Për çështjen numër 4 denoncuesi nuk ka bashkëlidhur ndonjë dokument të provoj faktet e 

denoncuara por njëkohësisht nuk përmend as emra të punonjësve me qëllim që Komisioni të 

kryej hetimin administrativ. Dhënia e gradave pa plotësuar kriteret ligjore është trajtuar në 

denoncimin e kryer nga shtetasi P.SH., i cili në denoncimin e tij ka përmendur edhe emrat e 

punonjësve dhe për të cilët Komisioni ka kryer hetimin e tij administrativ dhe nga rezultatet 

konstatohet se nuk qëndronin faktet e dhëna nga denoncuesi.  

Çështja numër 5, ngelet në kuadrin e pretendimeve të denoncuesit, nga hetimi administrativ i 

tre komponentëve, pasuri, figurë dhe aftësitë profesionale, Komisioni, nuk ka të dhëna të cilat 

implikojnë subjektin e vlerësimit në afera të paligjshme.   

Çështja numër 6, Komisioni arrin në përfundimin se vendosja e kritereve të konkurrimit bazuar 

në aktet ligjore dhe nënligjore është në diskrecionin e institucionit, në këtë kuptim, vendosja e 

një note mesatare, përbën një kriter që përmirëson cilësinë dhe përfshirjen e punonjësve me 

nivel të lartë profesional në shërbim, për realizimin me sukses të përgjegjësive që caktohen në 

Ligjin nr 70/2014 i ndryshuar.  

 

52. Komisioni konstaton se Subjekti i vlerësimit gjatë procesit të vlerësimit ka qenë bashkëpunues 

në nivel të lartë gjatë proçesit të vlerësimit, në përputhje me pikën 2 të nenit 48 të ligjit 12/2018, 

të ndryshuar.  

 

 

Përfundime të hetimit të kryer për vlerësimin e aftësive profesionale: 

Komisioni pasi kreu një hetim të thelluar për vlerësimin e aftësive profesionale, 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 administruara nga 

institucionet dhe agjencitë ligjzbatuese, arrin në konkluzionin se, subjekti i vlerësimit Muhamet 

Liman Rrumbullaku, 

 

a) është i aftë, duke treguar cilësi të larta në punë;  

b) aftësi në zbatim të përshkrimeve të punës, të përcaktuara për atë funksion;  

c) ka respektuar liritë dhe të drejtat e njeriut;  

d) është i frytshëm dhe efektiv në masë të pranueshme; 

 

V.  KONKLUZIONI PËRFUNDIMTAR  

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

bazuar në provat e administruara, relacionin e relatorit të çështjes, shpjegimet me shkrim të dhëna 

nga subjekti i vlerësimit gjatë hetimit administrativ, si edhe pasi u njoh me qëndrimin e subjektit 

të vlerësimit në seancën dëgjimore publike të datës 17.11.2020, arrin në përfundimin se subjekti i 

vlerësimit Muhamet Liman Rrumbullaku, në përputhje me nenin 60 të Ligjit 12/2018, i ndryshuar, 

ka plotësuar së bashku kushtet e mëposhtme,  

- Konstatohet nivel i besueshëm në vlerësimin e pasurisë;  

- Konstatohet nivel i besueshëm në vlerësimin e kontrollit të figurës; 

- Konstatohet nivel i lartë në vlerësimin e aftësive profesionale; 
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PËR KËTO ARSYE, 

Trupa Vlerësues e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, bazuar në pikën 7, 8, të nenit 56, të Ligjit 

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

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

 

V E N D O S I: 

1- Konfirmimin në detyrë të subjektit të vlerësimit Muhamet Liman Rrumbullaku, me 

funksion “Drejtor i Përgjithshëm i Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në 

Ministrinë e Brendshme”.  

 

2- Vendimi i arsyetuar me shkrim u njoftohet Subjektit të Vlerësimit, Ministrisë së 

Brendshme si edhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e 

Brendshme, brenda 15 ditëve nga dita e nesërme e shpalljes së vendimit.  

 

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

me pikën 8, të nenit 56, të ligjit 12/2018, të ndryshuar.  

 

4- Kundër këtij vendimi lejohet ankim brenda 45 ditëve nga data e njoftimit, në Gjykatën 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.  

Ky vendim u shpall sot datë 19.11.2020, në Tiranë.  

 
TRUPA E VLERËSIMIT 

 

          Alban LASKA  

      KRYESUES 

 

 

Mirela UJKANI (MITI)            Artur BAKU 

           RELATOR                 ANËTAR 

 


