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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.  144/203   Prot                          Tiranë, më 16.08.2021 

        

V E N D I M 

 

Nr. 46 datë 30.07.2021 

 

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

Arta Lleshi    Kryesues 

Mirela Ujkani (Miti)  Relator   

Elton Muça   Anëtar      

asistuar nga anëtarët e sekretariatit teknik, Gent Pejo  dhe Esmir Rringaj, në Tiranë, në Pallatin e 

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

i përket:   

SUBJEKTI I VLERËSIMIT:   Bora Sokol Vrenjo, me funksion aktual Specialiste në 

Sektorin e Trupës Vlerësuese në Drejtorinë e Vlerësimit 

Kalimtar/Periodik, në Drejtorinë e Përgjithshme të 

SHÇBA-së. 

  

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 Bora Sokol Vrenjo, 
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e cila në seancë dëgjimore publike të datës 27.07.2021 kërkoi konfirmimin e saj 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, 

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 nenit 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 Bora Sokol Vrenjo është subjekt i 

vlerësimit kalimtar nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit, për arsye të funksionit që ushtron në 

datën e zhvillimit të shortit  16.11.2020 “Specialiste në Sektorin e Trupës Vlerësuese në Drejtorinë 

e Vlerësimit Kalimtar/Periodik, në Drejtorinë e Përgjithshme të SHÇBA-së”. 

 

3. Subjekti i vlerësimit, Bora Sokol Vrenjo, iu nënshtrua procedurave të vlerësimit, duke u shortuar 

në shortin e zhvilluar në datën 16.11.2020, nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit, në përputhje me 

Rregulloren “Për Procedurat e Zhvillimit të Shortit në Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit”. Sipas 

shortit të zhvilluar, Trupa e Vlerësimit përbëhet nga Arta Lleshi Kryesues; Mirela Ujkani (Miti) 

Relatore dhe Elvira Dabërdaku Anëtar. 

 

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.  

 

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 10.12.2020, vendosi fillimin e hetimit kryesisht për subjektin e vlerësimit 

Bora Sokol Vrenjo.  

 

6. Relatori i çështjes, nëpërmjet komunikimit elektronik zyrtar të datës 11.12.2020, 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 14.12.2020 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. 
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9. Trupa e vlerësimit pasi u njoh me Urdhërin nr 4 datë 24.3.2021, të Kryetares së Komisionit të 

Jashtëm të Vlerësimit për ndërprerjen e marrëdhënieve financiare për znj Elvira Dabërdaku për 

arsye të plotësimit të moshës për pension të plotë pleqërie, në mbledhjen e datës 14.4.2021, vijoi 

me procedurat e zëvendësimit të një anëtari në Trupën e Vlerësimit.  

 

10. Trupa e vlerësimit me Vendimin nr 2 datë 14.4.2021 ka vendosur të zëvendësojë anëtaren e 

trupës së vlerësimit me anëtarin zëvendësues Elton Selfo Muça i pëcaktuar në shortin e zhvilluar 

në datë 16.11.2020, i cili në zbatim të legjislacionit në fuqi mbi parandalimin e konfliktit të 

interesit, deklaroi mospasjen e konfliktit të interesit. 

 

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

Konfliktin e Interesit me nr ***/*** prot datë 21.4.2021 duke shprehur se nuk është në kushtet e 

konfliktit të interesit me anëtarin zëvendësues Elton Selfo Muça. 

 

12. 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.  

 

13. 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.  

 

14. Trupa e vlerësimit ka realizuar procesin e hetimit administrativ për subjektin e vlerësimit Bora 

Sokol Vrenjo, 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.  

 

15. 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. 

 

16. 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 Bora Sokol Vrenjo, me 

Vendimin nr.3 datë 9.7.2021, vendosi:  
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a) Mblylljen e hetimit kryesisht për subjektin e vlerësimit Bora Sokol Vrenjo;  

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;  

-Të drejtën për të paraqitur prova ose shpjegime për të provuar të kundërtën e 

rezultateve të hetimit 

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

administruara nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit, në përputhje me nenin 50, të Ligjit nr. 

12/2018, nenet 35 - 40 dhe 45 – 47, të Kodit të Procedurës Administrative.  

 

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

administruar nga Komisioni përgjatë procesit të vlerësimit kalimtar, si edhe pasi administroi sipas 

kërkesës së datës 15.7.2021 dokumentacionin që gjykoi personalisht të arsyeshëm, nëpërmjet 

komunikimit elektronik zyrtar paraqet kërkesën “Për shtyrjen e afatit për të paraqitur shpjegime 

me shkrim”.  

 

18. Trupa e vlerësimit, me Vendimin nr. 4, datë 19.7.2021, vendosi pranimin e kërkesës së subjektit 

të vlerësimit Bora Vrenjo “Për shtyrjen e afatit për të paraqitur shpjegime me shkrim”, duke 

vendosur afatin deri më datë 22.7.2021 për paraqitjen e parashtrimeve që gjykon të nevojshme për 

procesin e vlerësimit kalimtar, si dhe për të paraqitur dokumentacionet e nevojshme.  

 

19. Subjekti i vlerësimit më datë 19.7.2021 ka paraqitur në  Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit 

dokumentacionin me përmbajtjen “Prapësime ndaj relacionit përmbledhës”, të cilat janë 

administruar nga Komisioni dhe janë marrë në konsideratë në vendimarrjen e Trupës së Vlerësimit. 

 

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

vlerësimit për mbajtjen e seancës dëgjimore në datën 27 korrik 2021, ora 9:30, në Pallatin e 

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

 

II. SEANCA DËGJIMORE  

21. Seanca dëgjimore për subjektin e vlerësimit Bora Sokol Vrenjo 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 27.7.2021, ora 09:30, në 

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

 

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

 

23. 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).  

 

24.Subjekti i vlerësimit në fund të seancës dëgjimore datë 27.7.2021 kërkoi konfirmimin në detyrë.  

 

25. Trupa e vlerësimit shpalli vendimin përfundimtar më datë 30.7.2021. 
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III. QËNDRIMI I SUBJEKTIT TË VLERËSIMIT  

26. 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.  

 

27. Subjekti i vlerësimit Bora Sokol Vrenjo ka qenë bashkëpunues gjatë gjithë procesit të 

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

 

28. 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  

29. Trupa e vlerësimit ka realizuar procesin e hetimit administrativ për subjektin e vlerësimit Bora 

Sokol Vrenjo, 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.  

 

30. 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.  

 

IV - A. VLERËSIMI I PASURISË 

31. 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 Bora Sokol Vrenjo ka 

ushtruar funksionin “Specialiste në Sektorin për Trajtimin e Ankesave  në Drejtorinë e Inspektimit 

dhe Ankesave të SHÇBA”. Data e dorëzimit të kësaj deklarate është 21.2.2019.  
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Në datën e zhvillimit të shortit 16.11.2020 subjekti i vlerësimit ka ushtruar funksionin “Specialiste 

në Sektorin e Trupës Vlerësuese, në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar/Periodik, në Drejtorinë e 

Përgjithshme të SHÇBA-së”. 

 

32. 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 punësimit në strukturat e përcaktuara në objektin e veprimtarisë së Komisionit të Jashtëm të 

vlerësimit, sipas Ligjit 12/2018 i ndryshuar, për subjektin e vlerësimit është nga data 14.2.2019 

dhe deri aktualisht. Data e dorëzimit të deklaratës nga subjekti  vlerësimit është 21.2.2019 dhe data 

e zhvillimit të shortit është 16.11.2020. 

 

33. 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 

kufizua sipas periudhës së përcaktuar në Ligjin nr 12/2018, i ndryshuar. Pasuritë që deklaron 

subjekti i vlerësimit janë krijuar në kohë të ndryshme me periudhën e vlerësimit që përkufizon 

Ligji dhe janë marrë në konsideratë për të realizuar procesin e vlerësimit të pasurive konform Ligjit 

12/2018 i ndryshuar. Metodologjia e përdorur në përgatitjen e pasqyrës (tabelës) konsiston në 

evidentimin e të ardhurave apo shpenzimeve të ligjshme të konfirmuara nga institucionet 

ligjzbatuese në Republikën e Shqipërisë ( DPT, ISSH, INSTAT, Bankat, dokumentacionet ligjore 

të depozituara nga subjekti i vlerësimit, 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 nga INSTAT1 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.  

 

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

tjerë të lidhur me subjektin e vlerësimit.  

 

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

seksionin “Deklarimi i pasurisë dhe burimi i krijimit”, se 

Nuk ka asnjë pasuri. 

Subjekti i vlerësimit, ka deklaruar më datë 20.1.2021 në pyetësorin shtesë të dërguar nga 

Komisioni; 

                                                           
1 INSTAT shkresa nr *** prot datë 26.8.2019; shkresa nr **** prot datë 26.7.2019; dhe http://www.instat.gov.al/al/statistika e vizituar më datë 15.2.2021, për marrjen e të dhënave viti 2018, 2019,2020.  
2 Ky vlerësim i referohet, gjykimit profesional bazuar në Standardet nderkombetare dhe kombetare te kontabilitetit mbi cmuarjet ne menyre sa me te besueshme.   

http://www.instat.gov.al/al/statistika
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1. Pasuri të paluajtshme Apartament, të blerë sipas kontratës së shitjes nr*** rep, nr 

*** kol, datë 8.10.2019 me sipërfaqe 85 m2 dhe me  vlerë 60000 Euro. 

Burimi i krijimit; kanë shërbyer kredia hipotekore në vlerën 5 400 000 Lekë, 

dhe vlera 2 500 000 Lekë dhuruar nga babai i bashkëshortit.  

Për mobilimin e apartamentit është shpenzuar me përafërsi shuma 400 000 Lekë. 

Si burim financimi ka shërbyer shuma e financuar nga babai i bashkëshortit 

Pjesa në %; ½.  

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

 

1.1 deklaratën e pasurisë3  

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 subjektin e vlerësimit, janë administruar dokumentacionet nga 

institucionet/ organet ligjzbatuese në lidhje me ekzistencën e pasurisë, nga të cilat konstatohet 

si vijon: 

 

1.4.1 ASHK Tiranë Jug, me shkresën nr ***/* prot datë 1.2.2021 informon Komisionin se 

shtetasit Bora Vrenjo dhe E.V. kanë pasuri të paluajtshme të rregjistruar në emër të tyre 

dhe bashkëlidhë dokumentacionin 5 , nga shqyrtimi i të cilës konstatohet se subjekti i 

vlerësimit është pronar i ligjshëm i pasurisë së paluajtshme Apartament banimi, me sip. 85 

m2 e ndodhur në ZK **** Vol ** Fq *** nr pasurisë */***+*-** adresa Rruga *****, 

Hyrja *, apartamenti **, blerë nëpërmjet kontratës së shitjes nr *** prot, nr ****/* kol 

datë  8.10.2019. Çmimi i blerjes në kontratë është 60 000 (gjashtëdhjetë mijë) Euro.   

 

1.4.2 Ujësjellës Kanalizime Tiranë me shkresën nr *-****/* datë 21.12.2020 informon 

Komisionin se subjekti i vlerësimit dhe personat e lidhur me të nuk rezultojnë me të dhëna 

për kontrata për shërbime Ujësjellës-Kanalizime, të rregjistruara në sistem. 

 

1.4.3 OSHEE me shkresën nr ****/* prot datë 30.12.2020, informon Komisionin se për 

subjektin e vlerësimit dhe personat e lidhur me të nuk rezultojnë të dhëna të rregjistruara 

në sistem. 

 

1.4.4 Komisioni nëpërmjet komunikimit elektronik datë 5.3.2021 i kërkon subjektit të 

vlerësimit informacionin si vijon: 

“...Në lidhje me shpenzimet për ujë, energji elektrike, etj të cilat i keni përfshirë në 

Deklaratën Tuaj seksioni “Shpenzimet e deklarueshme”, duhet të deklaroni nëse këto 

                                                           
3 Subjekti i vlerësimit nuk i ka bashkëlidhur deklaratës dokumentacione justifikuese  
4 Subjekti gjatë procesit ka dorëzuar dokumentacionin justifikues shtesë me nr ***/** prot datë 30.12.2020; me nr ***/*** prot datë 20.1.2020; me nr ***/*** prot datë 28.1.2021; me nr 144/152 prot datë 22.2.2021; me nr ***/*** 

prot datë 9.3.2021; me nr ***/*** prot datë 8.6.2021. 

5 Kartela e pasurisë me indeks të hartës TR-*-* data e rregjistrimit është 15.10.2019;Pasqyra llogaritëse e tatimit për kalimin e të drejtës së pronës; Kontrata e shitjes nr **** prot, nr ****/*kol datë 8.10.2019 ku si palë blerëse 

paraqiten E.V dhe Bora Vrenjo. Çmimi i blerjes në kontratë është 60 000 Euro (gjashtëdhjetë mijë); Harta treguese e rregjistrit; Transferta bankare e dt 9.10.2019 për vlerën 14200 Euro  me përshkrimin derdhje e këstit të parë; Certifikata 

për vërtetimin e pronësisë 
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shpenzime i përkasin pasurisë së paluajtshme të marrë me qira, dhe njëkohësisht të 

deklaroni këto shpenzime që kryeni për vitin 2019, 2020  dhe që i përkasin pasurisë së 

paluajtshme në të cilën aktualisht jetoni dhe jeni bashkëpronare...”  

 

1.4.5 Subjekti i vlerësimit paraqet informacionin me nr ***/*** prot datë 9.3.2021, duke 

bashkëlidhur dokumentacionin6, nga shqyrtimi i të cilit konstatohet midis tjerave edhe 

shpjegimet  

“...Në lidhje me shpenzimet e vitit 2019, nuk disponoj dokumentacion provues pasi librezat 

e energjisë dhe të ujit i janë dorëzuar pronarit të banesës në momentin e lënies së banesës... 

Në lidhje me shpenzimet e kryera për energji elektrike dhe ujë për vitin 2020 që i përkasin 

apartamentit të blerë deklaroj se pagesat e detyrueshme janë kryer rregullisht nga ana 

jonë nëpërmjet kontratave ekzistuese. Për sa më sipër po ju sqaroj se familja ime ka filluar 

të banojë në banesën e re që prej muajit Janar të vitit 2020 e në vazhdim. Për këto 

shpenzime po ju bashkëlidh librezat e energjisë dhe ujit të cilat mbajnë emrin e znj. L.D 

( ish pronare e banesës) dhe pasqyrojnë pagesat e kryera nga ana jonë.”   

 

1.4.6 Komisioni për sa më sipër konstaton se subjekti i vlerësimit kryen pagesat për shërbimet 

e përfituara të furnizimit me ujë dhe energji elektrike në emër të ish-pronarëve dhe nuk ka 

proceduar me ndryshimin e kontratave (pra ti kalojë në emrin e subjektit të vlerësimit) pas 

blerjes së apartamentit, i cili aktualisht është i  hipotekuar në emër të subjektit të vlerësimit 

dhe personit të lidhur me të. 

 

1.4.7 Noter A.M me shkresën nr ** prot datë 4.2.2021 informon Komisionin se shtetasit Bora 

Vrenjo dhe E.V (bashkëshorti i subjektit të vlerësimit) kanë kryer veprime noteriale dhe 

bashkëlidhë dokumentacionin7, nga shqyrtimi i të cilit konstatohet se  

(i) Sipas Kontratë shitje pasurie të paluajtshme me kusht nr **** rep, nr **** kol 

datë 8.10.2019, shtetësja Bora Vrenjo dhe shtetasi E.V kanë blerë apartamentin me sip 

85 m2 e ndodhur në ZK **** Vol ** Fq *** nr pasurisë */***+*-** adresa Rruga 

*****, Hyrja *, apartamenti **.  Vlera e blerjes së apartamentit është 60 000 Euro e 

cila paguhet si vijon: 

a. Vlera 1800 Euro është paguar nga pala blerëse me fondet e veta në formë kapari 

dhe pala shitëse deklaron se e ka marrë këtë pagesë dhe nuk ka asnjë pretendim 

b. Vlera 14 200 Euro, do të paguhet  me fondet e veta, me transferim në llogarinë 

bankare ndërmjetëse të noterit A.Mançka në Raiffeisen Bank. 

c. Vlera 44 000 Euro, do të paguhet nëpërmjet kredisë bankare me transferim në 

llogarinë bankare ndërmjetëse të noterit A.Mançka në Raiffeisen Bank 

d. Sipas Kontratë kredie bankare dhe hipoteke me nr *** rep, nr ***/* kol datë 

24.10.2019 subjekti i vlerësimit Bora Vrenjo ka përfituar vlerën e kredisë 5 400 000 Lekë 

me afat 360 muaj, për blerje pasurie të paluajtshme apartament.  

 

1.4.8 Notere A.K. me shkresën nr ****/*** prot datë 31.05.2021 informon Komisionin se 

shtetasi E.S.V. (bashkëshorti i subjektit të vlerësimit) ka nënshkruar Kontratë Qiraje nr 

                                                           
6 fotokopje të librezës së Ujit me nr kontrate ******-* zona */*-* lëshuar për zj. L.D., rruga ****; fotokopje e librezës së energjisë elektrike me nr kontrate *-****** e lëshuar për znj. L.D.  

 
7 Kontratë kredie bankare dhe hipoteke datë 24.10.2019; Fotokopje e kartave të identitetit; Certifikatë familjare e subjektit të vlerësimit; Certifikate për vërtetim pronësie nr *******, e lëshuar më datë 15.10.2020 ku evidentohet se 

Bora Vrenjo dhe E.V janë pronar i pasurisë së paluajtshme e llojit Apartament, me sip totale 85 m2 e ndodhur në ZK **** Vol ** Fq *** nr pasurisë 8*/***+*-** adresa Rruga *****, Hyrja *, apartamenti **; Kartela e pasurisë së 

paluajtshme; Harta treguese e rregjistrimit; Kontratë shitje pasurie të paluajtshme me kusht nr **** rep, nr **** kol datë 8.10.2019, ku shtetësja Bora Vrenjo dhe shtetasi E.V janë pala blerëse e apartamentit me sip totale 85 m2 ; 

Njoftim debitimi datë 9.10.2019 në llogarinë e ****** Bank të Noterit nga shtetësja Bora Vrenjo – derdhje e këstit të parë vlera 14 200 Euro, i bashkëlidhet dhe dokumenti bankar; Njoftim debitimi datë 11.11.2019 në llogarinë e 

***** Bank të Noterit nga shtetësja Bora Vrenjo – derdhur vlera 5 403 200 Lekë; Dokumenti bankar i kalimit të vlerës 58 200 Euro te pala shitëse më datë 13.11.2019 
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**** rep nr **** kol, datë 18.07.2017 dhe bashkëlidhë dokumentin noterial nga shqyrtimi 

i të cilit,  midis tjerave konstatohet, se shtetasi E.V. është në cilësinë e qirramarrësit për 

objektin pasuri e paluajtshme të llojit “Apartament”, me adresë rruga ****, P***, SHk*, 

k*, Ap* Tiranë. Afati i qirasë është për një periudhë 1 (një) vjecare 18.07.2017÷17.07.2018 

me të drejtë ripërsëritje në rast se palët bien dakort. Qiraja mujore do të jetë 20000 Lekë 

dhe do të paguhet brenda datës 5 të fillimit të çdo muaji. Qiramarrësi është i detyruar të 

paguajë energjinë elektrike dhe ujin për sa kohë ai do të qëndrojë me qera si dhe të gjitha 

detyrimet ndaj shtetit për qira. Qiramarrësi do të paguajë tatimin në burim ( tatimi për 

qiranë).  

 

1.5 Subjekti i vlerësimit në seksionin “Shpenzime të deklarueshme” ka deklaruar shpenzime të 

kryera si pagesë qiraje (20000 lekë x12 muaj) është 240,000 lekë, si edhe ka deklaruar adresë 

banimi te formulari i vetëvlerësimit të aftësive profesionale saktësisht adresën sipas kontratës 

së qiramarrjes Rruga **** Pall***, Tiranë.  

Subjekti i vlerësimit, në përgjigje të pyetjeve të Komisionit, me shkresën nr ***/** prot datë 

30.12.2020 ka paraqitur në Komision dokumentacionin Kontratë qiraje nr *** rep, *** kol 

datë 11.4.2013, me afat 3 vite (periudha 11.4.2013÷11.4.2016), sipas të cilës, konstatohet se 

objekti i marrë me qira, është një apartament me sipërfaqe 53m2 . Kontrata është lidhur kundrejt 

shpërblimit 18000 lekë në muaj që paguhet nga qirramarrësi. Shpërblimi do të paguhet nga 

qirramarrësi në dorë. Qiramarrësi merr përsipër të paguaj të gjitha detyrimet që rrjedhin nga 

kjo kontratë si dhe nga përdorimi i sendit.  
 

1.6 Komisioni bazuar në dokumentacionin e administruar gjatë hetimit administrativ, në lidhje me 

ekzistencën e pasurisë së paluajtshme,  konstaton çështjet si vijon; 

(i) në deklaratën e pasurisë pasuria e paluajtshme Apartament Banimi, e cila është në 

përdorim, nga subjekti i vlerësimit në datën e deklarimit 21.2.2019, nuk është 

evidentuar në seksionin “Deklarimi i pasurive dhe burimi i krijimit” si pasuri e 

paluajtshme në përdorim konform pika d e nenit 33 e Ligjit 12/2018 i ndryshuar. 

Gjithashtu te paragrafi Objekti i Deklarimit, në seksionin e sipërcituar, gërma a,  

citohet “...Pasuritë e paluajtshme dhe të drejtat reale mbi to, në pronësi dhe në 

përdorim të subjektit të vlerësimit...”.  

Pra ka pasaktësi në evidentimin e informacionit, për pasurinë e paluajtshme në 

përdorim, në seksionet/postet e duhura; 

(ii) në aktin noterial kontratë qiraje konstatohet se palët kanë rënë dakort me vullnetin e 

tyre të plotë dhe të lirë, që tatimin në burim për të ardhurat që përfiton qiradhënësi do 

e paguajë qirramarrësi;    

(iii) Nuk ka një saktësim në kontratë që vlera e qirasë është vlerë bruto apo vlerë neto.  

 

1.7 Komisioni nëpërmjet komunikimit elektronik zyrtar datë 18.1.2021, i kërkon subjektit të 

vlerësimit të plotësoj pyetësorin  shtesë në lidhje me proçesin e vlerësimit, duke iu referuar të 

dhënave të formatit tip të deklaratës së pasurisë sipas Ligjit 12/2018 i ndryshuar për periudhën 

nga data e dorëzimit të deklaratës Shkurt 2019 sipas Ligjit nr 12/2018 i ndryshuar dhe deri në 

janar 2021. Midis pyetjeve veçohen:  
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- A keni përdorur Ju ose personat e tjerë familjarë, pasuri të luajtshme apo të 

paluajtshme (si automjete, anije, shtëpi banimi (vilë/ apartamente), shtëpi pushimi etj.) 

të regjistruara në emrin e dikujt tjetër?8 

- A keni blerë pasuri të paluajtshme apo keni kryer shpenzime për arredime nga 

periudha e deklarimit deri në momentin e plotësimit të këtij pyetësori?9  

1.8 Subjekti i vlerësimit, me shkresën nr ***/** prot datë 20.1.2021, paraqet shpjegimet dhe 

bashkëlidhë dokumentacionin justifikues,10 nga shqyrtimi i të cilës konstatohet si vijon:   

(i) Subjekti i vlerësimit për periudhën nga data e dorëzimit të deklaratës sipas Ligjit nr 

12/2018 i ndryshuar dhe deri në Dhjetor 2019 ka jetuar në pasuri të paluajtshme 

Apartament banimi të marrë me qira të zakonshme, sipas kontratës së qirasë. 

(ii) Subjekti i vlerësimit nga janari 2020 e aktualisht jeton në apartamentin e blerë sipas 

kontratë shitje pasurie të paluajtshme me kusht nr **** rep, nr **** kol datë 8.10.2019, 

me sipërfaqe 85 m2 dhe me  vlerë  60000 Euro e përkthyer në monedhën vendase 7 357 

200 (shtatë milion e treqind e pesëdhjetë e shtatë mijë e dyqind) Lekë. Pjesa takuese ½. 

Si burim krijimi kanë shërbyer kredia hipotekore në vlerën 5 400 000 Lekë, dhe vlera 

2 500 000 Lekë financuar nga babai i bashkëshortit.  

Për mobilimin e apartamentit është shpenzuar me përafërsi shuma 400 000 Lekë. Si 

burim financimi ka shërbyer shuma e financuar nga babai i bashkëshortit.  

(iii)Sipas Deklaratës noteriale të shtetasit S.V. (i Ati i bashkëshortit të subjektit të 

vlerësimit) datë 21.12.2020, me nr A**************** e kryer në zyrën noteriale 

B.XH, Gjirokastër; konstatohet se shtetasi  deklaron midis tjerave  

“.. se më datë 25.9.2019, i kam dhënë djalit tim të quajtur E*** V**** dhe 

bashkëshortes së tij vlerën 2 500 000 Lekë si dhuratë për  blerjen e një apartamenti 

banimi të ndodhur në Tiranë...Kjo shumë i shërbeu si këst për blerjen e këtij 

apartamenti. Këtë shumë parash, unë deklaruesi S**** V****, deklaroj se e kam 

përfituar nga interesat e obligacioneve me afat 10-vjecar...” 

 

1.9 Komisioni nëpërmjet komunikimit elektronik zyrtar datë 31.05.2021 i drejtohet subjektit të 

vlerësimit në lidhje me kontratat e qirasë dhe detyrimet që rrjedhin prej saj: 

“.... Në Lidhje me kontratën e qirasë të nënshkruar nga bashkëshorti Juaj në vitin 2017, 

konstatohet se në kontratë citohet; 

-          Qiraja mujore do të jetë 20000 Lekë 

-          Qiramarrësi do të paguajë tatimin në burim (tatimin për qiranë) 

Këto kushte janë të ndryshme nga ato të përcaktuar në kontratën e vitit 2013 dhe Ju keni 

nënshkruar se do të paguani tatimin në burim, ndërkohë Ju keni kaluar qiradhënësit vetëm 

                                                           
8 Përgjigja e subjektit të vlerësimit është Po dhe deklarimi i plotë i subjektit të vlerësimit është; 

“Deri në muajin Dhjetor 2019 kam qëndruar me qira në apartamentin e deklaruar në vetëdeklarimin e pare, me adresë Rruga “****, pallati **, hyrja *, apartamenti 

*”, në pronësi të Xh.XH. sipas kontratës së qirasë dorëzuar pranë jush. Gjithashtu deklaroj se në periudhën 02.09.2019-07.09.2019 kam qëndruar në një apartament 

pushimi në qytetin e **** në shtetin **** për pushime verore. SHpenzimet e këtij udhëtimi kanë shkuar me përafërsi 800 euro dhe si burim ka shërbyer një kredi 

konsumatore që kam marrë në ****** Bank më datë 02.08.2019. Pagesat e udhëtimit, janë kryer të gjitha në dorë dhe nuk disponoj fatura. Udhëtimi është kryer 

nëpërmjet pikës kufitare të kalimit Kakavijë dhe kam qenë pasagjere në mjetin me targë AA *** **, në pronësi të shtetasve R.K (Kunata ime) dhe A.K. (bashkëshorti i 

kunatës).”. 
9 Përgjigja e subjektit të vlerësimit është Po. 
10 Pyetësor shtesë gjithsej 5 fletë; Certifikatë për vertetim pronësie data e lëshimit 15.10.2019; Deklaratë noteriale e datës 21.12.2020 pranë noter B.XH Gjirokastër; 

Kontratë shitje pasurie të paluajtshme nr  ****rep, nr ****/* kol datë 8.10.2019; Kontratë kredie bankare dhe hipoteke nr *** rep, nr **** kol datë 24.10.2019 në ***** 

Bank; Nxjerrje llogarie **** bank për subjektin e vlerësimit; fatura jo korrekte sipas formateve ligjore të publikuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve të 

shërbimeve që ka përfituar subjekti i vlerësimit gjithsej 11 (njëmbëdhjetë) copë me vlerë totale 404 764.9 Lekë.  
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vlerën e qirasë. Për këtë, duhet të jepni sqarimet tuaja që rrjedhin nga zbatimi i kontratës 

së qirasë....” 

1.10 Subjekti i vlerësimit nëpërmjet shkresës nr ***/*** prot datë 8.6.2021 paraqet informacionin 

si vijon:  

“...lidhur me kontratën e qirasë të konstatuar nga KJV sqaroj se nuk disponoj një kopje të 

saj, e për pasojë kur më është kërkuar të paraqes kontratën e qirasë, kam dorëzuar atë të 

vitit 2013. Pas verifikimit, jam informuar nga bashkëshorti se kontrata e vitit 2017 është 

nënshkruar për efekt dokumentacioni pasi në atë periudhë kemi aplikuar në Bashkinë 

Tiranë në programin e strehimit për të përfituar kredinë e butë për blerjen e një 

apartamenti (nga e cila nuk përfituam asnjëherë asnjë të drejtë pasurore pasi nuk mundëm 

të gjenim apartamentin brenda afatit të përcaktuar nga bashkia) dhe kontrata është 

firmosur tek noteri nga qiradhënësi e bashkëshorti im dhe është dorëzuar në bashki së 

bashku me dokumentacionin tjetër të kërkuar11. Për pikën e kontratës, e cila citon se   

- Qiramarrësi do të paguajë tatimin në burim (tatimin për qiranë), kam kërkuar 

informacion nga bashkëshorti, i cili më ka deklaruar se nuk ka dijeni për këtë fakt pasi 

ka kaluar kohë e gjatë dhe mund të ketë qenë një lapsus i noterit. Qiraja e paguar nga 

ana jonë ka qenë 20.000 lekë në muaj dhe është paguar nëpërmjet bankës në llogarinë e 

bashkëshortes së qiradhënësit. Tatimi për qiranë nuk është paguar në asnjë rast nga ana 

jonë pasi kështu jemi dakordësuar që në fillim të marrëdhënies sonë kontraktuale”. 

 

1.11 Komisioni konstaton se në të dyja kontratat e qirasë të nënshkruara nga palët, në vitin 2013 

dhe në vitin 2017, nuk kanë specifikime që qirradhënësi paguan detyrimin tatimor për qiranë e 

apartamentit. Pra deklarimi i subjektit për dakordësim që në fillim të marrëdhënies kontraktuale 

nuk evidentohet në asnjë nga kontratat e qirasë të nënshkruar nga subjekti i vlerësimit.  
 

Lidhur me detyrimet që rrjedhin nga legjilacioni fiskal për qirramarrjen: 

 Në nenin 2 të Ligjit nr 8438 datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat” i ndryshuar, 

përcaktohet termi tatimpagues dhe konkretisht; 

“...emërimi « tatimpagues » nënkupton çdo person që i nënshtrohet detyrimit të tatimit 

sipas këtij l igji; 

Emërimi « person » nënkupton : 

i) një « individ » (person fizik jotregtar  sipas Kodit Civil); 

i i) një « person fizik » (person fizik tregtar) ; 

iii) një « person juridik » (shoqëri tregtare e themeluar sipas ligjit ”Për tregtarë dhe 

shoqëritë tregtare”, personat e tjerë juridikë te themeluar sipas Kodit Civil, te cilet 

ushtrojne veprimtari 
fitimprurese ne Republiken e Shqiperise, si dhe personat e tjere juridike të themeluar ose të njohur si të tillë 

me ligje të veçanta) ;...” 

                                                           
11 Deklarimi i subjektit të vlerësimit që kontrata e qirasë është depozituar në Bashkinë Tiranë nuk konstatohet nga dokumentacioni i administruar në KJV nga Bashkia 

Tiranë (gjithashtu edhe lista e inventarit e firmosur nga bashkëshorti i subjektit të vlerësimit) nuk ka dokument “Kontratë qiraje” të depozituar, por në kërkesën e 

aplikuesit, ka deklaruar se banon  me qira.  
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 Gërma d e pikës 1 e nenit 8 të Ligjit nr 8438 datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të 

ardhurat” i ndryshuar përcakton se të ardhurat nga qiraja janë të ardhura të tatueshme.  

 Neni 33 pika 1, i Ligjit nr 8438 datë 28.12.1998 i ndryshuar, citon se personi rezidentë 

është i detyruar të mbajnë tatimin në burim në masën 15 për qind nga shuma bruto e 

pagesave  për qiratë.  
 Gërma a e nenit  35 i Ligjit nr 8438 datë 28.12.1998 i ndryshuar, citon “Paguesi i 

shumave  është i detyruar të mbajë regjistrime për llogaritjen dhe mbajtjen e tatimit në 

burim për çdo përfitues të ardhurash dhe t’i vërë ato në dispozicion të organeve tatimore 

dhe të personit përfitues të të ardhurave, për të cilin është bërë pagesa”  

Sipas nenit 35 të Ligjit citohet se “... Deklarata e tatimit të mbajtur në burim dorëzohet në 

një nga mënyrat e parashikuara në Ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008, “Për procedurat 

tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, në drejtorinë rajonale ku është i 

regjistruar paguesi i shumave. 

 Pika 2.3.6 e Udhëzimit nr 5 datë 30.01.2006, “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar 

specifikon se  Llogaritja e detyrimit tatimor për këtë kategori të ardhurash do të bëhet duke 

u bazuar në kontratën përkatëse. Tarifa tatimore është e përcaktuar 15 %.   

 Pika 2.6.3 “Mbledhja e tatimit” e Udhëzimit nr 5 datë 30.01.2006  citon “Për pagesa të 

tjera që lidhen me të ardhurat e listuara në gërmat b deri g të Nenit 8, paguesi i të 

ardhurave mban në burim tatimin, sipas tarifave të përmendura në pikën 2.5.2. më lart, 

dhe e derdh  atë në organin tatimor përkatës jo më vonë se data 20 e muajit pasardhës të 

kryerjes së pagesës. 

Komisioni konstaton në bazë të Ligjit nr 8438 datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat” i 

ndryshuar, njëkohësisht referuar edhe kontratave të qirave (viti 2013; 2017) të sipërcituar, se 

subjekti i vlerësimit dhe personi i lidhur me të E.V, në cilësinë e paguesit të qirasë, kanë pasur 

detyrimin për të mbajtur në burim tatimin, sipas tarifës tatimore 15% dhe ta derdhnin në organet 

tatimore përkatëse jo më vonë se data 20 e muajit pasardhës të kryerjes së pagesës së qirasë nga 

subjekti i vlerësimit. 

1.12 Subjekti i vlerësimit  me shkresën nr ***/***  datë 19.7.2021 me përmbajtje “Prapësime 

ndaj relacionit përmbledhës” midis tjerave jep shjegimin si vijon: 

“...pagesa e qirasë është kryer nëpërmjet sistemit bankar dhe është rënë dakort me palën 

qiradhënëse se qiraja do të jetë e plotë dhe se detyrimet tatimore do të paguhen nga pala 

qiradhënëse. Nuk jemi treguar të vëmendshëm dhe kur kemi nënshkruar kontratën nuk e kemi parë 

që detyrimet tatimore do të paguhen nga pala qiramarrëse. Gjithashtu më lejoni T’ju shpjegoj se 

referuar legjislacionit tatimor në fuqi, detyrimin për pagesën e tatimit në burim kur objekti me 

qira është dhënë një subjekti/individi privat e ka pala qiradhënëse. Megjithatë, ju lutem 

mirëkuptoni këtë arsyetim, dhe nëse ju e gjykoni të arsyeshme, brenda kufijve të lejuar nga ligji në 

kohë dhe hapsirë në bashkëpunim dhe me palën qiradhënëse unë ta përmbush këtë detyrim.” 

1.13 Komisioni pas shqyrtimit edhe të sqarimeve të subjektit të vlerësimit konstaton se nuk ka në 

shpjegimet e paraqitura, asnjë referencë ligjore kur citon se “...referuar legjislacionit tatimor në 

fuqi, detyrimin për pagesën e tatimit në burim kur objekti me qira është dhënë një subjekti/individi 

privat e ka pala qiradhënëse...”. Në lidhje me kërkesën për përmbushjen e detyrimit për periudhat 

pasardhëse, Komisioni pavarësisht pakujdesisë / padijes, etj të subjektit të vlerësimit, vlerëson 
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faktin se subjekti i vlerësimit parashtron kërkesën për shlyerjen e detyrimeve ndaj shtetit për 

tatimin në burim për pagesat e qirasë. Bazuar në aktet ligjore të fushës fiskale konstatohet se ky 

detyrim edhe pse me vonesë, shlyhet konform akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi, sepse gabimet 

për periudhën Prill 2013 deri në Dhjetor 2019  “korrigjohen” në momentin e konstatimeve, duke 

paraqitur saktësisht pamjen e vërtetë të ngjarjes/transaksionit që ka ndodhur duke korrigjuar çdo 

element që lidhet me ngjarjen.  

Komisioni bazuar në aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi nuk mund të çmojë apo të llogarisë 

detyrimet ndaj shtetit për tatimin për qiranë (tatimin mbi qiranë, gjobat dhe interesat për pagesat 

e vonuara, etj), për periudhën Prill 2013 deri në Dhjetor 2019, pasi kjo është kompetencë e 

institucionit ligjzbatues në Republikën e Shqipërisë.  

1.14 Noter D.P me shkresën e datës 2.6.2021 informon Komisionin duke bashkëlidhur aktin 

noterial i kryer nga shtetasi E.V, bashkëshorti i subjektit të vlerësimit“Deklaratë”,  nr **** rep, nr 

*** kol datë 15.4.2015, në të cilin konstatohet se deklaruesit Th.Ll, dhe E.V. atësia S****, 

datëlindja 9.5.1985, me numër personal ******** deklarojnë;  

a)Shtetasi Th** Ll*****: “....Jetoj familjarisht në Tiranë rruga ******......në këtë shtëpi 

banimi, jeton dhe do të vazhdojë të jetojë edhe dhëndri e vajza ime të quajtur E**** V**** 

dhe Bora Vrenjo” 

b)Shtetasi E**** V*****; “... jetoj familjarisht dhe do të vazhdoj të jetoj vazhdimisht në 

Tiranë në shtëpia e vjerit.”  

Deklarata është e nënshkruar nga të dyja palët.  
 

1.14.1 Komisioni konstaton se Deklarata e datës 15.4.2015, e shtetasit E.V. (bashkëshorti i 

subjektit të vlerësimit) dhe shtetasit Th.LL. përmban informacione që nuk përputhen me 

dokumentacionin e administruar nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit dhe konkretisht; 

(i) Informacioni i vendbanimit të shtetasit E. V. dhe Bora Vrenjo nuk përputhet me 

adresën e banimit sipas kontratave të nënshkruara për qiramarrje nga subjekti i 

vlerësimit dhe personat e lidhur me të.  

Konkretisht Kontrata e Qiramarrjes nr **** rep, *** kol datë 11.4.2013, me afat 

periudhën 11.4.2013÷11.4.2016 dhe është depozituar në Komision nga subjekti i 

vlerësimit në kopje origjinale dhe jo fotokopje, si edhe kontrata   Kontratë Qiraje 

nr **** rep nr **** kol, datë 18.07.2017 ( e administruar nga KJV dhe jo subjekti 

i vlerësimit), kanë të njëjtën adresë banimi rruga ******, P***, SHk*, k*, Ap* 

Tiranë. 

(ii) Informacioni i lidhjes familjare; Shtetasi E.V. deklaron se jeton tek shtëpia e vjerrit, 

dhe shtetasi Th.LL. deklaron se jeton me të Bijën dhe Dhëndrin.  

Ky informacion është jo i saktë, sepse Shtetasi E.S.V. me nr Identifikimi personal 

****** është i martuar me shtetasen Bora Vrenjo emri i të Atit është S. K12. Nga 

hetimi administrativ i thelluar konstatohet se shtetasi S.K.  nuk rezulton të ketë 

ndryshime apo korrigjime që prej aktit të lindjes e deri më sot dhe shtetasi Th. Ll. 

rezulton të jetë I ati, i të Emës së Bora Vrenjo (K*******).  

                                                           
12 Sipas dokumentacionit të administruar nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile me shkresën nr **** prot datë 4.2.2021 e protokolluar në KJV me nr 144/143 prot datë 15.2.2021, dhe konkretisht Certifikata personale, 

konstatohet se Emri i babait të shtetases Bora Vrenjo është S*****, mbiemri K*****, vendlindja Gjirokastër. Shtetësja Bora Vrenjo është e martuar me shtetasin E**** V**** sipas aktit të martesës nr ** dt 25.2.2013 dhe ka ndryshuar 

mbiemrin nga K**** në Vrenjo. Për shtetasen Bora Vrenjo nga verifikimet e kryera konstatohen se nuk ka ndryshime/korrigjime të gjeneraliteteve të tjera. Sipas Dokumentit “Certifikatë familjare”, konstatohet se shtetasi E. V. ka nr 

identifikimi personal  ****, i cili rezulton me status  I martuar me Bora Vrenjo (K*****). 
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1.14.2. Subjekti i vlerësimit me shkresën nr ***/***  datë 19.7.2021 me përmbajtje “Prapësime 

ndaj relacionit përmbledhës” midis tjerave jep shjegimin se ky deklarim është kryer për 

të realizuar rregjistrimin në zyrat e rregjistrit të gjendjes civile në Tiranë dhe se kanë jetuar 

në shtëpinë e shtetasit Th.LL. për një periudhë dy javore. 
 

1.14.3. Komisioni konstaton se deklarimi i vitit 2015 midis E.V. dhe Th. Ll. është brenda 

periudhës së kontratës së qirasë nr 266 rep, 194 kol datë 11.4.2013, ( afati i kontratës i 

lidhur për 3 vite; 11.4.2013÷11.4.2016), si rrjedhojë rregjistrimi në rregjistrin e gjendjes 

civile Tiranë mund të bëhej lehtësisht edhe me kontratën e qirasë 13  dhe nuk ishte e 

nevojshme në deklaratë që E.V. “të mos deklaronte të vërtetën” e lidhjes familjare me 

Th.LL. 
 

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

si burim krijimi  (i) kredi bankare  dhe  (ii) vlera monetare e dhuruar nga babai i bashkëshortit 

shtetasi S. V.  Komisioni ka administruar dokumentacionin nga institucionet / organet ligjzbatuese 

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

pasqyrën e të ardhura-shpenzime si për subjektin e vlerësimit ashtu edhe për personat e tjerë të 

lidhur me të. 

1.15.1 Banka **** Sha me shkresën nr *****/* prot datë 7.1.2021 informon Komisionin 

se subjekti i vlerësimit Bora Sokol Vrenjo ka produktet bankare si vijon:  

a) llogari page me nr **** me gjendje 38 401.09 Lekë 

b) llogari me nr ****, me gjendje - 261.69 Euro (minus) 

c) Gjithashtu ka dy kredi një në shumën 200, 000 Lekë të marrë në 2.8.2019 me 

detyrim aktual 131,711.84 Lekë dhe një në shumën 5,400,000 Lekë të marrë me 

11.11.2019 me detyrim aktual 5,353,515.19 Lekë.  

Këtij informacioni i bashkëlidhen edhe dokumentacioni i lëvizjeve bankare për produktet 

bankare (CD), nga shqyrtimi i të cilave konstatohet se:  

a) Llogaria e pagës me nr **** është hapur më datë 30.9.2013, dhe vazhdon të jetë 

aktive. Gjendja më datë 21.2.2019 është – 39 992.33 Lekë. Gjendja më datë 

31.12.2020 është 84.62 Lekë. 

b) Llogaria nr  ******, është një llogari rrjedhëse e hapur më datë 3.10.2019. Veprimi 

i fundit i kryer në këtë llogari është data 9.10.2019, veprim i cili korespondon me 

kalimin e vlerës 14 200.4 Euro te noter A.M.  

Në llogarinë e pagës janë disbursuar kreditë si vijon; 

(i) Kredia në vlerën 200 000 Lekë në datën 2.8.2019  

(ii) Kredia në vlerën 5 400 000 Lekë në datën 11.11.2019.  
 

1.15.2 Komisioni konstaton se kreditë për sa kohë janë konform akteve ligjore të fushës 

konsiderohen burime të ligjshme financiare dhe janë pasqyruar në pasqyrën financiare për 

tu analizuar. Gjithashtu edhe pagesat e kësteve për kreditë rezultojnë të jenë kryer nga 

subjekti i vlerësimit dhe janë marrë në konsideratë në analizën financiare.  

                                                           
13 Duke iu referuar kohës  kur ka ndodhur deklarimi, mund të ndodhë që me kontratën e qirasë të mos kryhej rregjistrimi në gjendjen civile, vetëm në rast se pasuria e paluajtshme rezulton e pa rregjistruar (hipotekuar) në ZRVRRPP. 
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1.15.3 Komisioni kreu një hetim administrativ të thelluar14 për të provuar se personat e 

tjerë të lidhur a kanë pasur burime të ligjshme dhe të mjaftueshme për ti dhuruar subjektit 

të vlerësimit vlerën 2 500 000 Lekë. Në përfundim të hetimit administrativ, rezultoi se; 

a)Nuk mund të provohet me dokumentacion ligjor, kalimi i vlerës 2 500 000 Lekë nga 

personi tjetër i lidhur tek subjekti i vlerësimit, pasi ky veprim është kryer me para në 

dorë. Deklarata e shtetasit S.V. është e datës 21.12.2020 (shiko fq 10), pas periudhës 

së njoftimit të subjektit të vlerësimit për fillimin e procesit të vlerësimit kalimtar nga 

Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit.  

b)Personat e tjerë të lidhur rezultojnë të kenë mungesë të burimeve të krijimit të 

ligjshme për të dhuruar vlerën e vetëdeklaruar prej 2 500 000 Lekë.  

Këto mjete monetare nuk janë marrë në konsideratë në përgatitjen e pasqyrës financiare 

për sa kohë nuk mund të provohet përfitimi i vlerës së tyre nga subjekti i vlerësimit me 

dokumentacion të rregullt konform akteve ligjore në fuqi. Gjithashtu referuar kuadrit ligjor 

në fushën fiskale dhe konkretisht  nenit 13 të Ligjit nr 8438 datë 28.12.1998 “Për tatimin 

mbi të ardhurat” i ndryshuar, të ardhurat e përfituara nga dhurimi duhet të 

vetëdeklaroheshin nga subjekti i vlerësimit, veprim i cili nuk është kryer nga subjekti i 

vlerësimit dhe është konfirmuar nga doku mentacioni i administruar nga institucioni 

ligjzbatues. 

 

1.16 Bashkia Tiranë me shkresën nr ****/* prot datë 27.1.2021,  informon Komisionin se në 

Drejtorinë e Strehimit Social rezulton se znj Bora Sokol Vrenjo ka plotësuar formular strehimi 

si e pastrehë dhe ka kërkuar të trajtohet me programet e strehimit, por nuk ka përfituar nga 

asnjë program strehimi social që ka qenë në zbatim. Ndërsa E**** S*** V**** është 

shpalluar fitues i strukturës së apartamentit 1+1 në vlerë 5 348 220 Lekë me Vendim të 

Këshillit Bashkiak Tiranë nr 152 datë 21.12.2018 për “Trajtimin e familjeve që përfitojnë 

nga projekti për subvencionimin e Interesave të Kredisë”. Këtij informacioni Bashkia 

Tiranë ka bashkëlidhur dokumentacionin15, nga shqyrtimi i të cilës konstatohet se E.V. dhe 

Bora Vrenjo kanë aplikuar në vitin 2018 për përfitim nga projekti për subvencionimin e 

Interesave të Kredisë nga Bashkia Tiranë dhe janë shpallur fitues i strukturës së apartamentit 

1+1 në vlerë 5 348 220 Lekë me Vendim të Këshillit Bashkiak Tiranë nr 152 datë 21.12.2018.  

 

1.16.1 Komisioni kontaston se data 21.12.2018 është përpara se të bëhet deklarimi i 

deklaratës së pasurisë sipas Ligjit 12/2018 i ndryshuar dhe subjekti i vlerësimit nuk e ka 

deklaruar në deklaratë këtë fakt (të drejtë të fituar).  

                                                           
14 Komisioni ka administruar dokumentacionin nga Banka***** Bank Sha me shkresën nr **** prot datë 24.03.202; Institucioni bankar ****** 
datë 26.2.2021 niveli i informacioni  Konfidencial; Institucioni ligjzbatuese, niveli i informacionit sekret/konfidencial; Drejtoria e Përgjithshme 

së Tatimeve me shkresën nr *** prot datë 27.1.2021; Drejtoria Rajonale e Tatimeve Gjirokastër, me shkresën nr ***  prot datë 26.2.202; 

Deklarimet e subjektit të vlerësimit datë 28.1.2021; datë 22.2.2021; datë 8.6.2021 si edhe shpjegimi i paraqitur nga Subjekti i vlerësimit me 
shkresën nr ***/***  datë 19.7.2021 me përmbajtje “Prapësime ndaj relacionit përmbledhës” nëpërmjet së cilës sërisht NUK provon  dot me 

dokumentacion ligjor se burimi i krijimit të ligjshëm i Obligacioneve dhe kursimet familjare të prindërve të bashkëshortit të subjektit të 

vlerësimit është i mjaftueshëm, nga e cila rrjedh vlera 2 500 000 Lekë, e cila është dhuruar dhe me to është krijuar pasuria e paluajtshme nga 
subjekti i vlerësimit dhe personi i lidhur me të. Pasqyra financiare për personat e tretë të lidhur nuk mund të paraqitet në vendim në zbatim të akteve 

ligjore për ruajtjen e të dhënave.  

15 Formulari i kërkesës nr prot E-**** datë 14.8.2018 nr dok.**** i z. E.V për trajtimin me strehim me programin “Për subvencionimin e interesave të Kredisë”; Lista e dokumentacioneve të depozituara në Bashkinë Tiranë; Certifikatë 

familjare e lëshuar më datë 7.8.2018; Fotokopje e kartave të identitetit të E.V. dhe Bora Vrenjo; Certifikatë martese me nr *****; Vërtetimi i SHKP nr *** prot datë 23.7.2018, se zonja Vrenjo është punonjëse e DRFormimit Profesional 

nr 1 Tiranë, me pagë neto 44 220 Lekë; Vërtetim e subjektit “******”  datë 19.7.2018 për pagën neto 24000 Lekë të z. E.V.; Vërtetim i Drejtorisë Rajonale të Tatimeve dt 8.8.2018 për E.V, i cili rezulton i parregjistruar në Drejtorinë 

Rajonale të Tatime Tiranë; Vërtetim i Drejtorisë Rajonale të Tatimeve dt 8.8.2018 për Bora  Vrenjo, e cila rezulton e parregjistruar në Drejtorinë Rajonale të Tatime Tiranë; Vërtetimi datë 7.8.2018 për kontributet e sigurimeve shoqërore 

për shtetasin  E.V. i cili rezulton se janë paguar sigurimet shoqërore e shëndetësore për periudhën  Janar 2017 deri më Qershor 2018; Vërtetimi datë 7.8.2018 për kontributet e sigurimeve shoqërore për shtetasen  Bora Vrenjo e cila 

rezulton se janë paguar sigurimet shoqërore e shëndetësore për periudhën  Janar 2017 deri më Qershor 2018; Vërtetim nga ZVRPPTiranë nr **** prot datë 20.7.2018  se në emër të Bora Sokol Vrenjo nuk figuron e rregjistruar  asnjë 

pronë; Vërtetim nga ZVRPPTiranë nr **** prot datë 20.7.2018 se në emër të E.V nuk e rregjistruar  asnjë pronë; Vërtetim nga ZVRPPGjirokastër nr **** prot datë 23.7.2018  se në emër të Bora Sokol Vrenjo nuk figuron e rregjistruar  

asnjë pronë; Vërtetim nga ZVRPPGjirokastër nr **** prot datë 23.7.2018 se në emër të E.V nuk e rregjistruar  asnjë pronë; Dokumenta të tjerë të bashkisë për aplikimin e shtetasve E*** dhe Bora Vrenjo. 
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1.16.2 Subjekti i vlerësimit në deklarimin e datës 7.6.2021, deklaron se nuk përfituan 

asnjëherë asnjë të drejtë pasurore, pasi nuk mundën të gjenin apartamentin brenda afatit të 

përcaktuar nga bashkia, fakt ky i cili është konfirmuar edhe nga hetimi administrativ.  

 

Gjithashtu, Subjekti i vlerësimit me shkresën nr ***/***  datë 19.7.2021 me përmbajtje 

“Prapësime ndaj relacionit përmbledhës” midis tjerave jep edhe shjegimin se bazuar në 

Vendimin e Këshillit Bashkiak Tiranë nr 152 datë 21.12.2018,  brenda 4 muajve nga 

momenti i njoftimit nga Bashkia Tiranë, duhet të paraqiten në bankë për të aplikuar për 

përfitimin nga projekti për subvencionimin e Interesave të Kredisë dhe bashkëlidhë 

dokumentin e Vendimit të Këshillit Bashkiak nr 152 datë 21.12.2018. 

 

1.16.3 Komisioni, për sa më sipër konstaton se nga pikëpamja financiare / pasurore / 

juridike, dy momentet janë të ndryshme dhe konkretisht (a) momenti i Lindjes së të drejtës 

dhe (b) momenti i përfitimeve që rrjedhin nga e drejta. Referuar kuadrit të plotë ligjor në 

fuqi, për përfitimin e subvencioneve të interesave të kredisë, periudha nga data 21.12.2018 

që është data e shpalljes së Vendimit Bashkiak dhe datës 21.2.2019 që është data e 

dorëzimit të deklaratës, pra gjithsej 2 (dy) muaj është brenda afateve të ekzistencës së 

vlefshmërisë të së drejtës së fituar për subvencionimin e interesave të kredisë bankare, për 

ta ekzekutuar /ushtruar /përdorur. Si rrjedhojë deklarimi i të drejtës nga e cila mund të 

rridhte marrëdhënia financiare për përfitimin e subvencionimit të interesave të kredisë, 

është detyrim referuar Ligjit 12/2018 i ndryshuar megjithëse formularët dhe anekset e 

deklaratave veting nuk kanë udhëzime specifike për këtë pjesë, por në aneksin e Ligjit 

12/2018 i ndryshuar në sqarimin e seksionit “Të dhëna konfidenciale”, citohet midis tjerave 

“Të dhëna konfidenciale në lidhje me;... emërtesën e institucionit publik ose privat me të 

cilët keni marrëdhënie interesi”.  

 

1.17 Komisioni nëpërmjet komunikimit elektronik zyrtar datë 26.1.2021, bazuar në 

dokumentacionet e administruara i kërkon subjekti të vlerësimit të paraqesë informacioni të 

shoqëruar me dokumentacion për çështjet si vijon:   

“... të evidentoni dokumentacionin ligjor që vërteton kryerjen e pagesës 1800 Euro në 

formë kapari, konform akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi... 

...të rideklaroni edhe njëherë duke i saktësuar me dokumentat ligjorë korrekte konform 

akteve ligjore dhe nënligjore shpenzimet për mobilim të apartamentit të blerë...”  
 

1.18 Subjekti i vlerësimit me shkresën nr ***/*** prot datë 28.1.2021, jep shpjegimet si vijon:  

     “.... Në lidhje me pagesën e shumës 1800 euro, e cila ka shërbyer si kapar për 

rezervimin e pronës, deklaroj se i është dhënë në mirëbesim shtetasit G**** D****, për 

të ofruar sigurinë e mosshitjes së apartamentit deri në plotësimin e kushteve të lëvrimit të 

kredisë nga banka. Shuma është dhënë përpara lidhjes së kontratës dhe është pakësuar nga 

vlera monetare e dhuruar nga babai i bashkëshortit.... 

...Në lidhje me shpenzimet e deklaruara të cilat kanë shërbyer për mobilimin e 

apartamentit, po ju vë në dispozicion të gjitha dokumentet e mbledhura, për të vërtetuar 
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blerjet e kryera dhe bashkëlidhë dokumentacionin16. Në lidhje me këto shpenzime, ....janë 

të vetmet dokumente që disponoj, të cilat nuk janë fatura të rregullta tatimore, por janë të 

vetmet prova që mund të faktoj...mosdokumentimi me fatura të rregullta, ka ndodhur në 

disa raste për shkak të mosdhënies nga subjektet shitëse dhe paditurisë së personave që 

kanë kryer veprimet e blerjeve (bashkëshorti dhe babai im).  

Këtij deklarimi subjekti i vlerësimit i bashkëlidhë dokumentacionin justifikues, të cilat janë 

dokumenta që nuk mund të provojnë se Subjekti i Vlerësimit ka kryer shpenzimin e 

vetëdeklaruar për mobilim të apartamentit të blerë.  

1.19 Komisioni konstaton nga dokumentacionet e administruara se subjekti i vlerësimit ka kryer 

transaksione me para në dorë të llojit Pagesa apo “arkëtime/përfitime” ( konkretisht vlera 

e kaparit 1800 Euro dhe vlera prej 2 500 000 Lekë e përfituar si dhuratë nga i Ati i 

bashkëshortit) mbi limitin e përcaktuar në Ligjin nr 9920 datë 19.05.2008 “Për procedurat 

tatimore në Republikën e Shqipërisë”  17.  

1.20 Komisioni duke u mbështetur pasqyrën financiare të përgatitur, konstaton se në datën e 

plotësimit të deklaratës 21.2.2019 subjekti i vlerësimit ka pamjaftueshmëri të mjeteve 

monetare progresive në vlerën minus  511 676.36 Lekë. Deri në datën e deklarimit subjekti i 

vlerësimit nuk ka krijuar pasuri të paluajtshme dhe ka vetëm pasurinë e luajtshme të llojit Mjete 

Monetare në Bankë, gjendja e të cilës në datë 21.2.2019 është në vlerën minus 39 992.33 

lekë.  ”.  

Gjendja e mjeteve monetare në bankë është e përfshirë në rezultatin financiarë. Në vijim 

pasqyra financiare e përgatitur;  

  
Burimi; Të dhënat e grumbulluara nga hetimi administrativ 

Kjo përfaqëson edhe pasurinë me të cilin subjekti i vlerësimit disponon në momentin e 

fillimit të marrëdhënieve të punës për herë të parë bazuar në pikën 1, neni 32 i Ligjit 

12/2018 i ndryshuar.  

1.21 Komisioni duke e konstatuar burimin e dytë të krijimit të pasurisë së paluajtshme Apartament 

Banimi, “dhurimin e vlerës 2 500 000 Lekë nga prindërit e bashkëshortit” si jo të ligjshëm, 

përgatiti pasqyrën e të ardhura -shpenzimeve për subjektin e vlerësimit dhe personit të lidhur 

me të dhe konstaton se subjekti i vlerësimit gjendet në kushtet e pamjaftueshmërisë së mjeteve 

monetare për të krijuar pasurinë e paluajtshme me kosto totale 7 757 200 (shtatë milion e 

shtatëqind e pesëdhjetë e shtatë mijë e dyqind) Lekë e përbërë nga çmimi i blerjes në vlerën 

60000 Euro e përkthyer në monedhën vendase 7 357 200 (shtatë milion e treqind e pesëdhjetë 

                                                           
16 Dokumenti që i bashkëlidhë janë dokumenta jo të rregullt ligjor bazuar në legjislacionin fiskal në fuqi; disa prej tyre janë fatura jo tatimore, disa përmbajnë pasaktësi ne plotësimin e tyre konform akteve ligjore e nënligjore në fuqi 

ose janë fatura të lëshuar në emër të shtetases  R. K. (motra e bashkëshortit të subjektit të vlerësimit) dhe jo në emër të subjektit të vlerësimit.  

Pasaktësitë e faturave tatimore të shitjes në lidhje me plotësimin me ekstremitetet e duhura të faturës që shoqërojnë veprimin tregtar, jo konform akteve ligjore e nënligjore në fuqi, nuk është përgjegjësi e subjektit të vlerësimit.  
17 Pika 1, neni 59 “Pagesat me para në dorë” e Ligjit nr 9920 datë19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar citon se “Tatimpaguesit, persona fizikë apo juridikë, tregtarë, nuk mund të kryejnë ndërmjet 

tyre transaksione shitjeje ose blerjeje me para në dorë, kur vlera e transaksionit është më e madhe se 150 000 lekë.”  

(+)Rezultati Financiarë progresive deri 31.12.2018 338,089.42-           

(+)Të ardhurat nga 1Janar deri 21.2.2019 -                          

(-)Shpenzimet nga 1Janar deri 21.2.2019 173,586.94           

(=)Diferenca (rezultati Financiare) 511,676.36-           

Pasqyra e të ardhura shpenzimeve
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e shtatë mijë e dyqind) Lekë plus shpenzimet e mobilimit prej 400 000 (katër qind mijë) Lekë. 

Në vijim pasqyra financiare e përgatitur 

 

Burimi; Të dhënat e grumbulluara nga hetimi administrativ 

  

1.22  Komisioni pasi shqyrtoi dhe analizoi provat e administruara nga subjekti i 

vlerësimit dhe gjatë hetimit administrativ arrin në përfundimin se subjekti i vlerësimit Bora 

Sokol Vrenjo dhe E.V. janë bashkëpronarë të pasurisë së paluajtshme “Apartament 

banimi” me sip 85 m2 e ndodhur në Zk****,Tiranë. Deklarimi i subjektit të vlerësimit 

përmban pasaktësi në lidhje me evidentimin e informacionit në seksionet/ postet e duhura 

në deklaratën e pasurisë. Personat e tjerë të lidhur, që i kanë dhuruar mjete monetare 

subjektit të vlerësimit, të cilat janë përdorur për blerje dhe për mobilim  të pasurisë së 

paluajtshme, gjenden në kushtet e pamjaftueshmërisë së burimeve të ligjshëm të mjeteve 

monetare.  

Subjekti i vlerësimit dhe personi i lidhur me të ka mungesë të burimeve financiare të 

ligjshme për të justifikuar pasurinë, por nuk ndodhet në kushtet e gërmës b, pika 6 e nenit 

34 të Ligjit nr 12/2018 i ndryshuar. Nuk gjendet në situatë konflikti interesi.  

 

 

DEKLARIMI I TË ARDHURAVE NGA VEPRIMTARIA PRIVATE DHE OSE PUBLIKE.  

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

dhe veprimtari private dhe / ose publike”, të ardhura të përfituara në vite si vijon: 
 

 

Burimi: të dhënat e deklararua në deklaratën vetting. 

 

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

2.2 dokumentacioni i administruar nga Komisioni  

 

(+)Rezultati Financiarë progresive deri 21.2.2019 511,676.36-       

(+)Të ardhurat nga 21.2.2019 deri 31.12.2019 7,070,765.00   

(-)Shpenzimet nga 21.2.2019 deri 31.12.2019 1,099,736.43   

(-)Shpenzime pë blerje të apartamentit 7,357,200.00  

(-)Shpenzime për mobilim të apartamentit 400,000.00      

(=)Diferenca (rezultati Financiare) 2,297,847.79-   

Pasqyra e të ardhura shpenzimeve

Përshkrimi i të ardhurave Vlera

Të ardhura nga punësimi i mëparshëm (viti 2018) 528000

Të ardhura nga punësimi i bashkëshortit 288000

Totali 816000
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b. Hetimi i kryer nga Komisioni .  

2.3 Nga hetimi administrativ është administruar dokumentacioni nga institucionet/organet 

ligjzbatuese për të ardhurat e përfituara nga subjekti i vlerësimit si edhe të personit të lidhur 

me të, në bazë të Ligjit nr 12/2018 i ndryshuar si vijon:. 

2.3.1 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, me shkresën nr ****/* prot datë 24.12.2020, 

informon Komisionin mbi historikun e punësimit për subjektin e vlerësimit dhe personat e 

lidhur me të. Nga shqyrtimi i informacionit konstatohet se Bora Vrenjo rezulton e 

punësuar konform akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi18.  

 

2.3.2 ISSH me shkresën nr **** prot datë 21.12.2020 informon Komisionin se për periudhën 

2012 dhe deri në momentin e marrjes së kërkesës, subjekti i vlerësimit Bora  Vrenjo  dhe 

Bashkëshorti E. V. rezultojnë të punësuar dhe bashkëlidhin të dhënat. Nga shqyrtimi i 

informacionit konstatohet se Bora Vrenjo rezulton e punësuar konform akteve ligjore dhe 

nënligjore në fuqi. 

 

2.3.3 Union Bank me shkresën nr **** prot datë 22.12.2020 informon Komisionin se Banka 

***** Sha është përthithur nga Union Bank dhe nga rezultatet e kërkimit rezulton se 

subjekti i vlerësimit Bora Vrenjo ka produkte dhe bashkëlidhë informacionin.  

Nga shqyrtimi i të dhënave konstatohen se Bora Vrenjo rezulton se është mbajtëse e një 

llogarie në monedhën Lekë dhe shërben për pagesat e kësteve të kredisë. Pra rezulton se 

ka marrë Kredi në monedhën vendase Lekë si vijon:  

a) në datë 24.6.2020 në vlerën ***** Lekë dhe balanca aktuale e kredisë rezulton 10 

860.14 Lekë  

b) në datë 26.10.2020 në vlerën ****Lekë dhe balanca aktuale e kredisë rezulton 19 

153.32 Lekë 

 

2.3.4 Union Bank me shkresën nr **** prot datë 2.2.2021 bashkëlidhë informacionin mbi 

kreditë. Nga shqyrtimi i dokumentacionit konstatohet se janë kredi konsumatore, që 

rrjedhin nga blerjet e artikujve në subjekte tregtare. Si edhe bashkëlidhë gjithë 

dokumentacionet që shoqërojnë veprimet e përfitimit të kredisë19. Data e përfitimit të tyre 

konstatohet se është në vitin 2020 pas deklarimit sipas Ligjit 12/2018 i ndryshuar.  

2.3.5 Raiffeisen Bank me shkresën nr ***** prot datë 7.1.2021 informon Komisionin se 

subjekti i vlerësimit Bora Sokol Vrenjo ka produktet bankare si vijon:  

- llogari page me nr ******  me gjendje 38 401.09 Lekë 

-     llogari me nr ****, me gjendje - 261.69 Euro (minus) 

-     Gjithashtu ka dy kredi një në shumën 200, 000 Lekë të marrë në 2.8.2019 me detyrim 

aktual 131,711.84 Lekë dhe një në shumën 5,400,000 Lekë të marrë me 11.11.2019 me 

detyrim aktual 5,353,515.19 Lekë.  

Këtij informacioni Banka i bashkëlidh dokumentat e produkteve (CD).  

                                                           
18 Përiudha e punësimit Dhjetor 2011; Viti 2012; 2013; 2014; 2015; Janar÷Nëntor 2016: Qershor ÷Dhjetor 2017; Janar ÷ Nëntor 2018; Shkurt 2019÷Dhjeto 2019 dhe 

Janar ÷Nëntor 2020. 
19 Komisioni nëpërmjet komunikimit elektronik të datës 26.1.2021 i kërkon informacion subjektit të vlerësimit  Të deklaroj a keni marrë kredi të tjera, përvec sa keni 

deklaruar në deklaratën e pasurisë dhe njëkohësisht dhe në pyetësorët ? Nëse Po, Ju lutem evidentoni informacionin e detajuar. 

Subjekti i vlerësimit me shkresën datë 28.1.2021 informon se “....nëpërmjet bankës Union, kam marrë dy kredi konsumatore në vlerat 21 125 Lekë dhe 17 900 Lekë të 

cilat kanë shërbyer e para për blerjen e disa artikujve shtëpiake dhe e dyta për blerjen e një aparati celulari.”  
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Nga shqyrtimi i dokumentacioneve konstatohet se:  

(i) Llogaria e pagës është e hapur më datë 30.9.2013, e cila vazhdon të jetë aktive dhe 

gjendja më datë 21.2.2019 është -39992.33 Lekë.  

(ii) llogari rrjedhëse me nr *******, e konstatuar që janë kryer veprime më datë 

3.10.2019, me status më datë 21.2.2019 e pa hapur dhe me gjendje në datën 

16.11.2019 1.19 Euro.  Nga kjo llogari janë kryer transfertat tek llogaria e noterit 

pë blerjen e pasurisë së paluajtshme Apartament dhe konkretisht vlera 14600 Euro 

më datë 9.10.2019 (shiko pasuria nr 1). Kjo vlerë është depozituar me para në dorë 

nga Bora Vrenjo dhe me transfertë i është kaluar noterit konform akteve ligjore në 

fuqi.   

 

2.3.6 AKInvest me shkresën nr **** prot datë 17.12.2020 informon Komisionin se Bora Vrenjo 

ka kryer vetëm një transaksion në vlerën 250 Euro më datë 20.6.2016. Nga analizimi i 

veprimit financiarë konstatohet se vlera 250 Euro është dërguar nga shtetasi N.K. (vëllai i 

subjektit të vlerësimit)20.  

 

2.3.7 BKT me shkresën nr *** prot datë 24.12.2020 informon komisionin se shtetësja Bora 

Sokol Vrenjo nuk ka pasur llogari në BKT por në sistem rezultojnë të rregjistruara disa 

veprime të kryera në arkë. Nga shqyrtimi i dokumentacionit konstatohet vlera prej 32 000 

lekë, vlerë e cila është derdhur në llogarinë e shtetases A.K gjatë viteve 2017 dhe 201821. 

 

2.3.8 ABI Bank me shkresën nr **** prot datë 16.12.2020 informon Komisionin se shtetësja D. 

V. ( E Bija e subjektit të vlerësimit)  ka pasur llogari shpërblimi si bebe e porsalindur me 

të dhënat si vijon: 

- Në datën 27.12.2016, shpërblim në vlerën 5 000 Lekë vlerë e tërhequr në datë 

13.7.2017 

- Në datë 26.6.2018, shpërblim në vlerën 5 000 Lekë vlerë e tërhequr në datë 2.4.2019.  
 

2.4 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 2 495 235.16 (dy milion e katërqind 

e nëntëdhjetë e pesë mijë e dy qind e tridhjetë e pesë pikë gjashtëmbëdhjetë) Lekë (shiko 

tabelën e pasqyrës së të ardhurave – shpenzimeve). Mospërputhja me deklarimin e subjektit 

lidhet me faktin, sepse subjekti i vlerësimit ka deklaruar vetëm vitin 2018, ndërkohë në analizë 

janë përfshirë të gjitha të ardhurat dhe shpërblimet e përfituara dhe të arkëtuara në bankë ndër 

vite.  
 

                                                           
20 Lidhja me subjektin e vlerësimit është konstatuar bazuar në certifikatën familjare të bashkëlidhur deklaratave sipas ligjit 12/2018 i ndryshuar.  
21 Komisioni nëpërmjet komunikimit elektronik të datës 26.1.2021 i kërkon informacion subjektit të vlerësimit Të deklaroj lidhjen me shtetasen  A. K. 

Subjekti i vlerësimit me shkresën datë 28.1.2021 informon se “....Shtetësja A**** K*****, është punonjëse e bankës së nivelit të dytë BKT, në degën e qytetit të 

*******.. për shkak të marrëdhënieve të mira të fqinjësisë me prindërit e mi, në disa raste nëpërmjet llogarisë së saj kam dërguar disa shuma të vogla monetare si 

mënyrë e vetme dhe e shpejtë për tia dërguar nënës sime, .....i kam derdhur dorazi nëpërmjet arkës..”  

Për sa më sipër konstatohet se midis deklarimit të subjektit të vlerësimit dhe përshkrimit të veprimeve bankare ka mospërputhje. Subjekti i vlerësimit deklaron se i ka 

dërguar para për nënën, ndërkohë përshkrimi është derdhje në llogari kursimi.  Përshkrimi i veprimit të bankës dhe numri i llogarisë që A.K. ja ka përcjellë subjektit të 

vlerësimit për të kryer veprimet, nuk janë veprime për të cilat përmban përgjegjësi subjekti i vlerësimit. 
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2.5 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 

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 DETYRIMEVE FINANCIARE NDAJ PERSONAVE FIZIKË DHE 

JURIDIKË 

3. Subjekti i vlerësimit ka deklaruar, në deklaratën e pasurisë në seksionin“Detyrime 

Financiare ndaj personave Juridikë dhe Fizikë”, detyrime financiare si vijon:  

 

 

Burimi: të dhënat e deklararua në deklaratën e pasurisë. 

 

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

3.2 dokumentacioni i administruar nga Komisioni  

 

b. Hetimi i kryer nga Komisioni .  

3.3 Nga hetimi administrativ është administruar dokumentacioni nga institucionet/organet 

ligjzbatuese për subjektit të vlerësimit, në bazë të Ligjit nr 12/2018 i ndryshuar nga e cila 

konstatohet se; 

3.3.1 Raiffeisen Bank me shkresën nr **** prot datë 7.1.2021 informon Komisionin se 

subjekti i vlerësimit Bora Sokol Vrenjo ka produktet bankare  dhe nga shqyrtimi i 

dokumentacioneve konstatohet se produkti bankar “Llogari  page” është e hapur më datë 

30.9.2013, e cila vazhdon të jetë aktive dhe gjendja më datë 21.2.2019 është - 39 992.33 

(minus tridhjetë e nëntë mijë e nëntë qind e nëntë dhjetë e dy pikë tridhjetë e tre) Lekë. 

Komisioni konstaton se subjekti i vlerësimit ka kryer deklarimin se ka detyrim të llojit 

“Overdraft” dhe vlera e deklaruar përputhet me gjendjen e llogarisë rrjedhëse të pagës.  

3.4 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 datën 

21.2.2019, datë në të cilën ka dorëzuar deklaratën e pasurisë, ka pasur detyrime financiare 

ndaj palëve të treta siç parashikohen në Ligjin nr 12/2018 i ndryshuar dhe deklarimi i kryer 

është i saktë. 

 

Përshkrimi i detyrimeve financiare ndaj personave juridikë dhe fizikë

Përshkrimi i detyrimeve Vlera (Lekë)

Overdraft, Banka Reiffeissen, përfundimi i afatit   

Viti 2020 40,000.00    
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DEKLARIMI I SHPENZIMEVE  

4. Subjekti i vlerësimit ka deklaruar, në deklaratën e pasurisë në seksionin “Shpenzime të 

deklarueshme”, shpenzime të kryera ndër vite si vijon:  

 

Burimi: të dhënat e deklararua në deklaratën e pasurisë. 

 

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

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 komunikimit elektronik22. 

 

b. Hetimi i kryer nga Komisioni .  

4.4  Nga hetimi administrativ është administruar dokumentacioni nga institucionet/organet 

ligjzbatuese për subjektit të vlerësimit, në bazë të Ligjit nr 12/2018 i ndryshuar nga e cila 

konstatohet; 

 
4.4.1 Komisioni në lidhje me hetimin administrativ të shpenzimeve të qirasë i ka evidentuar 

tek Deklarata e pasurisë në seksionin “Deklarimi i pasurive dhe burimi i krijimit të 

tyre”.  

4.4.2 Vlera totale e shpenzimeve të vetëdeklaruara nga subjekti i vlerësimit për udhëtime 

private në vlerën 910  Euro, (viti 2017 dhe viti 2019), edhe pse nuk mund ti provonte 

me dokumentacion të rregullt ligjor23, është marrë në konsideratë gjatë përgatitjes së 

pasqyrës së të ardhurave dhe shpenzimeve.  

4.4.3 Drejtoria e Përgjithshme e Policisë me shkresën nr *** prot datë 21.12.2020, 

infomon Komisionin mbi lëvizjet (Hyrje-Dalje nga territori i Republikës së Shqipërisë) 

të shtetases Bora Vrenjo dhe e personave të lidhur me të. Nga shqyrtimi i 

dokumentacionit konstatohet se përputhet informacioni me vetëdeklarimin e subjektit 

të vlerësimit, për udhëtimet e kryera Jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë.  

                                                           
22 Subjekti gjatë procesit ka dorëzuar datë 30.12.2020, datë 9.3.2021, dokumentacionin justifikues shtesë  Kontratë qiraje nr **** rep, *** kol datë 11.4.2013, ( afati i kontratës i lidhur për 3 vite; 11.4.2013÷11.4.2016); Fletë e 

printuar nga TIMS për shtetasen Bora Vrenjo  ( përdorues B.XH, koha e hyrjes 24.12.2020 10:54); Fotokopje të librezave të pagesave Ujë, energji elektrike, fotokopje të pashaportave. 

23 Komisioni nëpërmjet komunikimit elektronik të datës 24.12.2020  i ka kërkuar subjektit të vlerësimit “...Për cdo udhëtim jashtë vendit kërkohet fotokopje të dokumentacioneve që të vërtetojnë konform ligjit qëndrimin tuaj dhe gjithë 

shpenzimet e kryera në vendet jashtë Shqipërisë ( të tillë janë fotokopje të pashaportës, ftesat e familjarëve/fletëgarancitë, etj)”. 

Subjekti i vlerësimit nëpërmjet shkresës datë 30.12.2020, Informon Komisionin se nuk disponon dokumenta mbi shpenzimet e kryera për udhëtimet jashtë.  

 

SHPENZIME TË DEKLARUESHME

Përshkrimi i shpenzimeve, emërtimi, afati i kryerjes, Vlera (Lekë) Vlera (Euro)

Pagese Qiraje ( 20000 Lekë * 12muaj) 240,000.00  

Pagesat për energji elektrike (Janar-Dhjetor 2018) 61,386.00    

Pagesat e UKT (Janar -Dhjetor 2018) 19,769.00    

Udhëtim 2 ditor për pushime në shtetin Mali I Zi  24-

25 Dhjetor 2017 110.00          

Totali 321,155.00  110.00          
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4.4.4 Komisioni në lidhje me hetimin administrativ të shpenzimeve për shërbimet e 

furnizimit me ujë dhe energji elektrike i ka evidentuar tek Deklarata e pasurisë në 

seksionin “Deklarimi i pasurive dhe burimi i krijimit të tyre”.  

Vlerat e shpenzime për qira, telefon, ujë, drita, janë të përfshira në shpenzimet 

mesatare vjetore për frymë të përcaktuara nga INSTAT. 

4.4.5 Subjekti i vlerësimit  me shkresën nr ***/***  datë 19.7.2021 me përmbajtje 

“Prapësime ndaj relacionit përmbledhës” midis tjerave jep edhe shjegimin se 

shpenzimet familjare nuk janë në vlerën e INSTAT të pasqyruar në pasqyrën financiare 

Të ardhura-Shpenzime, ato janë në vlerë më të ulët.  Komisioni e pranon këtë shpjegim 

të subjektit të vlerësimit, por në kuptim të Ligjit 12/2018 i ndryshuar si edhe akteve të 

tjera ligjore në fuqi të fushës për deklarimin e pasurive, konstaton se informacionet e 

përcjella nga institucioni ligjzbatues INSTAT është burimi i informacionit të ligjshëm 

për shpenzimet e konsumit familjarë24 

 

4.5 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. 

 

DEKLARIMI I PERSONAVE TË LIDHUR 

BASHKËSHORTI I SUBJEKTIT TË VLERËSIMIT;  E.S.V. 

 

DEKLARIMI I PASURISË DHE I BURIMIT Të KRIJIMIT 

36. Bashkëshorti i Subjektit të vlerësimit E.V. në deklaratën e pasurisë në zbatim të Ligjit nr 

12/2018 ka deklaruar në seksionin “Deklarimi i pasurisë dhe burimi i krijimit”, se 

Nuk ka asnjë pasuri. 

36.1 Nga hetimi administrativ për bashkëshortin e subjektit të vlerësimit, janë administruar 

dokumentacionet nga institucionet/ organet ligjzbatuese nga shqyrtimi i të cilave konstatohet 

se subjekti i vlerësimit dhe personat e lidhur me të deri në datën e deklarimit të pasurisë nuk 

kanë pasuri në pronësi (Shiko pasurinë nr 1 të subjektit të vlerësimit), por ka poseduar një 

apartament në të cilin kanë jetuar me qira. Hetimi administrativ, vlerësimi dhe konstatimet e 

gjetjeve të trupës së vlerësimit është paraqitur tek pasuria nr 1 (një) e deklarimit të subjektit të 

vlerësimit.  

 

DEKLARIMI I TË ARDHURAVE NGA VEPRIMTARIA PRIVATE DHE OSE PUBLIKE.  

                                                           
24 Një fakt tjetër është dhe se subjektet e vlerësimit nuk mund të provojnë me dokumentacion të rregullt ligjor “shportën e konsumit familjar” 
vjetor/mujor, etj. INSTAT është institucioni përgjegjës për përcaktimin e këtij shpenzimi.  
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37. Bashkëshorti i 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: 

   1. Të ardhura nga paga neto e punësimit (viti 2018); Vlera 288 000 lekë 

 

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

1.2 dokumentacioni i administruar nga Komisioni25  

 

b. Hetimi i kryer nga Komisioni .  

 

1.3 Nga hetimi administrativ është administruar dokumentacioni nga institucionet/organet 

ligjzbatuese për të ardhurat e përfituara nga bashkëshorti i 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”.  

1.4 Komisioni pasi shqyrtoi dhe analizoi provat e administruara gjatë hetimit administrativ, arrin 

në përfundimin se deklarimi i bashkëshortit të subjektit të vlerësimit përputhet me 

dokumentacionin e administruar, nuk ka kryer deklarim të rremë në lidhje me të ardhurat e 

përfituara ndër vite. 

 

DETYRIMET FINANCIARE NDAJ PERSONAVE JURIDIKË DHE FIZIKË  

38. Bashkëshorti i subjektit të vlerësimit në deklaratën e pasurisë në seksionin “ Detyrime 

financiare ndaj personave juridikë dhe fizikë” ka deklaruar se; 

nuk ka detyrime financiare .  

 

38.1 Komisioni nga hetimi administrativ i kryer konstaton se në datën 21.2.2019, datë në të cilën 

ka dorëzuar deklaratën e pasurisë, bashkëshorti 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 E.V. Bashkëshorti i subjektit të vlerësimit është i saktë. 

 

PËRFUNDIME PËR PROCESIN E VLERËSIMIT TË PASURISË  

39. 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 

                                                           
25 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, shkresa nr ****/* prot datë 24.12.2020; ISSH shkresa nr **** prot datë 21.12.2020; ****** Bank  

shkresa nr ******* datë 23.12.2020; ***Bank  shkresa nr **** prot datë 11.1.2021; **** Bank shkresa *****prot datë 20.1.2021; subjekti 
juridik ***** shkresa e datës  14.6.2021. 
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datën 14.2.2019, 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 në vlerën minus 511 676.36  (minus pesë qind e 

njëmbëdhjetë mijë e gjashtë qind e shtatë dhjetë e gjashtë pikë tridhjetë e gjashtë) lekë.  

Komisioni gjatë periudhës së procesit të vlerësimit kalimtar ka konstatuar se; 

a) Subjekti i vlerësimit dhe personat e lidhur me të, gjenden në kushtet e pamjaftueshmërisë 

së mjeteve monetare për të krijuar pasurinë e paluajtshme Apartament Banimi me kosto 

totale 7 757 200 (shtatë milion e shtatëqind e pesëdhjetë e shtatë mijë e dyqind) Lekë.  

b) Pasuria që ka rezultuar me burime financiare të ligjshme në mënyrë të përmbledhur, 

paraqitet26; 

 

Burimi; Të dhëna të grumbulluara nga institucionet gjatë hetimit administrativ 

c) Subjekti i vlerësimit dhe personi i lidhur me të ka mungesë të burimeve financiare të 

ligjshme për të justifikuar pasurinë, por nuk ndodhet në kushtet e gërmës b, pika 6 e nenit 

34 të Ligjit nr 12/2018 i ndryshuar 

d) Në bazë të Ligjit nr 8438 datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat” i ndryshuar, 

njëkohësisht referuar edhe kontratave të qirave (viti 2013; 2017) të sipërcituar, se subjekti 

i vlerësimit dhe personi i lidhur me të E.V, në cilësinë e paguesit të qirasë, kanë pasur 

detyrimin për të mbajtur në burim tatimin, sipas tarifës tatimore 15% dhe ta derdhnin në 

organet tatimore përkatëse jo më vonë se data 20 e muajit pasardhës të kryerjes së pagesës 

së qirasë nga subjekti i vlerësimit. Komisioni bazuar në aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi 

nuk mund të çmojë apo të llogarisë detyrimet ndaj shtetit për tatimin për qiranë (tatimin 

mbi qiranë, gjobat dhe interesat për pagesat e vonuara, etj), për periudhën Prill 2013 deri 

në Dhjetor 2019, pasi kjo është kompetencë e institucionit ligjzbatues në Republikën e 

Shqipërisë. 

                                                           
26 Vlera e detyrimit financiarë e pasqyruar në pasqyrë është vetëm principali i kredisë pa përfshirë interesat që do të vijojnë në periudhat e ardhshme. 

Ky detyrim është përcaktuar bazuar në dokumentin e administruar nga institucioni bankar me shkresën nr *** datë 7.1.2021. Gjithashtu rezultati 

financiarë i vendosur në tabelë nuk përmban vlerën e mjeteve monetare në bankë, për të mos krijuar dublim për arsye se pasqyra financiare Të 
ardhura-shpenzime është përgatitur bazuar në parimin e arkëtim-pagesave.  

Pasqyra Financiare e subjektit të vlerësimit dhe e personit të lidhur me të.

Datë 21.2.2019 Datë 16.11.2020

Përshkrimi Vlera Vlera 

1) Mjete Monetare (Gjendja në bankë) 39,992.33-        21.85                      

2) Pasuri të paluajtshme (Apartament) -                     7,757,200.00        

3) Detyrime Financiare -                     5,485,227.03        

4) Rezultati Financiarë progresiv 471,684.03-      2,643,178.21-        

1+2-3+4 Totali  511,676.36-      371,183.39-           

Nr 

Data e përgatitjes
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e) Personat e tjerë të lidhur, që i kanë dhuruar mjete monetare subjektit të vlerësimit, të cilat 

janë përdorur për blerje dhe për mobilim  të pasurisë së paluajtshme Apartament, gjenden 

në kushtet e pamjaftueshmërisë së burimeve të ligjshëm të mjeteve monetare.  

f) Deklarimi i subjektit të vlerësimit përmban pasaktësi në lidhje me evidentimin e 

informacionit në seksionet/ postet e duhura në deklaratën e pasurisë. 

 

40. Konkluzione lidhur me vlerësimin e pasurisë:  

 Komisioni në përfundim të procedurës së kontrollit të pasurisë, bazuar në hetimin administrativ 

të kryer, duke verifikuar përputhshmërine e deklarimeve të subjektit me dokumentacionin e 

administruar si dhe duke analizuar ligjshmërinë dhe mjaftueshmërinë e burimeve financiare, 

në përputhje me pikën 6 të nenit 34 të Ligjit nr. 12/2018, konstaton se: 

a) deklarimi i pasurisë nga subjekti i vlerësimit përmban pasaktësi në lidhje me 

evidentimin e informacionit në seksionet/ postet e duhura në deklaratën e pasurisë,  

b) ka mungesë të burimeve financiare të ligjshme për të justifikuar pasurinë, por nuk 

ndodhet në kushtet e gërmës b, pika 6 e nenit 34 të Ligjit nr 12/2018 i ndryshuar, 

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

 

 

IV – B.  KONTROLLI I FIGURËS: 

41. 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.  

 

42. 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.  

 

43. Subjekti vlerësimit Bora Sokol Vrenjo, 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: 
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44. Komisioni për të kontrolluar saktësinë e deklarimeve të subjektit të vlerësimit Bora Sokol 

Vrenjo27, 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. 

45. Nga informacionet e ardhura nga institucionet dhe agjencitë ligjzbatuese si dhe bazuar në 

relacionin e pjesshëm të deklasifikuar me vendimin e KDZH, nr ***/* datë 16.2.2021, ka rezultuar 

si vijon:  

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

23.12.2019, informon Komisionin se  shtetasja Bora Sokol Vrenjo, është i pajisur me 

Certifikatë Sigurie Personelit (CSP) me nivel të CSP “Sekret”,  data e lëshimit 11.4.2019 

me afat vlefshmërie deri në 10.4.2024.  

2. Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, me shkresën nr.*****/* prot., datë 

29.12.2020, niveli i klasifikimit “Konfidencial”, e deklasifikuar me vendimin e KDZH nr 

***/*  datë 16.2.2021, konfirmon se pas verifikimeve të kryera shtetësja Bora Sokol Vrenjo 

dhe personat e lidhur me të, nuk figurojnë të evidentuar për veprimtari kriminale. 

3. Ministria  e Drejtësisë, Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve nëpërmjet shkresës nr 

***** datë 18.12.2020, informon Komisionin se në bazë të verifikimeve të kryera në 

regjistrin e gjendjes gjyqësore shtetasi Bora Vrenjo, rezulton e padënuar nga gjykatat 

penale shqiptare.  

4. Avokati i Popullit me shkresën nr. ****prot, datë 21.12.2020  informon Komisionin se 

për subjektin e vlerësimit Bora Vrenjo, nuk rezulton të ketë / ka pasur ankesa të trajtuara 

apo hetime administrative të nisura.  

5. Sipas nenit 36  dhe 37 të ligjit 12/2018 (i ndryshuar) verifikimi i figurës së punonjësit 

realizohet ndër të tjera edhe nga bashkëpunimi me Autoritetin për Informimin mbi 

Dokumentacionet e ish-Sigurimit të Shtetit. Për verifikimin e rrethanave për kontrollin e 

figurës në nenin 38 të Ligjit 12/2018 (i ndryshuar) për kontrollin e figurës trupat e 

vlerësimit mbajnë në konsideratë ndër të tjera edhe verifikimin nëse punonjësi ka qenë 

person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm, anëtar, bashkëpunëtor ose i favorizuar nga 

ish-Sigurimi i Shtetit para vitit 1990, sipas ligjit për të drejtën e informimit me dokumentet 

e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. Ligji nr.45/2015 

“Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-sigurimit të shtetit të Republikës 

Popullore Socialiste të Shqipërisë”  zbatohet për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të 

Ministrisë së Punëve të Brendshme të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë për 

periudhën 29 Nëntor 1944 deri në ditën e krijimit të SHIK, datë 2 Korrik 1991.  Bazuar në 

dispozitat e ligjit nr.12/2018 (i ndryshuar) dhe ligjit nr.45/2015 (i ndryshuar) nga 

Komisioni nuk u kërkua infomacion nga Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish-

Sigurimit të Shtetit për subjektin e vlerësimit Bora Vrenjo, pasi ky subjekt është i 

datëlindjes 1988 (në vitin 1991 ka qenë 3-vjeç). 

6. Prokuroria e Përgjithshme, Drejtoria Gjyqësore, me shkresën nr.**/**, dt. 18.02.2021, 

informon Komisionin se nga verfikimet e kryera në Prokuroritë Pranë Gjykatave të 

Shkallës së Parë (Tropojë, Korçë, Gjirokastër, Dibër, Shkodër, Sarandë, Fier, Kukës, Pukë, 

Kurbin, Berat, Elbasan, Përmet, Tiranë, Vlorë, Mat, Lezhë, Krujë, Kavajë, Lushnje, 

Durrës, Pogradec)) se në lidhje me shtetasit sipas listës bashkëlidhur midis tyre edhe 

                                                           
27 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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subjekti i vlerësimit Bora Vrenjo,  nuk rezulton të kenë qenë persona nën hetim, apo të jetë 

rregjistruar ndonjë kallzim apo proçedim penal në ngarkim të tij.  

7. Institucion Ligjzbatues (sekret), me shkresën nr ****/* datë 29.12.2020 niveli i 

klasifikimit “Sekret”, e deklasifikuar me vendimin e KDZH nr ***/* datë 16.2.2021, 

informon se pas verifikimeve të kryera për shtetasen Bora Sokol Vrenjo dhe lidhjes së saj 

familjare disponon të dhëna si vijon; 
Emër 

Atësi 

Mbiemër 

Vlera e 

transaksionit 

Monedha Data e 

transaksionit 

Përshkrimi i transaksionit 

Bora Sokol 

Vrenjo 

13,600.00 Euro 3.10.2019 Dhuratë nga prindërit e bashkëshortit 

për pagesë kësti blerje apartamenti 

8. Komisioni bazuar në informacionin e marrë nga sistemi TIMS, mbi rregjistrimet hyrje-

dalje nga territori i Republikës së Shqipërisë, për verifikimin e të dhënave i drejtohet 

DPSHTRR, në lidhje me automjetet që ka lëvizur subjekti i vlerësimit, e cila me shkresën 

nr *****/* dt 12/01/2021, dhe nr ***/*** datë 3.3.2021, informon Komisionin duke 

bashkëlidhur dosjet e mjeteve. Bazuar në informacionin e përcjellë, midis të tjerave 

rezulton se automjeti me targa AA***** është në pronësi të shtetasit E.E.D 28 . Nga 

shqyrtimi i dosjes konstatohet se ky automjet me targa AA *** ** është blerë më datë 

05.08.2019, nga shtetasi E.D me nr identifkimi ************, sipas faturës tatimore të 

shitjes, nr ** datë 05.08.2019 dhe me numër serial ******* .  

9. Komisioni bazuar në dosjen e administruar të subjektit të vlerësimit konstaton se  

(i) periudha e lëvizjes, nga verifikimi i të dhënave sipas sistemit TIMS, së 

bashkërshortit dhe të bijës së subjektit të vlerësimit, të cilët kanë lëvizur me mjetin 

në pronësi të shtetasit E.E.D  është rregjistruar dalja nga pika kufitare ***** më 

datë 2.9.2019 dhe më datë 7.9.2019 ka hyrë në Republikën e Shqipërisë. 

(ii) subjekti i vlerësimit ka ushtruar funksionin Specialist në Sektorin e Ankesave në 

Drejtorinë e Inspektimit dhe Ankesave në Sh.Ç.B.A-së, Tiranë, gjatë periudhës së 

lëvizjes së personit të lidhur me të, me mjetin në pronësi të shtetasit E.E.D. 

Aktualisht subjekti i vlerësimit ushtron funksionin Specialiste në Sektorin e 

Trupës Vlerësuese, në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar dhe Periodik, në 

Drejtorinë e Përgjithshme të SHÇBA-së 

9. Komisioni bazuar në faktet e publikuara në media publike konstaton se shtetasi E.E.D, 

është person me precedent penal dhe si rrjedhojë  i është drejtuar institucioneve 

ligjzbatuese në vend29,  për të kryer një hetim të thelluar lidhur me pasjen ose jo të 

kontakteve të papërshtatshme të subjektit të vlerësimit, niveli i informacionit “Sekret”.  

10. Komisioni nëpërmjet komunikimit elektronik zyrtar datë 18.1.2021, i kërkon subjektit të 

vlerësimit të plotësoj pyetësorin  shtesë në lidhje me proçesin e vlerësimit, duke iu referuar 

të dhënave të formatit tip të deklaratës së pasurisë sipas Ligjit 12/2018 i ndryshuar për 

periudhën nga data e dorëzimit të deklaratës sipas Ligjit nr 12/2018 i ndryshuar dhe deri 

në janar 2021. Midis pyetjeve veçohet: 

                                                           
28 Leja e qarkullimi rrugor Kartela nr TR*********** ( ku evidentohen të dhënat për mjetin; nr i identifikimit *************, targa AA*****, data e lejes 6.8.2019, pronari aktual E.E.D, data e rregjistrimit 06.08.2019, adresa *******, 
Tiranë; Formulari i aplikimit për rregjistrim për herë të parë me nr ********* ( ku evidentohen të dhënat NID e personit E.D   *********** dhe dokumenti i fitimit të pronësisë fatura  tatimore e shitjes, vendi, etj); Certifikata e pronesise 

nr **********  për mjetin me numër identifikimi *************; Certificato di proprieta  i vendit të origjinës së mjetit datë 16.7.2019 dhe pronar ******** e përkthyer në gjuhen shqipe); Deklarata e shitjes e përkthyer në gjuhë 

shqipe ku në cilësinë e palës blerëse është shtetësja ***** dhe nr i shasisë është *************); Leja e qarkullimi  me nr ******* e përkthyer në gjuhën shqipe; Fatura tatimore e shitjes me nr serie *****; datë 05.08.2019 nr faturës 

** ku në cilësinë e shitësisit është ***** dhe në cilësinë e blerësit është E.D me ID *********. Fatura është e rregullt ligjore dhe e firmosur nga palët e plotësuar me të gjitha ekstremitetet; Kontratë shitblerje automjeti midis palëve e 

nënshkruar vullnetarisht midis tyre jo në zyrë noteriale; Dokumenti i cdoganimit të mjetit; Fotokopje e pashaportës së shtetases ********; Rregjistri i barrëve siguruese; Policë sigurimi i mjetit i detyrueshëm te **** nga shtetasi E.D. 

për periudhën 05.08.2019 deri më 04.08.2020; Certifikatë rregjistrimi si person i tatueshëm i **********; Fotokopje e kartës së identitetit të shtetasit E.D datëlindja 22.11.1976, me nr identifikimi ***********; Certifikata e pronësisë 

për shtetasen ************* e përkthyer në gjuhën shqipe 

 
29 Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, Prokurisë së Posacme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar,  Prokurorisë pranë 
Gjykatës së Shkallës së Parë, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, AAPSK,Drejtorisë së Përgjithshme e Gjendjes Civile, **** Sh.A, **** Sh.A;  
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A keni përdorur Ju ose personat e tjerë familjarë, pasuri të luajtshme apo të 

paluajtshme (si automjete, anije, shtëpi banimi (vilë/ apartamente), shtëpi pushimi 

etj.) të regjistruara në emrin e dikujt tjetër?  

11. Subjekti i vlerësimit, nëpërmjet shkresës nr ***/** prot datë 20.1.2020, paraqet 

shpjegimin si vijon; 

“... deklaroj se në periudhën 02.09.2019-07.09.2019 kam qëndruar në një apartament 

pushimi në qytetin e ***** në shtetin **** për pushime verore. SHpenzimet e këtij udhëtimi 

kanë shkuar me përafërsi 800 euro dhe si burim ka shërbyer një kredi konsumatore që kam 

marrë në ****** Bank më datë 02.08.2019. Pagesat e udhëtimit, janë kryer të gjitha në 

dorë dhe nuk disponoj fatura. Udhëtimi është kryer nëpërmjet pikës kufitare të kalimit **** 

dhe kam qenë pasagjere në mjetin me targë AA ****, në pronësi të shtetasve R. K.(Kunata 

ime) dhe A. K. (bashkëshorti i kunatës)”30. 

12. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me shkresën me nr. ****/* prot  datë 7.5.2021, 

informon Komisionin se për shtetasin E.E.D, rezultojnë vendime penale si më poshtë: 

- Vendimi i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë datë 30.5.2012, i dënuar për veprën penale 

të parashikuar nga nenet 83, 278/2 dhe 89 të Kodit Penal. 

- Vendimi i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë datë 19.7.2012, i dënuar për veprën penale 

të parashikuar nga neni 278/2 të Kodit Penal. 

- Vendimi i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë datë 11.6.2018, i dënuar për veprën penale 

të parashikuar nga neni 151/1 të Kodit Penal. 

- Vendimi i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë datë 1.8.2018, i dënuar për veprën penale 

të parashikuar nga nenet 278/3, 278/2 dhe 323/1 të Kodit Penal. 

- Vendimi i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë datë 19.6.2020, i dënuar për veprën penale 

të parashikuar nga neni 89 të Kodit Penal. 

13. Prokuria pranë Gjykatës së Shkallës së parë Tiranë me shkresën nr. ***/* prot datë 

19.5.2021 infomon Komisionin se për shtetasin E.E.D. janë rregjistruar e dërguar për 

gjykim procedimet penale. 

-  nr *** viti 2011, për veprën penale të parashikuar në nenin 83 dhe 89 të Kodit Penal, data 

e dërgimit për gjykim 7.3.2012. 

- nr **** viti 2012, për veprën penale të parashikuar në nenin 278/2 të Kodit Penal data e 

dërgimit për gjykim 24.4.2012. 

- nr *** viti 2017, për veprën penale të parashikuar në nenin 89 të Kodit Penal data e dërgimit 

për gjykim 11.10.2017 

- nr *** viti 2015, për veprën penale të parashikuar në nenin 151/1 të Kodit Penal data e 

dërgimit për gjykim 5.4.2018. 

                                                           
30 Komisioni nëpërmjet komunikimit elektronik të datës 24.12.2020  i ka kërkuar subjektit të vlerësimit “...Për cdo udhëtim jashtë vendit kërkohet 

fotokopje të dokumentacioneve që të vërtetojnë konform ligjit qëndrimin tuaj dhe gjithë shpenzimet e kryera në vendet jashtë Shqipërisë (të tillë 

janë fotokopje të pashaportës, ftesat e familjarëve/fletëgarancitë, etj)” 

Subjekti i vlerësimit nëpërmjet shkresës ***/*** prot datë 30.12.2020, Informon Komisionin se nuk disponon dokumenta mbi shpenzimet e kryera 

për udhëtimet jashtë. 

Komisioni nëpërmjet komunikimit elektronik të datës 5.3.2021  i ka kërkuar subjektit të vlerësimit “...Në lidhje me shpenzimet e udhëtimeve, keni 

deklaruar se keni udhëtuar në vitin 2017 (sipas deklaratës) dhe në vitin 2019 (sipas pyetësorit shtesë) dhe njëkohësisht keni deklaruar edhe vlerën 
e shpenzimeve. Ju duhet të saktësoni nëse keni udhëtuar e vetme apo familjarisht dhe nëse shpenzimet e kryera për udhëtime përfshijnë shpenzimet 

e kryera vetëm nga Ju apo edhe të personave të lidhur me Ju nëse do të keni kryer udhëtime së bashku, sepse deklarimet tuaja janë jo të plota 

referuar Ligjit 12/2018 i ndryshuar dhe seksionit “Shpenzimet e deklarueshme.  ...” 
Subjekti i vlerësimit nëpërmjet shkresës nr ***/*** prot datë 9.3.2021, informon midis tjerave se udhëtimi i vitit 2019, është kryer familjarisht 

(unë, bashkëshorti dhe vajza) dhe shpenzimet e deklararuara kanë qenë 800 Euro për të tre në total. Bashkëlidhur jepen edhe fotokopjet e 

pashaportave.  
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- nr *** viti 2018, për veprën penale të parashikuar në nenet 278/3, 278/2 dhe 323/1 të Kodit 

Penal data e dërgimit për gjykim 12.6.2018. 

- nr *** viti 2019, për veprën penale të parashikuar në nenin 89 të Kodit Penal data e dërgimit 

për gjykim 4.9.2019 

14. ***** Sh.A. me shkresën nr  ***/* datë 8.6.2021, informon Komisionin se Polica e 

Sigurimit me numër serie ****** që Komisioni ia adreson i përket shtetasit E.E.D. për 

mjetin me nr shasie ************ me targë AA***** dhe periudha e sigurimit është nga 

data 06.08.2019 deri 05.08.2020. Dhe për periudhën 04.08.2020 e deri në marrjen e 

kërkesës nuk është lëshuar polica sigurimi për shtetasin E.E.D. 

15. Subjekti i vlerësimit me shkresën nr ***/***  datë 19.7.2021 me përmbajtje “Prapësime 

ndaj relacionit përmbledhës” midis tjerave jep shjegimin  

“...ky automjet ishte marrë në përdorim, kundrejt pagesës nga drejtuesi i mjetit 

(bashkëlidhur po ju paraqes aktin e përdorimit të mjetit), A.K**** i cili është bashkëshorti 

i motrës së bashkëshortit tim... 

udhëtimi me mjetin e sipërpërmendur ka qenë i rastësishëm, ka ndodhur vetëm njëherë dhe 

nuk ka pasur dijeni askush nga ne se pronari i mjetit ka qenë person me precedentë 

penalë....”31.  

Këtij shpjegimi subjekti i bashkëlidhë  Autorizim i datës 29.8.2019 i nënshkruar midis 

shtetasit E.E.D dhe shtetasit A.K, në zyrën noteriale nëpërmjet të cilit i jepet e drejta e 

përdorimit të automjetit në pronësinë e E.E.D., shtetasit A.K brenda dhe jashtë vendit. 

Gjithashtu në shpjegimet e dhëna subjekti i vlerësimit thekson faktin se është ripajisur me 

Certifikata e Sigurisë e kategorisë “tepër sekret” e lëshuar më datë 29.12.2020 me periudhë 

vlefshmërie deri në 14.4.2024.  

 

Qëndrimi i Komisionit: 

Komsioni në përfundim të hetimit të thelluar administrative, bazuar në dokumentacionet e 

administruara nga institucionet / agjensitë ligjzbatuese në Republikën e Shqipërisë konstaton se:.  

a) Nuk ka asnjë dokumentacion që të provohet se subjekti i vlerësimit Bora Sokol Vrenjo 

ka kontakt të papërshtatshëm me shtetasin E.E.D.   

b) Kontakti i papërshtatshëm konstatohet midis shtetasit E.E.D dhe shtetasit A.K, i cili 

është bashkëshorti i motrës së bashkëshortit të subjektit të vlerësimit.  

 

Edhe pse nuk mund të provohet me fakte/dokumentacion se subjekti i vlerësimit ka kontakt të 

papërshtatëm, duke marrë në konsideratë funksionin që aktualisht kryen “Specialiste në Sektorin 

e Trupës Vlerësuese, në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar / Periodik, në Drejtorinë e Përgjithshme 

të SHÇBA-së”, konstatohet se rrethanat në rastet e pakujdesisë/padijes/etj, mund të cënojnë 

garantimin e zbatueshmërisë së legjislacionit në vend,  apo të nenit 2 të Ligjit 12/2018 i ndryshuar 

ku citohet se “Qëllimi i këtij ligji është vlerësimi kalimtar dhe periodik i punonjësve të Policisë së 

Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit të Çështjeve të Brendshme dhe Ankesave në Ministrinë 

e Brendshme, për të siguruar institucione të forta e të besueshme me profesionistë me integritet.”, 

si edhe ligjin organik që normon veprimtarinë e SHÇBA-së, Ligji Nr 70/2014 “Për Shërbimit për 

                                                           
31 Përmbajtja e plotë e deklarimit nuk mund të vendoset në vendim për shkak të volumit, por gjendet në dosjen e administruar për subjektin e 
vlerësimit.  
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Çështjeve e Brendshme dhe Ankesat në Ministinë e Punëve të Brendshme”, neni 5 shkronja “c”, i 

cili përcakton se, Objekt i veprimtarisë së shërbimit janë: Ruajtja e integritetit të punonjësve të 

strukturave.  

16. Denoncime nga publiku, rezulton se nuk ka pasur denoncime në Komision me postë 

eletronike, për subjektin e vlerësimit Bora Sokol Vrenjo për kontrollin e figurës.  

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

psikologjik të personalitetit.  

Urdhëri i psikologut, me shkresën nr144/183 prot datë 1.6.2021 informon Komsionin 

me “Raport vlerësimi psikologjik me nr ** datë 25.5.2021 për shtetasen Bora Sokol Vrenjo 

“... Në bazë të  rezultateve të perfituara gjatë realizimit të vlerësimit psikologjik, 

konkludohet se subjekti i vlerësimit Bora Vrenjo; 

 Aktualisht nuk shfaq probleme të shëndetit mendor, apo probleme më të lehta 

emocionale 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 shumë të mirë ditor dhe tipare të një personaliteti të 

qendrueshëm,  të cilat bëjnë të mundur aktualisht arritje të kënaqshme në të gjitha 

fushat e jetës.  

 

Përfundime të raportit për kontrollin e figurës:  
 

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

Bora Sokol Vrenjo, 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 Bora Sokol Vrenjo:  

a) Ka plotësuar formularin e deklarimit për kontrollin e figurës në mënyrë të saktë;  

b) Nuk ka informacione nga institucionet përgjegjëse të përcaktuara në ligjin 12/2018 i 

ndryshuar që tregojnë se punonjësi ka kontakte të papërshtatshme me persona të 

përfshirë në veprimtari kriminale;  

c) Punonjësi është në nivelin e mjaftueshëm të besueshmërisë 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. 

 



32 
 

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. 

 

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.  

 

50.Trupa e vleresimit pasi administroi dokumentacionin nga institucionet dhe agjencitë 

ligjzbatuesve, konstaton se: 

 

50.1 Subjekti i vlerësimit Bora Sokol Vrenjo bazuar në kontratën e punës datë 12.2.2019 është 

“personel pa gradë” referuar Ligjit nr 70/2014. 

 

a- niveli i arsimimit dhe i trajnimit në përputhje me gradën dhe/ose pozicionin, 

 

50.2 Subjekti i vlerësimit Bora Vrenjo ka kryer arsimin si më poshtë; 

 Subjekti i vlerësimit është diplomuar me Diplomë e integruar e nivelit të dytë në 

Drejtësi datë lëshimi 29.7.2011 nga Fakulteti i Drejtësisë32. 

 

50.3 Gjatë viteve të punës në strukturat e SHÇBA-së, subjekti i vlerësimit ka zhvilluar 1 (një) 

trajnim brenda vendit.   

 

50.4 Nga shqyrtimi i dokumentacionit të administruar, konstatohet se niveli arsimor dhe 

trajnimi gjatë periudhës së punësimit përputhet me Ligjin 70/2014 dhe aktet ligjore të fushës. 

Trajnime përpara periudhës së punësimit në SHÇBA, nuk ka pasur.  

 

b- Ecuria disiplinore e subjektit të vlerësimit; 

50.5  Subjekti i vlerësimit gjatë karrierës profesionale nuk ka masa disiplinore, bazuar në 

dosjen personale të subjektit të vlerësimit në Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe të 

Ankesave.33  

c- Ecuria në karrierë sipas legjislacionit në fuqi; 

 

50.6 Subjekti i vlerësimit ka pasur vlerësime të punës në nivele mesatare/normale.  

 

                                                           
32 Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë me shkresën nr *** datë 26.1.2021 informon Komisionin se subjekti i vlerësimit ka kryer studimet 

në Fakultetin e Drejtësisë UT në programin e studimeve me shkëputhje nga puna viti 2007-2011 e pajisur me nr matrikullimi *****. Është diplomuar 

më datë 30.6.2011 e pajisur me diplomën nr ***. 
33 SHÇBA shkresa nr ***/* prot datë 30.12.2020 
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50.7 Subjekti i vlerësimit Bora Sokol Vrenjo, ka filluar ushtrimin e funksionit për herë të 

parë në SHÇBA, në bazë të Urdhërit nr *** datë 12.2.2019 “Për caktimin në detyrë të një 

punonjësi të SHÇBA”; të Drejtorit të Përgjithshëm dhe pasi kalon me sukses periudhën e 

provës me Urdhërin nr *** datë 12.2.2020 “Për konfirmimin e punonjësit”, caktohet në 

detyrën “Specialiste në Sektorin për trajtimin e Ankesave  në Drejtorinë e Inspektimit 

dhe Ankesave të SHÇBA”.  

50.8 SHÇBA me shkresën nr **** prot datë 30.12.2020, informon Komisionin me të dhënat 

personale të subjektit të vlerësimit Bora Sokol Vrenjo duke bashkëlidhur dokumentacionet 

nga dosja personale34, dhe me me shkresën nr ***  prot datë 20.01.2021, informon Komisionin 

duke bashkëlidhur dokumentacionin, mbi procedurat e ndjekura për konkurimin dhe 

rekrutimin e  personelit dhe konkretisht të subjektit të vlerësimit, Bora Vrenjo në Shërbim. 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit konstatohet se janë zbatuar korrektësisht procedurat për 

konkurimin dhe rekrutimin e  personelit konform Ligjit nr 70/2014 me përjashtim të kriterit 

të përvojës së punës sipas nenit nr 78 të Ligjit 70/2014.   

50.9 Subjekti i vlerësimit me shkresën nr ***/***  datë 19.7.2021 me përmbajtje “Prapësime 

ndaj relacionit përmbledhës” midis tjerave jep shjegimin  se rekrutimi  në strukturat e 

SHÇBA-së është kryer konform Ligjit nr 70/2014 shpjegon detyrat e kryera në administratën 

shtetërore si specialiste juriste ku thekson se  midis tjerave ka kryer edhe hetim administrativ 

duke përfaqësuar edhe institucionin në të gjitha shkallët e gjykimit. Këtë shpjegim nuk e ka 

të mbështetur me asnjë dokumentacion justifikues ligjor.  Edhe në seancë dëgjimore  të 

mbajtur më datë 27.7.2021, subjekti i vlerësimit ,mbajti të njëjtin qëndrim.  

50.10 Komisioni konstaton se subjekti i vlerësimit ka punuar  në administratë shtetërore 

vetëm në Drejtorinë Rajonale të Formimit Profesional nr 1 Tiranë, e cila ka si fushë të 

veprimtarisë kurset e formimit profesional të forcave aktive të punës35.  

 

Qëndrimi i Komisionit;  

Komisioni bazuar në dokumentacionin e administruar konstaton se procedurat e konkurimit dhe 

rekrutimit të personelit janë bërë në përputhje me dispozitat e Ligjit nr. 70/2014 me përjashtim të 

kriterit të përvojës së punës sipas nenit nr 78 të Ligjit 70/2014 për arsye se: 

a) ShÇBA, në bazë të Ligjit 70/2014 dhe VKM nr 829 datë 3.12.2014, si edhe bazuar në 

nevojat për personel në struktura të caktuara, ka respektuar të gjitha kërkesat e kuadrit 

Ligjor, por në njoftimet e shpalljes së vendeve të lirë të punës të botuar në dy gazeta 

                                                           
34 Urdhëri nr *** datë 12.2.2019 “Për caktimin në detyrë të një punonjësi të SHÇBA”; Urdhëri nr *** datë 12.2.2020 “Për konfirmimin e 

punonjësit”; Urdhëri nr **** datë 12.2.2019 “Për punonjësin në periudhë prove”; Urdhëri nr *** datë 2.3.2020 “Për caktimin në detyrë të një 

punonjësi të SHÇBA”; CV; Certifikata e Sigurimit të personelit; Certifikatë trajnimi për “Aspektet e punës me informacionin e klasifikuar “Sekret 
Shtetëror” ” lëshuar nga DSIK dt 23.4.2019; Diplomë e integruar e nivelit të dytë në Drejtësi.  Dt e lëshimit 29.7.2011; Çertifikatë notash; Vlerësimi 

i Rezultateve Individuale të Punës vjetor viti 2020 me vlerësim të përgjithshëm 3 nga niveli maksimal që është 4; Vlerësimi i Rezultateve Individuale 

të Punës vjetor viti 2019 me vlerësim të përgjithshëm 4 nga niveli maksimal që është 4; Librezë e punës; Kontrata individuale e punës nr *** prot 
datë 12.2.2019:  
35 Periudha Mars 2014 deri Nëntor 2018, subjekti ka punuar si specialiste Juriste në DRFPP nr 1 Tiranë dhe sipas Librezës së punës , është ndërprerë 

kontrata e punës dhe laguar nga puna; Periudha Korrik 2011 deri Mars 2014 subjekti i vlerësimit ka punuar si përfaqësuese shitjes  në shoqërinë 
****, dhe sipas librezës së punës është larguar me kërkesën e saj.  
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kombëtare “***” dhe “***”me tirazh të madh, datë 20.11.2018, nuk ka shpallur qartë dhe 

nuk ka përcaktuar vendet e lira të punës, sipas përcaktimeve të pikës 1, gërma “a”, të nenit 

81, të Ligjit nr. 70/2014. Këto njoftime janë në nivel të përgjithshëm36.  

b) Në njoftimet e shpalljes së vendeve të lirë të punës të botuar në dy gazeta kombëtare, të 

cilat janë bazuar në Urdhërin nr *** datë 19.11.2018 të Drejtorit të Përgjithshëm, jepen në 

nivel të përgjithshëm vetëm përcaktimet e kritereve të përgjithshme sipas nenit 76 dhe 77 

të Ligjit 70/2014 i ndryshuar. Kurse neni 78 i Ligjit 70/2014, i cili përcakton eksperiencën 

në punë, për punonjësit që duhet të pranohen respektivisht në strukturat operacionale, të 

inspektimit dhe të shërbimeve mbështetëse, nuk është cituar në njoftimet.  

c) Procedurat e pranimit në Shërbim është kryer duke ndjekur të gjitha hapat e përcaktuar në 

kuadrin ligjor dhe subjekti i vlerësimit ka kaluar me sukses të gjitha fazat e konkurimit, 

fazën e shqyrtimit dhe të verifikimit të dokumentacionit, të testimit me shkrim dhe të 

intervistës me gojë, sipas Komisionit të Testimit të ngritur me Urdhërin nr. *** datë 

27.11.2018, “Për procedurat e përzgjedhjes së kantidatëve për t’u pranuar në strukturat e 

Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat”.  

d) Urdhërin nr. *** datë 27.11.2018, “Për procedurat e përzgjedhjes së kantidatëve për t’u 

pranuar në strukturat e Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat” ka si bazë ligjore 

edhe nenin 78 të Ligjit 70/2014, ndërkohë kur ky kriter nuk ishte i përfshirë në njoftimet e 

shpalljes së vendeve të lirë të punës të botuar në dy gazeta kombëtare “***” dhe “***”.  

e) Subjekti i Vlerësimit është pranuar në SHÇBA, si personel pa gradë, me detyrën 

“Specialiste në Sektorin për trajtimin e Ankesave  në Drejtorinë e Inspektimit dhe 

Ankesave të SHÇBA”.  Referuar kuadrit ligjor konstatohet se; 

- Neni 3 i Ligjit 70/2014 përkufizon se “Personeli pa gradë” është personeli që kryen 

veprimtari inspektuese, të administrimit të ankesave të publikut dhe shërbimeve 

mbështetëse. 

- Pika 2 e nenit 78 të Ligjit 70/2014 përcakton: 

Punonjësit, para se të pranohen në Shërbim në strukturat e inspektimit dhe shërbimeve 

mbështetëse, duhet të kenë përvojë pune jo më pak se 2 vjet në shërbime të specifikuara si 

më poshtë:  

a) punonjësit e inspektimit: në administratën shtetërore me natyrë të ngjashme pune, 

sipas vendit të punës.  

b) punonjësit e shërbimeve mbështetëse: në administratën shtetërore;  

c) punonjësit e financës: në administratën shtetërore, në fushën e menaxhimit financiar ose 

të financave publike.  

-      Sipas strukturës organizative/organigramës së Shërbimit evidentohet se sektori i trajtimit 

të ankesave është strukturë e Drejtorisë së Inspektimit/Ankesave.  

f)  Komisioni bazuar në dokumentacionin e administruar konstaton se subjekti i vlerësimit ka 

punuar për periudhën Mars 2014 deri Nëntor 2018 si specialiste juriste në administratën 

shtetërore Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional nr 1 Tiranë.  

 

Për sa më sipër Komisioni konstaton se është cënuar pjesërisht kriteri i përcaktuar në nenin 78 të 

Ligjit 70/2014 dhe konkretisht kriteri i eksperiencës në natyrë të ngjashme pune sipas vendit të 

punës, sepse subjekti i vlerësimit rezulton se ka mbi 2(dy) vite pune në administratë shtetërore37. 

                                                           
36 Njoftimet nuk përmbajnë vendet vakante të punës dhe kriteret e përgjithshme dhe specifike respektive për çdo pozicion pune i shpallur i lire.  
37 Ligji 70/2014 Për Shërbimin Për Çështjet E Brendshme Dhe Ankesat Në Ministrinë E Punëve Të Brendshme, prevalon mbi çdo akt tjetër 
nënligjor në fuqi dhe në funksion/mbështetje të tij. 
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Ky cënim vjen si rrjedhojë e mos zbatimit korrekt të Kuadrit Ligjor në të gjitha hapat e procedurave 

të pranimit në Shërbim. Cënimi i këtij kriteri sjell pasoja edhe në realizimin e Misionit të Shërbimit 

i cili është  garantimi i zbatimit të ligjit, mbrojtja e interesave të ligjshëm të shtetit, si dhe të 

drejtave të shtetasve, nga veprimet dhe mosveprimet e kundërligjshme të punonjësve të 

strukturave, pavarësisht nga funksioni dhe grada. 

Subjekti i vlerësimit me Urdhërin nr *** datë 02.03.2020, për shkak të ndryshimeve strukturore 

caktohet në detyrë “Specialiste në Sektorin e Trupës Vlerësuese, në Drejtorinë e Vlerësimit 

Kalimtar/Periodik, në Drejtorinë e Përgjithshme të SHÇBA-së”. Kjo konstaton faktin se periudha 

e ekspericës në Shërbim është vetëm periudha prove, në pocizionin e punës Specialiste në Sektorin 

për trajtimin e Ankesave  në Drejtorinë e Inspektimit dhe Ankesave të SHÇBA. Sërisht konstatohet 

se midis eksperiencës së subjektit të vlerësimit dhe kritereve të nenit 78 të Ligjit 70/2014 të ketë 

mospërputhje dhe të konsiderohet përvojë pune, në natyrë të ngjashme sipas vendit të punës, e 

pamjaftueshme, për të garantuar qëllimin e Ligjit 12/2018 i ndryshuar.  

Eksperiencat e punës në fushat specifike (të inspektimit), ashtu siç edhe përcakton Ligji 70/2014, 

do të sillnin tek punonjësit aftësitë e duhura profesionale për të siguruar institucione të forta e të 

besueshme, me profesionistë me integritet.  

d- respektimi i rregullave të etikës,  

 

50.11  Komisioni bazuar në dokumentacionet e administruara nga institucioni ligjzbatues 

konstaton se subjekti i vlerësimit përgjatë periudhës 2-vjecare sipas ligjit 12/2018, i 

ndryshuar, respekton në nivel mesatar rregullat e etikës profesionale dhe individuale gjatë 

ushtrimit të funksionit të tij. 

e- përmbushjes së detyrave nga punonjësi, në përputhje me legjislacionin në fuqi  

 

50.12 Në bazë të pikës 2 nenit 45, dhe pika 2 dhe 3 e nenit 46 të Ligjit 12/2018 janë 

administruar dokumentacione si nga punonjësi por edhe nga Institucioni SHÇBA, për 

vlerësimin e  përmbushjes së detyrave nga punonjësi.  Janë administruar gjithsej 3 (tre) 

dokumenta, nga shqyrtimi i dokumentacioneve konstatohet nivel i pranueshëm i aftësive 

profesionale për nivelin administrativ. 

 

50.13 Duke konstatuar se subjekti i vlerësimit tashmë evidentohet si specialiste e trupës 

vlerësuese, bazuar në dosjen e administruar, por edhe në eksperiencën e punës gjatë periudhës 

si forcë aktive e punës, konstatohet se nevojiten trajnime veçanërisht në fushën specifike të 

Inspektimit / Vlerësimit bazuar edhe në nenin 78 të Ligjit 70/2014, duke qenë se pranimi në 

SHÇBA është kryer jo konform nenit 78 të Ligjit 70/2014. 

 

51. Denoncime nga publiku për subjektin e vlerësimit, nuk ka pasur deri në momentin e 

përfundimit të hetimit administrativ. 

52. Komisioni konstaton se subjekti i vlerësimit gjatë procesit të vlerësimit ka qenë bashkëpunues 

në nivel mjaftueshëm gjatë proëesit, në përputhje me pikën 2 të nenit 48 të ligjit 12/2018, të 

ndryshuar.  
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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 ndaj subjektit të vlerësimit Bora 

Sokol Vrenjo  të aplikohet masa e përcaktuar nga pika 1, e nenit 61, të ligjit 12/2018, i 

ndryshuar, “Detyrimi për të ndjekur programin e trajnimit”, për arsye se: 

 

1- gjatë procesit të kontrollit të pasurisë është konstatuar se subjekti i vlerësimit ka kryer 

deklarimin e pasurisë me pasaktësi në lidhje me evidentimin e informacionit në seksionet/ 

postet e duhura në deklaratën e pasurisë;  gjatë kontrollit të figurës evidentohet një nivel 

i mjaftueshëm i besueshmërisë si edhe subjekti në mënyrë të vazhdueshme ka shfaqur 

padije dhe pakujdesi në respektimin e akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi ( shiko 

procesin e vlerësimit të pasurisë dhe të kontrollit të figurës). 

2- bazuar në dosjen e administruar, por edhe në eksperiencën e punës gjatë periudhës si forcë 

aktive e punës, konstatohet se i nevojiten trajnime veçanërisht në fushën specifike të 

Inspektimit / Vlerësimit bazuar edhe në nenin 78 të Ligjit 70/2014, për ushtrimin e 

funksioneve që i janë ngarkuar në strukturat e Shërbimit.  

  

 

V.  KONKLUZIONI PËRFUNDIMTAR  

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

bazuar në provat e administruara gjatë procesit të vlerësimit, relacionin e relatorit të çështjes, 

shpjegimet me shkrim të dhëna nga subjekti i vlerësimit gjatë hetimit administrativ, si dhe pasi u 

njoh me qëndrimin e subjektit të vlerësimit në seancën dëgjimore publike të datës 27.07.2021, 

arrin në përfundimin se subjekti i vlerësimit, Bora Sokol Vrenjo, ka plotësuar së bashku kushtet e 

mëposhtme:  

- Nivel i besueshëm në vlerësimin e pasurisë,  

- Nivel i mjaftueshëm i besueshmërisë në kontrollin e figurës,  

- Me mangësi në vlerësimin e aftësive profesionale,  

 

PËR KËTO ARSYE, 

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

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

“b”, të nenit 59, dhe të pikës 1, të nenit 61, të Ligjit nr. 12/2018 të ndryshuar, me shumicë votash 

V E N D O S I: 

1- Detyrimin për të ndjekur programin e trajnimit, sipas kurrikulave të miratuara nga Akademia e 

Sigurisë të subjektit të vlerësimit Bora Sokol Vrenjo me funksion  në Specialiste në Sektorin 

e Trupës Vlerësuese në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar/Periodik në Drejtorinë e 

Përgjithshme në Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e 

Brendshme. 
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2- Vendimi i argumentuar me shkrim u njoftohet subjektit të vlerësimit dhe Shërbimit për 

Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme, brenda 15 ditëve nga dita e 

nesërme e shpalljes së vendimit. 

 

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

me pikën 8, të nenit 56, të ligjit 12/2018, të ndryshuar.  

 

4- Kundër këtij vendimi lejohet ankim brenda 45 ditëve nga data e njoftimit, në Gjykatën 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë 

 

Ky vendim u shpall sot më datë 30 Korrik 2021, në Tiranë. 

  

TRUPA E VLERËSIMIT 

Arta LLESHI 

      KRYESUES / ANËTAR NË PAKICË 

 

Mirela UJKANI (MITI)         Elton MUÇA 

           RELATOR                 ANËTAR 
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MENDIM PAKICE 

 

1. Unë, Arta Lleshi, anëtare e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, në cilësinë e kryesueses së 

Trupës se Vlerësimit , nuk pajtohem me vendimin e marrë nga shumica në çështjen që i përket 

Subjektit të Vlerësimit, znj. Bora Vrenjo, me funksion Specialiste në Sektorin e Trupës 

Vlerësuese në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar/Periodik në Drejtorinë e Përgjithshme të 

Shërbimit të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat (SHÇBA) në Ministrinë e 

Brendshme, në konkluzionet përfundimtare të të cilit trupa ka vendosur "Detyrimin për të 

ndjekur programin e trajnimit, sipa skurrikulave të miratuara nga Akademia e Sigurisë të 

subjektit të vlerësimit Bora Sokol Vrenjo, me funksion Specialiste në Sektorin e Trupës 

Vlerësuese, në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar/Periodik, në Drejtorinë e Përgjithshme të 

Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, në Ministrinë e Brendshme"; 

 

2. Në vijim shpjegoj qëndrimin tim të arsyetuar kundër konkluzionit përfundimtar të shumicës 

së trupës së vlerësimit, pa përsëritur argumentet e dhëna nga vetë Subjekti dhe shumica e 

trupës, për të cilat kam mbajtur të njëjtin qëndrim.   

 

3. Në lidhje me kriterin e vlerësimit profesional, shumica e Trupës së Vlerësimit ka arritur në 

konkluzionin se: 

"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 ndaj subjektit të vlerësimit 

Bora Sokol Vrenjo të aplikohet masa e përcaktuar nga pika 1, e nenit 61, të ligjit 12/2018, i 

ndryshuar "Detyrimi për të ndjekur programin e trajnimit", për arsye se: 

 

1- gjatë procesit të kontrollit të pasurisë është konstatuar se subjekti i vlerësimit ka kryer 

deklarimin e pasurisë me pasaktësi në lidhje me evidentimin e informacionit në 

seksionet/postet e duhura në deklaratën e pasurisë; gjatë kontrollit të figurës evidentohet 

një nivel i mjaftueshëm i besueshmërisë si edhe subjekti në mënyrë të vazhdueshme ka 

shfaqur padije dhe pakujdesi në respektimin e akteve ligjore de nënligjore në fuqi (shiko 

procesin e vlerësimit të pasurisë dhe kontrollit të figurës). 

 

2- bazuar në dosjen e administruar por edhe në eksperiencën e punës gjatë periudhës si forcë 

aktive e punës, konstatohet se i nevojiten trajnime veçanërisht në fushën specifike të 

inspektimit/vlerësimit bazuar edhe në nenin 78 të ligjit 70/2014, për ushtrimin e funksioneve 

që i janë ngarkuar në strukturat e Shërbimit." 

 

3.1. Edhe pse pajtohem me konkluzionin e shumicës, sipas të cilit Subjekti ka arritur nivel të 

besueshëm në vlerësimin e pasurisë, çmoj të arsyeshme të parashtroj disa argumentime të 

ndryshme nga shumica mbi disa konstatime, që mendoj se mund të lidhen pjesërisht edhe 

me pikën 1 të konkluzionit përfundimtar:  

"1-gjatë procesit të kontrollit të pasurisë është konstatuar se subjekti i vlerësimit ka kryer 

deklarimin e pasurisë me pasaktësi në lidhje me evidentimin e informacionit në 
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seksionet/postet e duhura në deklaratën e pasurisë; (...) si edhe subjekti në mënyrë të 

vazhdueshme ka shfaqur padije dhe pakujdesi në respektimin e akteve ligjore de nënligjore 

në fuqi (shiko procesin e vlerësimit të pasurisë dhe kontrollit të figurës)" 

 

a. Për pasurinë e paluajtshme apartament, pika 1.6., faqe 9 e vendimit...pra ka pasaktësi në 

evidentimin e informacionit për pasurinë e paluajtshme në përdorim në seksionet/postet e 

duhur ...  

 

1. Nga vlerësimi i akteve të administruara rezulton se pasuria apartament e marrë me qira, në 

të cilën jetonte subjekti i vlerësimit në momentin e plotësimit të deklaratës, vërtet nuk është 

pasqyruar në rubrikën "Deklarimi i pasurisë dhe burimi i krijimi" e pasurisë/ve në përdorim, 

por është deklaruar në rubrikën "Shpenzime të deklarueshme", si shpenzime qiraje. 

 

2. Një pasaktësi të tillë kryesisht e aspektit teknik çmoj se përbën element të një peshe minimale 

dhe si e tillë nuk e vendos subjektin në kushtet e deklarimit të pasaktë dhe të pamjaftueshëm, 

fshehjes, mosdeklarimit, apo mosnjohje e legjislacionit, etj. Duke e deklaruar si shpenzim 

qiraje, në mënyrë të tërthortë, subjekti ka deklaruar/konfirmuar edhe faktin se e ka pasuri në 

përdorim, në rastin konkret përmes një kontrate qiraje. Pra për Komisionin duhet të prevalojë 

më tepër faktit se subjekti i vlerësimit nuk ka fshehur apo tentuar të fshehë të dhëna sesa 

aspekti teknik i plotësimit të deklaratës. 

 

b. Për pasurinë e paluajtshme apartament, pika 1.11., faqe 11 e vendimit "...Komisioni 

konstaton se në bazë të ligjit nr.8438 datë datë 28.12.1998, "Për tatimin mbi të ardhurat" i 

ndryshuar, njëkohësisht referuar kontratave të qirave (viti 2013, 2017) të sipërcituar, se 

subjekti i vlerësimit dhe personi i lidhur me të E.V, në cilësinë e paguesit të qirasë, kanë 

pasur detyrimin për të mbajtur në burim tatimin, sipas tarifës tatimore 15% dhe ta derdhin 

në organet tatimore përkatëse jo më vonë se data 20 e muajit pasardhës të kryerjes së 

pagesës së qirasë nga subjekti i vlerësimit..."  

 

1. Nga vlerësimi i kontratë qiraje nr.***rep, nr.***kol, datë 11.04.2013 dhe nr.***rep, 

nr.***kol, datë 18.07.2017, nënshkruar nga bashkëshorti i subjektit të vlerësimit, 

administruar në dosje, parashikohet se ...Qiramarrësi do të paguajë tatimin në burim (tatimin 

për qiranë)...por nuk përcaktohet mënyra sesi do të kryhet pagesa / mbledhja / derdhja / 

mbajtja e tatimit për qiranë, nuk përcaktohet nëse vlera 20.000 lekë është bruto, për pasojë 

nuk përcaktohet as vlera reale e 15% si tarifës tatimore që duhet mbajtur në burim, sipas 

nenit 33 të ligjit.  

 

2. Në nenin 6 të ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, 

fusha e veprimit e tatimit mbi të ardhurat personale, përcaktohet se ...Tatimi mbi të ardhurat 

personale (...) llogaritet mbi të ardhurat e individëve, ndërsa neni 7 "Shtrirja e detyrimit", 

pika 1, përcakton si parim të përgjithshëm se ...1. Individët rezidentë i nënshtrohen 

detyrimit për tatimin mbi të ardhurat personale gjatë periudhës tatimore, për të gjitha 
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burimet e të ardhurave..., përfshirë këtu edhe të ardhurat nga qiraja, përkufizuar si e ardhur 

e tatueshme, në respektim të nenit 8, pika d, të këtij ligji. 

 

3. Pra, në parim, detyrimit për tatimin mbi të ardhurat personale i nënshtrohen të gjithë 

individët rezidentë të cilët gjenerojnë të ardhura nga burime të caktuara të ligjshme, pranë 

kanë vlerë të shtuar në pasurinë e tyre, në rastin konkret, qiradhënësi është në cilësinë e 

personit/individit (person fizik jotregtar sipas Kodit Civil) që gjeneron të ardhura nga qiraja, 

për pasojë detyrimi për t’iu nënshtruar tatimit mbi të ardhurat në kuptim të frymës së ligjit i 

ngarkohet qiradhënësit. 

 

4. Ligji nr.8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, në nenin 33 

"Mbajtja në burim e tatimit për të ardhurat", ngarkon të gjithë rezidentët të mbajnë tatimin 

në burim nga shuma bruta e pagesave, ndër të tjera edhe për qiratë, Udhëzimi nr.5, datë 

30.01.2006, i ndryshuar, i Ministrisë së Financave nga ana tjetër specifikon që çdo person 

që bën pagesa të kësaj kategorie "...është i detyruar të mbajë tatim në burim dhe ta derdhë 

atë në organin tatimor përkatës jo më vonë se data 20 e muajit që pason muajin në të cilin 

është kryer pagesa", megjithatë specifikime të natyrës që referojnë në teknikalitete 

proceduriale tatimore duhej të ishin parashikuar qartë në kontratën e qirasë e nënshkruar mes 

palëve qiradhënës dhe qiramarrës. Për çdo rast subjekti i vlerësimit në cilësinë e qiramarrësit 

mban tatimin në burim të të ardhurave dhe paguan atë për llogari të qiradhënësit, pasi nga 

pikëpamja tatimore pagesa e qirasë për subjektin është shpenzim dhe jo një e ardhur e 

gjeneruar nga një burim i ligjshëm, sipas përkufizimeve në ligj.  

 

5. Sa më sipër, mendoj se komisioni duhet të kishte marrë në konsideratë si rrethanë lehtësuese 

paqartësitë në kushtet e kontratës së qirasë në drejtim të mënyrës së mbajtjes dhe pagesës së 

tatimit në burim si dhe gatishmërinë e subjektit "për të përmbushur këtë detyrim në 

bashkëpunim me qiradhënësin" brenda hapësirës dhe procedurës që e lejon ligji i posaçëm. 

 

c. Për pasurinë e paluajtshme apartament, pika 1.16.3, faqe 16 e vendimit "...Komisioni për sa 

më sipër konstaton se nga pikëpamja financiare/pasurore/juridike, dy momentet janë të 

ndryshme dhe konkretisht (a) momenti i lindjes së të drejtës dhe (b) momenti i përfitimeve 

që rrjedhin nga e drejta. Referuar kuadrit të plotë ligjor në fuqi, për përfitimin e 

subvencioneve të interesave të kredisë, periudha nga data 21.12.2018, që është data e 

shpalljes së vendimit të Këshillit Bashkiak dhe datës 21.02.2019 që është data e dorëzimit të 

deklaratës, pra gjithsej 2 (dy) muaj, është breda afateve të ekzistencës së vlefshmërisë së të 

drejtës së fituar për subvencionimin e interesave të kredisë bankare, për ta 

ekzekutuar/ushtruar/përdorur. Si rrjedhojë, deklarimi i të drejtës nga e cila mund të rridhte 

marrëdhënia financiare për përfitimin e subvencionimit të interesave të kredisë  është 

detyrim referuar ligjit nr.12/2018, i ndryshuar, megjithëse formularët dhe anekset e 

deklaratave veting nuk kanë udhëzime specifike për këtë pjesë, por në aneksin e ligjit 

12/2018, i ndryshuar, në sqarimin e seksionit "Të dhëna konfidenciale" citohet  midis të 

tjerave "Të dhëna konfidenciale në lidhje me:...emërtesën e institucionit publik ose privat 

me të cilën keni marrëdhënie interesi..." 
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1. Nga hetimi administrativ dhe nga sqarimet e subjektit rezulton e provuar se subjekti i 

vlerësimit figuron në listën e familjeve të miratuara me Vendim të Këshillit Bashkiak Tiranë 

Nr.152, datë 21.12.2018 "Për trajtimin e familjeve që përfitojnë nga programi social 

‘subvencionimin e interesave të kredisë’ për vitin 2018" për të përfituar nga programi i 

strehimit social të subvencionimit të interesave të kredisë. 

 

2. Në analizë të akteve rregullatore të fushës, aplikimi pranë strukturave të njësive vendore për 

të përfituar nga programi i strehimit dhe përfshirja në listën përfituese është vetëm njëra nga 

hallkat e procedurës që duhet të ndjekin familjet për të përfituar nga ky program strehimi. 

Të drejtat që mund të gjenerojë akti administrativ i Vendimit të Këshillit Bashkiak Tiranë 

janë të kushtëzuara/kufizuara/të lidhura ngushtësisht më disa hallka të tjera, siç mund të jetë 

gjetja e banesës në një kosto të caktuar, brenda një afati të caktuar, përmbushja e kritereve 

të kreditimit të kërkuara nga banka e nivelit të dytë, etj. dhe nuk mund të konsiderohen të 

drejta reale mbi një pasuri të paluajtshme apo të luajtshme që mund/duhet të ishin objekt 

deklarimi në Deklaratën e Pasurisë së subjektit të vlerësimit. 

3. Aktet nënligjore të fushës parashikojnë edhe listat zëvendësuese në rastet kur familjet 

përfituese heqin dorë, refuzojnë, nuk pranojnë të lidhin kontratën dhe/ose nuk plotësojnë 

kushtet e kreditimit, të institucionit financiar bankar të përzgjedhur nga Bashkia Tiranë, sipas 

pikës 2 të Vendimit të Këshillit Bashkiak38. 

 

4. Gjithashtu, në parashikimet e ligjit nr.12/2018, i ndryshuar, kreu III, nenet 32-33, nuk gjen 

vend në asnjë moment detyrimi i subjekteve të vlerësimit për të deklaruar "detyrime 

financiare që do të krijohen ose mund të krijohen në të ardhmen", pasi në momentin e 

deklarimit subjekti nuk ka pasur detyrime reale konkrete të gjeneruara nga akti administrativ 

Vendim i Këshillit Bashkiak. 

 

5. Në shënimet shpjeguese të reflektuara në Shtojcën Nr.1 të ligjit nr.12/2018, i ndryshuar, 

"Deklarata e pasurisë", ligjvënënësi është kujdesur që për çdo rubrikë të orientojë subjektet 

deklarues në plotësimin në mënyrë të drejtë dhe të saktë të deklaratës, duke dhënë sqarimet 

respektive, dhe konkretisht në rubrikën "Detyrimet financiare ndaj personave juridikë dhe 

fizikë" : 

 

• Detyrimet financiare ndaj personave juridikë dhe fizikë (kredi, huamarrje, detyrim ndaj 

të tretëve etj.) që ekzistojnë brenda dhe jashtë territorit të Shqipërisë, të mbetura ende 

pa u shlyer deri në datën e fillimit në detyrë të subjektit deklarues.  

• Të dhënat për emra personash ndaj të cilëve subjekti deklarues ka detyrime financiare, 

të pasqyrohen në faqen nr. 9, për të ruajtur konfidencialitetin e tyre. 

 

                                                           
38 2.Miratimin e listës së familjeve sipas Aneksit nr. 2, bashkëlidhur dhe pjesë përbërëse e këtij vendimi, e cila është 

e zbatueshme në rastet kur familjet e përcaktuara në pikën 1 të këtij vendimi, heqin dorë, refuzojnë, nuk pranojnë të 

lidhin kontratën dhe/ose nuk plotësojnë kushtet e kreditimit, të institucionit financiar bankar të përzgjedhur nga 

Bashkia Tiranë. 
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6. Pra, konfidencialiteti i lindur nga të dhënat e pasqyruara nga subjektet e vlerësimit në këtë 

rubrikë mbulohet/pasqyrohet në rubrikën "Të dhënave konfidenciale". 

 

7. Mendoj se në momentin e dorëzimit të deklaratës subjekti i vlerësimit nuk ka pasur detyrim 

të deklarojë një detyrim që nuk kishte lindur. Fakt i administruar edhe në dosje është që 

familja e subjektit nuk ka përfituar realisht nga ky program i strehimit social, pavarësisht se 

ka figuruar në listën përfituese.  

 

3.2. Nuk pajtohem me pjesën e konkluzionit të shumicës...gjatë kontrollit të figurës evidentohet 

një nivel i mjaftueshëm i besueshmërisë...:  

 

a. Nga vlerësimi i akteve në dosje nuk rezulton e provuar që subjekti dhe bashkëshorti i saj, në 

cilësinë e personit të lidhur (në kuptim të ligjit nr.12/2018 i ndryshuar, neni 3/12) të kenë 

patur kontakte të papërshtatshme me persona të përfshirë në veprimtari kriminale, në referim 

edhe të nenit 39 "Standardet e figurës", pika 4, të ligjit nr.12/2018, i ndryshuar.  

 

b. Në respektim të përcaktimeve ligjore të kreut IV të ligjit nr.12/2018, i ndryshuar, kontolli i 

figurës është zhvilluar bazuar në vlerësimin e provave, informacioneve të klasifikuar dhe jo 

vetëm duke i lidhur ato me rrethanat e marra në konsideratë. Në analizë të provave dhe 

informacioneve të administruar në dosje nuk rezulton e provuar që subjekti i vlerësimit dhe 

personi i lidhur të ketë patur kontakt të papërshtatshëm në kuptim të nenit 3, pika 5 e ligjit 

nr.12/2018, i ndryshuar. 

 

c. Në kushtet kur edhe vetë shumica arrin në përfundimin se subjekti i vlerësimit ka plotësuar 

formularin e  deklarimit për kontrollin e figurës në mënyrë të saktë, nuk ka informacione nga 

institucionet përgjegjëse të përcaktuara në ligjin nr.12/2018, i ndryshuar, që tregojnë se 

punonjësi ka kontakte të papërshtatshme me persona të përfshirë në veprimtari kriminale, 

nuk e gjej të bazuar në asnjë referencë të ligjit nocionin e nivelit "të mjaftueshëm" në 

përfundimin se punonjësi është "në nivelin e mjaftueshëm të besueshmërisë për vazhdimin e 

detyrës". 

 

3.3. Për arsyet e mëposhtme nuk pajtohem me konkluzionet e shumicës as sa i përket pikës 2:  

"2-bazuar në dosjen e administruar por edhe në eksperiencën e punës gjatë periudhës si 

forcë aktive e punës, konstatohet se i nevojiten trajnime veçanërisht në fushën specifike të 

inspektimit/vlerësimit bazuar edhe në nenin 78 të ligjit 70/2014 për ushtrimin e funksioneve 

që i janë ngarkuar në strukturat e Shërbimit" 

 

a. Në referim të ligjit nr.12/2018, i ndryshuar, kreu V, nenit 43, objekti i vlerësimit të aftësive 

profesionale është vlerësimi i nivelit të arsimimit dhe trajnimit në përputhje me gradën 

dhe/ose pozicionin, respektimit të rregullave të etikës, si dhe i përmbushjes së detyrave nga 

punonjësi, në përputhje me këtë ligj dhe me legjislacionin që rregullon veprimtarinë e 

punonjësit të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat. Në këtë këndvështrim, nga 

shqyrtimi në tërësi i akteve të administruara në dosje, parashtruar me detaje edhe në 

vendimin e shumicës sa i përket kriterit të vlerësimit profesional, vërehet se: 
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1. Subjekti përmbush kriterin e parashikuar të  nivelit i arsimit, sipas parashikimeve të ligjit 

nr.70/2014 "Për Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e 

Brendshme", neni 77 "Kriteret e arsimit sipas natyrës së punës", pika 2, ku përcaktohet  qartë 

se ...personeli pa gradë i Shërbimit, i nivelit të mesëm drejtues, nivelit të ulët drejtues dhe 

nivelit ekzekutiv, duhet të ketë diplomë universitare "Master i shkencave" në drejtësi, 

ekonomik-financë, informatikë ekonomike dhe inxhinieri elektronike. Nga administrimi i 

akteve në dosje konfirmohet se arsimi i subjektit të vlerësimit është "Master i shkencave" në 

drejtësi, në përputhje me parashikimet ligjore për kriterin e arsimit. 

 

2. Sa i përket aspektit të respektimit të rregullave të etikës, sikurse konstatohet edhe në 

konkluzionet e shumicës, ndaj subjektit të vlerësimit nuk rezulton të jenë marrë masa 

disiplinore dhe vlerësimi i rezultateve në punë të subjektit ka qënë mbi mesataren. 

 

3. Në lidhje me vlerësimin e përmbushjes së detyrave nga punonjësi në përputhje me 

legjislacionin e posaçëm nga administrimi  i akteve në dosje nuk rezulton të jenë konstatuar 

nga Komisioni mangësi në materialet/dokumentat e përzgjedhura nga subjekti i vlerësimit, 

që lidhen drejtpërdrejt me kryerjen e detyrës funksionale, sipas përshkrimeve të punës të 

organit punëdhënës.  

 

4. Nuk rezulton të jenë konstatuar cilësi të papranueshme në punë, mangësi në zbatim të 

përshkrimeve të punës, të përcaktuara për funksionin e specialistit të trajtimit të ankesave 

dhe të specialistit në trupën vlerësuese në Shërbim për të arritur në konkluzionin e mangësive 

në vlerësimin e aftësive profesionale. 

 

5. Në lidhje me rekrutimit dhe ecurinë në karrierë të subjektit të vlerësimit, ndryshe nga 

konkluzionet e shumicës, jam e mendimit se procesi i rekrutimit/pranimit të subjektit të 

vlerësimit në strukturat e SHÇBA-së është kryer në përputhje me kërkesat e parashikuara në 

ligj, përfshirë edhe nenit 78 të ligjit nr.70/2014 atë të kriterit të përvojës në punë. 

 

6. Nga aktet e administruara në dosje më është krijuar bindja se struktura rekrutuese ka 

respektuar drejt procedurën e konkurimit, sipas nenit 81 "Procesi i konkurimit" të ligjit 

nr.70/2014, dhe se subjekti i ka përmbushur në mënyrë kumulative të gjitha kriteret e 

përgjithshme të pranimit, kriteret e veçanta, të arsimit sipas natyrës së punës dhe kriterin e 

përvojës në punë, parashikuar respektivisht në kreun I, nenet 76, 77 dhe 78 të ligjit 

nr.70/2014. Nga konkluzionet e hetimit rezulton gjithashtu të jetë edhe në përputhje me 

kriterin 80 të ligjit "Kërkesa të posaçme për pranim", pasi është pajisur me Certifikatë të 

Sigurisë Personelit (CSP). 

 

7. Pas rekrutimit, Subjekti është angazhuar në Sektorin e Trajtimit të Ankesave, si pjesë e 

strukturës përgjegjëse për administrimin e ankesave, strukturë kjo e ndarë/e konceptuar si 

sektor i veçantë nga ajo e veprimtarisë inspektuese, dhe ajo e shërbimeve mbështetëses, sipas 

përkufizimit të termit dhe fushës së veprimit të "Personeli pa gradë", neni 3 i ligjit 
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nr.70/2014, specifikuar edhe në Rregulloren e Brendshme të Shërbimit, miratuar me VKM-

në nr.829, datë 08.12.201439. 

 

8. Në kuptim të nenit 78/2/a"...Punonjësit, para se të pranohen në Shërbim në strukturat e 

inspektimit dhe shërbimeve mbështetëse, duhet të kenë përvojë pune jo më pak se 2 vjet në 

shërbime të specifikuara si më poshtë ....a) punonjësit e inspektimit: në administratën 

shtetërore me natyrë të ngjashme pune, sipas vendit të punës..." specifikimi përvojë "...me 

natyrë të ngjashme pune, sipas vendit të punës...", në vlerësimin tim lidhet drejtpërdrejt me 

përvojën e punës në profesion dhe nga vlerësimi i akteve të administruara në dosje, rezulton 

se subjekti është diplomuar si "Jurist" si dhe ka patur përvojë pune si "Jurist", mbi 4 vjet në 

administratë shtetërore.  

 

9. Pavarësisht institucionit/organit shtetëror ku ka punuar, përvoja e punës si "Jurist" e vendos  

subjektin e vlerësimit në përputhje me parashikimet e nenit 78/2/a, në referim për analogji 

edhe të legjislacionit të posaçëm rregullues për përshkrimet e punës, mbi nocionin "grupe të 

ngjashme pune/sipas profesioneve të punës"40. 

 

10. Pas ndryshimeve në strukturën e Shërbimit, subjekti i vlerësimit caktohet Specialist në 

sektorin e trupës vlerësuese. Përvoja e mëparshme e punës si juriste në një organ të 

administratës shtetërore si dhe përvoja e punës në sektorin e trajtimit të ankesave në Shërbim, 

sipas përshkrimit të punës, ecuria disiplinore dhe vlerësimi i rezultateve në punë janë 

elementë të mjaftueshëm për të legjitimuar organin punëdhënës në përzgjedhjen e subjektit 

në këtë funksion të ri, i cili edhe sipas strukturës së re të Shërbimit parashikon të njëjtat 

kushte dhe kritere me ato të drejtorisë së hetim/inpektimit, në të cilin përfshihet sektoti i 

ankesave, pra subjekti ndodhet sërish në përputhje me kërkesat specifike të pozicionit të 

punës që mban aktualisht atë të specialistit në Sektorin e Trupës Vlerësuese. Në këtë 

funksion subjekti i vlerësimit ka ndjekur edhe trajnimin paraprak, sipas kërkesave të ligjit 

nr.12/2018, i ndryshuar 

 

11. Në kuptim të nenit 47, gërma b, dhe nenit 61 të ligjit nr.12/2018, i ndryshuar, do të gjente 

zbatim në rast se në përfundim të hetimit, vlerësimit të provave dhe çështjes në tërësi do të 

konstatoheshin elementë të cilësisë së papranueshme në punë, mangësi në zbatimin e 

përshkrimit të punës për funksionin e ushtruar, qoftë në atë të specialistit të ankesave qoftë 

në atë të specialistit të trupës vlerësuese, nuk ka respektuar liritë dhe të drejtat e njeriut apo 

ka marrëdhënie jo të mira me komunitetin. 

 

                                                           
39 Kreu III, neni 15 "Njësia e inspektimit ka për objekt të veprimtarisë së saj verifikimin e respektimit të ligjshmërisë 

për përmbushjen e detyrave, administrimit të pronës, pajisjeve e teknologjisë si dhe burimeve njerëzore dhe financiare 

nga strukturat, objekt i veprimtarisë së Shërbimit"; neni 16 "Njësia e Inspektimit të Ankesave është struktura 

përgjegjëse për marrjen, regjistrimin, klasifikimin, adresimin dhe përgjigjen për konkluzionet e ankesës" 
40  VKM Nr.142, datë 12.03.2014 "Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e 

administratës shtetërore dhe institucionet e pavarura"; VKM Nr. 627, datë 11.06.2009 "Për miratimin e listës 

kombëtare të profesioneve"; 
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12. Në kuptim të nenit 61 të ligjit nr.12/2018, i ndryshuar, masa e detyrimit për të ndjekur 

programin e trajnimit jepet nëse janë evidentuar mangësi në aftësitë profesionale, të cilat 

mund të përmirësohen. Në analizën e shumicës nuk rezulton të ketë kundërshtime për asnjë 

akt vlerësimi të kryer nga Shërbimi për subjektin e vlerësimit, nuk rezultojnë masa 

disiplinore apo elementë të thyerjes së etikë, nuk rezultojnë ankesa si dhe nuk ka asnjë 

referim për mospërmbushje të nivelit të aftësive profesionale në këtë detyrë në vlerësimin e 

tri dokumenteve/akteve zyrtare të përzgjedhura nga subjekti, sipas dispozitës ligjore të nenit 

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

 

13. Konkluzionin e shumicës sipas të cilit  ...konstatohet se i nevojiten trajnime veçanërisht në 

fushën specifike të inspektimit/vlerësimit, bazuar edhe në nenin 78 të ligjit 70/2014... 

mbështetet vetëm në faktin se subjekti nuk ka patur përvojë të ngjashme pune në momentin 

e rekrutimit, nuk merr në konsideratë përvojën në profesion në administratë shtetërore, 

barazon mungesën e përvojës në punë "në fusha të ngjashme" me nevojën për trajnim që për 

mendimin tim janë dy elementë të ndryshëm të cilat nuk mund të zëvendësojnë njëra tjetrën. 

Konkluzionin më sipër të shumicës e gjej të pabazuar në ligj, pasi në vlerësim të akteve të 

administruara në dosjen e subjektit të vlerësimit nuk rezulton të jenë evidentuar 

materiale/dokumenta/akte zyrtare, nga konstatimi dhe analiza e mangësive të të cilave të 

reflektohet nevoja për trajnime specifike në drejtim të inspektimit/vlerësimit. 

 

Bazuar në sa më sipër, si dhe aktet e administruar në dosje kam arritur në konkluzionin se sa i 

përket kriterit të vlerësimit profesional, subjekti i vlerësimit rezulton të jetë rekrutuar në Shërbim 

në përputhje me kriteret ligjore të parashikuara në ligjin nr.70/2014, pas ndryshimeve në strukturë 

është caktuar në poziciconin e specialistit të Sektorit të Trupës Vlerësuese duke plotësuar kriteret 

e parashikuar sipas përshkrimit të punës, si dhe ka treguar cilësi të pranueshme në punë dhe aftësi 

në zbatimin e përshkrimeve të punës të përcaktuara për funksionin e ushtruar në Shërbim. 

 

Bazuar në parimet e barazisë përpara ligjit, të kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë, si dhe në 

parimin e proporcionalitetit, sipas nenit 4, pika 2 e ligjit nr.12/2018, i ndryshuar, në përfundim të 

procesit të vlerësimit, kam krijuar bindjen se subjekti i vlerësimit znj.Bora Vrenjo duhej 

konfirmuar në detyrë, pasi së bashku me kriterin e vlerësimit të pasurisë, sipas konkluzioneve 

përfundimtare edhe të shumicës,  

- ka arritur nivel të besueshëm në kontrollin e figurës, sipas nenit 60, pika b e ligjit. 

- ka arritur nivel të mjaftueshëm në vlerësimin të aftësive profesionale, sipas nenit 60, pika 

c e ligjit. 

 

Anëtar në pakicë/kundër 

 

Arta Lleshi 

 


