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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.138/282Prot Tiranë, më 26/10/2021

V E N D I M
Nr.50, datë 13.10.2021

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

KRYESUES : Luljeta QOKU
RELATORE: Sonila KADAREJA
ANËTAR: Ledian RUSTA

asistuar nga anëtarja e Sekretariatit Teknik, Suela Pashaj, më datë 13/10/2021, ora 10:00, në
Tiranë, në Pallatin e Koncerteve, (Ish –Pallati i Kongreseve), salla B, kati 0, mori në shqyrtim në
seancë dëgjimore që i përket:

SUBJEKTIT TË VLERËSIMIT: Ersa Arjan Karaj, e datëlindjes 11.03.1989, lindur
dhe banues në Tiranë, me funksion Specialiste në
Sektorin e Trupës Vlerësuese në Drejtorinë e
Vlerësimit Kalimtar/Periodik, në Drejtorinë e
Përgjithshme të SHÇBA, emëruar në këtë detyrë më
datë 11.6.2020.

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 70/2014 “Për Shërbimin për Çështjet e
Brendshme dhe Ankesat në MB” dhe aktet aktet
nënligjore të tij;
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Ligji Nr.44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative
të Republikës së Shqipërisë” (i ndryshuar);

Ligji Nr.49/2012 “Per Organizimin dhe Funksionimin
e Gjykatave Administrative dhe Gjykimin e
Mosmarrëveshjeve  Administrative” (i ndryshuar);

Rregullorja e Brendshme e Komisionit të Jashtëm të
Vlerësimit, Rregullorja për Miratimin e Hapave
Procedurialë të Unifikuar për Procesin e Vlerësimit.

Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit (këtu e në vijim Komisioni) është organi që kryen procesin e
vlerësimit kalimtar të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit
për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, bazuar në Ligjin nr.12/2018, “Për Vlerësimin Kalimtar
dhe Periodik të Punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, Shërbimit për Çështjet
e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme” (i ndryshuar) (këtu e në vijim Ligji i
Vlerësimit 12/2018 (i ndryshuar).

TRUPA E VLERËSIMIT TË KOMISIONIT TË JASHTËM TË VLERËSIMIT

pasi dëgjoi gjetjet bazuar në arsyetimin ligjor si dhe rekomandimin e relatores së çështjes
Sonila Kadareja, vlerësoi shpjegimet e subjektit të vlerësimit dhe analizoi provat shkresore të
paraqitura në vijim të rezultateve të hetimit; pasi dëgjoi subjektin e vlerësimit Ersa Arjan Karaj,
e cili në seancë dëgjimore publike 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 vlerësimit të aftësive profesionale, mbështetur në pikat 1 dhe 2 të nenit 4, të Ligjit
12/2018 (të ndryshuar)

V Ë R E N

I. RRETHANAT E ÇËSHTJES

1. Në zbatim të përcaktimeve të neneve 2, 3 pika “17” dhe “18” dhe neneve 4 e 6 të Ligjit
nr. 12/2018 “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të Punonjësve të Policisë së Shtetit,
Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë
e Brendshme” (i ndryshuar), shtetasja Ersa Arjan Karaj është subjekt i vlerësimit kalimtar
nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit, për arsye të funksionit të saj “Specialiste në Sektorin
e Trupës Vlerësuese në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar/Periodik në Shërbimin për
Çështjet e Brendshme dhe Ankesat” në Ministrinë e Brendshme.
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2. Në kohën e dorëzimit të deklaratës “Vetting”, kohën e shortimit dhe deri në daljen me
vendim në seancë dëgjimore, subjekti Ersa Arjan Karaj mbante funksionin e Specialiste
në Sektorin e Trupës Vlerësuese në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar/Periodik në
Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme.

3. Subjekti i vlerësimit, Ersa Arjan Karaj, 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 nenin 5, pika 4 dhe pika 7, të ligjit të Vlerësimit Nr. 12/2018, ( i ndryshuar)
si dhe Rregulloren “Për procedurat e zhvillimit të shortit në Komisionin e Jashtëm të
Vlerësimit”, Trupa e Komisionit, në veprimet e saj proceduriale, menjëherë pas hedhjes
së shortit dhe marrjes së dokumentacionit të depozituar nga subjekti në zbatim të Ligjit
12/2018, konstatoi se subjekti ka paraqitur në datën 07.07.2018 (08.06.2020 emërimi në
detyrë në SHÇBA, brenda 30 diteve nga marrja e detyrës në SHÇBA), konform ligjit dhe
në afatin e përcaktuar në këtë ligj, të tre deklaratat që parashikon Ligji 12/2018, për
kontrollin e pasurisë, kontrollin e figurës si dhe atë të vlerësimit të aftësive profesionale.

4. Formulari i pasurisë ka Indeks Nr.135, viti 2020. Në zbatim të legjislacionit në fuqi mbi
parandalimin e konfliktit të interesit, u deklarua mospasja e konfliktit të interesit nga
anëtarët e trupës së vlerësimit e përbërë nga Luljeta Qoku (Kryesuese), Sonila Kadareja
(Relator) dhe Ledian Rusta (Anëtar). Trupa e vlerësimit në përputhje me Ligjin e
vlerësimit 12/2018 (i ndryshuar) si edhe në bazë të Rregullores së Brendshme të
Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit (miratuar me Vendimin nr.17 datë 31.5.2019 “Për
Hapat Procedurialë të Unifikuar gjatë Vlerësimit të Subjekteve nga Trupa e Vlerësimit”),
me Vendimin Nr.17, datë 11.12.2020, vendosi fillimin e hetimit kryesisht për subjektin e
vlerësimit Ersa Arjan Karaj.

5. Relatori i çështjes, nëpërmjet komunikimit elektronik zyrtar datë 14.12.2020 ka njoftuar
subjektin e vlerësimit për fillimin e procesit të vlerësimit kalimtar dhe i është bërë e njohur
përbërja e Trupës së Vlerësimit, duke i kërkuar subjektit të vlerësimit të deklarojë nëse
është në kushtet e konfliktit të interesit me anëtarët e trupës së vlerësimit.

6. Subjekti i vlerësimit ka dorëzuar deklaratën për konfliktin e interesit në Komision në datën
21.12.2020 duke shprehur se nuk është në kushtet e konfliktit të interesit me asnjë nga
anëtarët e trupës së vlerësimit.

7. 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.

8. Procesi i vlerësimit kalimtar të punonjësve bazuar në nenin 4, të Ligjit të vlerësimit
12/2018, (i ndryshuar) ka për objekt:
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a) vlerësimin e pasurisë;
b) kontrollin e figurës;
c) vlerësimin e aftësive profesionale.

9. Për të realizuar procedurat e vlerësimit kalimtar të punonjësve, trupa e vlerësimit është
bazuar në parimin e ligjshmërisë, të barazisë përpara ligjit dhe të proporcionalitetit, duke
garantuar të drejtën e punonjësve për një proces të rregullt ligjor.

10. Trupa e vlerësimit ka realizuar procesin e hetimit administrativ, bazuar në Ligjin e
vlerësimit 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 deklaratat e dorëzuara nga vetë
subjekti i vlerësimit në Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e
Brendshme që janë:

- Deklarata e Pasurisë,
- Deklarata për Kontrollin e Figurës,
- Formulari i Vetëvlerësimit Profesional;
- Provat shkresore/dokumente të administruara nga institucionet/organet publike dhe

private në përputhje Ligjin nr.12/2018 (i ndryshuar);
- Provat dhe shpjegimet me shkrim të subjektit të vlerësimit si dhe ka marrë në konsideratë
bashkëpunimin, gadishmërinë dhe sjelljen e subjektit gjatë procesit të vlerësimit.

11.Trupa e vlerësimit në datën 08.10.2021 pasi dëgjoi relatorin dhe pasi krijoi bindjen se
provat e administruara për kriterin e pasurisë, të kontrollit të figurës dhe të vlerësimit të
aftësive profesionale, kishin nivelin e provueshmërisë, si dhe pasi konstatoi se janë ndjekur
të gjitha hapat e nevojshme për përfundimin e hetimit kryesisht për subjektin e vlerësimit
Ersa Arjan Karaj, me Vendimin Nr.39, datë 08.10.2021, vendosi:

❖ Të mbyllë hetimin kryesisht për subjektin e vlerësimit Ersa Arjan Karaj, me funksion
aktualisht Specialiste në Sektorin e Trupës Vlerësuese në Drejtorinë e Vlerësimit
Kalimtar/Periodik në Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e
Brendshme;

❖ Të njoftojë me rrugë elektronike zyrtare subjektin për:

- Përfundimin e procedurave të hetimit kryesisht;
- Rezultatet e hetimit të pasqyruara në relacionin paraprak për të tre komponentët e

vlerësimit pasuror, kontrollit të figurës dhe atij profesional;
- Të drejtën e subjektit për t`u njohur me dosjen, zyrën/vendin ku mund të njihet dosja, si

dhe të marrë një kopje të tyre, me përjashtim kur subjektit i kufizohet kjo e drejtë në rastet
e informacionit të klasifikuar “Sekret Shtetëror”. Dosja i vihet në dispozicion subjektit
sipas neneve 45-47 te Kodit të Procedurave Administrative, duke respektuar të drejtat e
palëve sipas neneve 35-40 të Kodit të Procedurave Administrative.
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- Të drejtën e subjektit për të kërkuar thirrjen e dëshmitarëve apo marrjen e çdo prove
mbështetëse. Kjo kërkesë duhet të përmbajë të gjitha informacionet e nevojshme për
identifikimin dhe kontaktimin e dëshmitarit, si dhe të dhënat mbi thelbin e informacionit
të pritshëm.

- Afatin brenda të cilit duhet të bëjë kërkesën me shkrim për njohjen me dosjen dhe të
paraqesë prova/shpjegime me shkrim apo të bëjë kërkesa në përputhje me pikat “d” dhe
“e” të pikës 3 të Rregullores së Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit për hapat procedurialë
të unifikuar gjatë vlerësimit të subjekteve nga Trupa e Vlerësimit.

12. Hetimi administrativ përfshiu edhe “personat e lidhur” dhe “persona të tjerë të lidhur” në
kuptim të pikës 11 të nenit 3 dhe neni 5 i Ligjit nr. 9367, datë 7.4.2005 “Për parandalimin
e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, si dhe pika 12 dhe pika 14 e
nenit 3 të Ligjit të Vlerësimit nr.12/2018 (i ndryshuar).

13. Në datën 11.10.2021, trupa e vlerësimit nëpërmjet kryesuesit të seancës, njoftoi subjektin
e vlerësimit për mbajtjen e seancës dëgjimore në datën 13 Tetor 2021, ora 10:00, në Pallatin
e Koncerteve, (Ish –Pallati i Kongreseve), salla B, kati 0, në përputhje me dispozitat ligjore
të Ligjit 12/2018 (i ndryshuar).

II. SEANCA DËGJIMORE

14. Seanca dëgjimore për subjektin e vlerësimit Ersa Arjan Karaj u zhvillua në përputhje me
kërkesat e nenit 56, të Ligjit Nr. 12/2018, (i ndryshuar) si dhe Kodin e Procedurave
Administrative.

15. Subjekti i vlerësimit nuk kishte zgjedhur mbrojtës ligjor.
16. Gjatë seancës dëgjimore, pas fjalës së relatorit, subjekti i vlerësimit parashtroi disa

shpjegime lidhur me rezultatet e hetimit kryesisht, si dhe mbi procesin e vlerësimit në tërësi
të kryer ndaj tij (të regjistruar në materialin audio në seancë dëgjimore).

17. Në fund të seancës dëgjimore datë 13.10.2021, subjekti i vlerësimit Ersa Arjan Karaj kërkoi
konfirmimin në detyrë. Trupa e vlerësimit shpalli vendimin po në të njëjten datë
13.10.2021 ora 11:25, për subjektin e vlerësimit.

III. QËNDRIMI I SUBJEKTIT TË VLERËSIMIT

18. Subjekti i vlerësimit Ersa Arjan Karaj ka qenë bashkëpunuese dhe korrekte gjatë gjithë
procesit të vlerësimit në përputhje me pikën 2, të nenit 48, të Ligjit të Vlerësimit 12/2018
(i ndryshuar);

19. Subjekti i vlerësimit në fazën e dorëzimit të tre deklaratave ka paraqitur dokumentacion
shoqërues për të vërtetuar të dhënat e deklaruara.

20. Gjatë fazës së hetimet administrativ si dhe gjatë komunikimit dhe pyetjeve të drejtuara nga
relatori, është përgjigjur dhe ka përcjellë dokumentacion shoqërues/justifikues shtesë me
qëllim vërtetësinë e deklarimeve për ligjshmërinë e burimit të krijimit të pasurive sipas
rastit dhe rrethanave të tjera të çështjes.
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IV - VLERËSIMI I PASURISË

21. Vlerësimi i Pasurisë është kryer bazuar në dispozitat që normon neni 31-34 i Ligjit 12/2018
i ndryshuar.

22. Objekt i vlerësimit të pasurisë është deklarimi dhe kontrolli i pasurive, i ligjshmërisë së
burimit të krijimit të tyre, i përmbushjes së detyrimeve financiare, përfshirë interesat
privatë për punonjësin dhe për personat e lidhur me të.

23. Procedurat e deklarimit të pasurisë kryhen sipas përcaktimeve të nenit 321 dhe 33 ndërsa
vlerësimi i pasurisë nga trupa e vlerësimit kryhet sipas përcaktimeve të nenit 34 të Ligjit të
Vlerësimit 12/2018 bazuar në të cilin trupa e vlerësimit zhvillon një procedurë kontrolli,
në përputhje me këtë ligj, si edhe në ligjin për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të
detyrimeve financiare të personave të zgjedhur dhe nëpunësve të caktuar publikë, ligjin për
parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike, ligjin për
parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, si dhe Kodin e Procedurave
Administrative.

24. Për të vërtetuar saktësinë e vlerësimit të pasurisë së deklaruar, saktësinë e burimeve
financiare të deklaruara dhe mjaftueshmërinë e mbulimit të pasurisë nga burimet e
deklaruara, si dhe evidentimit të rasteve të konfliktit të interesit, janë kryer veprimet
verifikuese, ku KJV me anë të korrespondencës të rregjistruar me numër 138, ka kërkuar
të dhëna në institucionet bankare në vend, institucionet financiare dhe jofinanciare,
Kadastër, ZRPP rajonale, ALUIZNI, DPSHTRR, QKB, Drejtoria e Përgjithshme e
Tatimeve, DPPP, ISSH, Regjistrit noterial, FSHU(OSHË), Ujësjellës Kanalizime,
kompanitë e komunikimit telefoniks fix etj. Gjithashtu KJV ka mbajtur në konsideratë
deklarimet e vet subjektit gjatë pyetsorit për sqarime të tjera financiare për burim të
ardhurash apo mbulim shpenzimesh për personat e lidhur dhe të tjerë të lidhur.

25. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit ( KJV ) si organ i ngritur në zbatim të Ligjit të 12/2018
të vlerësimit kalimtar, ka për prioritet dhe bazë thelbësore plotësimin e drejtë si dhe
pasqyrimin dhe hetimin e çdo të dhëne pasurore, financiare, detyrime e shpenzime që i
rezultojnë subjektit që nga koha e marrjes së detyrës në strukturat e SHÇBA , ku me hyrjen
në fuqi të Ligjit 12/2018 (i ndryshuar) dhe sipas kohës së marrjes së detyrës si punonjës i
SHÇBA bazuar në Ligjin 12/2018 (i ndryshuar), respektivisht neni 6 pika (c) dhe neni 32
pika 1 e 2 e tij, i lind detyrimi ligjor për të deklaruar interesat e tij privatë dhe aktet ligjore
lidhur me to. Deklarimi i pasurisë përfshin informacione në lidhje me pasuritë e subjektit
dhe origjinën e tyre, një përshkrim të të ardhurave dhe detyrimeve të subjektit dhe një listë
të personave të tjerë të lidhur.

1 Neni 32 “Fillimi i procedurës për deklarimin e pasurisë” 1. Punonjësi deklaron çdo pasuri, të luajtshme apo të paluajtshme, të fituar, poseduar,
përdorur apo tjetërsuar që nga data e fillimit të marrëdhënies së punës në institucionin përkatës, pavarësisht datës së emërimit në pozicionin dhe/ose
gradën që mban, deri në ditën e plotësimit të formularit të deklarimit të pasurisë, sipas shtojcës nr. 1, bashkëlidhur këtij ligji. Ky deklarim fillon
ditën e parë të marrëdhënies së punës.
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26. Subjekti i vlerësimit dhe personat e lidhur me të, ose persona të tjerë të lidhur (neni 3 pika
14 e ligjit 12/2018 i ndryshuar) të deklaruar në cilësinë e dhuruesit, huadhënësit ose
huamarrësit, nëse konfirmojnë këto marrëdhënie, kanë detyrimin për të justifikuar
ligjshmërinë e burimit të krijimit të pasurive.

27. Pasuri të ligjshme për qëllimet e këtij ligji konsiderohen të ardhurat që janë deklaruar dhe
për të cilat janë paguar detyrimet tatimore.
KJV për të arritur në një konkluzion sa më te drejtë, i ka vlerësuar këto deklarata së bashku
me provat e tjera në tërësi dhe harmoni me të gjitha rrethanat e çështjes.

28. Duke qenë se subjekti i vlerësimit ka nisur marrëdhëniet e punës në institucionin e SHÇBA
që sipas ligjit i nënshtrohet procesit të vlerësimit kalimtar vetëm në qershor 2020 (dhe
ndërkohë që nga periudha e hetimit të nisur dhe korrespondencat e kërkimit dhe verifikimit
të të dhënave lidhur me interesat privatë (bazuar në hedhjen e shortit të datës 16 nëntor
2020) kanë nisur dhe kanë përfunduar në një periudhë më pak se një vit marrëdhënie pune,
deri në fund shtator 2021, në kuptim të nenit 32 të Ligjit të Vlerësimit 12/2018 (i ndryshuar)
por edhe referuar shtojcës 1 të formularit të pasurisë, KJV ka konsideruar si të rëndësishme
për procesin e verifikimit të interesave privatë të subjektit edhe interesat privatë të
personave të lidhur dhe të tjerë të lidhur (prindërit jashtë çertifikatës familjare) me të cilët
për shkak të raportit/lidhje të ngushtë familjare (prind-fëmijë) ka patur marrëdhënie interesi
(kontrata huapërdorje pasurish të palujtshme, kontrata dhurimi, pagesa shpenzimesh
shkollimi etj). Verifikimi mbi ta është përqëndruar në burimin e ligjshëm të pasurive/të
ardhurave të prindërve që janë dhuruar apo dhënë në përdorim subjektit të vlerësimit dhe
të cilat gjatë periudhës së deklarimit dhe hetimit nga Komisioni, janë ende në
posedim/përdorim/përfitim nga ana e subjektit.

29. Ndërkohë edhe tabela e raportit të ardhura -shpenzime (tabela financiare e subjektit ) po
për të njëjta shkaqe më lart dhe nisur nga fakti se në shtojcën 1 të deklaratës së pasurisë
janë të detyrueshme shpenzimet e tre viteve të fundit (udhëtime), për faktin se vet subjekti
ka deklaruar të ardhura të përfituara ( nga punësimi, nga dhurime, nga depozita bankare)
që datojnë vite përpara punësimit në SHÇBA si dhe bazuar në përbërjen familjare sipas të
dhënave të gjëndjes civile, për mundësimin e kësaj tabele, KJV ka marrë në analizë
kryesisht edhe vitet përpara të të ardhurave që janë realizuar nga data e plotësimit të
deklaratës të subjektit si dhe personave të lidhur me të (sipas çeritifikatës familjare të
origjinës datë 17.4.2016 (në përbërje të gjëndjes familjare me dy prindërit, vëllain dhe
motrën) dhe të martesës që rezulton e lidhur më datë 18.4.2016), çertifikatë të familjes së
re ( me përbërje bashkëshortin, dhe fëmijët e mitur) .

30. Mbledhja, përpunimi dhe administrimi i të dhënave të paraqitura në këtë vendim për
subjektin e vlerësimit, u janë nënshtruar rregullave për mbrojtjen e të dhënave personale,
sipas legjislacionit në fuqi.
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IV- A ) DEKLARIM I PASURIVE NGA SUBJEKTI I VLERËSIMIT, ERSA ARJAN KARAJ

Subjekti ka deklaruar:

1. Pasuri të paluajtëshme

Apartament me sipërfaqe 88.18 m2, i ndodhur në Tiranë, Rruga “Don Bosko”, me numër Pasurie
****, në ZK ***, është në pronësi të babait tim A. K., pronar trualli që ka përfituar nga ndërtimi
në truall me Shoqërinë Ndërtuese "A. K." Sh.P.K. (siç vërtetohet me kontratat e porosisë lidhur
ndërmjet tyre Nr.*** datë 09.12.2005 dhe kontratës së përcaktimit të pjesës që merr pronari
Nr.*** datë 31.12.2008 dhe e finalizuar me shkëmbimin reciprok të pronësive në Kontratën e
Shkëmbimit Nr.*** Rep. Nr. *** Kol. datë 11.11.2016)
Kjo banesë, për shkak të situatës sime të re familjare, më është dhënë në përdorim (huapërdorje)
nga babai pa asnjë kundërshpërblim.
Bashkëlidhur Deklarata Noteriale me Nr.Repertori *** dhe Nr.Koleksioni *** datë 02.07.2020.

 Subjekti ka bashkëlidhur deklaratës veting dokumentacionin:

 Deklarate Noteriale Nr.*** Rep, nr. *** Kol, datë 02/07/2020, ku A. K. deklaron se:
“Deklaroj nën përgjegjësinë e time, se jam pronar i apartamentit me Nr. pasurie *** ZK
***, Vol.** faqe ** ndodhur ne Tiranë në Rrugën “Don Bosko”, Hyrja *, apartamenti **,
përfituar si bashkëpronar trualli nga shoqëria ndërtuese “A. K.”, shpk në bazë të
Kontratës së Sipërmarrjes nr. *** date 09.12.2005 (bashkëlidhur).
Kontratë Nr. *** datë 31.12.2008 të përcaktimit të pjesës që merr pronari;
Kontratë *** Rep., Nr. *** Kol., datë 11.11.2016 me objekt: shkëmbimi reciprok midis
palëve në kontratë i pronësive mbi truallin me pronësinë mbi pasuritë e sipërpërmendura
në gjendjen faktike
Deklaroj se këtë apartament e përdor dhe banon familjarisht bija ime Ersa Karaj së cilës
ja kam dhënë në huapërdorje pa afat dhe pa kundërshpërblim. Duke qëne se jemi baba e
bijë, nuk kemi bërë Kontrate Huapërdorimi.
Edhe unë Ersa Karaj, jam plotësisht dakort me sa është deklaruar e shkruar më lart në
këtë Deklaratë”.

 Çertifikatë Nr. ***, ZK ***, Nr. pasurie ***, volumi *** faqe ***, Rruga “Don Bosko”,
hyrja * apartamenti **, sipërfaqe totale 88.18 m2 si dhe kontratat e përmendura më sipër.

 Fotokopje e Librezës Ujësjellës Kanalizime, Kontrata ****, Zona C-*, në emër të A. K.
 Fotokopje e Librezës së Energjisë Elektrike, Tirana Q2, Nr.kontratë D/*** në emër të A.

K.

IV-B) HETIMI NGA KOMISIONI :

Trupa kërkoi informacion ASHK, Regjistrit Noterial, OSHË, Ujësjellës Kanalizime,  si dhe ju
drejtua vet subjektit.

Nga përgjigjet e administruara dhe të analizuara nga trupa e KJV, rezultoi se :

31.1.Nga përgjigjet e ardhura nga Agjencitë Shtetërore Vendore Kadastrale, Skrapar,
Peqin, Korçë, Pukë, Tropojë, Librazhd, Dibër, Has, Kurbin, Shkodër, Bulqizë, Kukës, Malësi e
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Madhe, Lezhë, Elbasan, Berat, Krujë, Pogradec, Fier, Durrës, Kamëz-Vorë, Gjirokastër,
Gramsh, rezulton se nga verifikimet e kryera në dokumentacion që disponohet pranë këtyre
zyrave Vendore të ASHK-së, nuk ka të regjistruar asnjë lloj pasurie të paluajtëshme në emër të
shtetases Ersa Karaj.
Në përgjigjet nga Drejtoria Vendore Tirana Rurale 1, Rurale 2, Tirana Veri, Tirana Jug,
Komisioni është orientuar se e dhëna dërgohet në rast të aplikimit on-line referuar VKM nr.389,
datë 13.05.2020 “Për miratimin e listës dhe të tarifave të shërbimeve kadastrale” si dhe Urdhër
i Brendshëm Nr.***, datë 15.05.2020 të Drejtorit të Përgjithshëm të ASHK. Nisur nga
marrëveshja lidhur midis KJV dhe ASHK, në zbatim të VKM nr.389, datë 13.05.2020 “Për
miratimin e listës dhe të tarifave të shërbimeve kadastrale”, KJV me personat e autorizuar prej
saj nisi aplikimet on-line në sistemin e ASHK.

31.2 Referuar kërkesave Nr.***, datë 23/07/2021, Nr. ***, datë 16/08/2021, rezulton se në emër
të Ersa Karaj dhe E. XH. ( person i lidhur ), nuk ka pasuri të paluajtshme të rregjistruar në
zyrat vendore në territorin e Shqipërisë.

31.3 Nga Regjistri Noterial rezultoi se subjekti i vlerësimit Ersa Karaj ka:

 Deklaratë Noteriale Nr. *** Rep, Nr. *** Kol, datë 02.07.2020, përmendur më sipër nga
vet subjekti në deklaratën veting dhe përcjellë KJV si akt nga vet ai i cili rezulton i njëjtë.

 Deklarate Noteriale Nr. *** Rep, Nr. *** Kol, datë 02.07.2020, përmendur më sipër nga
vet subjekti në deklaratën veting dhe përcjellë KJV si akt nga vet ai i cili rezulton i njëjtë.

 Deklaratë noteriale Nr.*** Rep., Nr. *** Kol, datë 18.10.2016 i palëve investitor dhe tre
ortakëve ( B.K, A.K, Z.D.(K.) dy vëllezër e një motër, trashëgimtarë dhe pronarë të
pasurive) të cilët kanë bërë kalimin përfundimtar të pronësisë nga pala pronare të truallit të
pala blerës.

 Çertifikatë për vërtetim pronësie me Nr. serial *** lëshuar nga ZRPP Tiranë dt.19.09.2015
ku babai i subjektit A.K. figuron pronar i pasurisë së identifikuar: 12 garazhde, dy  njësi
tregtare dhe 19 apartamente gjithsej = 33 objekte pasuri të paluajtëshme.

31.4 Nga përgjigjia e OSHEE, vërtetohet se me shkresën Nr.*** Prot., datë 23.03.2021 hyrje
në Protokollin e KJV, nga ana e “FSHU”OSHË GROUP, në përgjigje të shkresës sqarohet
se:

“Në emër të Shtetasve Ersa A. Karaj dhe E. K. Xh. referuar të dhënave të sistemit të
furnizimit nuk rezultojnë të jenë abonentë dhe të kenë kontratë furnizimi me energji
elektrike nga Furnizimi i shërbimit Universal sh.a. pjesë e Grupit OSHË”.

31.5 Me shkresë Nr.***Prot., datë 10.05.2021 të FSHU OSHË Group pas kërkimeve shtesë
nga Komisioni, dërgohet përgjigje se:

Në emër të A.B.K. (babai i subjektit) figuron me kontratë Nr.D-*** me kod klienti TR A***
me abonent A. K., kontrata është hapur më datë 28.03.2012.

31.6 Komisioni vëren se kjo Kontratë e lidhur me FSHU rezulton e njëjtë me librezën e CEZ
shpërndarje sh.a., të vënë në dispozicion nga subjekti i vlerësimit si dokumentacion
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shoqërues të përcjellë nga subjekti i vlerësimit, rezulton e njëjta e dhënë me: Nr. kontrate
D /***, lëshuar për A. K., Rruga “Don Bosko” Pallatet “A. K.” Nr. matësi ***.

31.7 Me shkresën Nr. *** Prot., datë 10.08.2021 hyrje në protokollin e KJV, nga ana e “FSHU”
OSHEE GROUP, informohet se :
Në emër të R.I. K. (nëna e subjektit ) nuk ka kontratë furnizimi;
Në emër të P. dhe B. K. (vëllai dhe motra e subjektit) nuk ka kontratë furnizimi;
Në emër të N. dhe L. Xh. (nëna dhe vëllai i bashkëshortit të subjektit) nuk rezulton të ketë
kontratë furnizimi të energjisë elektrike2 .
Në emër të A.B.K., pas kërkimeve referuar sistemit të faturimit është dërguar përgjigje
shkresës me këto të dhëna:
Shtetasi A.B.K., referuar sistemit të faturimit identifikohet një abonent me kontratë
furnizimi me Nr. **** në qytetin e Kavajës. Gjithashtu në emër të A.B.K. referuar të
dhënave mbi sistemin e faturimit identifikohen 23 abonentë me kontratë të furnizimit me
energji elektrike me  “FSHU” OSHË GROUP dhe konkretisht për kontratat 3:

31.8 Trupa Vlerësuese konstaton se kontrata me Nr.TR***, Rr.”Don Bosko”, në emër të A. K.
që bën pjesë në grupin e kontratave nga FSHU OSHË GROUP, përputhet me
dokumentacionin shoqërues të përcjellë nga subjekti i vlerësimit, rezulton e njëjta e dhënë me
librezën e CEZ sh.a Tiranë, me Zonë, Kontrata ***, lëshuar për A. K., Rruga “Don Bosko”
Pallatet “A. K.” Sha , Nr.matësi ***.

31.9 Nga përgjigjia e Ujësjellës Kanalizime, vërtetohet se me shkresën Nr.*** Prot, datë
01.04.2021 hyrje në protokollin e KJV, në emer të Ersa A. Karaj dhe E. K. Xh. nuk rezulton
asnjë e dhënë për Kontratë Sipërmarrje Ujësjellës-Kanalizime të regjistruara në sistem në emer
të tyre.

31.10 Me shkresën Nr. *** Prot. datë 10.05.2021 hyrje në KJV, nga ana e UKT është përcjellë
shkresa Kthim përgjigje, dhe mbi bazën e të dhënave shtesë të kërkuara nga ana e KJV-se, ka
rezultuar se në emër të Shtetasit A. K. rezultojnë Kontratat e lidhura me UKT si më poshtë 4

ndër to edhe :

2 FSHU sqaron në këtë shkresë së bazuar në rregullat e mëparshme konsumatorët janë të rregjistruar vetëm me emra mbiemer dhe jo atësi. (nuk
ishin të detyruar të paraqisnin të dhëna të detajuara përsonale apo ndonjë kopje të dokm zyrtar të ID ). Me ndryshimet e reja të kushteve rregullatore
të miratauar nga ERE, konsumatërt e rinj që hapin kontrata të reja u kërkohet të deklarojnë të dhëna personale më të detajuara dhe paraqitjen e
dokumenteve justifikues).  Bashkëlidhur kopje të formularit mbi kërkimin e inforamcionit të kërkuar nëse rezultojnë abonentë nga sistemi i faturimit
të Furnizuesit të Shërbimit Universal sh.a, që përfaqën bazën e të të dhënave të shoqërisë dhe kopje të formularit me detaje të abonentit për kontratat
e sipërpëmendura.
3 1.A. K., Rr.”Don Bosko”, TR*********, Tirana *-**;2.A.K., Rr.”Don Bosko”, TR*********, Tirana *-**;3.A. K., Rr.”Don Bosko”, TR*******, Tirana *-**;4.A.K.
Rr.”Don Bosko”, TR********, Tirana *-**;*.5A.K., Rr.”Don Bosko”, TR********, Tirana *-**;*.6.A.K, Rr.”Don Bosko”, TR**********, Tirana *-**,7.A.K.,
Baldushk, TR********** Tirana *-**;*8.A.K, Rr.”Don Bosko”, TR********, Tirana *-**;9.A.K., Rr.”Don Bosko”, TR********* Tirana *-**10.A. K., Rr.”Don
Bosko”, TR********, Tirana *-*; 11.A. Karaj, Rr.”Don Bosko”, TR*********, Tirana *-**;12.A. K., Rr.”Don Bosko” pas pallateve Haëai, TR***********, Tirana
*-**; 13.A. K., Tiranë,  TR********, Tirana *-*; 14.A. K., Rr.”Qemal Stafa” TR*********, Tirana *-**; 15.A.K., Rr. ”3Vëllezrit Kondi” TR*********, Tirana *-
**; 16.A. K., Rr.”Don Bosko”, TR******, Tirana *-**; 17.A. K., Rr.”Don Bosko”, TR********,Tirana *-**; 18.A. K., Rr.”Don Bosko”, TR*********, Tirana *-
**;19.A. K., Rr.”Don Bosko”,TR*******, Tirana *-**;20.A. K., Sauk, TR*******, Tirana *-**;21.A. K., Shushica EL*********, Elbasan -**; 22.A. K., Lagje
Karejve EL*********, Elbasan -***;23.A. K. Shinkoll EL******, Elbasan -***;
4 Nr.*** Akt Marrveshje datë 14/02/2008 lidhur midis Investitori “A. K.” përfaqësues A.J., I. T., dhe Porositësi A. Karaj.Objekti i kontratës:Apartamenti sek Nr.* me
Nr.* sip .....m2 n katin e 7.
Nr.*** Akt Marrveshje datë 14/02/2008 lidhur midis Investitori “A. K.” përfaqësues A. J., I. T., dhe Porositësi A. Karaj.Objekti i kontratës:Apartament sek Nr.* me
Nr.* sip 65 m2 në katin e *.
Nr.*** Akt Marrveshje datë 14/02/2008 lidhur midis Investitori “A. K.” përfaqësues A. J., I. T., dhe Porositësi A. Karaj.Objekti i kontratës:Dyqan Nr.*, sip 76 m2, kati
përdhe.
Nr.*** Akt Marrveshje datë 14/02/2008 lidhur midis Investitori “A. K.” përfaqësues A.J., I. T., dhe Porositësi A. Karaj. Objekti i kontratës:Apartament sek Nr.* me
Nr.* sip 76 m2 në katin e *.
Nr.*** Akt Marrveshje datë 14/02/2008 lidhur midis Investitori “A.K.” përfaqësues A. J., I. T., dhe Porositësi A. Karaj. Objekti i kontratës:Apartament sek Nr.* me
Nr.*, sip 516 m2 në katin e *.
Nr.*** Akt Marrveshje datë 14/02/2008 lidhur midis Investitori “A. K.” përfaqësues A. J., I.T., dhe Porositësi A. Karaj.Objekti i kontratës:Apartament sek Nr.* me
Nr.*, sip 76 m2 në katin e *.
Nr.*** Akt Marrveshje datë 14/02/2008 lidhur midis Investitori “A.K.” përfaqësues A. J., I. T., dhe Porositësi A. Karaj.Objekti i kontratës:Apartament sek Nr.* me
Nr.*, sip 61 m2 në katin e *.
Nr.*** Akt Marrveshje datë 14/02/2008 lidhur midis Investitori “A. K.” përfaqësues A. J., I.T., dhe Porositësi A. Karaj. Objekti i kontratës:Apartament sek Nr.* me
Nr.*, sip 63 m2 në katin e *.
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31.11 Kontratë Nr.***, Akt Marrëveshje datë 14.02.2008 lidhur midis Investitori “A.K.”
përfaqësues A. J., I. T., dhe Porositësi A. K.. Apartamenti në Pronësi të A. K. (90 m2, seksioni
Nr.*, në katin e * teknik me pamje sipas skicës që i bashkëlidhet kësaj akt-marrëveshje). Ka
kontratë me UKT Nr.*** për objektin me adresë Rr. “Don Bosko” Tiranë, me status “aktiv”,
në kategorinë e konsumatorëve familjarë, me detyrime të likuiduara deri në muajin shkurt
2021. Nga kontrolli në arkivën e UKT sh.a., dokumentacioni që disponojmë për kontratën
Nr.***, dokument identifikimi ID, akt-marrëveshje.
Sipas dokumentacionit shoqërues të përcjellë nga subjekti i vlerësimit, rezulton e njëjta e
dhënë me librezën e UKT Tiranë, me Zonë C-*, Kontrata ***, lëshuar për A. K., Rruga “Don
Bosko”, Pallatet “A. K.” Sh.a. Hyrja *, Apartamenti *, Kati *.

32.Komisioni  administroi përgjigjet e pyetësorit dhe provat bashkëlidhur, për nevoja të
hetimit administrativ kërkoi informacion më të thelluar për personat familjarë të lidhur me
subjektin përkatësisht prindërit A. Karaj dhe R. Karaj, nisur nga informacionet për pasuritë që kanë
disponuar dhe disponojnë dhe dhënien në përdorim të tyre subjektit të vlerësimit.

Informacioni iu kërkua Bankave të Niveleve të dyta, Institucioneve Kredimarrëse, Fondacioneve,
ASHK dhe QKB (nëpërmjet sistemeve digjitale aksesuar në zbatim të Kontratave të bashkëpunimit
midis dy institucioneve dhe KJV), Regjistrit Noterial pranë Ministrisë së Drejtësisë dhe Zyrave
Noteriale sipas të dhënave të Regjistrit Noterial, Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve.

32.1Nga aplikimi në sistemin e ASHK më Nr.***, dt.23.07.2021 dhe Nr.***, dt.2.09.2021
rezulton se janë aktualisht në pronësi të A. B. Karaj : 5

32.2Nga vërtetimi i pronësisë lëshuar nga ZRPP Tiranë viti 2015 me Nr. *** ( Nr.Pasurie *** +*–
** ) Zona Kadastrale ***, Tiranë, Rr. “Don Bosko”, Hyrja *, Apartamenti *, Sipërfaqe totale
88.18 m2, rezulton se ky apartament është në bashkëpronësi të të dy investitorëve me ½ pjesë
datë 2.11.2015 me shënimin në kartelën e pasurisë me Nr. ***+*-** ( kufizohen veprimet
deri në kontratën e shkëmbimit me pronarin e truallit).

32.3Me kontratë shkëmbimi Nr.*** Rep., ***Kol, datë 11.11.2016, midis palëve të I: A. K. dhe
palës II: A.J dhe I.T me objekt të kontratës shkëmbimi reciprok midis palëve në kontratë i
pronësive mbi truallin me pronësi mbi pasuritë që gjendjen faktike dhe juridike në të cilën
ndodhen. Pala e dytë A. K., që deklaron se është pronar i pasurive dhe të cilat përmes
vërtetimeve të vitit 2015 kanë kaluar me kusht kufizimi në favor të bashkëpronarëve
investitore të ndërtimit të pallateve në zonën “Don Bosko” deri në kontratën e shkëmbimit me
pronarin e truallit.
Me kontratën e shkëmbimit datë 11.11.2016 ku pala e dytë A. K., nëpërmjet kontratës së
shkëmbimit të pasurive të deklaruara më sipër, bëhet pronar i vetëm i këtyre pasurive ku ndër
to edhe apartamenti (Nr.Pasurie *** +* – **) Zona Kadastrale ***, Tiranë, Rr. “Don Bosko”,
Hyrja * , Apartament **, Sipërfaqe totale 88.18 m2 që deklarohet nga subjekti se është në

5 Zk.***, Nr.pasurie ***-G1, Vol **, Fq.**; Zk.***, Nr.pasurie ***-G2, Vol **, Fq.**;Zk.***, Nr.pasurie ***-G3,Vol **, Fq.**; Zk.***, Nr.pasurie ***-G4,Vol **,
Fq.**;Zk.***, Nr.pasurie ***-G6,Vol **, Fq.** ;Zk.***, Nr.pasurie ***-G7, Vol **, Fq.**; Zk.***, Nr.pasurie ***-G61, Vol **, Fq.***; Zk.***, Nr.pasurie ***-G**,
Vol **, Fq.**; Zk.***, Nr.pasurie ***-G63, Vol **, Fq.**; Zk.***, Nr.pasurie ***-G90, Vol **, Fq.***; Zk.***, Nr.pasurie ***-G90, Vol **, Fq.** Zk.***, Nr.pasurie
***-G91, Vol **, Fq.** ; Zk.***, Nr.pasurie ***-N11, Vol **, Fq.**; Zk.**, Nr.pasurie **-N17, Vol **, Fq.**; Zk.***, Nr.pasurie ***+*-**, Vol **, Fq.**; Zk.***,
Nr.pasurie ***+*-**, Vol **, Fq.**; Zk.***, Nr.pasurie ***+*-**, Vol **, Fq.**; Zk.***, Nr.pasurie ***+*-*, Vol **, Fq.** ; Zk.***, Nr.pasurie ***+*-*, Vol **,
Fq.**; Zk.***, Nr.pasurie ***+*-*, Vol **, Fq.**; Zk.***, Nr.pasurie ***+*-**, Vol **, Fq.**; Zk.**, Nr.pasurie ***+*-**, Vol **, Fq.**; Zk.***, Nr.pasurie ***+*-
*, Vol **, Fq.**; Zk.*** , Nr.pasurie ***+*-&, Vol **, Fq.**; Zk.***, Nr.pasurie ***+*-**, Vol **, Fq.**; Zk.***, Nr.pasurie ****+*-*, Vol **, Fq.**.Zk.***,
Nr.Pasurie ***, Volumi **, Fq.**;Nr.pasurie ***-G1, Zk.***, Vol **, Fq.**,  Lloji i pasurise Garazh, ndodhur DVASHK Tirana ***; Nr.pasurie ***-G3, Zk.***, Vol
**, Fq.** Lloji i pasurise Garazh, ndodhur DVASHK Tirana ***;Nr.pasurie ***-G4, Zk.***, Vol **, Fq.** Lloji i pasurise Garazh, ndodhur DVASHK Tirana ***;
Nr.pasurie ***-G61, Zk.***, Vol **, Fq.** Lloji i pasurise Garazh, ndodhur DVASHK Tirana ***;Nr.pasurie ***-G2, Zk.***, Vol **, Fq.** Lloji i pasurise Garazh,
ndodhur DVASHK Tirana ***;Nr.pasurie ***-G62, Zk.***, Vol ***, Fq.*** Lloji i pasurise Garazh, ndodhur DVASHK Tirana ***;Nr.pasurie ***-G63, Zk.***, Vol
**, Fq.*** Lloji i pasurise Garazh, ndodhur DVASHK Tirana ***;Nr.pasurie ***-G7, Zk.***, Vol **, Fq.*** Lloji i pasurise Garazh, ndodhur DVASHK Tirana***;
Nr.pasurie ***-G*, Zk.***, Vol **, Fq.** Lloji i pasurise Garazh, ndodhur DVASHK Tirana ***;Nr.pasurie ***, Zk.***, Vol **, Fq.*** Lloji i pasurise Truall, ndodhur
DVASHK Tirana ***;
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përdorim dhe që përkon edhe me të dhënën në deklaratë noteriale midis babait A.Karaj dhe së
bijës Ersa Karaj ( subjekt vlerësimi).
Ky apartament rezulton se përputhet edhe me të dhënën e Ujësjellës Kanalizime dhe Energjisë
Elektrike (përgjigjet e tyre si dhe librezat përkatëse) që rezulton në emër të A. K. dhe paraqitur
si dokumentacion shoqërues i deklaratës së pasurisë veting nga ana e subjektit të vlerësimit.

32.4 Nga pyetësori drejtuar subjektit, në përgjigje të akteve, Komisioni është njohur dhe ka
administruar origjinën e pasurisë truall të babait të subjektit:

 Origjina e rregjistrimit të pasurisë së paluajtshmë Nr. ***, datë 28.12.1997;
 Rregjistër hipotekor Nr.*** dt.10.07.2001 në pronësi të: A. K., B.K. dhe Z.K., P K.,

S.K., P.K.,V.K., Pasuria me Nr. *** e ndodhur në Zonën Kadastrale ***: Grupi i
parë truall me sipërfaqe ***m2 ; Grupi i dytë truall me sipërfaqe *** m2. Të dyja
së bashku formojnë një bllok të vetëm. Nga kjo pronë janë shitur gjithsej ***m2
dhe shkëmbyer ***m2 . Pjesa e mbetur është e lirë.

 Vërtetim pronësie Nr.***, Shkurt 1997, ku vërtetohet se në Rregjistrin Hipotekor
Nr.*** dt.26.2.1997, në pronësi të A. K., figuron rregjistruar një shtëpi e ndodhur
në Tiranë në Rrugën “Mine Peza” shtëpi që ka një sipërfaqe** m2, ndërtuar në një
sipërfaqe prej *** m2. Rregjistrimi është bërë në bazë të Kontratës së Dhurimit me
Nr.*** Rep., Nr.*** Kol, datë 26.2.1997 dhe vendimin civil Nr.***, datë
16.12.1996

33. Nga rregjistri noterial rezultuan kontrata dhe akte në emër të A.Karaj. si më poshtë:

a. Kontratë Porosie me Nr.Rep. *** dhe Nr.Kol. ***, datë 9.12.2005 lidhur midis:
Palë e parë : A. B. K. dhe Z. K. (D.), Palë e Dytë: (Investitori) A. J. dhe I. T., ku pala e
parë Z.K. (D.) është pronare e një trualli të lirë me sipërfaqe 1,306m2  regjistruar në ZRPP
Tiranë me Vërtetim Pronësie Nr.***, datë 26.10.2005 ne ZK.*** me nr.pasurie ***. B. K.
është pronar i një pasuri të palujtëshme truall me sipërfaqe *** m2, pronë e ndodhur në
Rrugën “Don Bosko”, regjistruar në ZRPPP Tiranë me Vërtetim Pronesie Nr.***, datë
26.10.2005, me Nr. pasurie *** në ZK *** dhe A.K. është pronar i një pasurie të
palutjëshme truall me sipërfaqe *** m2, ndodhur në Rrugën “Don Bosko”, regjistruar me
Vërtetim Pronësie ***, datë 21.10.2005 në ZK *** dhe nr.Pasurie ***, ku të gjitha pronat
janë të lira pa barë dhe pengesë ligjore. Të gjitha këto prona bashkohen si një e tërë me
sipërfaqe totale 3918 m2.
Objekti i kontratës: Pala e parë vë në dispozicion të palës se dytë truallin e vet për
ndërtimin e një godine shumë katëshe. Këtë sipërfaqe trualli pala e parë e vë në dispozicion
për ndërtim dhe për këtë qëllim me mbarimin e objektit, pala e dytë do të garantojë palën
e parë: Pala e dytë do të projektojë e shfrytëzojë për ndërtim një sipërfaqe trualli jo më
pak se 50% të sipërfaqes së dhënë në dispozicion. Investitori do t`i kalojë palës së parë pa
asnjë lloj detyrimi por vetëm si shkëmbim prone si më sipër kuotën 34% të të gjitha
ndërtimeve të kryera faktikisht. Pala e dytë merr përsipër të ndjek të gjitha procedurat në
organet përkatëse dhe të hartojë të gjithë dokumentacionin e nevojshëm deri në zbardhjen
e lejës së sheshit dhe lejës së ndërtimit për godinën që do të ngrihet mbi truall dhe të
përballojë çdo shpenzim  që lidhet me tërë këtë proces.
Procedura për dokumentacion teknik të objektit duhet të paraqitet brenda një muaji në
Bashki, afat i cili fillon  nga data e sotme. Mbi bazën e projektit definitiv të miratuar nga
KRRT Tiranë, do të hartohet kontrata definitive dhe e plotë midis palëve me hollësira të
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mëtejshme për këtë këmbim pronë ku midis të tjerave do të përcaktohet afati i përfundimit
të punimeve dhe jo më tepër se 27 muaj nga data e fillimit të punimeve, kushtet e ndërtimit,
sanksionet, zgjedhjet e mosmarrëveshjeve etj.

b. Bashkëlidhur Kontratës së Porosisë: Leje Ndërtimi Nr.*** Prot., datë 07.07.2008 me
objekt: “Leje ndërtimi për objektin godinë banimi shërbime *, * dhe * kat me * kat parkim
ne nëntokë, në Rrugën “Don Bosko”, në pronë të Z.Ka., A. K., B. K., në favor të Subjektit
Ndërtues “A. K.”.

c. Vendim Nr.***, datë 2912.2007 “Për Shesh ndërtimi në pronë të Z. K., A. K., B. K.”,
Vendim Nr.***, datë 07.6.2008 “Për Leje Ndërtimi në pronë të Z. K., A. K., B. K. në favor
të subjektit Ndërtues “A.K.”.

d. Planimetri e Sheshit të Ndërtimit me Objekt “Leje ndërtimi për objektin godinë banimi dhe
shërbime *, * dhe * kat, me * kat parkimi nën tokë në Rr.“Don Bosko” në pronë të Z. K.,
A.K., B.K., në favor të subjektit ndërtues “A.K.”, sipërfaqe e sheshit të ndërtimit *** m2.

e. Kontratë Sipërmarje Nr.*** Rep., Nr.*** Kol., datë 31.12.2008 për ndërtim në pronën e
ndodhur në Rr. “Don Bosko” Tiranë, regjistruar në ZRPP me Nr.*** datë 21.10.2005,
Nr.*** datë 26.10.2005 dhe Nr.*** datë 26.10.2005, Pronarët e Truallit B., A. dhe Z. K.
me Investitorët A. J. dhe I. T.
Porositësi : Investitorët A.J dhe I.T që kanë marrë sipas kontratës së sipërmarrjes Nr.Rep.
*** dhe Nr.Kol.***, datë 9.12.2005 truallin për ndërtim (pronë e rregjistruar në ZRPP me
Nr. ***, *** dhe *** vitit 2005) do të ndërtohet nga Shoqëria Ndërtuese “A. K.” Sh.p.k.
Në kontratën e sipërmarrjes së lidhur midis pronarëve Karaj dhe Investitorëve është
përcaktuar se pronarët përfitojnë 34% të ndërtimit duke u përcaktuar konkretisht pjesa e
tyre në një kontratë të veçantë e cila do të lidhet pasi të dalë leja e ndërtimit. Meqënëse
janë plotësuar  kushtet e vendosura në kontratën e sipërmarrjes të dy palët kanë përcaktuar
pjesën e ndërtimit që i takon pronarëve e ndarë ndërmjet tyre si: A. K. në përputhje me
34% të përfituara nga sipërfaqe të ndërtimit do të marrë:
10 garazhde (nëntokë), një ambient për magazinë, tre dyqane, 19 apartamente banimi.
Pronari do të marrë edhe një vlerë prej 32.555(tridhjetë e dy mijë e pesëqind e pesëdhjetë
e pesë) euro nga Investitori brenda vitit 2009.
Ndërtimi i mësipërm do të përfundojë në 31 Dhjetor 2010, datë në të cilën do t’i dorëzohet
pjesa e përfunduar pronarëve të truallit.

f. Deklaratë Noteriale Nr.***Rep., Nr.***Kol., datë 30.10.2015 midis investitorëve dhe
pronarit të truallit A. K., palët deklarojnë se A.K. pronar i truallit me sipërfaqe *** m2 me
Nr.pronësie *** në Rrugën “Don Bosko”, Zona Kadastrale *** Tiranë, ka marrë në
këmbim të truallit njësitë e poshtëshënuara:
12 garazhde, dy njësi tregtimi, 19 apartamente.

g. Vërtetim Pronësie: Çertifikatë me Nr.***, Zonë Kadastrale ***, Numri i Pasurisë ***,
adresa Rruga “Don Bosko”, Tiranë, Lloji i Pasurisë: Truall, Sipërfaqe totale: *** m2,
pronar: A. K., datë lëshimi i çertifikatës 19.09.2015.

h. Deklaratë Noteriale Nr.*** Rep., Nr.*** Kol., datë 18.10.2016, (mbi kalimin e pronësisë
investitorit).

i. Kontratë Shkëmbimi Nr.*** Rep., Nr.*** Kol., datë 11.11.2016, Pala 1: A. K., Pala II. A.
J. dhe I. T (investitorët), Objekt i kontratës: Shkëmbimi reciprok midis palëve në kontratë
i pronësive mbi truall me pronësi mbi pasuritë e përmendura në këtë kontratë gjendje
faktike dhe juridike në të cilën ndodhen:
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Pala e Parë: Investitorët A. J. dhe I. T. pranojnë të bëhen bashkëpronar në pjesë të barabarta
për pronën truall *** m2 ndodhur në Tiranë Rr. “Don Bosko”, e regjistruar me Nr. Pasurie
**** në Zonën Kadastrale nr.***, Volumi **, faqe **.

Pala e e Dytë: A. K. bëhet pronar i vetëm i këtyre pasurive:
a. Garazh me sipërfaqe 17.38 m2, i ndodhur në Tiranë, Rr. "Don Bosko" e regjistruar me

numër Pasurie ****, në Zonën Kadastrale numër ***, Volum **, Faqe **, me Indeks Harte
TR-*-*. Garazhit i takojnë edhe Sipërfaqe e Përbashkët 10.22 m2. Në total garazhi ka një
sipërfaqe totale 27.60 m2.

b. Garazh me sipërfaqe 15.92 m2, i ndodhur në Tiranë, Rr. "Don Bosko" e regjistruar me
numër Pasurie ****, në Zonën Kadastrale numër ***, Volum **, Faqe **, me Indeks Harte
TR-*-*. Garazhit i takojnë edhe Sipërfaqe e Përbashkët 9.36 m2. Në total garazhi ka një
sipërfaqe totale 25.28 m2.

c. Garazh me sipërfaqe 15.92 m2, i ndodhur në Tiranë, rruga "Don Bosko" e regjistruar me
numër Pasurie 9/835-G3, në Zonën Kadastrale numër 8330, Volum 43, Faqe 94, me Indeks
Harte TR-K-8. Garazhit i takojnë edhe Sipërfaqe e Përbashkët 9.36 m2. Në total garazhi
ka një sipërfaqe totale 25.28 m2.

d. Garazh me sipërfaqe 15.92 m2, i ndodhur në Tiranë, Rr. "Don Bosko" e regjistruar me
numër Pasurie ****, në Zonën Kadastrale numër ***, Volum **, Faqe **, me Indeks Harte
TR-*-*. Garazhit i takojnë edhe Sipërfaqe e Përbashkët 9.36 m2. Në total garazhi ka një
sipërfaqe totale 25.28 m2.

e. Garazh me sipërfaqe 15.92 m2, i ndodhur në Tiranë, Rr."Don Bosko"e regjistruar me
numër Pasurie ****, në Zonën Kadastrale numër ***, Volum **, Faqe **, me Indeks Harte
TR-*-*.

f. Garazh 15.92 m2, i ndodhur në Tiranë rr. "Don Bosko" e regjistruar me numër Pasurie
****, në Zonën Kadastrale numër ***, Volum **, Faqe **, me Indeks Harte TR-*-*.
Garazhit i takojnë edhe Sipërfaqe të Përbashkëta 9.36 m2. Në total garazhi ka një sipërfaqe
totale 25.28 m2.

g. Garazh me sipërfaqe 15.92 m2, i dodhur në Tiranë, Rr. “Don Bosko” regjistruar me numër
Pasurie **** në Zonën Kadastrale numër ***, Volum *, Faqe **, me Indeks Harte TR-*-
*.

h. Garazh me sipërfaqe 21.12 m2, i ndodhur në Tiranë, e regjistruar me numër Pasurie ****,
në Zonën Kadastrale numër ***, Volum **, Faqe **, me Harte TR-*-*. Garazhit i takojnë
edhe Sipërfaqe e Përbashkët 12.42 m2. Në total garazhi ka sipërfaqe totale 33.54 m2.

i. Garazh me sipërfaqe 19.46 m2, i ndodhur në Tiranë, e regjistruar me Nr.Pasurie ****, në
Zonën Kadastrale numër ***, Volum **, Faqe **, me Indeks Harte TR-*-*. Garazhit i
takojnë edhe Sipërfaqe e Përbashkët 11.45 m2. Në total garazhi ka një sipërfaqe totale
30.91 m2.

j. Garazh me sipërfaqe 21.93 m2, i ndodhur në Tiranë, e regjistruar me numër Pasurie ****,
në Zonën Kadastrale numër ***, Volum **, Faqe ***, me Indeks Harte TR-*-*. Garazhit
i takojnë edhe Sipërfaqe e Përbashkët 12.90 m2. Në total garazhi ka një sipërfaqe totale
34.83 m2.

k. Garazh me sipërfaqe 17.19 m2, i ndodhur në Tiranë, e regjistruar me numër Pasurie ****,
në Zonën Kadastrale numër ***, Volum **, Faqe ***, me Indeks Harte TR-*-*. Garazhit
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i takojnë edhe Sipërfaqe e Përbashkët 10.11 m2. Në total garazhi ka një sipërfaqe totale
27.30 m2.

l. Garazh me sipërfaqe 17.19 m2, i ndodhur në Tiranë, e regjistruar me numër Pasurie ****,
në Zonën Kadastrale numër ***, Volum **, Faqe **, me Indeks Harte TR-*-*. Sipërfaqe
e Përbashkët 0.83 m2. Në total njësia ka një sipërfaqe totale 76.83 m2.

Pala e Dytë: A. K. bëhet pronar i vetëm i këtyre pasurive NJËSIVE
m. Njësi me sipërfaqe 76.00 m2, e ndodhur në Tiranë, e regjistruar me numër Pasurie ****,

në Zonën Kadastrale numër ***, Volum **, Faqe ***, me Indeks Harte TR-*-*. Sipërfaqe
e Përbashkët 0.83 m2. Në total njësia ka një sipërfaqe totale 76.83 m2.

n. Njësi me sipërfaqe 116.40 m2, e ndodhur në Tiranë, e regjistruar me numër Pasurie ****,
në Zonën Kadastrale numër ***, Volum **, Faqe ***, me Indeks Harte TR-*-*. Njësisë i
takojnë edhe Sipërfaqe e Përbashkët 1.27 m2. Në total njësia ka një sipërfaqe totale 117.67
m2.

Pala e Dytë: A.K. bëhet pronar i vetëm i këtyre pasurive APARTAMENTE
a) Apartament me sipërfaqe 88.18 m2, i ndodhur në Tiranë, Rruga "Don Bosko", hyrja *,

apartamenti **, shkalla*, kati *, e regjistruar me numër Pasurie ****, në Zonën Kadastrale
numër ***, Volum **, Faqe **, me Indeks Harte TR-*-*. Apartamentit i takojnë edhe
Sipërfaqe e Përbashkët 9.82 m2. Në total apartamenti ka një siperfaqe 98.00 m2.
(apartamenti rezulton se përdoret nga subjekti ).

b) Apartament 78.50 m2, i ndodhur në Tiranë Rr. "Don Bosko", Hyrja *, apartamenti **,
shkalla *, kati *, e regjistruar me numër Pasurie ****, në Zonën Kadastrale numër ***,
Volum **, Faqe **, me Indeks Harte TR-*-*. Apartamentit i takojnë edhe Sipërfaqe e
Përbashkët 10.00 m2 dhe verandë me sipërfaqe 25.00 m2. Në total apartamenti ka një
sipërfaqe totale 113.50 m2.

c) Apartament me sipërfaqe 86.02 m2, i ndodhur në Tiranë, e regjistruar me numër Pasurie
****, në Zonë Kadastrale numër ***, Volum **, Faqe **, me Indeks Harte TR-*-*.
Apartamentit i takojnë edhe Sipërfaqe të përbashkëta 9.98 m2. Në total apartamenti ka një
sipërfaqe totale 96.00 m2.

d) Apartament me sipërfaqe 53.3 m2, i ndodhur në Tiranë, Rr. "Don Bosko" hyrja *,
apartamenti **, shkalla *, regjistruar me numër Pasurie ****, në Zonën Kadastrale numër
***, Volum **, Faqe **, me Indeks Harte TR-K-8. Apartamentit i takojnë edhe Sipërfaqe
e Përbashkët 7.12 m2 dhe verandë me sipërfaqe 23.00 m2. Në total apartamenti ka një
sipërfaqe totale 83.50 m2.

e) Apartament me sipërfaqe 53.52 m2, i ndodhur në Tiranë, Rr. "Don Bosko", hyrja *,
apartamenti *, shkalla *, kati *, e regjistruar me numër Pasurie ****, në Zonën Kadastrale
numër ***, Volum **, Faqe **, me Indeks Harte TR-*-*. Apartamentit i takojnë edhe
Sipërfaqe e Përbashkët 7.48 m2. Në total apartamenti ka një sipërfaqe totale 61.00 m2.

f) Apartament me sipërfaqe 87.50 m2, i ndodhur në Tiranë, Rr. "Don Bosko", hyrja *,
apartamenti *, shkalla *, kati *, e regjistruar me numër Pasurie ****, në Zonën Kadastrale
numër ***, Volum **, Faqe **, me Indeks Harte TR-*-*. Apartamentit i takojnë edhe
Sipërfaqe e Përbashkët 8.50 m2. Në total apartamenti ka një siperfaqe totale 96.00 m2

g) Apartament me siperfaqe 83.65 m2, i ndodhur në Tiranë, Rr. "Don Bosko", hyrja *,
apartamenti *, shkalla *, e regjistruar me numër Pasurie ****, në Zonën Kadastrale numër
***, Volum **, Faqe **, me Indeks Harte TR-*-*. Apartamentit i takojnë edhe Sipërfaqe
e Përbashkët 8.35 m2. Në total apartamenti ka një sipërfaqe totale 92.00 m2.
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h) Apartament me sipërfaqe 83.65 m2, i ndodhur në Tiranë, Rr. "Don Bosko" hyrja *,
apartamenti *, shkalla *, kati *, e regjistruar me numër Pasurie ****, në Zonën Kadastrale
numër ***, Volum **, Faqe **, me Indeks Harte TR-*-*. Apartamentit i takojnë edhe
Sipërfaqe e Përbashkët 8.35 m2. Në total apartamenti ka një sipërfaqe totale 92.00 m2.

i) Apartament me sipërfaqe 66.33 m2, i ndodhur në Tiranë, Rr. "Don Bosko", hyrja *,
apartamenti *, shkalla *, kati *, e regjistruar me numër Pasurie ****, në Zonën Kadastrale
numër ***, Volum **, Faqe **, me Indeks Harte TR-*-*. Apartamentit i takojnë edhe
Sipërfaqe e Përbashkët 7.17 m2. Në total apartamenti ka një sipërfaqe totale 73.50 m2.

j) Apartament me siperfaqe 93.18 m2, i ndodhur në Tiranë, Rr. "Don Bosko", hyrja *,
apartamenti *, shkalla *, kati *, e regjistruar me numër Pasurie ****, në Zonën Kadastrale
numër ***, Volum **, Faqe **, me Indeks Harte TR-*-*. Apartamentit i takojnë edhe
Sipërfaqe e Përbashkët 10.82 m2. Në total apartamenti ka një sipërfaqe totale 104.00 m2.

k) Apartament me sipërfaqe 103.36 m2, i ndodhur në Tiranë, rr. "Don Bosko" hyrja *, shkalla
*, kati *, ap.**, e regjistruar me numër Pasurie ****, në Zonën Kadastrale numër ***,
Volum 44, Faqe 52, me Indeks Harte TR-*-*. Apartamentit i takojnë edhe Sipërfaqe e
Përbashkët 11.14 m2. Në total apartamenti ka një sipërfaqe 114.50 m2.

l) Apartament me sipërfaqe 53,52 m2, i ndodhur në Tiranë, Rr. "Don Bosko" hyrja * shkalla
*, kati *, ap.*, e regjistruar me numër Pasurie ****, në Zonën Kadastrale numër ****,
Volum **, Faqe **, me Indeks Harte TR-K-8. Apartamentit i takojnë edhe Sipërfaqe e
Përbashkët 6,63 m2. Në total apartamenti ka një siperfaqe 60,00 m2.

m) Apartament me sipërfaqe 56,02 m2, i ndodhur në Tiranë, Rr. "Don Bosko" hyrja * shkalla
*, kati *, ap.**, e regjistruar me numër Pasurie ****, në Zonën Kadastrale numër ***,
Volum **, Faqe**, me Indeks Harte TR-*-*. Apartamentit i takojnë edhe Sipërfaqe e
Përbashkët 6,88 m2. Në total apartamenti ka një sipërfaqe 63,00 m2.

n) Apartament me sipërfaqe 83,65 m2, i ndodhur në Tiranë, Rr. "Don Bosko" hyrja * shkalla
*, kati *, apartament **, e regjistruar me numër Pasurie ****, në Zonën Kadastrale numër
***, Volum **, Faqe **, me Indeks Harte TR-*-*. Apartamentit i takojnë edhe Sipërfaqe
e Përbashkët 8,35 m2. Në total apartamenti ka një sipërfaqe 92,00 m2.

o) Apartament me sipërfaqe 50,84 m2, i ndodhur në Tiranë, Rr. "Don Bosko"  hyrja * shkalla
*, kati *, apartament **, e regjistruar me numër Pasurie ***, në Zonën Kadastrale numër
***, Volum **, Faqe**, me Indeks Harte TR-*-*. Apartamentit i takojnë edhe Sipërfaqe e
Përbashkët 6,16 m2. Në total apartamenti ka një sipërfaqe 57,00 m2.

p) Apartament me sipërfaqe 85,50 m2, i ndodhur në Tiranë, Rr. "Don Bosko" hyrja * shkalla
*, kati *, apartament**, e regjistruar me numër Pasurie ***, në Zonën Kadastrale numër
***, Volum **, Faqe **, me Indeks Harte TR-*-*. Apartamentit i takojnë edhe Sipërfaqe
e Përbashkët 8,52 m2. Në total apartamenti ka një sipërfaqe 94,00 m2.

q) Apartament me sipërfaqe 56,02 m2, i ndodhur ne Tirane, Rr. "Don Bosko" hyrja * shkalla
*, kati *, apartament **, e regjistruar me numër Pasurie ***, në Zonën Kadastrale numër
***, Volum **, Faqe **, me Indeks Harte TR-*-*. Apartamentit i takojnë edhe Sipërfaqe
e Përbashkët 7,98 m2 dhe verandë 22,00 m2. Në total apartamenti ka një sipërfaqe 86,00
m2.

r) Apartament me sipërfaqe 67,95 m2, i ndodhur në Tiranë, Rr. "Don Bosko" hyrja * shkalla
*, kati *, apartamenti*, e regjistruar me numër Pasurie ****, në Zonën Kadastrale numër
***, Volum **, Faqe **, me Indeks Harte TR-*-*. Apartamentit i takojnë edhe Sipërfaqe
e Përbashkët 8,05 m2. Në total apartamenti ka një sipërfaqe 76,00 m2.

s) Apartament me sipërfaqe 50,24 m2, i ndodhur në Tiranë, Rr. "Don Bosko" hyrja * shkalla
*, kati *, apartament **, e regjistruar me numër Pasurie ****, në Zonën Kadastrale numër
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***, Volum **, Faqe ***, me Indeks Harte TR-*-*. Apartamentit i takojnë edhe Sipërfaqe
e Përbashkët 5,76 m2. Në total apartamenti ka një sipërfaqe 65,00 m2.
(Bashkëlidhur për çdo pasuri Çertifikatat).

 Konkluzion i Komisionit mbi pasurinë në përdorim të subjektit të vlerësimit

34. Nga krahasimi i të gjitha të dhënave të administruara nga institucionet publike (ASHK,
Regjistri Noterial, FSHU-OSHEE,UKT, të përshkruara dhe verifikuara më sipër), Trupa
Vlerësuese arrin në konkluzionin se përputhet deklarimi dhe dokumentacioni shoqërues si
dhe përgjigjet e subjektit gjatë fazës së hetimit për origjinën e pasurisë së paluajtëshme dhënë
në përdorim subjektit të vlerësimit Ersa Karaj (e bija) nga babai i saj.

35. Subjekti ka bërë deklarim të saktë në deklaratën vetting 2020 për apartamentin në përdorim
dhe se gjatë hetimit administrativ është vërtetuar statusi i saj aktual dhe situacioni ligjor e
faktik mbi këtë pronë në përdorim pa titull pronësie, kaluar me huapërdorim nga babai i saj
me dokument të vlefshëm ligjor.

36. Komisioni ka verifikuar burimin e kësaj prone që rezulton në emër të babait të subjektit dhe
se kjo pasuri rezulton të jetë krijuar me burime të ligjshme (origjina e apartamentit vjen nga
përfitimi i ndërtimit mbi truallin në pronësi (objekte banimi) të babait të subjektit vërtetuar
përmes veprimeve juridike të lejuara nga ligji/kontratave noteriale dhe akteve të
institucioneve përkatëse publike).

IV-C PASURI E LUAJTSHME :

Subjekti ka deklaruar :

1. Autoveturë Volksëagen IT Touran me numër targe AA***DP e blerë në datë 12.04.2017
sipas kontratës së shitjes me Nr.*** Rep., dhe Nr.*** Kol.( kohë përpara fillimit të punës
në SHÇBA por me certifikatë familjare me bashkëshortin që prej vitit 2016)
Vlera e blerjes: 4.500 (katër mijë e pesëqind)Euro

Burimi i krijimit të kësaj pasurie të luajtshme janë të ardhurat personale (33.3% ose 1.500
Euro) të përfituara nga interesat vjetore të një depozite me afat dhe pjesa e mbetur e të
ardhurave (66.7% ose 3.000 Euro) janë dhuruar nga babai.

Bashkëlidhur deklaratës Veting subjekti ka depozituar:
-Kontrate Shitje Nr.*** Rep., Nr.*** Kol., datë 12.04.2017, ku midis palëve:
Shitës S. K. dhe Blerëses Ersa Karaj është shitur automjeti i markës Volksëagen”,
autoveturë, tipi 1T Touran, me targa AA***DP, çmimi i shitjes 4,500(katër mijë e
pesëqind) euro, bashkëlidhur dhe çertifikata e pronësisë së mjetit në emër të Ersa Karaj.

 HETIMI NGA KOMISIONI :

37. Drejtoria e Regjistrimit të Mjeteve Motorrike me shkresën Nr.*** prot., datë 09.01.2020,
hyrje në protokollin e KJV, bashkëlidh dosjen e regjistrimit të mjeti me targa AA***DP në
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pronësi të shtetases Ersa A.Karaj, bashkëlidhur dhe Kontrata e Shitjes Nr.*** Rep., Nr.***
Kol., datë 12.04.2017.

38. Me shkresën Nr.*** Prot., datë 22.04.2021 hyrje në protokollin e KJV, dhe emailit të datës
08.09.2021 të Notere A. M. (A.) është përcjellë Kontratë Shitje Nr.*** Rep., Nr.436 Kol.,
datë 12.04.2021, ku konstatohen veprimet e shitjes së një automjeti i markës Volksëagen,
autoveturë, tipi Touran, me targa AA***DP, çmimi i shitjes 4,500(katër mijë e pesëqind)
euro, kryer midis shitësit S.K dhe blerës Ersa Karaj. Bashkëlidhur Kontratës së Shitjes
çertifikata e Pronësisë së Mjetit Rrugor, Leje Qarkullimi, Vërtetim Nr.***, datë 12.04.2007,
në emër të S. K dhe ID e Shitësit dhe blerësit.

 Konstatimi i Komisionit

39. Komisioni verifikoi deklarimet e subjektit lidhur me burimin e blerjes së automjetit dhe
rezultoi se i përputhen të dhënat duke u bazuar në statement bankar të subjektit Ersa Karaj si
dhe faktit se babai dhe nëna e subjektit kanë të ardhura në vlerë të konsiderueshme monetare
nga pronat e paluajtëshme që kanë në pronësi dhe që kanë tjetërsuar kundrejt shitjeve të tyre
dhe/apo dhënies me qera të disa prej tyre. (shih footnote kontratat e shitjeve dhe ato me qera)

IV.D DEPOZITË BANKARE ME AFAT E ÇELUR NË DATË 11.03.2014.

Subjekti ka deklaruar:
1.Depozitë në shumën 10.000.000 (dhjetë milion) Lekë.

 Burimi i krijimit të kësaj depozite janë të ardhurat e përftuara nga shitja e apartamentit
Nr.* në katin * teknik, Seksioni II, me sipërfaqe të përgjithshme 95.5 metër katror, si pjesë
më vehte e ndërtimit që i takon si pronar babait tim A. K..

- Kontratë për kalim të drejtash kundrejt shpërblimit Nr.Rep.*** dhe Nr.Kol.***, datë
12.11.2012. Për sigurinë time të ardhme ekonomike, babai më ka lejuar që këtë shumë të
përfituar nga transaksioni i shitjes, duke i shtuar edhe një pjesë të kursimeve të tij, ta
administroj unë personalisht. Për të respektuar vullnetin e tij, shumën e kam depozituar në
bankë. Bashkëlidhur deklarata noteriale me Nr.Repertori *** dhe Nr.Koleksioni *** datë
02.07.2020.

Bashkëlidhur deklaratës Veting subjekti ka depozituar:
 Ekstrakt bankar Dega nr.14 *** Bank, lëshuar më 19.06.2020, me Nr. Llogarie *** në

emër të Ersa Karaj, ku më datën 11.03.2014 rezulton që vet subjekti Ersa Karaj ka derdhur
cash shumën 10.000.000 (dhjetë milion) lek, arsyeja: “shitje apartamenti nga Ersa Karaj”.

 Kontrate “Për kalim të drejtash kundrejt shpërblimit” Nr.*** Rep., Nr.*** Kol., datë
12.12.2012, ku pala shitëse A. K. dhe pala blerëse V. T dhe palë Premtuese e shitjes  A.J
dhe I.T, me objekt te saj “Kalim të drejtash reale kundrejt shpërblimit apartamentin Nr.*
në katin e * teknik, seksioni II me sipërfaqe të përgjithshme 95.5 m2, nga të cilat 86,02 m2
sipërfaqe ndërtimi dhe 9,48,5 m2 sipërfaqe e përbashkët”.

 Kontratë Porosie Nr.Rep.***, Kol. ***, datë 09/12/2005, pala e parë A.K, B.K. dhe
Z.K(D), Pala e dytë (investiori) A.J dhe I.T..
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 “Leje Ndërtimi” nga KRRT Bashkia Tiranë Nr.***, datë 07.07.2008  me objekt godinë
banimi dhe shërbime *, * dhe * kat me një kat parkim nëntokë, në rrugën “Don Bosko” në
pronë të : Z.K.***, A.K. dhe B.K., në favor të subjektit ndërtues “A. K.”.

 Vendim KRRT II ( ***, datë 29.12.2007 “Për Shesh Ndërtimi” për Z. K., B.K. dhe A.K.
dhe vendim KRRT II ***, datë 7.6.2008 “Për Leje Ndërtimi” në pronë të Z.K., B.K., dhe
A. K..

 Prokurë e Përgjithshme Nr.*** Rep., Nr.*** Kol., me anë të së cilës i përfaqësuari A. K.
emëron përfaqësuese R. K. bashkëshorten me tagra të përgjithshme.

 Kontratë Nr.***Rep., Nr.***Kol., datë 31.10.2008.
 Kontratë Nr.*** Rep., Nr.***Kol., datë 12.11.2012 “Për kalim të drejtash kundrejt

shpërblimit”, shitës A.K., blerës V.T, palë miratuese e shitjes A.J dhe I.T. me objekt kalimi
i të gjitha të drejtrave reale dhe subjektive kundrejt shpërblimit të apartamentit Nr. *, katin
* teknik, Seksioni II, sipërfaqe e përgjithshme 95,5 m2 nga të cilat 86,02 sipërfaqe ndërtimi
dhe 9.48 m2 sipërfaqe e përbashkët.
Çmimi total i shitblerjes së pronës është 72,000(shtatëdhjetë e dy mijë)Euro shumë e cila
do të likujdohet në këtë mënyrë: 2,000(dy mijë) euro është likujduar në formën e kaparit
në dorë, 65,000(gjashtëdhjetë e pesë mijë) euro është likujduar me nënshkrimin e kësaj
kontrate me transfertë bankare dhe shuma e mbetur 5,000(pesë mijë) euro do të likuidohet
në momentin e nënshkrimit të kontratës përfundimtare të shitjes (bashkëlidhur praktika e
zhvillimit të pronës).

 Deklaratë Noteriale Nr.*** Rep., Nr.*** Kol., datë 02.07.2020, ku palët A. K., deklaron
se :
“Me cilësinë e babait të Ersa Karaj, nën ndërgjegje të plotë, deklaroj se në vitin 2014 i
kam dhënë vjazës një shumë prej 10,000,000 (dhjetë milion) lek për ta siguruar nga ana
ekonomike në të ardhmen. Kjo shumë përbëhet pjesërisht nga vlera prej
67,000(gjashtëdhjetë e shtatë mijë) euro e shitjes së nje apartamenti (Kontrata për kalim
të drejtash kundrejt shpërblimit Nr.*** Rep., e Nr.***Kol., datë 12.11.2012) si dhe nga
shuma tjetër plotësuese që vjen nga kursimet e mia familjare.
Edhe unë Ersa Karaj jam tërësisht dhe plotësisht dakord me sa është deklaruar e shkruar
me lartë ne këtë Deklaratë”
Kjo shumë është derdhur nga Ersa Karaj në llogarinë bankare të saj sipas vullnetit tim.

 HETIMI NGA KOMISIONI

Komisioni kërkoi informacion në lidhje me kontratat dhe deklaratat ku ka rezultuar:

40. Me shkresën Kthim Përgjigje Nr.*** Prot., datë 07.09.2021 nga zyra e Noteres E. H, është
vënë në dispozicion “Kontratë për kalim të drejtash kundrejt shpërblimit” Nr.*** Rep.,
Nr.*** Kol., datë 12.11.2012;

41. Shkresa Kthim Përgjigje Nr.*** Prot, datë 14.05.2021 dërguar nga zyra e Noteres I. B, është
vënë në dispozicion (përveç akteve të tjera noteriale kryer pranë zyrës së saj) dokumenti
Deklarate Noteriale Nr.*** Rep., Nr.*** Kol., date 02.07.2020 ( deklaruar nga subjekti dhe
përcjellë si dokument shoqërues bashkë me deklaratat veting);

42. Me shkresën Nr.*** Prot, datë 07.07.021 hyrje në protokollin e KJV, nga “*** bank” është
vënë në dipozicion ekstrakti bankar ku nëna e subjektit R. I. K. ka llogari rrjedhëse “individë”
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në monedhën Euro me Nr.**** hapur më datë 12.11.2012 e cila aktualisht rezulton e mbyllur
që prej datës 28.07.2015;

43. Rezulton se në llogarinë e R. K. më datë 12.11.2012 kanë kaluar 65,000(gjashtëdhjetë e pesë
mijë) euro nga G.T ose Y. T, me përshkrimin “Pagesë për blerje apartamenti nr.*, në katin
e * teknik seksioni II, sip 95,5 m2, adresa Rr.”Don Bosko”, kaluar znj.R. K., përfaqësuese
me Prokurë e A. K. sipas Prokurës nr.*** Rep., Nr.*** Kol.”. Kjo vlerë monetare është
tërhequr po atë datë nga R.K.

44. Nga institucioni raportues financiar vërtetohet e raportuar kryerja e këtij veprimi bankar6.
45. Me shkresën Nr.*** Prot., datë 07.04.2021 hyrje në Protokollin e KJV, nga Banka ***, është

përcjell ekstrakti bankar ku vërtetohet se në datën 11.03.2014 në llogarinë e Ersa Karaj janë
derdhur Cash shuma 10.000.000(dhjetë mijë) lek nga shitje Apartamenti.

46. Nga institucioni raportues financiar vërtetohet e raportuar kryerja e këtij veprimi bankar7.
47. Nga aktet/kontratat e shitjes, është verifikuar se : Apartamenti i mësipërm eshtë pjesë e

pronës së babait të subjektit e cila fillimisht është bërë “Kontratë kalim të drejtash kundrejt
shpërblimit”, në vitin 2018 konkretisht: Kontratë Nr.*** Rep., Nr.*** Kol., “Kalim të
drejtash kundrejt shëpërblimi” midis A. Karaj dhe blerës V.T, me palë miratuese të shitjes të
investitorëve të ndërtimit të godinës, me objekt: Kalimi i të gjitha të drejtave kundrejt
shpërblimit të apartamëntit nr. *, kati * teknik, Seksioni II, me sip ndërtimi 95,5 m2 nga të
cilat 86,02 m2 janë sipërfaqe ndërtimi dhe 9,48 sip e përbashkët. Çmimi total
72,000(shtatëdhejë e dy mijë) euro shumë e cila likuidohet prej palëve: 2,000(dy mijë) euro
në formë kapari në dorë, jashtë zyrës noteriale, 65.000(gjashtëdhjetë e pesë mijë) euro në
momentin e nënshkrimit të kontratës me transfertë bankare dhe 5,000(pesëmijë) euro do të
likuidohet në momentin e nënshkrimit të kontratës përfundimtare të shitjes.

48. Nr. *** Rep., Nr.*** Kol., datë 3.7.2017: Midis palës shitëse A. K. dhe palës blerëse V.T,
palë miratuese e shitjes R.K (bashkëshortja me prokurë të përgjithshme ) me objekt “Kalimi
kundrejt shpërblimit” nga Pala Shitëse tek Pala Blerëse të Apartamentit me sipërfaqe  86,02
m2, rregjistruar me Nr. pasurie ***+*-** në Zonën Kadastrale ***, Volum **, faqe **, me
çmim shitblerje: (sipas marrëveshjes së përbashkët palët kanë përcaktuar se çmimi për
shitblerjen pronës është 72.000(shtatëdhjetë e dy mijë) euro, vlera e shitjes është shlyer
tërësisht nëpërmjet kontratës për kalim të drejtash kundrejt shpërblimit me Nr.*** Rep.,
Nr.***Kol., datë 12.11.2012. Me nënshkrimin e kësaj kontrate shitblerjeje dhe rregjistrimin
e saj në ZRRPP Tiranë, pala shitëse humbet të drejtën e pronësisë ndërsa blerësi bëhet pronar
i vetëm i kësaj prone.
Palët deklarojnë se i kanë shlyer të gjitha detyrimet e ndërsjellta që burojnë nga kjo kontratë
dhe vetëm detyrimin për ta rregjistruar atë në ZRRPP Tiranë e ka pala blerëse e cila mori
dijeni se duhet ta paraqesë këtë kontratë në ZVRPP Tiranë për rregjistrim, brenda 30 ditëve
nga data e nënshkrimit të saj. Pala shitëse mori dijeni se i takojnë shpenzimet për tatimin mbi
fitimin sipas ligjit.

6 Shkresë datë. 26.7.2021
7 Shkresë datë. 16.3.2021
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49. Urdhër xhirim në Bankë *** ku bëhet kalimi i kushtit 5,000(pesëmijë) euro nga blerësi V.T
dt.30.6.2017 në favor të R.K. (bashkëshortja e A.K., përfaqësuese prej tij me Prokurë të
Përgjithshme) për blerje apartamenti sipas Kontratës Nr.*** Rep., Nr. ***Kol.

50. Nga informacioni i ardhur nga institucioni raportues financiar 8 Komisioni informohet për :
raportime të shumta për derdhje në llogari të shumave (në valutë Euro, USD dhe Lek) të
gjeneruara nga transaksionet që rrjedhin nga shitblerje pasurive të paluajtshme, apo krijim
depozitash që prej vitit 2009 deri në 2018. Po ky informacion raportohet edhe nga noterët.

51. Nga korrespondencat me Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, Komisioni është informuar
për :

 Me shkresë Nr.***, datë 16.8.2021, rezulton se nga kërkimet e sistemit informatik tatimor
C @ts për :

i Ersa A. Karaj dhe E. K. Xh., nuk rezultojnë të kenë patur aktivitet ekonomik të rregjistruar.
ii Për shtetasen R. I. K., datëlindja 28.01.1964, me Nr.personal ID *****, rezulton e

regjistruar në organin Tatimor me ushtrim të aktivitetit ekonomik privat si Administratore
në subjektin tatimpagues “R. K.” me NUIS(Nipt) ****, datë regjistrimi 13.06.2012 me
status ligjor “Person Fizik” dhe me objekt aktivi Kafenë dhe “Bar –kafe”.

iii Bashkëlidhur shkresës janë përcjellë kopje të ekstraktit, infomacionin e përgjithshëm,
adresa kryesore e regjistruar, deklarata e tatimit të thjeshtuar mbi fitimin nga viti 2014-
2020.

iv Me shkresë Nr.***, datë 18.8.2021, në kthim përgjigje të kërkesës së Komisionit për hetim
të shtuar, rezulton se subjekti dhe babai i saj nuk kanë aktivitet ekonomik të rregjistruar
dhe se nuk janë subjekte të deklarimit të të ardhurave individuale vjetore.

v Me shkresën Nr.***, datë 30.9.2021,  rezulton se :

vi. R.I.Karaj., aktualisht rezulton me status tatimpagues Aktiv që prej datës 13.06.2012.
Bashkëlidhur nga sistemi tatimor C@ts: kopje ekstrakti informacioni i përgjithshëm, kopje
persona që lidhen, kopje adresa kryesore, kopje detyrime në kohë reale, (rezulton me
detyrime gjobë 100.000(njëqind mijë) lek) kopje e deklaratave të tatimit të thjeshtuar, mbi
fitim, të ardhurat vjetore dhe fitimi i realizuar për vitet 2014-2020 , kopje deklarata e tatimit
mbi të ardhrat personale të biznesit të vogël për vitin 2013 dhe ekstrakti historik i
punonjësit.

vii. Shtetasja nuk është subjekt i deklarimit individual të të ardhurave personale.

52. Nga verifikimet në Sistem, aksesuar nga Qëndra Kombëtare e Regjistrit Tregtar, nga
kërkimet, ka rezultuar se për Shtetasen Ersa A. Karaj nuk ka të dhëna të regjistruara në emër
të saj si subjekt Tregtar apo të këtë ushtrim të ndonjë Licence.
Ka rezultuar se R. K. më datë 1.06.2012 ka regjistruar subjektin tregtar me emër R. K., me
objekt aktiviteti “Bar-kafe”, me adresë Rruga “Don Bosko” Pallati * katësh kati i parë pranë
Kishës Katolike, me Status Aktiv.
Nuk ka të dhëna të tjera të regjistruara në emër të A. K., dhe E. Xh., në Regjistrin Tregtar
apo Liçencimeve.

8 Shkresa e DPPP datë 26.7.2021
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 Për sa më sipër, Komisioni konstaton se subjekti ka bërë deklarim të saktë të
pasurisë në deklaratën vetting 2020 për depoziten, vlerën dhe burimin e
krijimit të saj.

 Shuma depozitë ka burim krijimi shitjen e pasurisë së paluajtshme nga ana e
babait të saj i përfaqësuar me prokurë të përgjithshme nga bashkëshortja e tij
R.K.9 , cili disponon disa pasuri të paluajtshme nga ndërtimi i kompleksit të
banimit (njësi shërbimi, garazhde dhe apartamente) dhe të ardhura të
krijuara prej përdorimit apo tjetërsimit të tyre10, në truallin e pronarëve A.K.,

9 Prokurë e Përgjithshme Nr. *** Rep., Nr.***Kol, datë 26.11.2011 që A. K. i përfaqësuari emëron përfaqësuese të përgjithshme bashkëshorten e tij  Znj.R. K., ndër të
tjera i jep tagra edhe për pronat që kam në Tiranë për pjesën time, prona që më vinë trashëgim nga babai, ka të drejtë të dhurojë, blejë, shkëmbejë, pjesëtojë, shesë,
pra të kryejë çdo transaksion  me to dhe të gjejë blerës, të përcaktojë shumën e shitjes, nënshkruajë kontratën përfundimtare të shitjes dhe të marrë në dorëzim  shumën
që do të realizohet nga veprimet noteriale.
10 Akte të tjera ( kontrata qera dhe kontrata shitblerje ndër vite ) që vërtetojnë përfitimin e vlerave monetare si pasojë e transaksioneve të kryera si më poshtë :

1. Kontartë Qiraje Nr. ***Rep, Nr.***Kol, datë  28.06.2012, apartament banimi me sip 75 m2, kati *, si dhe një garazhd nr.*, me afat dy vjet, qira mujore  29,700(njëzetë
e nëntë mijë e shtatëqind) lek;

2. Kontratë Qirjaje Nr. *** Rep, Nr.*** Kol, datë 16.06.2020, ku paelet kanë renë dakort se pronari i ambinetit me sip 76 m2 të ndodhur ne Rr.”Don Bosko” me vërtetim
pronesie **** me Nr.Pasurie ***-N **, VOL.** FQ.*** ZK.***, jepet me qira për ta përdorur për aktivitet privat për një periudhë 3 vjeçare që fillon më datë
01.06.2020 e mbaron më 31 Maj 2023, qiraja mujore 35.000(tridhjetë e pesë mijë) lek;

3. Kontratë Qiraje Nr. *** Rep, Nr.*** Kol, datë 08.02.2020, Qiradhënësi është pronar  i një apartamenti ndodhur në Rr.”D.Bosko”, apartamenti me Nr.Pasurie ***+*-
*, kati i parë, hyrja *, apartamenti * me sipërfaqe 83.65 m2. Ambienti jepet me qera për aktivitet fizioterape për një periudhë tre vjeçare që fillon nga data 01.02.2020
e mbaron në 31.01.2023, qiraja mujore 38.000(tridhjetë e tetë mijë) lek;

4. Revokim Kontrate Nr. ***Rep, Nr.***Kol, datë 08.01.2020, Palët kanë kërkuar revokimin e Kontratës së Qirase Nr.*** Rep, Nr.***Kol, datë 09.05.2018, për një
ambient me sip.8365 m2 të dhënë me qira për një periudhë 3 vjeçare që fillonte 01.05.2018 dhe përfundonte 30.07.2021.
Të dy palët deklarojnë se duke filluar nga 31 Janari 2020 kontrata me kërkesën e qiramarresit zgjidhet me mirëkuptim ndërmjet tyre. Palët nuk kanë detyrime
ndaj njëri tjetrit;

5. Kontratë Qiraje Nr. *** Rep, Nr.*** Kol, datë 11.03.2019, Qiradhënësi është pronar  i një apartamenti ndodhur në Rr.”D.Bosko”, sipas çertifikatës për vërtetim
pronesie Nr.***, apartamenti me Nr. pasurie ***+N**, Vol.**, faqe ***, ZK.*** me sipërfaqe 76 m2. Ambienti jepet me qira për aktivitet “Video Games lodra për
fëmijë” për një periudhe e tre vjeçare që fillon nga data 01.02.2019 e mbaron në 31.01.2021, Qiraja mujore 50.000(pesëdhjetë mijë) lek;

6. Kontratë Qiraje Nr.***Rep, Nr.***Kol, datë 15.02.2017, Qiradhënësi është pronar i një apartamenti të ndodhur në Rr.”D.Bosko” (në bazë të Deklaratës noteriale
Nr.*** Rep, Nr.*** Kol datë 30.10.2015 redaktuar nga notere V. S.), Apartamenti “**” kati i gjashtë seksioni III me sip 57 m2. Ambienti jepet me qera për banim
familjar për një periudhë e dy vjeçare që fillon nga data 01.02.2017 e mbaron në 31.01.2019, Qiraja mujore 20.000 (njëzet mijë) lek;

7. Kontratë Qiraje Nr.***Rep, Nr.821 kol, datë 15.11.2018,  Qiradhënësi është pronar i një apartamenti të ndodhur në Rr.”D.Bosko”, hyrja *, apartamenti nr.*, në bazë
të çertifikatës së pronësisë Nr.1454605, Pasuria nr.9/835+4-7, vol44, fq.92 ZK8330, me sip 67,95  m2. Ambienti jepet me qera për ta përdorur për aktivitet tregetar
për një periudhë 4 vitesh që fillon nga data 01.10.2018 e mbaron më 30 shtator 2022, Qiraja mujore 20.000(njëzet mijë) lek;

8. Kontrate Qiraje Nr.***Rep, Nr.***Kol, datë 29.05.2018,  Qiradhënësi është pronar i një apartamenti të ndodhur në Rr.”D.Bosko”, në bazë të Certifikatës së pronësisë
Nr.1457056, dt.15.02.2017, apartament me nr Pasurir 9/835+3-6, kati i parë hyrje 3 ap.6 me sip 83.65m2. Ambienti jepet me qera për ta përdorur për aktivitet
fizioterapi  për një periudhë 3 vjeçare  që fillon nga data 01.05.2018 e mbaron me 30 qershor 2021, Qiraja mujore 38.000(tridhjetë e tetë mijë) lek;

9. Kontrate Qiraje Nr. *** Rep, Nr.*** Kol, datë 19.09.2017,  Qiradhënësi është pronar i një apartamenti të ndodhur në Rr.”D.Bosko”, në bazë të certifikatës së
pronësisë Nr.****, datë 15.02.2017, apartament me Nr.Pasurir ***+*-*, kati i parë, hyrje * apartamenti *, me sipërfaqe 83.65m2. Ambienti jepet me qera për ta
përdorur për aktivitet fizioterapi  për një periudhë 3 vjeçare  që fillon nga data 01.05.2018 e mbaron më 30 Qershor 2021, Qiraja mujore 38.000(tridhjetë e tetë
mijë)lek;

10. Revokim Kontrate Nr.*** Rep., Nr.*** Kol, datë 11.12.2017, palët kanë kërkuar revokimin e Kontratës së qirasë Nr.*** Rep., Nr.***Kol, datë 19.09.2017, për
një ambient me sipërfaqe 83.65 m2 të dhënë me qira për një periudhë 1 vjeçare që fillonte 01.08.2017 dhe përfundonte 31.07.2018,  me qera mujore 38.000(tridhjetë
e tetë mijë) lek. Të dy palët deklarojnë se duke filluar më datë 30 nëntor 2017 kontrata me kërkesë të qiramarresit zgjidhet me mirëkëputim ndërmjet tyre. Palët
nuk kanë detyrime ndaj njëri tjetrit;

11. Kontrate Qiraje Nr. ***Rep, Nr.***Kol, datë 12.07.2017,  Qiradhënësi është pronar i një apartamenti të ndodhur në Rr.”D.Bosko” në bazë të deklaratës Nr.***Rep,
Nr.***Kol, datë 30.10.2015, apartamentin A/* me sipërfaqe 50.84 m2.Ambienti jepet me qira për një periudhë gjashtë mujore për banim duke filluar 10.07.2017
deri më 09.01.2018, Qiraja mujore 10.000(njëqind mijë) lek;

12. Kontrate Qiraje Nr.***Rep, Nr.***Kol, datë 10.02.2016, Qiradhenesi është pronar i një apartamenti të ndodhur Rr.”D.Bosko” me sip.91.5 m2 ndodhur në Tiranë,
Godina * dhe * kate, seksioni III, kati i shtatë. Ambienti jepet me qira për një periudhë 3 vjeçare duke filluar nga 17 janar 2016 deri me 16 janar 2019, qiraja mujore
100(njëqind) euro;

13. Kontratë Qiraje Nr.***Rep, Nr.***Kol, datë 04.06.2016, Qiradhënesi është pronar i një ambienti të ndodhur në Rr.”Don Bosko”, në bazë të kontratës Nr.***Rep.,
Nr.*** Kol, datë 31.12.2008 redaktuar nga notere R. S., apartament nr.*, (***) me sip.67.94 m2 (Zona 9/3) seksioni 4, kati i parë.Ambienti jepet me qira për një
periudhë 3 vjeçare duke filluar nga 01.06.2016 dhe mbaron më 31.05.2019, Qiraja mujore 30.600(tridhjetë mijë e gjashtëqind) lek;

14. Kontratë Qiraje Nr. ***Rep, Nr.*** Kol, datë 17.03.2016, Qiradhënësi ështe epronar i një ambienti të ndodhur në Rr.Don Bosko, në bazë të kontratës Nr.***Rep,
Nr.***Kol, datë 31.12.2008,  Dyqan D-**me sip 79 m2. Ambienti jepet me qira për aktivitet bar-kafe –lloto, për një periudhe 2  vjeçare duke filluar nga 01.03.2016
dhe mbaron me 28.02.2018, qiraja mujore 36.000(tridhjetë e gjashtë mijë) lek;

15. Kontratë Qiraje  Nr.**Rep, Nr.** Kol, datë 12.01.2015, Qiradhënësi është pronar i një apartamenti  të ndodhur në Rr.”Don Bosko”, në bazë të kontratës Nr.***
Rep, Nr.***Kol, datë 30.10.2015,  Apartament A*/*, kati i parë seksioni III, me siperfqe 83.65 m2. Ambienti jepet me qera për ta përdorur për aktivitet për një
periudhë 1 vit duke filluar 01.08.2016-31.07.2017, qiraja mujore 38.000(tridhjetë e tetë mijë) lek;

16. Kontratë Qiraje Nr.***Rep.,Nr.** Kol., datë 22.01.2015, Qiradhënësi është pronar i një apartamenti  të ndodhur në Rr.”D.Bosko”, në bazë të kontratës Nr.*** rep.,
Nr.***Kol., datë 31.12.2008,  Apartament A/* kati * seksioni III, me sipërfqe 92 m2. Ambienti jepet me qera për ta përdorur për aktivitet për një periudhë 1 vit
duke filluar 20.01.2015-19.01.2016, qiraja mujore 10.000(dhjetë mijë) lek;

17. Kontratë Qiraje Nr. ***Rep., Nr.** Kol., datë 22.01.2015, Apartament A/* kati * seksioni III, me sipërfqe 92 m2. Ambienti jepet me qera për ta përdorur për
aktivitet për një periudhë 1 vit duke filluar 01.08.2015-31.07.2016, qiraja mujore 41.400(dyzetë e një mijë e katërqind)lek ;

18. Kontratë Qiraje  Nr. ***Rep., Nr.***Kol., datë 04.11.2014, Qiradhënësi është pronar i një apartamenti me sipërfaqe116.5m2 ndodhur në Tiranë, Rr.”D.Bosko”
Godina *,& dhe * kate, seksioni III, kati *. Ambienti jepet me qera për një periudhë 1 vjeçare duke filluar nga 07.11.2014-31.10.2015, qiraja mujore 270(dyqind e
shtatëdhjetë) euro;
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B.K., Z. K. (D.) midis dy vëllezër e një motër, dhe përfituar secili në 34% të
ndërtimit sipas pjesëve takuese të m2 në pronësi të secilit.

19. Kontrate Qiraje Nr.***Kol., Nr. ***Rep., Date 11.07.2014, Qiradhënësi është pronar i një ambienti  të ndodhur në Rr.”D.Bosko”, në bazë të Kontratës Nr.***Rep.,
Nr.***Kol., datë 31.12.2008,  dyqan D-**, me sipërfaqe 79 m2, Ambienti jepet me qera për ta përdorur për aktivitet bar-kafe-lloto për një periudhë 2 vjeçare duke
filluar 05.08.2014-04.08.2016, qiraja mujore 65.000(gjashtëqind e pesëdhjetë mijë) lek.

20. Kontratë Shitje Nr. *** Rep., Nr.*** Kol, datë 11.10.2012, Mbi kalimin te drejtash kunderjet shpërbimit, me shitës A. K.,  dhe blerës V. B., e cila blen Apartament
Nr.* kati * teknik me sipërfaqe 91.50m2 në shumën 69,000(gjashtëdhjetë e nëntë mijë) Euro;

21. Kontratë Shitje Nr.***Kol., Nr.*** Rep, datë 12.11.2012, Mbi kalimin të drejtash kunderjet shpërbimit, shitës A. K., blerës V. T. dhe pala miratuese e shitjes A.
J. dhe I. T., blen apartamentin Nr.* kati * teknik me sipërfaqe 95.5m2, në shumën 72.000(shtatëdhjetë e dy mijë) euro;

22. Kontratë Shitje Nr. ***Rep, Nr.***Kol, datë 13.11.2012 Mbi kalimin të drejtash kunderjet shpërbimit, shitës A. K., blerës H.S. dhe pala miratuese e shitjes A. J.
dhe I. T., blen apartament Nr.*/* kati * teknik me sipërfaqe 63m2, në shumën 40.950(dyzetë mijë e nëntëqind e pesëdhjetë) euro;

23. Kontratë Shitje Nr.***Rep., Nr.***Kol., datë 03.12.2013, Mbi Kalim të drejtash, e cila me Kontratën Nr.*** datë 11.10.2012, është përcaktuar shitja e apartamentit
Nr.*, kati i * teknik me sipërfaqe 91.50 m2. Kontrata mbetet e pa ndryshuar duke ju kaluar sipas dëshmis së trashëgimisë trashëgimtarëve të V. B., ku Pala 1: A.
K., Pala 2: E. Sh., E.D., A. D., me cilësinë e trashëgimtarëve ligjore të Violeta Brace, në shumën 69.000(gjashtëdhjetë e nëntë mijë)euro;

24. Kontratë Shitje Nr. ***Rep, Nr.***Kol, datë 03.07.2014, Mbi kalimin të drejtash kunderjet shpërbimit, blen apartament Nr.A* kati i * teknik me sipërfaqe 96 m2
dhe garazhd me nr.5 ndodhur ne katin -*(nëntokë), ku shitësi A. K. i shet blereses S. B., apartamentin në shumën 77,000(shtatëdhjetë e shtatë) euro;

25. Kontratë Shitje Nr. ***Rep., Nr.***Kol, datë 03.07.2017, në bazë të certifikatës  për Vërtetim Pronesie me Nr.*** të ZRPP Tiranë, datë 15.02.20217, vërtetohet
se A. K. është pronar i kësaj prone, apartament i ndodhur në Tiranë me sipërfaqe 86.02 m2 i Regjistrit me Nr.pasurie ***+*-** në Z.K. ***. Prona është e lirë nga
çdo hipotekë vendim gjykate kufizim.

26. Kartela e Pasurisë paraqitur nga pala shitëse tregon se është rivlerësuar në vlerën 10.000.000 (dhjetë milion) lek. Pala shitëse A. K., pala blerëse V. T., pala
miratuese e shitjes R. K., Kalimi kunderjet shpërblimit nga pala shitese tek pala blerëse e kësaj prone ndodhur në Tiranë me sipërfaqe 86.02 m2 i Regjistrite me
Nr.pasurie ***+*-** në Z.K. ***. Çmimi i shitblerjes, me marvëshje të përbashkët të dy palët kanë përcaktuar se çmimi për shitblerjen e pronës është
72.000(shtatëdhjetë e dy mijë) euro shumë e cila është shlyer terësisht me Kontratën kalim të drejtash kunderjet shpërblimit me Nr.*** Rep., Nr.***Kol., datë
12.11.2012.

27. Kontrate Shitje Nr. *** Rep., Nr.***Kol, datë 05.07.2017, në bazë të çertifikatës  për Vërtetim pronesie me Nr.*** të ZRPP Tiranë, datë 15.02.20217, vërtetohet
se A. K. është pronar i kësaj prone, Apartament i ndodhur në Tiranë me sipërfaqe 87.50 m2, Regjister me nr.pasurie ***+*-* në Z.K. **. Prona është e lirë nga çdo
hipotekë vendim gjykate kufizim.

28. Kartela e Pasurisë paraqitur nga pala shitese tregon se është rivlerësuar në vlerën 9.800.000(nentëmilion e tetëqind mijë) lek, pala shitese A. K., pala blerëse S. B.,
pala miratuese e shitjes R. K., bënë kalim kunderjet shpërblimit nga pala shitëse tek pala blerëse e kësaj pronë ndodhur në Tiranë me sipërfaqe 86.02 m2, Regjistër
me Nr.pasurie ***+*-* në Z.K. ***. Çmimi i shitblerjes, me marvëshje të përbashkët të dy palët kanë përcaktuar se çmimi për shitblerjen e pronës është
72.000(shtatëdhjetë e dymijë) euro. Vlera e shitblerjes prej shumës 72.000(shtatëdhjetë e dy mijë) euro është shlyer tërësisht me kontratën kalim të drejtash
kunderjet shpërblimit me Nr.***Rep, Nr.***Kol., datë 12.11.2012.

29. Kontratë Shitje Nr.***Rep., Nr.***Kol., datë 05.07.2017, në bazë të çertifikatës  për Vërtetim Pronësie me Nr.*** të ZRPP Tiranë, datë 15.02.20217, vërtetohet
se A.K. është pronar i kësaj prone, garazhd  i ndodhur në Tiranë me sipërfaqe 15.92 m2, Regjistër me Nr.pasurie ***+G* në Z.K. ***. Prona është e lirë nga çdo
hipotekë vendim gjykate kufizim.

30. Kartela e Pasurisë paraqitur nga pala shitese tregon se është rivlerësuar në vlerën 1.000.000(njëmilion) lek. Pala Shitëse A. K., pala blerëse S. B., pala miratuese e
shitjes R.K., Kontrata mbi kalim të drejtash kunderjet shpërblimit nga pala shitëse tek pala blerëse e kësaj prone ndodhur në Tiranë me sipërfaqe 15.92 m2, Regjistër
me nr.pasurie ***+G* në Z.K. ***. Çmimi i shitblerjes, me marvëshje të përbashkët të dy palët kanë përcaktuar se çmimi për shitblerjen e pronës është 5.000(pesë
mijë)euro.

31. Vlera e shitblerjes prej shumës 5.000(pesëmijë) euro është shlyer tërësisht me kontratën Kalim të drejtash kunderjet shpërblimit me Nr.***Rep., Nr.***Kol., datë
03.07.2014.

32. Kontratë Shitje Nr. ***Rep., Nr.*** Kol, datë 17.08.2017, në baze të çertifikatës  për Vërtetim Pronësie me Nr.*** të ZRPP Tiranë, datë 15.02.20217, vërtetohet
së A. K. është pronar i kësaj prone, apartament i ndodhur në Tiranë  Rr. “D.Bosko”, hyrja *, apartamenti **, me sipërfaqe 50.84 m2 , Regjistër me nr.pasurie
***+*-** në Z.K. ***. Prona është e lirë nga çdo hipotekë vendim gjykate kufizim.

33. Kartela e Pasurisë paraqitur nga pala Shitëse tregon se është rivlerësuar në vlerën 5.800.000(pesëmilion e tetëqind mijë) lek. Pala shitëse A. K., Pala blerëse V. Ç.,
Pala miratuese e shitjes R. K., bënë kalimi kunderjet shpërblimit nga pala shitese tek pala blerëse e kësaj prone ndodhur në Tiranë  Rr. “D. Bosko”, hyrja *,
apartamenti **,  me sipërfaqe 50.84 m2 i regj. Nr.pasurie ***+*-** në Z.K.***. Çmimi i shitblerjes, me marvëshje të përbashkët të dy palët kanë përcaktuar se
çmimi për shitblerjen e pronës është 41.600(dyzetë e një mijë gjashtëqind) euro.

34. Vlera e shitblerjes prej shumës 41.600(dyzetë e një mijë e gjashtëqind) euro është shlyer tërësisht me kontratën kalim të drejtash kunderjet shpërblimit me
Nr.***Rep, Nr.***Kol, datë 23.12.2010;

35. Kontratë Shitje Nr. ***Rep., Nr.***Kol, datë 29.06.2017, Shitësi  ka në pronësi pasuri të palujtëshme apartament banimi me sipërfaqe 50.24 m2 pronë e ndodhur
në shkallën * , kati *, apartamenti 46 Rr."D. Bosko"Tiranë, Z.K. ***, Nr.pasurie ***+*-** faqe **. Pasuria rivlerësohet në shumën 5,200,000 (pesëmilion e dyqind
mijë) lek me aplikim nr.*** datë 25.05.2017. Pala shitëse A. dhe R. K., pala blerëse N. Ç. dhe A. Ç. bënë kalimi kunderjet shpërblimit nga pala shitese tek pala
blerëse e kësaj prone ndodhur në Tiranë Rr. “D. Bosko”, Hyrja 3 ap.32,  me sipërfaqe 50.24 m2, Regjistër nr.pasurie ***+*-** në ZK ***. Palët deklarojnë se
blerësi ka paguar shumë prej 5,200,000(pesëmilion e dyqind mijë) lek, sipas deklaratës Nr.*** datë 29.06.2017.

36. Kontratë Shitje Nr. ***Rep.,Nr.***Kol., datë 07.09.2017, shitësi  ka në pronësi pasuri të palujtëshme apartament banimi me sipërfaqe 53.52 m2 pronë e ndodhur
në shkallën *, kati *, apartamenti **, Rr."D.Bosko" Tiranë, Z.K. ***, Nr.Pasurie ***+*-**, volum **, faqe **. Pasuria rivlerësohet në shumën
6,320,000(gjashtëmilion e treqind e njëzetë mijë) lek me aplikim nr.***, datë 25.05.2017. Pala shitese A. dhe R. K., pala blerëse A. dhe E. K., bënë kalimin
kunderjet shpërblimit nga pala shitëse tek pala blerëse e kësaj prone ndodhur në Tiranë  Rr. “D.Bosko”, hyrja *, apartamenti **, me sipërfaqe 53.52 m2, Regjistër
Nr.Pasurie ***+*-**volume **, faqe ** në Z.K. ***. Palët deklarojnë se blerësi ka paguar shumën prej 6,320,000(gjashtëmilion e treqind e njëzetë mijë)lek, sipas
deklaratës Nr.***, datë 06.09.2017;

37. Kontratë Shitje Nr. ***Rep, Nr.***Kol, datë 12.10.2017, Shitësi  ka në pronësi  pasuri të palujteshme apartament banimi me sipërfaqe 103.36 m2, pronë e ndodhur
në shkallën nr.*, kati *, apartamenti 10 Rr. "D.Bosko" Tiranë, Z.K. ***,  Nr.Pasurie ***+*-** volume **, faqe **. Pasuria rivlerësohet në shumën
10,920,000(dhjetëmijë e nëntëqind e njëzetë mijë) lek me aplikim nr.***, datë 25.05.2017. Pala shitëse A. dhe R. K., Pala blerëse A. dhe Xh. H., bëhet kalimi
kunderjet shpërblimit nga pala shitese tek pala blerëse e kësaj prone ndodhur në Tiranë  Rr. “D. Bosko”, në shkallën nr.*, kati *, apartamenti **, Z.K. ***,
Nr.Pasurie ***+*-** volume **, faqe **. Palët deklarojnë se blerësi ka paguar shumën prej 10,920,000(dhjetë milion e nëntëqind e njëzetë mijë) lek, sipas
deklaratës Nr.***, datë12.10.2017;

38. Kontrate Shitje Nr. ***Rep., Nr.***Kol, datë 27.10.2017, Shitësi  ka në pronësi   pasuri të palujtëshme apartament banimi me sipërfaqe 53.52 m2 pronë e ndodhur
në shkallën nr.*, kati *, apartamenti *, Rruga "D. Bosko" Tirane, Z.K. ***, Nr.Pasurie ***+*-* volume **, faqe **. Pasuria rivlerësohet në shumën
6,400,000(gjashtëmilion e katërqind mijë) lek me aplikim nr.***, datë 25.05.2017. Pala shitese A. dhe R. K., Pala blerëse C. Xh., bënë kalimin kunderjet shpërblimit
nga pala shitese tek pala blerëse e kësaj prone ndodhur në Tiranë  Rr.”D. Bosko”, në shkallën nr.*, kati *,, apartamenti *, Z.K. ***,  Nr.Pasurie **+*-* ,Volimi **,
faqe **. Palët deklarojnë se blerësi ka paguar shumën prej 6,400,000(gjashtëmilion e katërqind mijë) lek, sipas deklaratës Nr.***, datë 27.10.2017
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 Komisioni gjithashtu verifikoi edhe kontratat e qerave të lidhura me shtetas të
ndryshëm nga ku konstatoi se bazuar në kushtet kontraktore, detyrimi për pagimin
e tatimit të qerasë, është në ngarkim të qeramarrësve.

IV-E TË ARDHURA NGA INTERESA BANKARË

Subjekti ka deklaruar:

 Interesa të patërhequra në vlerën 527.391(pesëqind e njëzetë e shtatë mijë treqind
e nëntëdhjetë e një) lek.

Burimi i krijimit: Depozita me afat me vlerë 10.000.000 (dhjetë milion) lekë e çelur në
03/2014, interesat e të cilës janë maturuar përkatësisht në datat 10.03.2018, 11.03.2019 dhe
11.03.2020.
527.391 (pesëqind e njëzet e shtatë mijë e treqind e nëntëdhjetë e një) Lekë.

Bashkëlidhur deklaratës Vetting subjekti ka depozituar:

53. Ekstrakt Bankar marrë më datë 19.06.2020 nga Banka ***, subjekti Ersa Karaj ka patur
Llogarinë me Nr.***, ku rezultojnë interesa kreditore për vitet 2015-2016-2017-2018-2019
dhe 2020.

54. Të ardhurat nga interesat e depozitës me afat të maturuara dhe të tërhequra sipas datave të
mëposhtme:

13/03/2015 399.500(treqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e pesëqind)lek
17/03/2016 400.300(katërqind mijë e treqind)lek
13/03/2017 203.600 (dyqind e tre mijë e gjashtëqind) lek, në total 1.003.400 (njëmilion

e tremijë e katërqind)lek.

55. Të ardhurat nga depozita me afat (e çelur në datë 11.03.2014) prej 10.000.000 (dhjetë milion)
lekë dhe interesat e maturuara por të patërhequra sipas datave të renditura më poshtë:

10.03.2018 204.000(dyqind e katër mijë) lek
11.03.2019 161.500(njëqind e gjashtëdhjetë e një mijë e pesëqind) lek
11.03.2020 161.891(njëqind e gjashtëdhjetë e një mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e një)lek,

në total 527.391 (pesëqind e njëzet e shtatëmijë e treqind e nëntëdhjetë e një) lek.

 HETIMI NGA KOMISIONI

56. Komisioni kërkoi informacion pranë Bankës ***, dhe me shkresën “Kthim Përgjigje” Nr.***
Prot, datë 07.04.2021, protokolluar pranë KJV-së, rezulton se subjekti ka përfituar interesa
kreditor përfituar nga depozita.
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Vitet Interesa Kreditore Tatim mbi interesin Shuma
2015 470,000 70,500 399,500
2016 471,041 70,656 400,385
2017 239,468 35,920 203,547
2018 240,000 36,000 204,000
2019 190,000 28,500 161,500
2020 190,420 28,563 161,857
Total 1,800,929 270,139 1,530,789

Në total subjekti ka përfituar interesa kreditorë në shumën bruto 1,800,929 (njëmilion e
tetëqindmijë e nëntë qind e njëzetë e nëntë) lek nga të cilat është mbajtur tatim mbi interesin në
vlerën 270,139(dyqind e shtatëdhjetë mijë e njëqind e tridhjetë e nëntë) lek dhe vlera neto interesa
kreditore në shumën 1,530.789 (një milion e pesëqind e tridhjetëmijë e shtatëqind e tetëdhjetë e
nëntë ) lek.

57. Nga ana e Relatores me email-in e datës 22.06.2021, është dërguar në adresën eletronike të
subjektit pytesori nr.2, ku ndër të tjera i është kërkuar “nese keni krijuar pasuri të
paluajtshme, të luajtshme, likuiditete, etj. nga periudha e deklarimit deri në momentin e
plotësimit të këtij pyetësori? Nëse PO, specifikoni”.

58. Në përgjigje të pyetësorit nr.2, protokolluar në KJV Nr.*** Prot., datë 07.07.2021 subjekti
ka sqaruar:

“Nga momenti i deklarimit deri në plotësimin e këtij formulari nuk kam krijuar asnjë pasuri
të paluajtshme apo të luajtshme.
Gjatë kësaj periudhe kam pasur vetëm ndryshime të gjendjes së likuiditetit në bankë,
përkatësisht në:
Llogarinë rrjedhëse të pagës së çelur në qershor 2020, ku gjendja në momentin e deklarimit
ka qenë 54.130 (pesëdhjetë e katërmijë e njëqind e tridhjetë) lekë, ndërkohë që në momentin
e plotësimit të këtij pyetësori është 155.447 (njëqind e pesëdhjetë e pesëmijë e katërqind e
dyzet e shtatë) lekë;
Llogarinë e interesave (të patërhequra) të krijuara nga depozita me afat, ku gjendja e
deklaruar ka qenë 527.391 (pesëqind e njëzet e shtatë mijë e treqind e nëntëdhjetë e një)
lekë, ndërkohë që në mometin e plotësimit të këtij pyetësori është 588.533 (pesëqind e
tetëdhjetë e tetëmijë e pesëqind e tridhjetë e tre) lekë”.

 Sa më lart, Komisioni konkludon se përputhen deklarimet e subjektit me
verifikimet e kryera për të ardhurat e përfituara nga interesat bankarë.

 Subjekti ka bërë deklarim të saktë lidhur me të ardhurat e përfituara nga
interesat bankarë.

IV- F: DEKLARIMI I TË ARDHURAVE NGA PUNËSIMI:
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Subjekti ka deklaruar :

 Të ardhurat nga paga neto: 3/2013 -7/2013 Sekretaria teknike KQZ në vlerën
131.050(njëqind e tridhjetë e një mijë e pesëdhjetë) lek;

 Të ardhura nga paga neto: 4/2014-11/2015 si specialiste në Burimet Ekonomike të Njësisë
Administrative Nr.8 Bashkia Tiranë në vlerën 611.250(gjashtëqind e njëmbëdhjetë mijë e
dyqind e pesëdhjetë) lek;

 Të ardhura pagesë papunësie:11/2015-4/2016 nga Drejtoria Rajonale e Shërbimit
Kombëtar të Punësimit 39.680(tridhjetë e nëntë mijë e gjashtëqind e tetëdhjete) lek;

 Të ardhura të përfituara nga leja e lindjes 203.100(dyqind e tremijë e njëqind) lek
( 18/4/2016 -20/4/2017 );

 Llogari rrjedhëse çelur në 6/2020 të ardhurat nga paga si punonjëse në SHÇBA, 54.130
(pesëdhjetë e katër mijë e njëqind e tridhjetë)lek;

 Kartë e parapaguar General Purpose, 8.754(tetëmijë e shtatëqind e pesëdhjetë e katër) lek.

 HETIMI NGA KOMISIONI

Për periudhën 03/2013-07/2013 Sekretaria Teknike në Komisionin Qëndror të Zgjedhjeve në
shumën 131.050 (njëqind e tridhjetë e një mijë e pesëdhjetë) lek.

59. Komisioni kërkoi informacion pranë Bankës ***, si dhe nga informacioni i depozituar nga
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve me shkresën Nr.***, datë 18.8.2021 rezulton historiku
i punësimit për periudhën 3/2013-7/2013 me pagë bruto = 131,344(njëqind e tridhjetë e një
mijë e treqind e dyzetë e katër) lek.

60. Po ashtu edhe nga ISSH me shkresën Nr.***, datë11.03.2021, Komisioni është informuar
nga sistemi informatik për periudhën e punësimit dhe pagesave dhe kontributeve të paguara
përgjatë angazhimit në KQZ ku ka përfituar të ardhura Mar 2013 – Korrik 2013 (për rreth 5
muaj ).

61. Me shkresën “Kthim Përgjigje” Nr.*** Prot., datë 07.04.2021, është përcjell materiali mbi
tabelat përmbledhëse dhe ekstraktet mbi llogarinë rrjedhëse të subjektit Ersa Karaj hapur në
vitin 2013 në monedhën Lek.

 Për periudhën 04/2014 - 11/2015 Paga neto si specialiste në Burimet Ekonomike të
Njësisë Administrative Nr.8, Bashkia Tiranë në shumën 611.250 (gjashtëqind e
njëmbëdhjetë mijë e dyqind e pesëdhjetë) Leke.

 HETIMI NGA KOMISIONI :

62. Trupa Vlerësuese pasi kërkoi informacion nga bankat e niveleve të dyta, ka konstatuar se me
shkresën “Kthim Përgjigje” Nr. *** Prot., datë 09.03.2021 hyrje në protokollin e KJV,
nga :“*** Bank”  vihet në dipozicion ekstrakti  bankar ku konfirmohet se Ersa Karaj është
pagamarrëse për periudhën 2014/2015. Rezulton se llogaria është hapur më datë 11.03.2014
dhe mbyllur më datë 19.06.2020.
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Situacioni Financiar për periudhën 2014/2015

Periudha Pershkrimi Balanca Periudha Pershkrimi Balanca
02/05/2014 paga prill 29.878 09/01/2015 paga dhjetor 30.809
03/06/2014 paga maj 30.809 04/02/2015 paga janar 30.809
04/07/2014 paga qershor 30.809 03/03/2015 paga shkurt 30.809
05/08/2014 paga korrik 30.809 05/05/2015 paga mars 30.961
02/09/2014 paga gusht 30.809 02/06/2015 paga prill 30.961
03/10/2014 paga shtator 30.809 03/07/2015 paga maj 30.961
04/11/2014 paga tetor 31.394 26/08/2015 paga qershor 30.960
02/12/2014 paga nentor 31.130 16/09/2015 paga korrik 32.649

total 246.447 12/10/2015 paga gusht 33.614
04/11/2015 paga shtator 33.614
09/12/2015 paga tetor 17.234

total 333.381

Për periudhën 2014/2015 referuar situacionit bankar, subjekti ka patur në total 579,828 ( pesëqind
e shtatëdhjetë e nëntëmijë e tetëqind e njëzet e tetë) lek.

63. Në përgjigje të shkresës Nr.*** Prot, datë 13.09.2021 hyrje në protokollin e KJV, nga ana e
Bashkisë Tiranë, Njësia Administrative Nr.8, është përcjell informacioni mbi punësimin e
ish punonjëses Ersa Karaj, pranë kësaj njësie administrative për periudhën 02.04.2014 deri
më 10.11.2015 me detyrë Specialiste në Sektorin e Burimeve Ekonomike. Bashkëlidhur
shkresës është përcjellë Kontrata individuale e punës Nr.*** Prot., datë 02.04.2014, Vendmi
Nr.*, datë 02.04.2015 për emërimin e përkohshëm të Ersa Karaj dhe Urdhër Nr.**, datë
10.11.2015 “Revokim të aktit të Emërimit në Detyrë”, mbi përfundimin e kontratës së punës
dhe ndërprerjeve financiare.

64. Nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve me shkresën Nr.***, datë 18.8.2021, Komisioni
informohet për pagat dhe periudhat e punësimit sa më lart në Bashkinë Tiranë, Njësia
Administrative Nr.8.

65. Nga ISSH, Komisioni përmes informacionit me shkresë Nr.*** Prot., datë 11.3.2021,
informohet për periudhën e punësimit në Njësinë Bashkiake nr.8 dhe pagat e përfituara dhe
kontributet e derdhura nga Prill 2014 deri më nëtor 2015 (20 muaj).

 Komisioni konstaton se vërtetohen deklarimet e subjektit me të dhënat e këtij
institucioni, me ekstraktet bankare si dhe me vërtetimet e institucioneve ku ka punuar
subjekti.

 Për periudhën 11.2015-04.2016 Pagesë Papunësie nga Drejtoria Rajonale e
Shërbimit Kombëtar të Punësimit në shumën 39.680 (tridhjetë e nëntë mijë e
gjashtëqind e tetëdhejtë) lek.

 HETIMI NGA KOMISIONI

66. Në përgjigje të pyetësorit nr.2, protokolluar në KJV me Nr.***Prot., datë 07.07.2021 subjekti
ka depozituar : Vërtetim për bazën e vlerësueshmërisë dhe pagën neto mesatare, lëshuar nga
Shërbimi Kombëtar i Punësimit ku Ersa Karaj për periudhën 13 Nëntor 2015 deri më 17 Prill
2016, ka përfituar të ardhura dhe derdhur kontribute:
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 Për periudhën 10.18.04.2016 – 20.04.2017 Përfitimi nga Leja e Lindjes ne
shumën 203.100(dyqindetremijë njëqind) lekë.

 HETIMI NGA KOMISIONI

67. Në përgjigje të pyetësorit Nr.2, protokolluar në KJV me Nr. *** Prot., datë 07.07.2021,
subjekti ka depozituar: Vërtetim lëshuar nga Drejtoria e Sigurimeve Shoqërore, ku vërtetohet
se Ersa Karaj është trajtuar me barrë lindje pranë DRTSSH Tiranë, nga data 18.04.2016-
20.04.2017, konkretisht:

Viti 2016-2017 vlera në lek % Shuma

ditët
156

947
80 118.185

154 50 72.919

shpërblimi 12.000

TOTAL 203.104

 TË ARDHURA NGA PAGA SI PUNONJËSE E SHÇBA

Sipas të dhënave të ekstraktit bankar të subjektit në llogarinë bankare i akreditohet paga që nga
data 02.07.2020-14.12.2020. Rezulton se për këtë periudhë ka përfituar të ardhura:

Viti 2015 Viti 2016

Muaji Paga Bruto Paga Neto Muaji Paga Bruto Paga Neto
Nëntor 4.110 4.110 Janar 6.850 6.850
Dhjetor 6.850 6.850 Shurt 6.850 6.850
Total 10.960 Mars 8.786 8.786

Prill 6.233 6.233
Total 28.719

Data Paga veshje
speciale Balanca Total

02/07/2020 paga qershor 54.129,63

04/08/2020 paga korrik 68.903

02/09/2020 paga gusht 68.903

02/10/2020 paga shtator 68.903

03/11/2020 paga tetor 68.903

02/12/2020 paga nentor 68.903
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68. Nga ana e relatores së çështjes, më datë 30.06.2021, është dërguar në adresën elektronike të
subjektit pyetësori nr.2, ku ndër të tjera i është kërkuar të depozitohen pagat për periudhën
14.12.2020 e në vazhdim.

Në protokollin e KJV është depozituar nga subjekti materiali “Përgjigje pyetësori nr.2”
protokolluar me Nr.*** Prot., datë 07.07.2021, ku janë paraqitur pagat për periudhën e
punësimit të kërkuar pranë SHÇBA.Vërtetim page me Nr.***Prot., datë 05.07.2021, ku
evidentohen të ardhurat për periudhën Janar deri Korrik 2021.

Muaji
Viti 2021

Paga bruto Paga neto
Janar 85,756 68,903

Shkurt 85,756 68,903
Mars 84, 197 67,721
Prili 85,756 68,903
Maj 85,756 68,903

Qershor 85,756 68,903
Korrik 85,756 68,903
Gusht

Shtator
Tetor

Nentor
Dhjetor

Paga neto 598,733 481,139
Shpërblim

Trajtimi me pagë për veshmbathje

TOTALI 598,733 481.139

IV-H : SHPENZIME DHE DETYRIME

Subjekti ka deklaruar se nuk ka detyrime.

1. Shpenzime:

69. Shpenzime për drita OSHEE Nr.Kontrate *****, për periudhën 06/2019-06/2020,  94.660
(nëntëdhjetë e katërmijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë) lek;

70. Shpenzime për ujë UKT Nr.Kontrate ******-* për periudhën 05/2019 — 05/2020,  16.530
(gjashtëmbëdhejtëmijë e pesëqind e tridhjetë) lek;

71. Internet abonim 1 vjeçar 21.810 (njëzet e njëmijë e tetëqind e dhjetë) lek;

14/12/2020 42.878

Total
42.878 398.644,63 441.522,63
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72. Shpenzime vjetore për dy numra telefoni: 069 690 xxxx 19,200 (nëntëmbëdhjetë mijë e
dyqind) lekë dhe 069 21 1 xxxx 10.800 (dhjetëmije e tetëqind) lek;

73. Duke filluar nga muaji dhjetor 2019 pagesat e telefonit me numër 06921 xxxx mbulohen nga
puna e bashkëshortit (FSHF), 163.000 (njëqind e gjashtëdhjetë e tremijë) lek.

 Shpenzimet për Udhëtime, subjekti ka deklaruar:

 9.10.2017 – 15.10.2017 Udhëtim personal në Torino, Itali për arsye mjekësore: diagnozë
prenatale.

 11.11.2017 — 18.11.2017 Udhëtim me djalin L. Xh. në Torino, Itali për vizitë obstetrike.
 23.01.2018 — 27.03.2018 Udhëtim me djalin L. Xh. dhe mamanë R. K. në Torino, Itali,

për arsye familjare. Shpenzimet e biletave të mbuluara nga familja origjinës.
 06.02.2018 — 17.02.2018 Udhëtim familjar i bashkëshortit E. Xh. në Torino, Itali.
 14.04.2018 — 21.04.2018 Udhëtim me djalin I. Xh. për arsye mjekësore: kontroll dhe

vaksinim pa pagesë pasi djali ka lindur në Itali.
 19.05.2018 — 22.05.2018 Udhëtim me djalin I. Xh. për vaksinimin e dytë të djalit; pa

pagesë.
 16.05.2019 — 23.05.2019 Udhëtim familjar në Torino, Itali.

Subjekti ka deklaruar se:  “të gjitha shpenzimet e biletave dhe vizitave mjekësore (përveç
rasteve të cituara ndryshe) për udhëtimet e sipërpërmendura janë mbuluar nga të ardhurat
dhe kursimet personale të miat dhe të bashkëshortit, ndërsa të gjitha shpenzimet për qëndrim
janë mbuluar nga motra dhe familja e saj. Akomodimi është bërë në familjen e motrës në
adresën Via “******” no.*/**, To, Itali.”

 24.12.2019 — 28.12.2019 Udhëtim me djemtë L. dhe I. për Krishtlindje tek motra në
Torino, Itali. Shpenzimet e mbuluara nga familja e origjinës dhe familja e motrës në
adresën Via “**** ***” no.*/**, To, Itali.

 29.11.2019 — 1.12.2019 Udhëtim familjar në Prizren, Kosovë. Akomodimi tek të afërmit.
 08.08.2019 — Udhëtim një ditor në Shën Naum, Maqedoni. Shpenzime të mbuluara nga

familja e bashkëshortit.
 23.07.2018 — 30.07.2018 Pushime familjare në Turqi, së bashku me nënën, babain dhe

motrën. Shpenzime të mbuluara nga familja e origjinës.
 Udhëtime të tjera të bashkëshortit për arsye pune, shpenzimet e të cilave janë mbuluar

totalisht nga vendi i punës (Federata Shqiptare e Futbollit), (bashkëlidhur Raporti personal
i nxjerrë nga Tims) 0 (zero) lek.

 HETIMI NGA KOMISIONI

OSHEE UKT INTERNET 1 vit Telefona

94.660 16.530 21.810 173.800

Total
306.800
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74. Komisioni kërkoi  informacion pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit e cila
me shkresën “Kthim Përgjigje” Nr.*** Prot., datë 17.03.2021 hyrje në protokollin e KJV, ka
përcjell infomacion të detajuar mbi hyrje-dalje nga territori shqiptar, pikën e kalimit kufitar,
automjetin, linjën e përdorur si dhe çdo e dhënë tjetër të regjistruar në modulet e TIMS, (e
dhëna është përcjell bashkëlidhur shkresës).

75. Nga ana e Relatores me email-in e datës 22.06.2021, është dërguar në adresën eletronike të
subjektit pyetësori nr.2, ku ndër të tjera subjektit i është kërkuar informacion për zotëruesit
e automjeteve që ka udhëtuar në kufi, lidhjen me ta dhe qëllimi i udhëtimit të përbashkët si
dhe të paraqesë kostot e udhëtimit për çdo vit përfshirë biletat dhe vizitat mjekësore në rast
pagesash si dhe dokumentet që vërtetojnë adresën e banimit /rezidencën e motrës në Itali ku
qëndron në raste të vizitave në këtë shtet.

Në përgjigje të pyetësorit nr.2, protokolluar në KJV Nr.*** Prot., datë 07.07.2021 subjekti ka
sqaruar:

a. “Automjeti me Targa CN *** BT zotërohet nga Znj.T. R., vjehrra e motrës sime me
rezidencë në Torino, Itali. Në datat 17.08.20015 — 23.08.2015 unë dhe bashkëshorti kemi
bërë një udhëtim turistik me destinacion Kroacinë me këtë automjet, së bashku me këta
persona: P. (K.j) R.(motra ime), A. M. R. (bashkëshorti i motrës), M. (R.) R. (kunata e
motrës sime) dhe L. R. (bashkëshorti i kunatës së motrës sime). Bashkëlidhur kopje e
çertifikatës së automjetit me Targa CN *** BT.

b. Autovetura me Targa TR *** T zotërohet nga babai im, A. K.. Në muajin gusht të vitit
2014 unë dhe bashkëshorti kemi bërë një udhëtim në Kosovë për një event festiv me babain
A. K..

c. Në muajin korrik të vitit 2012, unë sëbashku me nënën R. K.dhe motrën P. K., kemi
udhëtuar në Kosovë me një taksi të rastit me Targa KU *** A. Nuk disponojmë asnjë
informacion mbi zotëruesin e këtij automjeti.

Subjekti ka paraqitur shpenzimet e kryera :

VITI
Periudha e udhëtimit

në
Torino, Itali

Përshkrimi/arsyeja
Kosto sipas

udhëtimit (në
Euro)

TOTAL
SHPENZIME
UDHËTIMI
VJETORE

2017

9/10/2017
15/10/2017

Udhëtim personal; Arsye
mjekësore: diagnozë prenatale.

355

770
11/11/2017
18/11/2017

Udhëtim me djalin L.
Xh.; vizitë obstetrike. 415

2018

23/01/2018
27/03/2018

Udhëtim me djalin L. dhe nënën R.
K.; Shpenzimet e biletave të
mbuluara nga familja origjinës.

400

1180
06/02/2018
17/02/2018

Udhëtim i bashkëshortit E. Xh.. 220

14/04/2018
21/04/2018

Udhëtim me djalin I. Xh.;
kontrolli dhe vaksinimi: pa pagesë 270

19/05/2018
22/05/2018

Udhëtim me djalin I. Xh. për
vaksinimin e dytë të djalit: pa pagesë. 290

2019 16/05/2019
23/05/2019

Udhëtim familjar në Torino, Itali. 550 550

Vlera total e shpenzimeve në EURO 2500 2500
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d. “... përllogaritja e këtyre vlerave është bërë duke u bazuar në: të dhënat dhe
informacionin e marrë nga agjensia në të cilën kam rezervuar biletat e avionit (pagesat
janë kryer në cash), në koston e vizitave mjekësore të kryera në spital në Torino, Itali, si
edhe ndonjë shpenzim tjetër ditor. Kostot e akomodimit dhe qëndrimit janë mbuluar
tërësisht nga motra dhe familja e bashkëshortit të saj në adresën Via “****  ***” 3/12,
Torino, Itali. Bashkëlidhur gjeni kopje të një bilete avioni, të dhëna sipas agjesisë për
çmimet/detajet e disa biletave nga të cilat jam referuar për Ilogaritjen e kostos së biletave
për çdo udhëtim, një ftesë (lettera di invito) nga Znj.T. R, vjehrra e motrës sime, si edhe
kopje të kartave të identitetit të motrës dhe Znj.T. R ku përcaktohet adresa e qëndrimit në
Itali”.

Bashkëlidhur subjekti ka depozituar dokumentacionin:

 “Lettera di Invito”, ku shtetase T.R shtetase shqiptare, banuese ne Torino, me nr. Tel dhe
adresë banimi Via “I**** V***” */** Torino , ka ftuar për motive turistike Ersa Karaj për
periudhën 14.04.2018 deri më 21.04.2018, bashkëlidhur Karta e Identitetit të Shtetases T.
R Nr.****, e vlefshme 24.07.2021 dhe Karta e Shëndetit e saj, e vlefshme deri më
31.12.2022.

 Kartë identiteti dhe kartë shërbimesh shëndëtsore të P.K., motra e subjektit që jeton në Itali
 Çertifikatë Automjeti në pronësi të T.R Nr.10/A******J
 Biletë udhëtimi Nr. Cod P***J2, datë rezervimi 09.05.2018 me persona udhëtues Ersa

Karaj dhe I. Xh., udhëtimi për periudhën 19.05.2018 deri më 22.05.2018, bileta në shumën
261.11 (dyqind e gjashtëdhjetë e një ) euro.

76. Komisioni, pasi mori në konsideratë deklarimet dhe të dhënat sqaruese në pyetësorin nr.2,
ka bërë përllogaritjen e shpenzimeve për vitet përkatëse në valutën Euro dhe sipas kursit të
këmbimit Zyrtar të Bankës së Shqipërisë, referuar sipas tabelës si më poshtë:

VITI Periudha e
udhëtimit Përshkrimi/arsyeja

Kosto sipas
udhëtimit (në

Euro)

Kursi i
Këmbimit)

BSH

Shuma në
Lek

2017

9/10/2017 Udhëtim personal; Arsye mjekësore:
diagnozë prenatale. 355 133,85 47.517

15/10/2017
11/11/2017 Udhëtim me djalin L.

415 133,34 55.336
18/11/2017 Xh.; vizitë obstetrike.

2018

23/01/2018

400 133,55 53.42027/03/2018
Udhëtim me djalin L. dhe nënën R. K.;
Shpenzimet e biletave të mbuluara nga
familja origjinës.

06/02/2018 Udhëtim i bashkëshortit E. Xh. 220 133,26 29.31717/02/2018

14/04/2018 Udhëtim me djalin I. Xh.; kontrolli dhe
vaksinimi: pa pagesë 270 129,34 34.922

21/04/2018
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19/05/2018
22/05/2018

Udhëtim me djalin I. Xh.për vaksinimin e
dytë të djalit: pa pagesë. 290 127,17 36.879

2019 16/05/2019
23/05/2019 Udhëtim familjar në Torino, Itali. 550 123,09 67.700

Vlera total e shpenzimeve në EURO/ LEK 2500 325.091

 Shpenzime të tjera për çerdhe/arsim,

Subjekti ka deklaruar:

2. Shpenzime për çerdhe 3 muaj 18.000 (tetëmbëdhjetë mijë) lekë dhe kopësht 6 muaj 42.000
(dyzet e dymijë) lek, total 60.000 (gjashtëdhjetë mijë)Lek;

 Tarifë vjetore e shkollimit të bashkëshortit E.Xhaferaj (Bachelor) 2018-2019 në vlerën
10.000 (dhjetëmijë) lek.

Rezulton se në deklaratë nuk ishte administruar asnjë provë dhe për këtë arsye, nga ana e relatores
në vijim të pyetsorit nr.2, dërguar subjektit i është kerkuar:

 Specifikoni periudhat e paguara dhe çdo vërtetim pagese lidhur me to.

77. Në përgjigje të pyetesorit, nga ana e Subjektit Ersa Karaj, protokolluar në KJV Nr.*** Prot.,
datë 07.07.2021 subjekti ka sqaruar:

- Periudhat, shpenzimet si dhe tarifat për kopësht e cerdhe, mënyrat e pagesës (cash)

78. Bashkëlidhur nga ana e Subjektit janë depozituar,

“Vërtetim” lëshuar nga Qëndra “******” Tiranë intitucion privat, ku vërtetohet se:
 I.Xh.(djali) ka qëndruar në këtë qëndër për periudhën Dhjetor 2019-Janar 2020 dhe ka

patur kosto financiare 18,000(tetëmbëdhjetë mijë)lek dhe,
 L.Xh(djali) në këtë qendër ka qëndruar për periudhën  Shtator 2019 deri Shkurt 2020 me

një pagesë totale 42,000(dyzetë e dy mijë) lek, pagesat rezultojnë të likujduara.

 Faturë për Arkëtim Bachelor viti akademik 2018-2019 Fakulteti Ekonomik, Universiteti
“Ismail Qemali” Vlorë, mbi tarifën e shkollimit datë 26.12.2018 në shumën 10.000(dhjetë
mije) lek, të bashkëshortit të subjektit.

Periudha Përshkrimi Vlera/lek
Dhjetor 2019/  Janar-Shkurt 2020 Cerdhe (djali 2 ) 18.000

Shtator 2019/ Shkurt   2020 Kopësht (djali 1) 42.000
2018 / 2019 Arsim Bachelor E. Xh 10.000
Total Shpenzime 70.000
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V. DEKLARIMI I BASHKESHORTIT TË SUBJEKTIT E. XH-PERSON I LIDHUR NË
KUPTIM TË LIGJIT 12/2018

Bashkëshorti i Subjektit ka deklaruar:

1. Bashkëpronar në pasurinë trashëgimore të apartamentit me sipërfaqe 84.5 M2, të përfituar
me kontratë privatizimi në masën 5/36 pjesë ideale të kësaj pasurie që ndodhet në adresën:
Rruga “Mine Peza”, pallati ***, Njësia Administrative Nr.*, Tiranë, Shqipëri.
Vlera 10.985.000 (dhjetë milion e nëntëqind e tetëdhjetë e pesë mijë) Lek.
(Vlera totale e apartamentit e llogaritur me çmimin mesatar referues të shitblerjes së
banesave; VKM nr. 168 dt.27.03.2019).

 Bashkëlidhur deklaratës:

 Çertifikatë për Vërtetim Pronesie, Zona Kadastrale Nr.***, Nr. Pasurie ***+*-**, volum
**, faqe ***, rruga “Mine Peza”, pallati ***, shkalla *, kati *, apartamenti **, sipërfaqe
84.5 m2.

 Kontratë Shitblerje, datë 19.8.1993 me palë shitëse Ndërmarrje Komunale Banesa Nr.3
Tiranë, dhe blerësa I.,N.,K. dhe N. Xh. NDK Banesa Nr.3 Tiranë, i shet blerësave
Apartamentin ndodhur në Rrugën “Mine Peza”, pallati ** shkalla *, apartamenti **, i
përbërë nga dy dhoma e një kuzhinë me aneks. Ky apartament i shitet blerësave në shumën
8,921(tetëmijë e nëntëqind e njëzetë e një) lek, të cilën blerësit e kanë likujduar në faturën
Nr.636, datë 2.7.1993.

 Kontratë për Privatizimin e Banesës (Formular 3), datë 1.7.1993

 HETIMI NGA KOMISIONI:

Komisioni kërkoi informacion ASHK dhe Zyrave Noteriale, si dhe ju drejtua vet subjektit.

Nga përgjigjet e administruara dhe të analizuara nga trupa e KJV, rezultoi se :

79. Nga përgjigjet e ardhura nga Agjencitë Shtetërore Vendore Kadastrale, Skrapar, Peqin,
Korçe, Pukë, Tropojë, Librazhd, Dibër, Has, Kurbin, Shkoder, Bulqize, Kukes, Malësi e
Madhe, Lezhë, Elbasan, Berat, Krujë, Pogradec, Fier, Durrës, Kamëz-Vorë, Gjirkostër,
Gramsh, rezulton se nga verifikimet e kryera në dokumentacion që diponohet pranë këtyre
zyrave Vendore të ASHK-së, nuk ka të regjistruar asnjë lloje pasurie të paluajtëshme.

80. Në zbatim të marrvëshjes lidhur midis KJV dhe ASHK, në zbatim të VKM nr.389, datë
13.05.2020 “Për miratimin e listës dhe të tarifave të shërbimeve kadastrale”, KJV me
personat e autorizuar prej saj nisi aplikimet on-line në sistemin e ASHK.
 Referuar  Aplikimit në sistemin digjital ASHK me Nr.22473, datë 16/08/2021, rezulton se

në emër të E. Xh. nuk ka pasuri të paluajtshme të rregjistruar në zyrat vendore në territorin
e Shqipërisë.

 Nga aplikimi me Nr.43899, datë 23.07.2021, rezulton se në emër të N. Xh., ( nëna ) ka
pasuri të paluajtëshme të regjistruar në Zonën Kadastrale ***, Nr.Psurie ***+*-**, volumi
**, faqe ***, ndodhur ne Rrugën “Mine Peza” Nr.***, Hyrje * Apartamenti **, Tiranë.



35

 Aplikimi me Nr.22368, date 26/07/2021, rezulton se në emër te L. Xhaferaj (vëllai i Eno
Xhaferaj), nuk ka pasuri te paluajtëshme të regjistruar në zyrat vendore në Territorin e
Shqipërisë.

81. Nga Regjistri Noterial për  E. Xh., N. dhe L. Xh., nuk rezultoi të kenë Kontrata apo Akte të
tjera Noteriale që të kenë kryer veprime shitje-blerje pasuri të luajtëshme apo të
paluajtëshme.

82. Gjithashtu për të verifikuar dhe saktësuar gjëndjen e pronësisë dhe mënyrën e llogaritjes së
vlerës së deklaruar për këtë pasuri të paluajtëshme të trashëguar, nga ana e relatores në vijim
të pyetsorit nr.2, dërguar subjektit i është kërkuar:

- Të shpjegojë dhe paraqesë dokumentacion justifikues lidhur me këtë pasuri
trashëgimore, pjesën përfituese dhe vlerën e llogaritur.

83. Në përgjigje të pyetësorit, nga ana e Subjektit Ersa Karaj, protokolluar në KJV Nr.*** Prot.,
datë 07.07.2021 ka sqaruar:

“Bashkëshorti E. Xh., ashtu si unë, në respekt të detyrës që unë ushtroj, por dhe në respekt
ndaj ligjit dhe transparencës, ka deklaruar në detaje çdo të dhënë që lidhet me gjendjen
tonë pasurore, gjendje kjo që në vlerësimin e tij dhe timin, nuk përmban vetëm pasurinë e
regjistruar në regjistrat përkatës publikë posaçërisht në emrat tanë, por edhe çdo pasuri
në pritje për tu regjistruar e prej së cilës mund të rrjedhin të drejta të natyrës pronësore.

Kjo ka qenë dhe arsyeja se përse pasuria "Apartament, me sipërfaqe 84.5 metër katror, në
adresën Rr. “Mine Peza”, Tiranë, është deklaruar nga bashkëshorti, për korrektësi ndaj
këtij procesi.
Lidhur me këtë pasuri, sqaroj se, në kohën e plotësimit të deklarimit, ai dhe familja e tij e
origjinës, ishin të gatshëm të ndërmerrnin veprime ligjore që kjo pasuri t'i nënshtrohej
trashëgimisë. Nga Ilogaritjet e bëra dhe konsulenca me ekspert të fushës, në momentin që
do të çelej kjo trashëgimi, në emër të bashkëshortit do të rezultonte pjesë takuese 5/36 e
kësaj pasurie; por deri në momentin deklarimit, për arsye familjare nuk ishte kryer asnjë
veprim konkret.
Në kuadër të transparencës dhe korrektësisë, bashkëshorti dhe unë kemi ndjekur të njëjtin
parim në pasqyrimin e vlerës totale të këtij apartamenti, i cili nuk i është nënshtruar
procesit të rivlerësimit të pasurisë nga organet kompetente, por është bërë thjeshtë një
Ilogaritje arithmetike duke iu referuar çmimit mesatar të shitblerjes së ndërtesave që
përdoren për qëllim banimi në Bashkinë Tiranë, për zonën 9/1 të njësisë administrative
nr.9 (sipas VKM-së nr. 168 dt.27.03.2019)”.

Bashkëlidhur subjekti ka depozituar Çertifikatë për vërtetim pronesie, Zyra e Regjistrimit
Tirana 1, ZK.***, Nr. pasurie ***+*-**, volumi **, faqe **, me adresë Rruga “Mine
Peza”, pallati **, shkalla *, kati *, apartamenti *, me sipërfaqe 84.5 m2, pronë në emër I.,
M., K. dhe N. Xh. dhe Kontratë për Privatizimin e Banesës datë 1.7.1993, sipas Formular
nr.3.

 Bashkëshorti i subjektit E. Xh. ka deklaruar:

84. Llogari Kursimi në Lek, e hapur në Dhjetor 2019
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Burimi i krijimit: Kalim periodik fondi nga llogaria e pagave në llogarinë e kursimit në
vlerë 35.000 (tridhjetë e pesë mijë)lek;

85. Llogari rrjedhëse në Euro
Burimi i krijimit: Transferta të Brendshme nga Federata Shqiptare e Futbollit për pagesa
dietash si Menaxher Ekipi, në vlerë 356 (treqind e pesëdhjetë e gjashtë)Euro;

86. Llogari rrjedhëse në Lek
Burimi i Krijimit: Paga neto nga Federata Shqiptare e  Futbollit si Kordinator Projekti
”Groë” në vlerë 47.095 (dyzet e shtatë mijë e nëntëdhjetë e pesë) lek.

Bashkëlidhur deklaratës, Subjekti ka depozituar Ekstrakt Bankar, llogaria në emër të E. Xh. me
Nr. ****, në monedhën Euro, marrë më datë 06.07.2020 nga *** Bank.
Ekstrakt Bankar me Nr.**** në emër të E. Xh. në monedha Lek, marrë më datë 06.07.2020 nga
*** Bank.

 HETIMI NGA KOMISIONI:

Komisioni kërkoi  informacion pranë bankave të niveleve të dyta dhe ka administruar:

87. Shkresa “Kthim përgjigje” Nr.*** Prot, datë 07.04.2021 hyrje në protokollin e KJV, nga ***
Bank, janë përcjell bashkëlidhur ekstraktet bankare, ku rezulton se E.Xh. është klient i
Bankes çelur llogarinë më Tetor 2012 dhe mbyllur më 06.03.2018, llogaria në monedhë Lek.

88. Shkresa “Kthim përgjigje” Nr.***Prot., datë 26.03.2021 hyrje në protokollin e KJV, nga ***
Bank, përcjell bashkëlidhur shkresës ekstrakt i bankës, ku rezulton se E.Xh. është klient i
Bankës çelur llogarinë më 30.07.2008 mbyllur me 03.05.2013, llogaria në monedhë Lek.

89. Shkresa “Kthim përgjigje” Nr.***Prot., datë 11.03.2021 hyrje në protokollin e KJV, nga
****, përcjell bashkëlidhur shkresës ekstrakt i bankës, ku rezulton se E. Xh. ka qënë klient
i Bankës çelur llogarinë më 09.11.2010 dhe mbyllur më 18.05.2012, llogaria në valutën Lek.

90. Shkresa “Kthim përgjigje” Nr.***Prot., datë 09/03/2021 hyrje në protokollin e KJV, nga
**** Bank, përcjell bashkëlidhur shkresës ekstrakt i bankës, ku rezulton se E. Xh. ka është
klient i Bankës  me llogari kursimi në monedhën Lek me nr. ***, hapur më 24 Dhjetor 2019;
Llogari rjedhëese për pagamarrës me Nr.***, hapur më 21 Nëntor 2017 dhe Llogari rrjedhëse
për pagamarrës më Nr.*** hapur më 24 dhjetor 2019 monedha Euro (llogari aktive).

 Bashkëshorti i subjektit E. Xh. ka deklaruar:

91. Të ardhurat nga Paga Neto
09/2012-10/2017 Punonjës në “biznes privat”
1.221.888 (njëmilion e dyqind e njëzet e njëmijë e tetëqind e tetëdhjetë e tetë) Lek;

92. 11/2017-06/2020 Koordinator Projekti *** në Federatën Shqiptare të Futbollit
1.221.888 (njëmilion e dyqind e njëzet e njëmijë e tetëqind e tetëdhjetë e tetë) Lek;

93. 11/2017-06/2020 Koordinator Projekti *** në Federatën Shqiptare të Futbollit
2.011.245 (dy milion e njëmbëdhjetë mijë e dyqind e dyzete pesë) Lek;
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94. 01/2020-06/2020 Menaxher i kombëtares U-17 në FSHF (pagesë dietash)
356 (treqind e pesëdhjetë e gjashtë)Euro;

95. Llogari Rrjedhëse në Euro, Union Bank

96. Llogari Rrjedhëse në LEK në Union Bank

 HETIMI NGA KOMISIONI :

Trupa Vlerësuese administroi përgjigjet e shkresave nga bankat, verifikoi të gjitha situacionet e
llogarive në emër dhe për llogari të E. Xh. ( nga datë e hapjes së llogarisë bankare deri në 2021 )
nga ku janë pasqyruar të ardhurat ndër vite dhe me gjendje financiare sipas tabelës më poshtë:

Vitet Të ardhura paga neto + te
tjera

Llogari *** Bank Valuta
Euro

2008 96.465
2009

2010 3.69511

2011
2012 50.780
2013 224.704
2014 214.896
2015 253.968
2016 214.896
2017 335.552
2018 697.482
2019 860.070
2020 120.000
2021

Total
Lek/Euro 125.917 0

VI. SHPENZIMET E SUBJEKTIT TË VLERËSIMIT PËR SHKOLLIMIN JASHTË
VENDIT 2009-2012

Në pyetësorin Nr.1, dërguar më datë 22.06.2021 nga ana e relatores është kërkuar për nevoja të
hetimit pasuror, që subjekti të:

“informojë lidhur me shpenzimet financiare që ka patur gjatë periudhës së studimit 4 vjeçar në
SHBA dhe burimin e tyre, kjo lidhur edhe nga dokumentacioni i ardhur nga SHÇBA me të dhënat
e dosjes personale si dhe nga vetdeklarimi në formularin e vlerësimit profesional, nga ku rezulton
se subjekti ka kryer studimet jashtë vendit në SHBA (Brenard M.Baruch College, The City
University of Neë York) për periudhën 2008-2012, fakt për të cilin subjektit i eshtë kërkuar të
bashkëlidh çdo dokumentacion justifikues”.

11Llogari bankare në ***Bank , në valutë Euro, hapur në 14.06.2010 , mbyllur 01.04.2012. Tërhequr nga
depozitime muaj qershor-korrik 2010 : 1075 euro, 1375 euro, 1245 euro.
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Në përgjigje të pyetësorit Nr.1, protokolluar me Nr.*** Prot., date 02/07/2021 në Protokollin e
KJV, subjekti ka sqaruar:

“Si një studente ndërkombëtare që kam studiuar në Shtetet e Bashkuara për katër vite, e
kam pasur kusht të pajisem me Formularin 1-20, "Certifikata e Kualifikimit për Statusin e
Studentit Joimigrant". Ky formular nënshkruhet nga një zyrtar i caktuar nga Baruch
College pasi rishikohet dhe vlerësohet i gjithë informacioni lidhur me procesin e aplikimit
të studentit, transkriptet dhe dëshmia/ prova e mundësisë financiare për të përballuar
shpenzimet vit pas viti për të gjithë përiudhën e studimit. (pika 10 e Formularëve 1-20
bashkëlidhur kësaj përgjigje).

Duke qenë se ka kaluar një periudhë relativisht e gjatë që nga kryerja e studimeve në
SHBA, si dhe nga fakti që çdo vit akademik ka pasur një tarifë jo fikse, jam e kushtëzuar
t'ju paraqes një shifèr të përafèrt të këtyre shpenzimeve të përllogaritura në bazë të dy
formularëve që disponoj. Dua t'ju bëj me dije se në këtë përllogaritje nuk kam përfshirë
shpenzimet për vendqëndrim dhe konsum minimal jetik, pasi ashtu si kam deklaruar në
dokumetacionin e dorëzuar pranë Ambasadës Amerikane në Shqipëri për verifikim, si edhe
në deklaratën e kotrollit të figurës mbi adresën e qëndrimit “1917 ***** *****, Brooklyn,
NY”, kam jetuar me familjen e hallës time .Z. (K.) D. kundrejt asnjë detyrimi financiar.
Referuar fakteve të përmendura më sipër, shpenzimet financiare gjatë periudhës së
studimit 4 vjeçar, sipas pikës 7, gërma (a) e dy formularëve 1-20, përkatësisht 9,010
(nëntëmijë e dhjetë) USD në vitin akademik 2009-2010 dhe 12,120 (dymbëdhjetëmijë e
njëqind e njëzet) USD në vitin 2012, duke bërë një përllogaritje të ngjashme edhe për dy
vitet e tjera akademike për të cilat nuk i kam të ruajtura formularët, si dhe duke marrë në
konsideratë shpenzime të ndryshme që mund të kem kryer gjatë qëndrimit tim në USA, më
rezultojnë afërsisht 65,000 (gjashtëdhjetë e pesë mijë) USD.

Burimi i këtyre shpenzimeve janë të ardhurat e familjes së origjinës, përkatësisht:

a. Shitje trualli në rrugën "Don Bosko", pasuri me disa bashkëpronarë në Zonën Kadastrale
***, sipas kontratave të shitblerjeve bashkëlidhur.

b. Të ardhura nga qiraja sipas kontratës bashkëlidhur.
c. Të ardhura që rezultojnë nga marrëveshja me investitorët A.J. dhe I.T. mbi ndërtimin në

truallin e pronarëve Karaj sipas kontratës Nr. *** Rep. dhe Nr.*** Kol., datë 31.12.2008;
përkatësisht pika 5 e kësaj kontrate. (Bashkëlidhur Kontrata dhe disa nga mandatet e
tërheqjes së shumës monetare nga prindërit A. K. dhe R. K.).

Bashkëlidhur subjekti ka depozituar dokumentacionin:

1. Çertifikatë of Eligibility for Nonimmigrant (F-1) sutudent, Status –For Academic and
Languege Student, US Departament of Justice;

2. Kontratë Shitblerje Nr.*** Rep., Nr.***Kol., datë 11 Tetor 2002
Shitës: P., A., P., A.,B., Z., K.
Blerës: Shoqëria “****” sh.p.k. me sipërfaqe 2045 m2 në pronësi të familjës Karaj
i shitet  shoqerisë në vlerën 8,180,000(tetëmilion e njëqind e tetëdhjetë)lek.
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3. Kontratë Shitblerje Nr.*** Rep., Nr.*** Kol., datë 09 Korrik 2002
Shites: P., S., P., A., B., Z. K.
Blerës: R. T., me sipërfaqe 655 m2 truall në pronësi të familjes Karaj i shitet R. T. në
vlerën 1,900,000(një milion e nëntëqind mijë) lek;

4. Kontratë Shitblerje Nr.***Rep., Nr.*** Kol., datë 11 Tetor 2002
Shitës: P., S., P., A., B., Z. K.
Blerësi: V. N.,  me sipërfaqe 4000 m2 truall në pronësi të familjes Karaj i shitet
V. N. në shumën 16,000,000(gjashtëmbëdhjetë milion) lek;

5. Kontrate Shitblerje Nr.*** Rep., Nr.*** Kol., date e 26 Prill 2002
Shitës: P., S., P., A., B., Z. K.
Blerësit: B. dhe S.D., me sipërfaqe 161m2 truall në pronësi të familjës Karaj i shitet
B. dhe S. D. në shumën 320,000(treqind e njëzet mijë) lek;

7. Kontratë Shitblerje Nr.*** Rep., Nr.*** Kol., datë 26 Prill 2002
` Shitës: P., S., P., A., B., Z. K.

Blerësi: Y. Sh., me sipërfaqe 93,31m2 truall në pronësi të familjes Karaj i shitet Y. Sh.
në shumën 1,900,000 lek (një milion e nëntëqind mijë) lek;

8. Kontrate Qiraje, datë 06.04.2002
Qiradhënës : A. K.; Qiramarrës: K. P., Afati: Periudhë 3 vjeçare me qira; Çmimi: Qerja
mujore 700(shtatëqind)USD;

9. Mandat Arkëtimi Nr.** datë 7 Janar 2009, A. K. shuma në Euro 5,000 (pesëmijë), terheqje
sipas kontratës;

10 . Mandat Arkëtimi Nr.5, datë 18.02.2009 A. K. shuma në Euro 12,850(dymbëdhjetë mijë e
tetëqind e pesëdhjetë) euro, tërhequr sipas kontratës;

11. Kontratë Nr.*** Rep., Nr.*** Kol., datë 31 Dhjetor 2008
A.K. me anë të kësaj Kontrate ka përfituar me cilësinë e pronarit të truallit nga ana e
Investitorit  A. J. dhe I. T., 34% të përfituar nga sipërfaqja e ndërtimit (garazhde, njësi
tregtimi dhe apartamente) në total 1,543.5 m2;

12. Kontratë Porosie, Nr.*** Rep., Nr.*** Kol., datë 09.12.2005
Palë e parë : A. B. dhe A. K., Pala e Dytë Investiori: A. J. dhe I. T.,kontrata lidhet midis
palëve për ndërtimin e një pallati shumëkatësh ndodhur në Rrugën “D. Bosko” Tiranë.

 Në vijim të pyetësorit nr.1:

Lidhur me shpenzimet financiare për kryerjen e shkollimit : Master i Shkencave Financë-Bankë
profili: Ekonomi-Financë në vitin akademik 2015-2016 dhe diplomuar në datën 6.11.2017 në
Universitetin Europian të Tiranës, për nevoja të hetimit pasuror, iu kërkua subjektit informacion
lidhur me shpenzimet financiare që ka kryer për masterin në Tiranë, likuidimet financiare si dhe
burimin e tyre.

Në përgjigje të pyetsorit subjekti ka sqaruar:
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“Tarifa e paguar në Universitetin Europian të Tiranës për ciklin e studimit "Master i
Shkencave" (2 vite akademike), pas reduktimeve të aplikuara nga universiteti, është në
total 3,500 (tremijë e pesëqind) euro. Kjo pagesë është kryer në dy momente, përkatësisht:
Dt.13-11-2015 Për vitin e parë akademik 2015-2016 pagesë prej 1,750 (një mijë e
shtatëqind e pesëdhjetë) euro. (bashkëllidhur mandat arkëtimi).
Dt.26.09.2016 Për vitin e dytë akademik 2016-2017 pagesë prej 1,750 (një mijë e
shtatëqind e pesëdhjetë) euro. (bashkëlidhur mandat arkëtimi).
Ky shpenzim, për shkak të marrëdhënies familjare, është mbuluar nga të ardhurat e
familjes së origjinës, kryesisht nga aktiviteti i biznesit me NIPT L********7G, ku
administratore është mamaja ime, R. K.

Bashkëlidhur subjekti ka përcjell dokumentacionin provues:

 Mandat Arkëtimi Nr.***, datë 13.11.2015 ku është kryer pagesa nga Ersa Karaj në shumën
1,750(njëmijë e shtatëqind e pesëdhjetë) Euro dhe Mandat Arketimi Nr.***, datë
26.09.2016 arkëtuar nga Ersa Karaj shumë 1,750(njëmijë e shtatëqind e pesëdhjetë) Euro,
për llogari te Universitetit Europian i Tiranës.

 Kopje të Ekstraktit të Regjistrit Tregtar për të dhënat e subjektit, si edhe kopje të
formularëve të deklarimit të tatimit mbi fitimin për periudhën kohore 2012-2016, nga
aktiviteti ekonomik privat i nënës së subjektit.

 HETIMI NGA KOMISIONI

 Trupa Vlerësuese pasi administroi përgjigjet e pyetsorit dhe provat bashkëlidhur,
për nevoja të hetimit administrativ, pavarësisht informacionit të administruar lidhur
me të dhënat pasurore të familjarëve të subjektit, kërkoi informacion edhe më të
thelluar për ta (personat e tjerë të lidhur të subjektit, prindërit A. dhe R. K.).

 Informacioni iu kërkua Bankave të Niveleve të dyta, Institucioneve Kredimarrëse,
Fondacioneve,  ASHK dhe QKB (nëpërmjet sistemeve digjitale aksesuar në zbatim
të Kontratave të bashkëpunimit midis dy institucioneve dhe KJV), Regjistrit
Noterial pranë Ministrise së Drejtesisë dhe Zyrave Noteriale sipas të dhënave të
Regjistrit Noterial.

Nga e gjithë korrespondenca dërguar nga KJV, rezultojnë të dhëna:

97. Rezulton se nga përgjigjet e administruara nga Institucionet financiare kredimarrëse “Iute
Credit Albania”, “NOA”, “Fondi Besa”, “AK Invest”,“Easy Pay”, “Unioni Financiar
Tirane”, “Albania Leasing”,”Credins Invest”, ‘Procsch”, “LandesLease”, “Raiffeizen
Leasing” dhe “Raiffeisen Invest”, nuk kanë patur dhe kanë marrëdhenie financiare.

98. Nga aplikimi në sistemin digjital i aksesueshëm për KJV, u mor informacioni nga QKB dhe
ka rezultuar se R. K., ka të regjistruar biznes në emër të saj me formë ligjore “Person Fizik”,
me datë regjistrimi 13.06.2012 pajisur me Nuis (Nipt) ****, me objekt të fushës veprimtarisë
“Bar-Kafe”, adresa e ushtrimit të aktivitetit Rruga “D. Bosko”, pallati tetë katësh, kati *,
pranë Kishës Katolike, Tiranë, me status Aktiv.
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99. Me shkresën Nr.*** Prot., datë 16.03.2021 hyrje në Protokollin e KJV, me shkresën Kthim
Përgjigje nga ana e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, Drejtoria e Hetimit Tatimor,
Sektori i Administrimit të Informacionit të Analizës, në bazë të verifikimeve të sistemit
informatik tatimor C@ts, janë përcjell të dhënat për shtetasen R. I. K., datëlindja 28.01.1964,
me Nr. personal ID ***, ku rezulton e regjistruar në organin Tatimor me ushtrim të aktivitetit
ekonomik privat si Administratore në subjektin tatimpagues “R. K.” me NUIS(Nipt) ****,
datë regjistrimi 13.06.2012 me status ligjor Person Fizik dhe aktivitet Kafene dhe “Bar –
kafe”.
Bashkëlidhur shkresës janë përcjellë kopje të ekstraktit infomacionin e përgjithshëm, adresa
kryesore e regjistruar,  deklarata e tatimit të thjeshtuar mbi fitimin nga viti 2014-2020.

100. Referuar aplikimit elektronik Nr.***, datë 26.07.2021, Nr.***, datë 02.09.2021 në Faqen
Zyrtare të ASHK, Drejtoria e Përgjithshme, është depozituar përgjigja po në rrugë
elektronike, ku nga verifikimet e kryera në regjistrin elektronik të pasurive të paluajtëshme
(ALBSCAD), në emër të Shtetasve A. B. K. dhe R. I. K. rezultojnë pasuri të llojeve të
ndryshme: garazhde, apartamente dhe njësi shërbimi, të dhëna pasurore dhe vlerash monetare
të përfituara nga transkasionet e kryera në shitblerje dhe dhënie qera të pasurive të
paluajtëshme, siç janë pasqyruar më lart në këtë vendim.

101. Të dhënat sa më lart, përputhen me dokumentacionin provues dhe informacionin e
grumbulluar më herët nga Komisioni gjatë verifikimit të ASHK, Regjistrit Noterial,
Tatimeve etj, lidhur me verifikimin e pasurive të paluajtëshme dhe përfitimit të të
ardhurave si pasojë e tjetërsimit të tyre ndër vite (shitblerje, qera etj.)

102. Shkresa “Kthim Përgjigje” Nr.*** Prot, datë 28.07.2021, hyrje ne protokollin e KJV, nga
Bankat e nivelit të dytë , dërgohet informacioni se R.I. K. ka patur llogari pranë disa bankave
në monedhën Euro, USD dhe Lek.

103. Për nënën e subjektit që rezulton edhe dërguese e shumave për shkollimin e vajzës si dhe
në vazhdim gjatës jetesës, nga verifikimi i Komisionit ka rezultuar se R.Karaj sic rezulton
edhe nga të dhënat bankare dhe aktet e tjera ligjore , ka zotëruar disa llogari bankare në valutë
euro, lek dhe dollar në disa banka të nivelit të dytë, që prej vitit 2004 në vlera të
konsiderueshme me burim nga transaksionet e shitjeve të pasurive të paluajtëshme ( sic
pasqyruar edhe më sipër në këtë vendim ) dhe se ka celur depozita, ka kryer derdhje shumash
monetare - tërheqje, kalime në llogari të ndryshme, transferime etj, veprime të shumta
bankare, në favor të fëmijeve ndër to edhe për vajzën, subjekt vlerësimi , Ersa Karaj.

104. Konkretisht ka rezultuar se duke filluar nga viti 2008, nëna e subjektit R. K. ka kryer
veprime “Shpenzime për shkollën për gocën ne Amerike” konkretisht në shumat:
713,538(shtatëqind e trembëdhjetë mijë e pesëqind e tridhjetë e tetë) lek, 3000 euro

transfertë për shkollën, më tej në vitet e ndjekura të shkollimit, ka kryer derdhje në llogari të
Ersa Karaj si më poshtë sipas viteve :

Tabelat me të dhënat e detjuara (levizjet) sipas viteve
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Në total rezulton se janë dërguar rreth 43.000 dollarë, sipas këmbimit valutor të BSH në total vlera
4.288.985 lek, shuma 3000 euro, sipas këmbimit valutor të BSH 367,380 leke dhe vlera 713,538
lek, në total shuma 5,369,903(pesë milion e treqind e gjashtëdhjetë e nëtë mijë e nëtëqind e tre)
lek.

Periudha
Derdhje

cash
USD

Transferte
tek

G. dhe
Z.D.

Transfertetek
Ersa Karaj

Kursi  I
kembimit
sipas BSh

Vlera ne
lek

Vlera
ne

Euro

Kursi i
kembimit
sipas BSh

Vlera ne
lek

Vlera ne
lek

Total ne
lek

Viti 2008 3000 122.61 367,830 713,538

Viti 2009 18.082 18.064 92,3 1.667.307

Viti 2010 15.043 15.043 103 1.547.473

Viti 2011 8.060 8.060 106 851.378

Viti 2012 2.020 2.020 110 222.826

Totali 43.205 18.064 25.123
4.288.985 3000 367,830 713,538 5,369,903

105. Nga sa më sipër si dhe bazuar në gjëndjen ekonomike të prindërve të subjektit dhe të
dhënave financiare bankare dhe akteve noteriale në emër të nënës së subjektit, rezulton se
përputhen deklarimet dhe përgjigjet e subjektit lidhur me përballimin e shpenzimeve
të shkollës në USA.

106. Nga hetimi bazuar në verifikimet bankare, ka rezultuar se subjekti ka patur llogari
dyemërore me nënën në bankë të nivelit të dytë, celur në 2012 me vlerë 50.000 euro dhe
mbyllur me 19.01.2018

Periudha Derdhje cash USD Tranferuar G. dhe Z. D.

06/10/2009 8.032 8.022

20/10/2009 8.030 8.022

17/11/2009 2.020 2.020

Totali 18.082 18.064

Periudha Derdhje cash USD Transfertë
Ersa Karaj interesa

23/03/2010 9.000

23/03/2010 23,00

23/03/2010 9.000 23,50

18/11/2010 6.020 6.000

Totali 15.043 15.000 23,50

Periudha
Derdhje

cash
USD

Transferte
Ersa
Karaj

iteresa

11/06/2012 1.500
11/06/2012 20
11/06/2012 1.500 20,00
11/06/2012 13,00
02/07/2012 500 10
02/07/2012 500
31/12/2012 3,73
30/11/2011 13

Total 2.020 2.000 59,73

Periudha
Derdhje

cash
USD

Transferte
Ersa Karaj interesa

25/05/2011 2.020
25/05/2011 2.000
25/05/2011 20,00
10/08/2011 10
26/08/2011 10
30/11/2011 6.000
30/11/2011 30 6.000
30/11/2011 13

Totali 8.060 8.000 43,00
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Veprimet bankare për tërheqje interesash apo/ose xhirim/kalim depozitë/llogari, janë kryer
vetëm nga nëna e subjektit.

107. Shkresa “Kthim Përgjigje” Nr.*** Prot., datë 16.07.2021, hyrje në Protokollin e KJV, nga
Banka ***, rezulton se A. B. K. dhe R. I. K. janë klient të bankës ***, ku bashkëlidhur
paraqiten balancat respektive të llogarive rrjedhëse të tyre.

 Situacioni Financiar i llogarisë rrjedhëse në lek me Nr.**** të A. B. Karaj, kalim page nga
Kryqi i Kuq Shqiptar.

 Nga Drejtoria e Përgjithshme Detare me shkresë Nr. ***Pro., datë 16.03.2021, Komisioni
ka administruar përgjigjen se në emër të shtetasve Ersa Karaj dhe E. Xh. (bashkëshorti)
nuk rezultojnë të kënë mjete lundruese të rregjistruara në pronësi të tyre.

Analiza Financiare për Subjektin e Vlerësimit Ersa Karaj

Pershkrimi 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALI

Te ardhurat nga paga,
shperblime dhe te tjera Ersa
Karaj 416.347 442.988 28.719 203.104 - - 398.645 481.139 1.970.942

Te ardhura nga pagat
bashkeshorti i subjektit
E.Xhaferraj

214.896 335.552 697.482 860.070 768.808 149.917 3.026.725

Te ardhura nga dhurimi (
babai/nena) 10.000.000 - - 406.740 - - - - 10.406.740

Të ardhura nga Interesat
bankare 399.500 400.385 203.547 204.000 161.500 161.857 1.530.789

TOTALI     A 1.148.943 901.482 1.021.570 1.329.310 631.056 16.935.196

Periudha Shuma për vitet
27/06/2007 26.592

2008 458.928
2009 508.000
2010 528.000
2011 507.856
2012 485.904
2013 536.670
2014 584.294
2015 842.282
2016 795.668
2017 838.952
2017 982.930
2019 929.076
2020 1.051.244

30/06/2021 419.540

Total
9.495.936



44

10.416.347 842.488 644.000
Shpenzime konsumi sipas
INSTAT 219.998 224.276 705.276 707.778 943.704 943.704 943.704 134.815 4.823.255

Shpenzime te tjera udhetime,
cerdhe, kopesht uje, drita,
telefon, internet) 203.370 67.700 366.800 637.870

TOTALI   B 219.998 224.276 705.276 911.148 943.704 1.011.404 1.310.504 134.815 5.461.125

Krijim depozite 10.000.000 10.000.000

Blerje automjeti 610.100 610.100

Gjendje
(shtesa/pakësime/ndryshime)
banke

- - - 204.000 161.500 161.857 527.357

TOTALI  PASURI 10.000.000 610.100 204.000 161.500 161.857 11.137.457

Diference ( A-B ) te ardhura
minus shpenzime per cdo vit 10.196.349 618.212 -61.276 237.795 -42.222 10.166 18.806 496.241 11.474.071

PROGRESIVI 10.196.349 10.814.561 10.753.285 10.991.080 10.948.858 10.959.024 10.977.830 11.474.071

VIII - Konkluzione lidhur me vlerësimin e pasurisë:

 Në përfundim të hetimit administrativ të pasurisë, kryer nga Komisioni, duke
verifikuar përputhshmërinë e deklarimeve të subjektit me dokumentacionin e
administruar si dhe duke analizuar ligjshmërinë e mjaftueshmërinë e burimeve dhe
të ardhurave financiare, në përputhje me pikën 6 të nenit 34 të Ligjit nr. 12/2018, (i
ndryshuar), konstatohet se:

a) deklarimi është i saktë në përputhje me ligjin,
b) ka burime financiare të ligjshme për të justifikuar pasuritë;
c) nuk ka kryer fshehje të pasurisë;
d) nuk ka kryer deklarim të rremë;

e) subjekti nuk gjendet në situatën e konfliktit të interesave.
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B. KONTROLLI I FIGURËS

Komisioni ka kryer kontrollin e figurës për subjektin e vlerësimit Znj. Ersa A.Karaj, bazuar në
përcaktimet e dispozitës së nenit 4, pika 1, gërma “b” dhe neneve 35-42, 48 dhe 51 e 52 të
parashikuara në ligjin nr.12/2018 “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të Punonjësve të
Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në
Ministrinë e Brendshme” të ndryshuar.

Komisioni ka proceduar duke marrë në konsideratë dy momente të rëndësishme të verifikimit të
figurës sipas ligjit 12/2018:

a. Fillimisht është administruar dhe verifikuar Formulari i kontrollit të figures, i plotësuar nga
subjekti si detyrim i ligjit 12/2018, (i ndryshuar);

b. Më tej janë administruar përgjigjet nga institucionet ligjzbatuese, verifikuese dhe
informuese të cilat do të shpjegohen më tej në këtë relacion.

 Në deklaratën për kontrollin e figurës, pjesa e parë, shtojcën 2, subjekti deklaron:
“Gjeneralitetet - nuk ka pasur emër apo mbiemra të tjerë më pare, nuk ka pasur nënshtetësi
tjetër”

 Në deklaratën për kontrollin e figurës, pjesa e dytë, shtojca 2, subjekti deklaron të dhënat
përkatëse mbi vendbanimin.

 Në pjesën 3 dhe 4, të shtojcës 2, subjekti ka deklaruar të dhëna ndër vite lidhur me arsimin,
kualifikimet, specializimet apo trajnimet dhe punësimin përkatës.

 Në pjesën 5, të shtojcës 2, lidhur me të dhënat e sigurisë subjekti i është përgjigjur negativisht
të 18 pyetjeve përkatëse.

Po ashtu, subjekti ka nëshkruar edhe dy vetdeklarimet për vërtetësinë e të dhënave dhe saktësinë
e tyre të paraqitura në deklaratën e kontrollit të figurës si dhe deklaratën për dhënien e pëlqimit
për mbledhjen e të dhënave, kryerjen e kontrollit të figurës dhe aksesin për njohjen dhe
administrimin e të dhënave personale.

 HETIMI NGA KOMISIONI

Për të vijuar me kontrollin tërësor të figurës dhe saktësinë e deklarimit të subjektin e vlerësimit
lidhur me këtë aspekt, në bazë të nenit 36, të ligjit Nr. 12/2018, datë 05.06.2018 “Për vlerësimin
kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për
Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme”, (i ndryshuar), është kryer hetimi
administrative në institucionet dhe agjensitë ligjzbatuese që përcakon ligji i vlerësimit si :
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 SHISH
 DSIK
 Prokurori e Përgjithshme
 DPPP
 Polici e Shtetit
 Zyra e Gjendjes Civile
 Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve
 SHÇBA

Nga informacionet e ardhura nga institucionet dhe agjencitë ligjzbatuese ka rezultuar si vijon:

1. Drejtoria e Përgjithshme e Gjëndjes Civile me shkresën Nr.***Prot, datë 24.03.2021
hyrje ne protokollin e KJV, informon se nga verifikimet e kryera në emër të Shtetases Ersa
Karaj, nga akti i Lindjes Nr.** datë 22.03.1989, mbajtur në ZGJC Njësia Administrative
Nr.*, Tiranë, në regjistrin Themeltar të shtetasve të vitit 1974 “Siri Kodra” **/**Rep., e
deri me sot nuk rezulton të ketë kryer ndryshime të gjeneraliteteve.

2. Institucion financiar me shkresën protokolluar nga Institucioni me Nr.****Prot, datë
....... bën me dije se nga kërkimet në sistemin elektronik në emër të subjektit dhe personave
të lidhur me të, ka të dhëna  (trajtuar tek komponenti i pasurise )

3. DSIK me shkresën Nr **** Prot, datë 17.3.2021 , informon Komisionin se shtetasja Ersa
A. Karaj, është e pajisur me Certifikatë Sigurie Personelit (CSP) me nivel të CSP “Tepër
Sekret”, data e lëshimit 03.12.2020  me afat vlefshmërie deri në 02.12.2025.

4. Organi ligjzbatues me shkresën protokolluar nga Institucioni  me Nr. ***Prot., datë
31.03.2021 bën me dije se pas verifikimeve të kryera për subjektin, nuk disponon të dhëna.

5. Organi ligjzbatues me shkresën protokolluar nga Institucioni  me Nr ***Prot., datë
22.09.2021, informon se në emër të Ersa A. Karaj  dhe personave të lidhur nuk
administrohen informacione ose materiale mbi përfshirjen e tyre në aktivitet të
kundraligjshëm.

6. Organi ligjzbatues: me shkresën protokolluar nga Institucioni  me Nr. Prot., datë
17.09.2021 bën me dije se Ersa A.Karaj dhe personat e lidhur (familjarë) me të nuk
figurojnë të evidencuar për veprimtari kriminale.

7. Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit me shkresën Nr.***Prot., datë,
17.3.202112, informon Komisionin se nga kërkimet dhe verifikimet e kryera ne arkiven e
ZQK Interpol Tirana për shtetasit Ersa Karaj dhe bashkëshortit të saj E.Xh. nuk ka asnjë
informacion në arkive si dhe nuk figurojnë persona të shpallur në kërkim ndërkombetar.

8. Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve me shkresën Nr.***Prot, datë 05.03.2021 hyrje në
protokollin e KJV, Sektori i Gjendjes Gjyqesore, bën me dije se Shtetase Ersa A. Karaj dhe
pesonat e e lidhur me të, nuk rezultojnë të dënuar nga gjykatat penale shqiptare. Gjithashtu,
me kerkesë të Komisionit datë 10.09.2021, u kërkua edhe verifikimi i personave të lidhur
( familjarë të ngushtë të subjektit – prindërit e saj dhe të bashkëshortit, vëllezër dhe motra

12 Kërkesë e Komisionit dt.30.12.2020 për informacion të detajuar mbi hyrje-daljet nga territort shqiptar, pikën e kalimit kufitar, automjetin,linjën
e përdorur, cdo të dhënë tjetër të rregjistruar në modulet e TIMS, nëse ka patur espluse,urdhra ndalimi hyrje në shtetet e BE-së dhe Nato-s, urdhra
ndalimi ndërkombëtar, si dhe kërkesa për azil në ndonjë shtet për shtetasit Ersa Karaj dhe E.Xh.
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të saj dhe bashkëshortit ) nga ku në përgjigje të kërkesës datë 13.09.2021, rezultuan të
padënuar nga gjykatat penale shqiptare.

9. Prokuroria e Përgjithshme me shkresen Nr.***Prot., datë 17.05.2021 hyrje në
protokollin e KJV, përcjell informacionin nga ana e Prokurorive pranë gjykatave të
rretheve : Gjirokastër, Durrës, Përmet, Mat, Kruje, Dibër, Berat, Shkodër, Lushnje, Korçë,
Tropojë, Elbasan, Vlorë, Sarandë, Pukë, Fier, Kukës, Kurbin Kavajë, Pogradec, Lezhë,
Tiranë, të cilat japin infomacion se për shtetasen Ersa A.Karaj nuk  ka patur të regjistruar
ndonjë urdher ndalimi, masë sigurimi personal, nuk  ka patur cilësim të personit nën hetim,
apo cilësinë e të pandehurit, apo të ketë patur të regjistruar ndonjë veprave penale, nuk ka
procedim të pezulluar apo pushuar në emër të subjektit.

10. Nga verifikimi i formularit të vetëdeklarimit  në zbatim të ligjit të dekriminalizimit
138/2015, formular i plotësuar më datë 08.06.2020, për kontrollin e figurës (shkresa
protokolluar nga Institucioni me Nr.*** Prot., datë 05.03.2021), subjekti nuk ka raportuar
ndonjë të dhënë për të cilën duhej të fillonte verifikimi i thelluar sipas kritereve dhe
kushteve të ligjit 138/2015 dhe në zbatim të detyrimit të ligjit të posaçëm 12/2018.
Edhe në këtë formular vetëdeklarimi, sipas ligjit 138/2015 vënë në dispozicion nga
SHÇBA, nuk evidentohen të dhëna në rubrikat përkatëse plotësuar nga ana e subjektit apo
indicje që gjatë hetimit të kryer deri më tani, të përbëjë dyshim të arsyeshëm nga ana e
Komisionit për të thelluar hetimin administrativ për verifikimin e mëtejshëm të ndonjë të
dhëne të mundshme. Në këtë kontekst veprimet e Komisionit janë ndjekur edhe duke ju
referuar bashkëpunimit të ngushtë me Prokurorinë e Përgjithshme e cila ka orientuar në
shkresën e saj me Nr.*** Prot., datë 9.10.2019, përcjellë Komisionit nga Prokurorja e
Përgjithshme për sa më poshtë cilëson:

“Përfshirja në verifikim sipas ligjit 138/2015 do të ndërmerret në konsideratë vetëm nëse
ka nevojë për verifikim të thelluar për shkak se mund të rezultojë që ka indicje mbi bazën
e një kërkese ose kryesisht kur kanë të dhëna apo fakte përfshirë edhe ato të njohur
botërisht për një të kaluar kriminale, si dhe për rastet kur personat kanë deklaruar të dhëna
për të kaluarën e tyre kriminale, por organi përgjegjës vlerëson se duhet përcjellë për të
verifikuar saktësinë e deklarimeve”.

Për sa më lart, Komisioni konstaton se deri më tani nuk rezultojnë të ketë rrethana, ngjarje
apo të dhëna/indicje si dhe bazuar nga përgjigjet e institucioneve ligjzbatuese për
verifikimet e kryera të deritanishme, për të cilat të diponohen infomacione në ngarkim të
subjektit dhe për të cilin duhen nisur hetime të tjera të thelluara nga organet ligjzbatuese.

11. Komisioni nuk kërkoi informacion pranë Autoritetit të Dosjeve si një ndër bashkëpunimet
që kryen Komisioni në kuadër të zbatimit të nenit 38 të ligjit të vlerësimit me këtë Autoritet
për verifikimin nëse punonjësi, subjekt i ligjit 12/2018, ka qenë person në ndjekje për
spiunazh apo terrorizëm, anëtar, bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit
para vitit 1990, sipas përcaktimeve të Ligjit 45/2015 “Për të drejtën e informimit me
dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.
Bazuar në fushën e veprimit dhe objektin e periudhën që shtrin veprimin ky ligj, subjekti i
vlerësimit për shkak të moshës, (vitlindja 1989) nuk hyn në fushën e veprimit të ligjit
45/2015.
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12. Pranë Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, nuk janë paraqitur denoncime nga publiku ndaj
subjektit të vlerësimit Ersa A. Karaj, për shkelje të rregullave të etikës në ushtrimin e
detyrës si punonjëse SHÇBA-së, si dhe nga Avokati i Popullit nuk rezulton të ketë /ka
pasur ankesa të trajtuara apo hetime administrative të nisura.

13. Nga ana e Drejtorisë së Përgjithshme te Policisë së Shtetit, me shkresën “Kthim
përgjigje” Nr.*** Prot, datë 17.03.2021, nga verifikimet e sistemit TIMS janë përcjell
hyrje-daljet nga territori shqiptar pikat e kalimit kufitar, automjetet dhe linjën ajrore të
përdorur.

14. Me shkresën Nr.***Prot., datë 10.05.2021 hyrje në protokollin e KJV, është dërguar
shkresa Kthim Përgjigje nga DPSHTRR, ku është kerkuar verifikimi i targave të mjeteve
në bazë të të dhënave të nxjerra nga Sistemi TIMS për hyrje –dalje nga teritori shqiptar,
dokumentacioni mbi pronesinë e mjeteve, autorizime, kontrata shit-blerje etj.

Duke qenë se për disa mjete me targa CN *** BT; TR ***T dhe KU ***A, nuk janë sjell
të dhena, për këtë shkak, Komisioni i është drejtuar subjektit me anë të pyetesorit Nr.2, për
të dhënë shpjegime mbi levizjet e kryera.

Subjekti ka dhënë sqarime për :

“a. Udhëtimet dhe automjetet e udhëtimit ku kanë rezultuar udhëtime me Automjet në
pronesi të lidhjeve familjare si të vjehrrës se motres, udhëtime të përbashketa me të afërm,
krushqi (motra me bashkëshortin, kunata e  motrës dhe bashkeshorti i saj të cilët janë
rezidentë jashtë vendit)”

 Nga konfrontimi i sistemi TIMS me deklarimet e subjektit, përputhen datat e
paraqitura nga sistemi TIMS me ato të dekelaruara në deklaratën veting.

 Po ashtu rezultuan udhëtime me prinderit dhe e motra për të cilat Komisioni nuk
ka informacione nga Agjensite ligjzbatuese.

 Verifikime u kërkuan edhe nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve dhe Policia e
Shtetit për të gjithë personat që kanë rezultuar pronarë të automjeteve apo
bashkëudhëtare në kufi me subjektin.

15. Nga dokumentacioni i dosjes së personelit, Komisioni është njohur me testin e
Personalitetit të hartuar nga autoriteti përkatës si një ndër verifikimet paraprake në çastin
e rekrutimit të tij në Institucionin e SHÇBA, nga ku konkludohet se nuk ka të dhëna për
lidhjet familjare, shoqërore dhe të miqësisë, me aktivitet kriminal në ngarkim të shtetases
Ersa Karaj .

16. Gjithashtu nga Institucioni raportohet se në ngarkim të subjektit nuk administrohen ankesa
nga publiku ose materiale të tjera të cilat mund të shërbejnë për vlerësimin e pastërtisë së
figurës.

17. Urdhëri i Psikologut dërgon një raport vlerësimi psikologjik për subjektin e vlerësimit,
protokolluar nga Institucioni ynë me Nr. *** Prot., datë 7.10.2021, ku konkludon se  :
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Znj.Karaj paraqet funksionim shumë mirë ditor dhe tipare të një personaliteti të
qëndrueshëm, të cilat bëjnë të mundur aktualisht arritje të kënaqshme në të gjitha fushat e
jetës .

Aktualisht nuk shfaq probleme të shëndetit mendor, apo probleme më të lehta emocionale,
të cilat mund të ndikojnë dhe dëmtojnë funksionimin e përditshëm të tij.

Shfaq aftësi të mira në marrëdhënie personale dhe ndërpersonale, aftësi të mira resiliente
dhe aftësi të mira për të menaxhuar emocionet, duke ruajtur vetkontrollin.

Nuk konstatohen problematika të shëndetit mendor.

 Në përfundim të hetimit të kryer:

Trupa Vlerësuese, në përputhje me dispozitat ligjore të ligjit të vlerësimit Nr. 12/2018 (i
ndryshuar), nëpërmjet analizimit dhe verifikimit të të dhënave të deklaruara nga subjekti i
vlerësimit në formularin e deklarimit për kontrollin e figurës, analizimin dhe verifikimin e
të dhënave të mbledhura nga institucionet dhe agjensitë ligjzbatuese, si dhe vlerësimit
psikologjik, në përputhje me dispozitat ligjore të ligjit nr.12/2018 (të ndryshuar),
përkatësisht neni 42 i tij, nga sa rezulton deri në mbylljen e hetimit administrativ të subjektit
të vlerësimit lidhur me komponentin e figurës, konkludon:

✓ Punonjësi ka plotësuar formularin e deklarimit për kontrollin e figurës në mënyrë të
saktë dhe me vërtetësi;

 Nuk ka informacion në deklarimin e tij si dhe nga institucionet përgjegjëse të
përcaktuara në këtë ligj, që tregojnë se punonjësi ka kontakte të papërshtatshme me
persona të përfshirë në veprimtari kriminale.

 Punonjësi është i përshtatshëm për vazhdimin e detyrës

C. VLERËSIMI I AFTËSISË PROFESIONALE

Procesi i vlerësimit të aftësive profesionale për subjektin e vlerësimit, është kryer në përputhje me
kreun V, “Vlerësimi i aftësive profesionale”, të Ligjit Nr. 12/2018, (të ndryshuar), bazuar në nenin
43 -47 të ligjit 12/2018 (i ndryshuar).

1. Afati kohor brenda të cilit shtrihet procesi i vlerësimit të aftësive profesionale:

Subjekti i vlerësimit kalimtar, Ersa Karaj, më datë 07.07.2020, ka dorëzuar në Drejtorinë e
Burimeve Njerëzore të SHÇBA, (formularin e vetëvlerësimit të aftësive profesionale), sipas
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përcaktimeve të Nenit 6 pika 1 shkronja “c” e Ligjit 12/2018, (i ndryshuar), si dhe referuar
nenit 44 pika 1, të ligjit Nr.12/2018 (i ndryshuar).

Periudha e vlerësimit për aftësitë profesionale, për efekt të këtij ligji, përfshin periudhën që
nga data e emërimit të punonjësit në SHÇBA bazuar në përcaktimet e nenit 44 pika 2 dhe 3 e
tij 13

Subjekti në kohën e depozitimit të formularit, ishte emëruar ne funksionin e Specialiste në
Sektorin e Trupës Vlerësuese në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar/Periodik, në Drejtorinë e
Përgjithshme të SHÇBA-së, datë11.6.2020. Po ashtu edhe në kohën e hedhjes së shortit nga
ana e KJV  datë 16.11.2020, subjekti mbante detyrën e specialistit në Drejtorinë e Vlerësimit
Kalimtar/periodik të SHÇBA detyrë që e mban dhe aktualisht.

Në bazë të nenit 44 pika 3 e ligjit, subjekti i vlerësimit Ersa Karaj do të vlerësohet për të tërë
periudhën nga data e fillimit të ushtrimit të funksionit në SHÇBA (11.6.2020 e në vijim).

2. Objekt i vlerësimit të aftësive profesionale është vlerësimi i nivelit të arsimimit dhe trajnimit
në përputhje me gradën dhe/ose pozicionin e subjektit të vlerësimit, respektimi i rregullave të
etikës dhe i përmbushjes së detyrave nga subjekti, në përputhje me ligjin e vlerësimit 12/2018,
(i ndryshuar) si dhe me legjislacionin që rregullon veprimtarinë e punonjësit të “Shërbimit për
Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme” (në këtë rast Ligji 70/2014,
VKM 829, datë 03.12.2014 “Për miratimin e Rregullores së Shërbimit për Çështjet e
Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Punëve të Brendshme, si dhe aktet e tjera rregullatore
e nënligjore në fuqi) si dhe në përshkrimet e punës për çdo funksion.

3. Komisioni, përdor si burime për vlerësimin e saj, fillimisht :

 të dhënat e deklaruara nga subjekti i vlerësimit në formularin e aftësive profesionale, të
plotësuar  sipas përcaktimeve të nenit 44, pika 1, ligjit 12/2018;

 më tej, të dhënat nga institucionet përgjegjëse që konfirmojnë nivelin arsimor dhë
kualifikimet përkatëse, ecurinë në karrierë të subjektit nga dosja e personelit dhe nga
vërtetime e akte te tjera administrative të emerimeve në funksione, ecurinë disiplinore,
eksperiencën e punës sipas vendit të punës etj.

 më tej dokumentet e përgatitura nga punonjësi sipas nivelit respektiv;
 vlerësimet e punës individuale.

4. Gjithashtu, Komisioni mban në konsideratë dhe shqyrton edhe nëse ka denoncime nga publiku
për sjellje jo profesionale të punonjësit, apo informacione të tjera të lidhura me ushtrimin e
detyrës së tij në mënyrë joetike.

132. Periudha e vlerësimit për aftësitë profesionale, për efekt të këtij ligji, përfshin periudhën që nga data e emërimit të punonjësit në gradën dhe/ose
pozicionin që mban, por jo më shumë se 7 vjet. 3. Në rast se punonjësi, në momentin e plotësimit të formularit të vetëvlerësimit profesional, ka më
pak se 7 vjet në gradën dhe/ose pozicionin që mban, periudhë vlerësimi konsiderohet e gjithë koha e ushtrimit të detyrës në institucionin përkatës.
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5. Për të vlerësuar aftësinë profesionale për subjektin e vlerësimit, KJV ka kryer veprimet duke
kërkuar të dhëna pranë institucionit të SHÇBA e cila ka vënë në dispozicion dosjen e personelit
të punonjësit.

6. Vlerësimi i Nivelit arsimor:

Në formularin e vlerësimit profesional dhe të figurës, subjekti deklaron :

1. 09/2003-07/2008, Instituti "Harry T.Fultz", Tiranë,  Diplomë Pjekurie e shkollës së mesme
profesionale Dega “Biznes”;

2. 09/2008-07/2012, Baruch College, City University of Neë York, Bachelor sistem 4 vjeçar,
1 Bernard Baruch Ëay, Neë York (SHBA);

3. 11/2015-11/2017, Universiteti Europian i Tiranës, Master i Shkencave – Ekonomi Financë

 HETIMI NGA KOMISIONI

Për të vërtetuar deklarimet e subjektit lidhur me arsimimin, Komisioni verifikoi të dhënat sa më
lart referuar akteve të dosjes së përsonelit dhe dokumentacion të përcjellë nga vet subjekti,  nga ku
rezultoi se:

7. Konfirmohen deklarimet e subjektit Ersa Karaj lidhur me nivelin arsimor të saj, e konkretisht:
- 09/2003-07/2008, Instituti "Harry T.Fultz", shkolla e mesme;
- 09/2008-07/2012, Baruch College, City University of Neë York, Bachelor, sistem 4
vjeçar, 1 Bernard Baruch Ëay, Neë York (SHBA)
-11/2015-11/2017, dy vjet : Universiteti Europian i Tiranës, Master i Shkencave – Ekonomi
Financë.

 Konkluzion i Trupës Vlerësuese :

8. Bazuar në nenin 45 pika 3 , neni 46 pika 1 e ligjit 12/2018 si dhe referuar akteve ligjore të
posaçme përkatësisht: Ligji 70/2014 “Për Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat
në Ministrinë e Punëve të Brendshme”, neni 76 gërma “c”, neni 77 pika 2,  Rregullores së
Shërbimit miratuar me VKM 829/2014,  struktura e re e Shërbimit nr. 31 datë 30.01.2020,
Ligjit 80/2015, “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë
në Republikën e Shqipërisë”, neni 75 dhe 124 i tij, si dhe aktet përkatëse të nxjerra nga Drejtori
i Përgjithshëm për :
-shpalljen e vendeve të lira14 për konkurrim në strukturat e Drejtorisë së SHÇBA,
-Urdhër Nr.29,.dt.10.03.202015 ku përcaktohen kriteret e përgjithshme dhe ato të veçanta,

14 Shkresë e SHÇBA 632 Prot, datë 2.4.2020 , përcjellë për publikim gazetës për shpalljen e vendeve të lira,
publikimi në këndin e njoftimeve në shtypin e shkruar të njoftimit për konkurrim, me kriteret e përgjithshme dhe të
veçanta.
15 Për shpalljen e vendeve të lira dhe kriteret e përgjithshme dhe të vecanta;
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-në kriterin  të veçantë, kandidat për konkurrim të vendit / pozicionit specialist në Drejtorinë e
vlerësimit kalimtar, duhet të ketë përfunduar ciklin e dytë të studimeve universitare, në drejtësi
ose financë –kontabilitet me mesatare mbi 7.5,
-Urdhër16 për procedurat për përzgjedhjen e kandidatëve,
-CV dhe kërkesa e subjektit -aplikues për t`u pranuar në SHÇBA,

KJV konstaton se nga dokumentet që vërtetojnë statusin arsimor të subjektit të vlerësimit në
kohën e konkurrimit, subjekti i vlerësimit ka qenë dhe është në përmbushje të kriterit të nivelit
arsimor për funksionin që ka ushtruar në momentin e fillimit të marrëdhënies së punës si
specialiste në Sektorin e Vlerësimit kalimtar /periodik .

9. Të dhënat për punësimin:

Në formularin e vetdeklarimit profesional subjekti deklaron marrëdhëniet e tij të punësimit
që nga periudha e vitit 2013 e deri në datën e dorëzimit të deklaratës në 2020, ku rezultojnë
disa detyra te ndryshme:

- 09/2012-02/2020, “Baron” Bar Biznes i familjes, Këshilltare;
- 04/2016-03/2017, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore, Leje Lindje, Punëdhënësi

DRSSH (Përfundon Leja e Lindjes);
- 11/2015 -04/2016, Drejtoria Rajonale e Shërbimit Kombëtar të Punësimit, Pagesë

Papunësie (Fillon Leja e Lindjes);
- 04/2014-11/2015, Njësia Administrative Nr.8, Specialiste e Burimeve Ekonomike, (larguar

Ndërprerje e marrëdhënieve ekonomike;
- 03/2013-07/2013, Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve, Ndihmës Specialiste në Sekretarinë

Teknike (larguar Përfundim i kontratës).

 HETIMI NGA KOMISIONI

Komisioni ka verifikuar deklarimet e subjektit me dosjen e personelit dhe korrespondencat me
vet subjektin dhe përgjigjet nga institucionet shtetërore ku ka punuar subjekti, nga ku rezulton se:

10. Subjekti ka patur eksperiencë pune në dy institucione shtetërore përkatësisht në Bashkinë
Tiranë17 (4/2014-11/2015 ) dhe KQZ18 ( 3/2013-7/2013 ) Gjithsej 24 muaj ose 2 vjet në
administratë publike-shtetërore.

11. Rezulton se e përmbush kriterin e përgjithshëm të shpallur në konkurrim (e cila në zbatim të
ligjit, përcakton si kusht përvojën në punë jo më pak se dy vjet punë në administratë shtetërore
dhe me detyra me natyrë të ngjashme pune, sipas vendit të punës).

16 Urdhër 40 datë 7.05.2020, për procedurat e perzgjedhjes se kandidateve në strukturat e SHÇBA,
17 Vërtëtim nga ISSH, Vërtetim nga Bashkia Tiranë,
18 Vertetim nga ISSH



53

12. Nga aktet e verifikuara19 përputhet me kriterin ligjor që përcakon ligji 70/2014 neni 7820 i tij
si dhe neni 8121 i tij.
Subjekti i vlerësimit ka patur përputhshmëri ligjore me kriteret ligjore të rekrutimit në
Strukturat e SHÇBA-së, pasi subjekti i vlerësimi ka pasur përvojë pune të ngjashme 2 vite  në
administratë shtetërore me funksione të profesionit të ekonomistit22 si dhe ka patur arsimimin
e duhur për këtë vend të shpalllur të lirë për konkurrim.

13. Veprimtarinë profesionale për periudhën e përcaktuar në nenin 44, të Ligjit të vlerësimit:

14. Bazuar në nenin 46 të ligjit të vlerësimit  12/2018, (i ndryshuar), procedura për vlerësimin e
aftësisë profesionale përmban vlerësimin mbi tre dokumentet e përgatitura nga punonjësi, sipas
afatit të përcaktuar në pikën 2, të nenit 44, të këtij ligji.

15. Nga dokumentet e përcjella rezulton se subjekti në cilësinë e specialistes së trupës së verësimit,
ka kryer: Pjesëmarrja në grupe pune për hartimin e projektakteve ligjore23, nënligjore dhe
projektakteve administrative.

16. Trajnime:

- Pjesëmarrja në konferenca shkencore, ëorkshope, botime brenda ose jashtë vendit;
- Mars 2015— Kursi Alpha Platinum Buxhetor - Instituti i Modelimeve në Biznes;
- Prill 2015— Kursi per njohjen dhe përdorimin e programit Financa 5 - Infosoft SD;
- 12 Prill 2015- 12 Maj 2015— Kursi i Praktikës së Kontabilitetit - Zyrë Kontabiliteti Financ

Partner;
- Prill 2015 —Trajnim mbi Fiskalitetin - Instituti i Studimeve Strategjike dhe Trajnimeve

"ISSAT" Shkurt 2012;

17. Komisioni konstaton se trajnimet e sipërpërmenduar janë kryer përpara kohës së
marrjes së detyrës dhe se ato gjithsesi janë të lidhura kryësisht për thellimin e njohurive
dhe rritjen e performancës në ushtrimin e profesionit të profilit ekonomist.

19 Subjekti ka kryer funksione të profesionit të ekonomistit në Bashkinë e Tiranës
20 Neni 78, pika2, e Ligjit Nr.70/2014, “Puonjesit, 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 me poshtë: a) punonjës ispektimi; në administratën shtetrore me natyre të
ngjashme pune, sipas vendit të punës. b) punonjës të shërbimeve mbështetëse; në administratën shtetërore. c) punonjësit e financës: në administratën
shtetërore, në fushën e menaxhimit financiar ose të financave publike.
21 Neni 81 “ Procesi I konkurrimit “ Me përjashtim të personelit mbështetës, ndaj të cilit aplikohen dispozitat e ligjit për nëpunësin civil: a) Pranimi
në Shërbim bëhet nëpërmjet një procesi të hapur konkurrimi, në bazë të vendeve të lira të punës. Shpallja e vendit të lirë të punës botohet në dy
gazeta kombëtare me tirazh të madh. Pranimi kalon Fletore Zyrtare nr.124, datë 8 gusht 2014 në fazat e shqyrtimit dhe të verifikimit paraprak të
dokumentacionit, të testimit me shkrim, të intervistës me gojë dhe të verifikimit të figurës. b) Personi, që pranohet në Shërbim, nënshkruan ditën e
parë të punës një kontratë, në përmbajtjen e së cilës ekzistojnë sanksione në rastet e refuzimit për të shkuar në vendin ku është caktuar të shërbejë.
2. Kriteret e veçanta për pranimin në punë, përbërja e komisionit të testimit, procedura e zhvillimit të konkursit dhe rastet e zhvillimit të procedurave
të pranimit pa konkurrim përcaktohen në Rregulloren e Shërbimit, të miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave. 3. Kriteret e veçanta për
pranimin në punë, përbërja e komisionit të testimit, procedura e zhvillimit të konkursit dhe rastet e zhvillimit të procedurave të pranimit pa
konkurrim përcaktohen në Rregulloren e Shërbimit, të miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave
22 Përgjigje nga Bashkia Tiarnë, Njësia Administrative nr.8 e cila përshkruan detyrat që ka kryer subjekti si dhe info të tjera. Përpilimi i listës së
pagave të punonjësve, i borderove të pagës çdo muaj për punonjësit e administratës, keshilltarët, gjendjes Civile dhe ndërlidhësat me komunitetin
Hartimi i evidënces së fondit të pagës
Përpilimi i evidencës së sigurimeve shoqërore dhe paraqitja në degën e Tatim Taksave si dhe deklarimi online i sigurimeve shoqërore dhe tatimit
mbi të ardhurat
Raportimi çdo tremujor në INSTAT për fondin e pagave të sigurimeve shoqërore, investimeve dhe për numrin e punonjësve.

23 Urdhri e ngritjes së grupit të punës Nr. ***, dt.17.7.2020 për ngritjen e gupit të punës për hartimin e akteve që rregullon punën e trupës vlerësuese të SHÇBA
(parashikuar për t`u punuar dhe çuar për miratim 5 rregullore që normojnë punën dhe procedurat e trupave vlerësuse gjatë procesit të vlerësimit)  2) Urdhër **, datë
27.7.2020 për miratimin  e rregullores për organizimin dhe funksionimin e trupave vleresuese, 3) Urdhër ** datë 27.7.2020 për miratimin e rregullat për mediat , Urdhër
** datë 27.7.2020 Për miratimin e hapave unifikues të trupava te vleresimit
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Gjatë ushtrimit të detyrës, subjekti ka kryer dhe është çertifikuar për trajnimin në
Akademi të Sigurisë  lidhur me procesin e vlerësimit kalimtar.
Në seancë dëgjimore, subjekti shfaqi paqartësi në lidhje me pyetjet e drejtuara nga
Komisioni, duke qenë se ato ishin të lidhura me përvojën që u nevojitet këtyre subjekteve
të përcaktuar sipas strukturës së re të institucionit të SHÇBA, për të kryer procesin e
vlerësimit kalimtar për subjektet që parashikon ligji 12/2018 i ndryshuar.
Në lidhje me pyetje informuese rreth legjislacionit tatimor të prekur në çështjen e tij,
subjekti u shfaq e pasigurt në përgjigje që dëshmon se në vijim, gjatë ushtrimit të detyrës
, duhet të thellojë njohuritë dhe kualifikimin sipas profilit të profesionit në fushën
financiare si dhe në funksion të ushtrimit të detyrës së ngarkuar në Shërbim.

18) Respektimi i rregullave të etikës:

Nga verifikimi dosjes së personelit pranë SHÇBA -së rezulton se ndaj subjektit të vlerësimit nuk
ka masa disiplinore në fuqi apo të parashkruara, për shkelje të rregullave të etikës.

19) Ecuria në karrierë :

Komisioni ka administruar vlerësimet individuale të punës gjatë përiudhës një vjecare të provës24

si dhe aktin 25e konfirmimit në detyrë pas përfundimit të kësaj periudhe26 të cilat kanë tregues
pozitiv në lidhje me funksionin aktual në Shërbim.

Nga dosja e personelit (vlerësim i rezultateve individuale të punës27 gjatë periudhës një vjeçare që
subjekti i vlerësimit ushtron funksionet pranë SHÇBA-së), konstatohet se subjekti i vlerësimit e
ka kaluar me sukses periudhën e provës dhe është konfirmuar në detyrën e specialistit të Trupës
Vlerësuese  në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar/Periodik në SHÇBA.

Vlerësimi individual vjetor i punës në gjykimin e Komisionit, mbetet ende paraprak, i
paplotë dhe i paprovuar në kuptim të vlerësimit real të performancës, pasi siç dhe pohuar
nga vet subjekti, drejtoria e vlerësimit kalimtar nuk ka filluar ende punë verifikuese
konkrete me hetimin/shqyrtimin e dosjeve.

Institucioni i Avokatit të Popullit, Shkresën Nr. ***Prot, datë 09.03.2021, informon Komisionin se
pas verifikimeve të kryera përmes shqyrtimit të dokumentacionit të administruar në institucion,
për subjektin e vlerësimit nuk rezulton të ketë pasur ankesa të trajtuara me kërkesë të shtetasve,
apo hetime të nisura kryesisht për shkelje ligjore.

20. Pranë Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, nuk janë paraqitur denoncime nga publiku ndaj
subjektit të vlerësimit për shkelje të rregullave të etikës në ushtrimin e detyrës si punonjës
i SHÇBA -së , sipas parashikimit ligjor të nenit 43 të ligjit nr.12/2018, (i ndryshuar).

Në përfundim të hetimit të kryer:

24 Dy vlerësime individuale të punës të ndarë gjatë periudhës një vjecare në prove, në dy vlerësime 6 mujore
25 Urdhër konfirmimi në detyrë të një punonjësi të SHÇBA ***, datë 1.6.2021: pas përfundimit me sukses të periudhës së provës,
lidhet kontrata e punës
26 Periudha provës 8.6.2020-8.6.2021
27 Vlerësim i rezultateve individuale të punës periudha
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21. Komisioni Jashtëm i Vlerësimit pas hetimit  të kontrollit të aftësive profesionale për
subjektin e vlerësimit Ersa Karaj, nëpërmjet analizimit dhe verifikimit të të dhënave të
deklaruara nga subjekti i vlerësimit në formularin e vetëvlerësimit profesional, analizimin
dhe verifikimin e të dhënave të mbledhura nga institucionet publike dhe agjencitë
ligjzbatuese, arrin në kokluzionin se:

Për Subjektin e vlerësimit Ersa Karaj :

 Konstatohet nivel i mjaftueshëm në vlerësimin e aftësive profesionale.

KONKLUZIONI PËRFUNDIMTAR

Trupa vlerësuese e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, pasi u njoh me rrethanat e çështjes, bazuar
në provat e administruara gjatë procesit të vlerësimit, relacionin e relatorit të çështjes, shpjegimet
me shkrim të depozituar nga subjekti i vlerësimit gjatë gjithë procesit të hetimit administrativ, si
dhe pasi u njoh me qëndrimin e subjektit të vlerësimit në seancën dëgjimore publike të datës 13
Tetor 2021,  arrin në kokluzionin se subjekti i vlerësimit, Znj.Ersa Arjan Karaj, në përputhje me
nenin 60 të Ligjit nr. 12/2018, (të ndryshuar), ka plotësuar së bashku kushtet e mëposhtme:

- Konstatohet nivel i besueshëm në vlerësimin e pasurisë,

- Konstatohet nivel i besueshëm në vlerësimin e kontrollit të figurës,

- Konstatohet nivel i mjaftueshëm në vlerësimin e aftësive profesionale.

PËR KËTO ARSYE

Trupa e Vlerësimit e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, bazuar në pikën 7, të nenit 56, të Ligjit
Nr. 12/2018, (të ndryshuar), pasi u mbodh në dhomë këshillimi, në bazë të gërmës “a”, të nenit 59,
si dhe të pikës 1 dhe 2 të nenit 60, të Ligjit Nr. 12/2018 (të ndryshuar),

V E N D O S I:

1. Konfirmimin në detyrë të subjektit të vlerësimit, Znj.Ersa Arjan Karaj, me funksion
Specialiste në Sektorin e Trupës Vlerësuese në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar/Periodik
në Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme.

2. Vendimi i arsyetuar me shkrim i njoftohet subjektit të vlerësimit dhe Shërbimin për
Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme, brenda 15 ditëve nga dita
e nesërme e shpalljes së vendimit.
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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 (i ndryshuar).

4. Kundër këtij vendimi lejohet ankim brenda 45 ditëve nga data e njoftimit, në Gjykatën
Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

Ky vendim u shpall sot datë 13.10.2021, në Tiranë.

TRUPA E VLERËSIMIT

Luljeta Qoku

Kryesues

Sonila Kadareja Ledian Rusta

Relatore Anëtar


