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       I. Hyrje

Në qershor të vitit 2015, Grupi i Ekspertëve të Nivelit të Lartë pranë Komisionit të Posaçëm 
Parlamentar të Reformës në Drejtësi, botoi një analizë të thelluar të sistemit të drejtësisë 
në Shqipëri, në të cilën konstatohet se korrupsioni është i gjithëpërhapur në çdo nivel të 
tij, duke filluar nga oficerët e policisë gjyqësore dhe deri te prokurorët e gjyqtarët1 . Sipas 
këtij studimi, për poste të lakmuara në sistemin e drejtësisë, prokurorët dhe gjyqtarët 
shqiptarë paguajnë nga 100,000 euro deri në 300,000 euro, të cilat këta funksionarë 
publik korruptohen për t’i rimarrë. Raporti nënvizon se edhe pse niveli i lartë i korrupsionit 
në sistemin e drejtësisë në Shqipëri nuk është i dokumentuar, perceptimi i publikut dhe ai 
i vëzhguesve pranë sistemit, është se ky fenomen mbetet i kudondodhur. 

Ashtu si shumë vende anembanë botës, Shqipëria ka prezantuar në vitin 2003 një sistem 
për deklarimin dhe kontrollin e pasurisë të zyrtarëve të lartë, ku përfshihen dhe gjyqtarët 
dhe prokurorët. Edhe pse ky sistem kontrolli njihet si një mjet i fuqishëm në luftën kundër 
korrupsionit, impakti i tij në uljen e nivelit të korrupsionit në sistemin e drejtësisë në Shqipëri 
është i paqartë. Vende të ndryshme, apo institucione dhe grupe interesi si qeveria, shoqëria 
civile dhe komuniteti ndërkombëtar, jo gjithmonë janë dakord mbi rolin e sistemit të deklarimit 
të pasurisë; megjithatë,të gjithë këta aktorë përgjithësisht bien dakord mbi disa qëllime bazë 
mbi funksionin e tij2 :

•    Të rrisë transparencën dhe besimin e qytetarëve në administratën publike dhe gjyqësorin, 
duke zbardhur informacione mbi asetet e politikanëve,gjyqtarëve ose zyrtarëve.

•    Të ndihmojë krerët e institucioneve që të parandalojnë konfliktet e interesit, në mënyrë 
që të promovojnë integritetin brenda institucioneve.

•   Të monitorojë pasurinë e politikanëve, gjyqtarëve ose zyrtarëve individualë, në mënyrë  
që të parandalojë sjellje korruptive, duke hedhur dritë mbi pasuritë e paligjshme, si 
dhe njëkohësisht t’i mbrojë ata nga akuzat false. 

1  Analizë e Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri, 2015; Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën në
Sistemin e Drejtësisë: Grupi i Ekspertëve të Nivelit të Lartë, http://www.reformanedrejtesi.al/analiza-e-sistemit-te-drejtesise-ne-shqiperi-2015
2 Asset Declarations for Public Officials, A Tool to Prenvent Corruption, 2011; OECD, https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/assetdeclarationsforpublicoffi-
cialsatooltopreventcorruption.htm
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3 Ligji nr.9049, datë 10.04.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”, http://
www.hidaa.gov.al/ligji-nr/
4 Ligji nr.45/2014 datë 24.4.2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9049, datë 10.4.2003, “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve 
financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”, të ndryshuar. http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2014/PDF-2014/74-2014.pdf
5 Procesverbal, Tiranë, më 28.04.2016, Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, https://www.parlament.al/wp-content/
uploads/2016/05/Procesverbal-dat---28.04.2016.pdf
6 Ligji Nr. 84/2016 “Për Rivlerësimin Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, http://www.reformanedrejtesi.al/sites/default/
files/ligj-nr-84-dt-30-8-2016.pdf

Nevoja për këtë studim

Sipas Ligjin nr. 9049, datë 10.04.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve fi-
nanciare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë” i ndryshuar3 , prokurorët dhe gjyqtarët 
në Shqipëri e deklarojnë periodikisht pasurinë dhe burimet e krijimit si dhe detyrimet e tyre 
financiare. Në prill 2014, parlamenti votoi një seri amendimesh të ligjit për Deklarimin dhe 
Kontrollin e Pasurisë4, duke e detyruar Inspektoratin e Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive 
dhe Konfliktit të Interesit (ILDKPKI) t’i kontrollojë pasuritë e gjyqtarëve dhe prokurorëve më 
shpesh, në mënyrë që të kufizojë praktikat korruptive brenda sistemit. Sipas këtyre ndryshi-
meve ligjore, pasuria e gjyqtarëve auditohet çdo katër vjet, ndërsa ajo e prokurorëve çdo tre 
vjet. 

Edhe pse ndryshimet ligjore të vitit 2014 e kanë rritur numrin e hetimeve administrative 
të ndërmarra nga ILDKPKI, si dhe kallëzimet penale për fshehje pasurie të bëra nga ky 
institucion në Prokurori, procedimet penale vazhdojnë të jenë të pakta në numër dhe nuk 
kanë prodhuar vendime gjyqësore fajësie për shkak të korporativitetit, konfliktit të intere-
sit dhe korrupsionit në radhët e sistemit të drejtësisë5. 

Gjithashtu, gjatë dy viteve të fundit, Shqipëria është përfshirë në një reformë të thellë strukturore 
të sistemit të drejtësisë, e cila shihet si një hap kyç në luftën kundër korrupsionit dhe krimit 
të organizuar. Pas ndryshimeve kushtetuese të miratuara si pjesë e reformës në drejtësi, 
parlamenti votoi me 30 gusht 2016 ligjin “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe proku-
rorëve në Republikën e Shqipërisë”6, i ashtuquajturi ligji i vetingut. Ky ligj është i pari i një 
pakete prej 48 ligjesh që do të përcaktojnë rolet dhe përgjegjësitë e institucionevetë reja 
që do të dalin nga reforma kushtetuese. Ligji i vetingut imponon kontrollin e integritet të 
gjyqtarëve dhe prokurorëve nga një komision i pavarur, lidhur me komponentët e pasurisë, 
pastërtisë së figurës dhe vlerësimit profesional. Në vlerësimin e tij të pasurisë të gjyqtarëve 
dhe prokurorëve, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit do të mbështetet në të dhënat e 
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pasqyruara në deklaratat e pasurisë të administruara nga ILDKPKI si dhe hetimet administrative 
të ndërmarra nga ky institucion.

Në prag të një reformë të thellë në sistemin e drejtësisë, që ka nisur dhe është në fazën e 
parë të miratimit të paketës ligjore, vlerësimit të pasurisë dhe ligjshmërisë së saj po i jepet 
një rëndësi e veçantë.

Qëllimi i këtij studimi

Deklarimi i pasurive, i konsideruar si një mjet efikas në luftën kundër korrupsionit, përgjithësisht 
nuk ka përmbushur pritshmëritë e publikut dhe aspiratat e tij për të ndërtuar një sistem gjyqësor, 
i cili nuk influencohet nga korrupsioni dhe konflikti i interesit. 

Duke pasur parasysh rolin që hetimi pasuror do të ketë në procesin e vetingut, BIRN Albania 
mori në studim pasuritë e gjyqtarëve të Apelit në Republikën e Shqipërisë, me qëllim që të 
identifikonte trendet kryesore të të ardhurave dhe vënies së pasurisë nga këto gjyqtarë, të 
cilët kanë një karrierë të gjatë në sistemin e drejtësisë dhe përbëjnë një të katërtën e të gjithë 
trupës gjyqësore në vend. 

Të dhënat primare të këtij studimi bazohen në analizimin sasior dhe cilësor të vetëdeklarimeve 
të pasurisë së gjyqtarëve të Apelit, të marra nga ILDKPKI nëpërmjet kërkesave për kopje të 
dokumenteve publike bazuar në Ligjin nr. 119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”. Të dhënat 
dytësore për këtë studim bazohen në raportet e botuara më parë mbi këtë fushë, si dhe prakti-
kat më të mira ndërkombëtare për vlerësimin dhe kontrollin e pasurisë të zyrtarëve të zgjedhur 
dhe të emëruar.

Objekt i këtij studimi u zgjodhën gjyqtarët e Apelit të të gjithë rretheve gjyqësore të Republikës 
së Shqipërisë, apo të quajtur ndryshe gjyqtarët e karrierës, për faktin që kanë vijimësi në deklarimin 
e interesave private që nga krijimi i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive e 
në vazhdim. Pra, pasuria e tyre dhe burimi financiar i deklaruar, për shkak të kohëzgjatjes së 
detyrimit ligjor për deklarim pasurie, mund të jetë objekt studimi dhe të sjellë rezultate kra-
hasuese. 

Studimi hedh dritë jo vetëm mbi mënyrën e akumulimit të pasurisë nga gjyqtarët e karrierës 
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në Shqipëri, por edhe mbi teknikat e idetifikuara si ‘flamuj të kuq’ të fshehjes së prejardhjes 
së kësaj pasurie; ku përfshihen dividente nga kompani në pronësi, huamarrje nga familjarë 
dhe persona të lidhur, transaksione të shumta imobiliare dhe qiradhënie, si dhe mbajtja e 
likuiditeve në para jashtë sistemit bankar. 

Pavarësisht se ky raport fokusohet në gjetjet statistikore mbi asetet, shpenzimet, detyrimet, 
të ardhurat dhe problematikat e identifikuara në deklaratat e të gjithë gjyqtarëve të Apelit në 
vend, është e rëndësishme të theksohet se baza e të dhënave dhe metodologjia e ngritur për 
këtë qëllim do të mundësojë në të ardhmen dhe analizimin e rasteve individuale për gjyqtarë 
të caktuar, në ndihmë të fuqizimit të rolit ‘watchdog’ që shoqëria civile duhet të ketë në 
procesin e rëndësishëm të reformimit të sistemit gjyqësor. 

Gjithashtu, prezantimi i detajuar i metodologjisë së përdorur (Kapitulli II) dhe kuadrit rregullator 
(Aneksi I) shpresojmë të vijë në ndihmë të gazetarëve, organizatave të shoqërisë civile dhe 
aktorëve të tjerë të interesuar në monitorimin dhe raportimin e pasurisë së gjyqtarëve të 
niveleve të ndryshme të sistemit gjyqësor, por dhe grupimeve të tjera të zyrtarëve të lartë të 
përfshirë në detyrimet e raportimit të interesave personalë.    
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       II.   Metodologjia e studimit

Kampionimi

Ky studim është bazuar në përpunimin dhe analizimin e të dhënave të deklaratave të pasurisë 
së 81 gjyqtarëve të Apelit të të gjitha rretheve gjyqësore të Republikës së Shqipërisë. 

Deklaratat e pasurisë janë marrë në mënyrë elektronike nga Inspektorati i Lartë, pas kërkesës 
me shkrim drejtuar këtij institucioni, bazuar në ligjin nr.119, datë 18.09.2014 “Për të drejtën e 
informimit”. Secili formular deklarimi përmban të gjitha të dhënat e deklaruara nga subjekti 
deklarues, përveç të dhënave konfidenciale (si p.sh. adresat e shtëpive, numrat e llogarive 
bankare, emrat e personave të tretë etj).

Për qëllim të këtij studimi janë marrë në analizë të gjithë formularët e deklarimit të 
gjyqtarëve, nga deklarimi i parë (Deklarata Para Fillimit të Detyrës), si dhe çdo deklarim 
periodik/vjetor i interesave private deri në vitin 2014. Në çdo rast, kur në këtë studim është 
cituar pasuria/detyrimet/të ardhurat apo shpenzimet e gjyqtarit, duhet të nënkuptojmë 
gjyqtarin dhe familjarët e tij, përveç rasteve kur do shprehet në mënyrë specifike pronësia 
e familjarëve si e ndarë më vete nga ajo e gjyqtarit (si subjekt deklarues).

Bazuar në sa më lart, objekti i analizës së këtij studimi janë 959 deklarata të interesave 
private të 81 gjyqtarëve të Apelit të vendit, sipas ndarjes së mëposhtme:

Institucioni Numri i Gjyqtarëve Numri i Deklaratave

Gjykata e Apelit Durrës 11 126

Gjykata e Apelit Gjirokastër 6 71

Gjykata e Apelit Korçë 7 84

Gjykata e Apelit për Krime të Rënda 11 132

Gjykata e Apelit Shkodër 9 108

Gjykata e Apelit Tiranë 25 299

Gjykata e Apelit Vlorë 12 139

Total 81 959
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Hedhja e të dhënave në bazën e të dhënave 

Të dhënat e deklaratave të interesave private janë regjistruar në bazën e të dhënave sipas 
një standardi unifikues, i ndjekur me përpikmëri nga ekspertët e angazhuar me procesin e 
hedhjes së të dhënave. Për të kryer një kategorizim të saktë të të dhënave të deklaratave 
të pasurisë i jemi referuar: dy ligjeve bazë të ILDKPKI-së si dhe Udhëzimeve për plotësimin 
e formularëve të deklarimit të interesave private të miratuara nga Inspektori i Përgjithshëm 
i ILDKPKI-së.

Baza e të dhënave (database) është ndërtuar në formatin Excel, një tabelë e organizuar në 
kolona dhe rreshta, duke bërë të mundur që çdo e dhënë e deklaratës që hidhet në këtë 
tabelë të jetë e qartë, e plotë dhe lehtësisht e identifikueshme se cilit subjekt i përket, cilës 
deklaratë, cilit vit etj. Çdo e dhënë e pasqyruar në deklaratat e interesave private është 
“zbërthyer” dhe hedhur në qelizat përkatëse. 

Përveç gjeneraliteteve dhe të dhënave mbi funksionin e gjyqtarit, datës së emërimit në 
detyrë, institucionit ku ka ushtruar profesionin përgjatë të gjithë viteve, etj., pjesa më e 
rëndësishme është informacioni i deklaruar lidhur me pasurinë, detyrimet, të ardhurat dhe 
shpenzimet. Këto të dhëna janë grupuar në katër grupe të mëdha: (1) asete; (2) detyrime; 
(3) të ardhura dhe (4) shpenzime. 

Secila nga këto kategori është detajuar në nënkategori duke iu referuar përkufizimeve 
të nenit 4 të ligjit Nr.9049, datë 10.04.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, 
të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”, për objektin e 
deklarimit si dhe rasteve më tipike të ndeshura në formularët e deklarimit, siç është për 
shembull: detyrimi i mbetur pa shlyer ndaj shoqërive sipërmarrëse, të ardhurat nga shitja 
e pasurive të paluajtshme (e shprehur si formë fitimi për shkak të transaksionit të blerjes 
dhe shitjes me diferencë çmimi), etj. Të gjitha nënkategoritë e përdorura në kodifikimin e 
të dhënave të deklaruara nga gjyqtarët dhe familjarët e tyre, janë të pasqyruara në Aneksin 
II të këtij raporti ‘Kodifikimi i Kategorive dhe Nënkategorive’.

Disa nga elementët e marrë parasysh gjatë hedhjes së të dhënave të deklaratave dhe kon-
trollit të tyre, janë:

11
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▪ Kolona e kategorive dhe nënkategorive është e plotësuar me kodet dhe nënkodet 
sipas tabelës së paraqitur në Aneksin II, me qëllim unifikimin e të dhënave dhe 
mundësimin e përpunimit të gjithë informacionit të disponueshëm.

▪ Kur deklarimi është bërë nga personat e lidhur, ky fakt evidentohet në kolonën “person 
i lidhur” duke plotësuar një nga opsionet, nëse bëhet fjalë për bashkëshort/e; fëmijë; 
apo të tjerë (si prindër, motra, vëllezër etj) që pavarësisht se nuk kanë detyrim ligjor për 
të deklaruar, shpesh herë janë përfshirë në vetëdeklarim. 

▪ Të dhënat e tjera që i përkasin kategorive: (1) asete; (2) detyrime; (3) të ardhura dhe (4) 
shpenzime, janë regjistruar fillimisht në versionin narrativ, duke pasqyruar saktësisht 
çfarë ka deklaruar subjekti, dhe më pas në kolonën “shuma në Lekë” është përlloga-
ritur vlera në Lekë sipas deklarimit.

▪ Në rastet kur është deklaruar vlera në monedhë të huaj, në kolonën “shuma në Lekë” 
është bërë konvertimi në Lekë, sipas kursit të këmbimit të Bankës së Shqipërisë 
me datë 31 Dhjetor të vitit të cilit i përket deklarimi. Në Aneksin III të këtij raporti 
janë pasqyruar në mënyrë të detajuar të gjitha kurset e këmbimit të përdorura sipas 
viteve përkatëse, për monedhat EURO, USD, GBP, CHF, CAD.

▪ Kur në deklaratat Periodike/Vjetore, gjyqtarët dhe familjarët e tyre kanë deklaruar 
pakësim të aseteve apo shitje të aseteve në pronësi (të deklaruara në deklarimet e 
mëparshme), regjistrimi i vlerës së këtij aseti të shitur ose pakësuar, është shënuar 
me minus (-). Dallojmë dy raste:
- Në rastet e shitjes së pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme, vlera që pakësohet 

është çmimi i asetit siç është deklaruar në periudhën e krijimit. Pra pasqyrohet pa-
kësimi i asetit në kategorinë e aseteve. Në rastet kur ka pasur diferenca mes çmimit 
të shitjes dhe çmimit të blerjes, atëherë kjo diferencë është pasqyruar në kategorinë 
e të ardhurave si burim likuiditetesh për periudhën e deklarimit;

- Në rastin e pakësimit të likuiditeteve (Cash, bankë), pra kur deklarohet pakësim 
apo tërheqje depozite apo gjendje Cash, ky veprim është regjistruar në kategorinë 
e aseteve duke vendosur në kolonën “shuma në Lekë” shumën që është pakësuar 
me shenjën minus (-).

▪ Për pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme, të cilat janë deklaruar si dhurata, regjistrimi 
i vlerës së tyre është shënuar zero lekë (0) në rastet kur nuk është shënuar vlerë. E njëjta 
logjikë është përdorur dhe në rastin kur janë deklaruar pasuri të paluajtshme të përfituara 
nga Ligji nr. 7501, duke shënuar vlerën zero lekë (0) kur nuk është shënuar vlerë. 
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▪ Për sa i përket shlyerjes së kësteve të kredisë apo detyrimeve të tjera, të cilat janë 
deklaruar në rubrikën e detyrimeve në formularin e deklarimit, ka qenë e pamundur 
të ndahet pjesa e principalit nga interesi i paguar. Për këtë arsye, kjo shumë është 
trajtuar e gjitha si shpenzim, duke e pasqyruar në mënyrë të detajuar në një nga 
nënkategoritë e detyrimeve, me qëllim identifikimin, nëse ka qenë shpenzim për 
shlyerje kredie, shpenzim për kthim huaje apo shpenzim për pagesë kësti ndaj sho-
qërive sipërmarrëse të ndërtimit. 

▪ Në rastet kur një detyrim i lindur brenda periudhës deklaruese (qoftë kjo kredi, 
huamarrje, etj.) është kthyer po brenda vitit apo periudhës deklaruese, atëherë ky 
veprim regjistrohet dy herë në kategorinë e detyrimeve: një herë vlerë pozitive dhe 
një herë si pakësim detyrimi, pra me minus (-).

▪ Në shumë raste ka pasur përsëritje të aseteve dhe detyrimeve, duke shënuar në 
dy ose më shumë vite rresht të njëjtat të dhëna. Ky informacion është pasqyruar 
në kolonën “Përshkrimi” në bazën e të dhënave, ndërsa në kolonën “shuma në 
Lekë” është shënuar vlera zero lekë (0), me qëllim shmangien e shtesës artificiale 
të pasurisë apo detyrimeve në emër të zyrtarëve objekt të këtij studimi.

▪ Kur në rubrikën e të ardhurave, subjekti deklarues apo familjari deklaron “nuk ka 
ndryshim”, pavarësisht se ka pasur detyrimin ligjor për të deklaruar të ardhurat e 
krijuara për periudhën deklaruese, ekspertët i janë referuar deklaratave të viteve të 
mëparshme për të regjistruar shumën e të ardhurave. 

▪ Në rastin e likuiditeteve (Cash apo bankë), subjektet deklarues nuk kanë respektuar në 
çdo rast detyrimin ligjor për të deklaruar ndryshimet në krahasim me vitin paraardhës, 
pra shtesa apo pakësime, por kanë deklaruar gjendjen në fund të periudhës deklaruese. 
Kur ka qenë e mundur identifikimi dhe lidhja logjike e gjendjes aktuale me të dhënat e 
deklaruara në vitin paraardhës, ekspertët kanë përllogaritur sa ka qenë ky ndryshim në 
vlerë monetare. Në rastet kur ka qenë e pamundur identifikimi se cila llogari bankare ka 
ndryshuar, atëherë është marrë si e mirëqenë që shuma e deklaruar është shtesë për 
periudhën.
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Analizimi i të dhënave

Pas hedhjes në Database (formati excel) të të dhënave të deklaratave të interesave private 
nga fillimi i detyrës deri me datë 31.12.2014 për 81 gjyqtarë Apeli, filloi faza e analizimit dhe 
përpunimit të të dhënave. Mënyra e përpunimit të të dhënave është me metodën Pivot Table. 
Kjo metodë e përpunimit të të dhënave, ofron fleksibilitet në manipulimin e informacionit, në 
gjenerimin e tabelave specifike dhe raporteve, me saktësi të lartë dhe në mënyrë efiçente.

Kufizime të metodologjisë

Në disa nga rubrikat e formularit të deklarimit janë konstatuar parregullsi në mënyrën e 
plotësimit të formularit. Disa nga elementët e marrë parasysh gjatë hedhjes së të dhënave të 
deklaratave dhe kontrollit të tyre, të cilat njëkohësisht janë dhe sinjalizues të pakujdesive ose 
gabimeve në plotësimin e deklaratave dhe analizimin e tyre, janë:

1.  Në deklaratat Periodike/Vjetore është deklaruar gjendja e likuiditeteve në vend që të 
deklarohet ndryshimi i gjendjes (shtesë apo pakësim) krahasuar me vitin paraardhës;

2.   Është rideklaruar i njëjti aset dhe/apo detyrim, në dy ose më shumë periudha deklaruese;
3.  Është deklaruar nga vetë subjekti deklarues, pasuria dhe detyrimet në emër të personave 

të lidhur (bashkëshort/e, fëmijë madhorë), të cilët duhet të ishin plotësuar nga vetë personat 
e lidhur në formularin përkatës në faqen nr. 7-12;

4.  Në rubrikën e të ardhurave dhe detyrimeve, është deklaruar shënimi “nuk ka ndryshim”, 
por subjekti deklarues ka pasur detyrimin ligjor të deklarojë saktësisht të ardhurat neto 
për atë periudhë dhe shlyerjen e pagesës vjetore (pasi ka deklaruar detyrimeve në 
periudhën paraardhëse);

5.  Ka mungesë firmash në faqet e plotësuara nga gjyqtarët, pra në faqet ku ka të dhëna 
dhe nënshkrimi është i detyrueshëm;

6.  Nuk janë shënuar me fjalë vlerat dhe çmimet, por vetëm me shifra; ose ka raste kur vlera 
me shifra është e ndryshme nga vlera në lekë; subjektet kanë deklaruar vlera me lekë të 
vjetër dhe jo me lekë të rinj.

Nga sa u përmendën në pikat e mësipërme nënkuptohet se edhe analiza statistikore ka një 
marzh gabimi, në raport të drejtë me gabimet materiale që janë gjendur në formularët e deklarimit. 
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     III.   Gjetjet e studimit

Gjatë dy dekadave të fundit, shumë vende kanë ngritur sisteme për kontrollin dhe vlerësimin e 
pasurive të zyrtarëve publik, çfarë ka sjellë edhe një eksperiencë të akumuluar ndërkombëtare 
mbi praktikat më të mira dhe metodologjitë për të verifikuar të dhënat financiare që këta zyr-
tarë deklarojnë. Ashtu si edhe në vende të tjera, procedura e deklarimit dhe e kontrollit të pas-
urisë në Shqipëri, ndahet nga ILDKPKI në regjistrimin e formularëve të deklarimit të pasurisë, 
përpunimi paraprak i tyre, kontrolli aritmetik dhe logjik, si dhe në raste të caktuara, verifikimi 
ose hetimi administrativ. 

Në mënyrë që të identifikonte trende transaksionesh, të cilat përdoren nga këto subjekte 
për të legalizuar pjesë të paligjshme të pasurisë së tyre, të cilat në praktikat më të mira 
ndërkombëtare identifikohen si ‘flamuj të kuq’, BIRN ndërmori një analizë të detajuar të 
strukturës së aseteve, detyrimeve, të ardhurave dhe shpenzimeve të gjyqtarëve të Apelit 
gjatë periudhës 2003-2014. Transaksionet e dyshimta, ose ‘flamujt e kuq’, ndahen përgjithë-
sisht në tre kategori; rrjedhja e parasë në hyrje (incoming cash flow); rrjedhja e parasë në dalje 
(outgoing cash flow) dhe të tjera7 , të cilat janë listuar në Aneksin IV të këtij raporti.

Sipas praktikave më të mira ndërkombëtare në fushën e deklarimit dhe kontrollit të pasurive, 
të gjithë ‘flamujt e kuq’ duhet të ishin shtysë për organe si ILDKPKI për të filluar një audit 
të plotë për subjektin për të cilin ato konstatohen. Një audit i plotë, ka për qëllim përdorimin 
e të gjitha mundësive përtej deklaratës, për të identifikuar parregullsi financiare nga subjekti. 
Objekti i një auditi të plotë ose kontrolli të plotë administrativ nuk është deklara-
ta në vetvete, por subjekti deklarues dhe personat e lidhur, me të cilët ai ka kryer 
transaksione financiare. Qëllimi i kontrollit të plotë administrativ është që institucioni/in-
spektoriati të sigurohet që të ardhurat e zyrtarit që është objekt i kontrollit dhe të familjarëve 
të tij kanë një burim të ligjshëm, si dhe të hetojë nëse ka pasuri të fshehura që mund të jenë 
krijuar me burime të ardhurash të paligjshme. 

Në mungesë të të dhënave mbi kontrollet administrative të ndërmarra nga ILDKPKI, për të 
vlerësuar punën e këtij institucioni, BIRN analizoi të dhënat e mbledhura nga 959 deklaratave 

7 Practitioner manual on processing and analysing income and asset declarations of public officials, CoE, 2014, http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/
economiccrime/corruption/Projects/EaP-CoE%20Facility/Technical%20Paper/Practitioner%20manual%20on%20processing%20and%20analysing%20.pdf
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të pasurisë të 81 gjyqtarëve të gjykatave të Apelit në vend. Dy qëllimet kryesore të kësaj ana-
lize janë:

-   Identifikimi i “flamujve të kuq”, rasteve kur deklaratat përmbajnë të dhëna që krijo-
jnë dyshime për burime të paligjshme të pasurisë bazuar në standardet më të mira 
ndërkombëtare, të cilat duhet të shërbejnë si indicie për hetime më të thelluara të 
deklaratave; dhe 

-  Kryerja e kontrollit aritmetik-logjik të deklaratave të pasurisë së gjyqtarëve të Apelit. 
Kontrolli aritmetik dhe logjik, kryhet çdo vit kalendarik nga Inspektoriati, për çdo dekla-
rim për të vërtetuar saktësinë e vlerësimit të pasurisë së deklaruar, saktësinë e buri-
meve financiare të deklaruara dhe mjaftueshmërinë e mbulimit të pasurive nga burime 
të deklaruara. Duke qenë se ky kontroll mbështet vetëm tek të dhënat e deklarimeve 
të subjekteve dhe të familjarëve të tyre, BIRN përzgjodhi këtë metodë kontrolli për të 
analizuar në mënyrë të pavarur pasurinë e gjyqtarëve të Apelit në Republikën e 
Shqipërisë, si dhe punën e Inspektoriatit për të identifikuar të dhëna statistikore 
mbi pasuri dhe asete të ngritura me burime të dyshimta. 

Bazuar në këto dy objektiva, seksionet e mëposhtme përmbledhin gjetjet mbi: Asetet ose 
Pasurinë Bruto të gjyqtarëve të Apelit; Detyrimet e deklaruara prej tyre; përllogaritjen e 
Pasurisë Neto bazuar në të dhënat e kategorive Asete dhe Detyrime; Të Ardhurat dhe 
Shpenzimet e deklaruara; përllogaritjen e të Ardhurave Neto; si dhe rezultatet e  Kontrollit 
aritmetik-logjik të deklaratave të pasurisë së gjyqtarëve të Apeli dhe përllogaritjen mbi 
Pasurinë e pajustifikuar të gjyqtarëve.

       1. ASETET – PASURIA BRUTO

Në konceptin e pasurisë bruto përfshihen zërat e aseteve të deklaruara nga zyrtarët dhe 
familjarët e tyre në formularin e deklarimit të pasurive, të cilat janë kategorizuar referuar 
nenit 4 të ligjit nr.9049 datë 10.4.2003, “Për Deklarimin dhe Kontrollin e Pasurive, të Detyri-
meve Financiare të të Zgjedhurve dhe të disa Nëpunësve Publikë” të ndryshuar. 
Në kategorinë Asete, ose ndryshe Pasuria Bruto, përfshihen këto nënkategori:

       • Pasuri të paluajtshme;
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       • Pasuri të luajtshme;
       • Likuiditete në Cash;
       • Likuiditete në Bankë;
       • Pjesë në kapital/Aksione;
       • Person Fizik;
       • Sende me vlerë të veçantë;
       • Huadhënie;
       • Asete të tjera (për ato asete që nuk i përkasin kategorive të mësipërme).

Gjatë përllogaritjes së kategorisë Asete, në një moment të caktuar kohor ose gjatë një 
viti deklarues, është e rëndësishme të theksohet që në analizë duhet të merren të gjithë 
deklarimet e viteve paraardhëse, duke filluar nga deklarata fillestare. Ky aspekt është i do-
mosdoshëm, duke qenë se çdo subjekt deklarues ka detyrimin që të shprehë të gjithë asetet 
e tij/saj gjatë deklaratës së parë gjatë marrjes së funksionit ose të vitit të parë të detyrimit 
të deklarim të interesave private (viti 0). Në vitet pasardhës, subjektet kanë detyrimin të 
deklarojnë vetëm shtesat ose pakësimet e aseteve, duke e bërë të pamundur përllogaritjen 
e vlerës së pasurisë bruto të subjektit bazuar në një deklaratë periodike. 

Subjektet e këtij studimi janë përzgjedhur gjykatësit e shkallës së Apelit në të gjithë 
Shqipërinë, për shkak se këta kanë edhe eksperiencën më të gjatë të punës brenda sistemit 
gjyqësor duke depozituar deklarata që nga viti 2004 (për vitin financiar 2003), i cili në këtë 
rast do të konsiderohet Viti 0. Në analizën e mëposhtme prezantohen:

- Asete / Pasuria bruto fillestare – Vlera totale e aseteve që subjekti deklarues dhe familjarët 
e tij zotërojnë në fillim të procesit të vetëdeklarimit;    
- Shtesat / Pakësimet vjetore – Vlera e shtuar e aseteve për secilin vit deklarues; si dhe
- Vlera akumulative e aseteve – Ndryshimet në asete / pasuri bruto ndër vite, në të cilën 
përfshihen vlera fillestare plus shtesat ose pakësimet vjetore të tyre.
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Përshkrimi Viti 2003 Viti 2014 Rritja e pasurisë bruto

Vlera totale e pasurisë 
bruto në Lekë

401,488,806 2,094,536,212 1,693,047,406

Pra, pasuria akumulative e 81 gjyqtarëve dhe familjarëve të tyre në fund të vitit 2014 rezulton 

të jetë rritur me 1,693,047,406 lekë për një periudhë 11-vjeçare, ose e thënë ndryshe është 

rritur rreth 5.2 herë krahasuar me gjendjen fillestare të vitit 2003.

Për të analizuar më me detaje rritjen akumulative të pasurisë bruto përgjatë 11 viteve të 
vetëdeklarimeve të marra në shqyrtim, në Tabelën 2 paraqiten shtesat në pasurinë bruto për 
secilin vit kalendarik, si dhe ndikimi i tyre në rritjen e vlerës akumulative të kësaj pasurie për 
të 81 gjyqtarët e Apelit.

     Tabela 2: Vlerat në lekë të shtesave vjetore të pasurisë bruto dhe vlerës akumulative të 
kësaj pasurie ndër vite.

            1.a. Ndryshimet në pasurinë bruto

               SI KA NDRYSHUAR PASURIA BRUTO, NGA FILLIMI I DETYRËS DERI NË VITIN 2014?

Bazuar në analizën e mundësuar nga baza e të dhënave e ngritur për qëllime të këtij studimi, 
gjendja fillestare e deklaruar e pasurisë (bazuar në deklaratat për vitin financiar 2003 ose 
ndryshe viti 0), për gjyqtarët objekt i kësaj analize është në shumën 401,488,806 lekë (401.5 
milionë lekë). Kjo shumë nënkupton që mesatarisht një gjyqtar i Apelit në Shqipëri ka zotëruar 
rreth 5 milionë lekë (4,956,652 lekë) asete fillestare në momentin fillestar të detyrimit ligjor për 
deklarimin e pasurisë. 

Pas të gjitha ndryshimeve të deklaruara për gjendjen pasurore nga viti 2003 deri në vitin 
2014 (ku janë përllogaritur shtesa dhe pakësime sipas konceptit të plotësimit të formularit të 
deklarimit), rezulton se shuma totale e pasurisë bruto akumulative në fund të vitit 2014 është 
rreth 2.1 miliardë lekë (2,094,536,212 lekë), pra mesatarisht rreth 26 milionë lekë (25,858,472 
lekë) për një subjekt (Tabela 1). 

      Tabela 1: Ndryshimet në vlerën akumulative të pasurisë bruto nga viti 2003 në vitin 2014
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Viti Shtesa vjetore Vlera akumulative

Viti 0000 401,488,805.83

Viti 2004 73,844,441 475,333,246.75

Viti 2005 110,525,186 585,858,433.18

Viti 2006 89,176,125 675,034,558.25

Viti 2007 100,088,323 775,122,881.13

Viti 2008 163,453,316 938,576,196.91

Viti 2009 134,218,787 1,072,794,983.64

Viti 2010 168,268,553 1,241,063,537.07

Viti 2011 242,334,891 1,483,398,428.44

Viti 2012 167,046,622 1,650,445,050.27

Viti 2013 241,278,753 1,891,723,802.88

Viti 2014 202,812,409 2,094,536,211.79

Ashtu siç shihet dhe nga Tabela 2, pavarësisht se shtesat në pasurinë bruto të secilit vit financiar 
nuk kanë një trend të mirëpërcaktuar krahasimisht me vitin paraardhës, ato sërish shënojnë një 
rritje të vazhdueshme, ku shtesat vjetore të dy viteve të fundit (2013 dhe 2014) të vetëdeklarimit 
janë mesatarisht tre herë më të larta në krahasim me shtesën në pasurinë bruto gjatë vitit 2004. 

Këto shtesa vjetore të pasurisë reflektohen dhe në rritjen progresive të vlerës totale/ akumulative 
të pasurisë bruto të gjyqtarëve, ku gjatë çdo viti, vlera totale e pasurisë bruto rritet me 10% deri 20% 
në krahasim me vitin paraardhës, duke rezultuar në pesëfishimin e pasurisë bruto të gjyqtarëve 
gjatë 11 viteve të vetëdeklarimeve të marra në shqyrtim (Grafiku 1). 

Grafiku 1: Vlera akumulative e deklaruar e 
pasurisë bruto ndër vite.
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Pronësia e aseteve Shuma në Lekë Raporti në %

Asete në emër të subjektit 1,505,732,266 72%

Asete në emër të bashkëshortëve 384,203,246 18%

Asete në emër të fëmijëve 184,011,268 9%

Asete në emër të familjarëve të tjerë 20,589,431 1%

Total 2,094,536,212 100%

Ashtu siç rezulton dhe nga të dhënat e paraqitura në Tabelën 3, rreth 72% e aseteve të 
deklaruara janë në pronësi të vetë gjyqtarëve. Pjesa tjetër e pasurisë së deklaruar është e 
regjistruar në  emër të bashkëshortit/es (18%), në pronësi të fëmijëve (9%) ose në emër të 
familjarëve të tjerë (1%). Kjo e fundit, pavarësisht se nuk është detyrim ligjor për t’u deklaruar 
(pasuritë e vëllezërve, motrave, prindërve, etj.) është përfshirë në vlerën totale të aseteve, për 
efekt transparence të të dhënave të deklaruara nga vetë gjyqtarët në formularët e dorëzuar. 
Pra, raporti i pasurisë mes subjektit deklarues dhe familjarëve është: 72% e aseteve në pronë-
si të tij/saj dhe 27% në pronësi të familjarëve (bashkëshort/e dhe fëmijë).

Nga të dhënat e mësipërme rezulton se rritja mesatare vjetore e pasurisë bruto për një 
gjyqtar Apeli të jetë rreth 1.9 milionë lekë në vit (1,900,165 lekë). Kjo rritje pasurie nga ana e 
gjyqtarëve të Apelit është më e madhe se paga vjetore neto që këto subjekte marrin gjatë 
një viti kalendarik. Pa llogaritur shpenzimet, kjo shifër sugjeron automatikisht që në tërësinë 
e kampionit, gjyqtarët e karrierës në Shqipëri kanë pasur burime të tjera të ardhurash përtej 
pagës, me anë të të cilave argumentojnë rritjen e pasurisë së tyre, siç ato janë vetëdeklaru-
ar në formularët e administruar nga ILDKPKI(në këtë përllogaritje të të ardhurave nuk janë 
marrë parasysh të ardhurat nga puna e familjarëve apo forma të tjera të të ardhurave).

          1.b. Pronësia e aseteve

                  CILI ËSHTË RAPORTI I PASURISË NË EMËR TË FAMILJARËVE ME ATO TË VETË ZYRTARIT?

Ashtu siç shpjegohet dhe më lart, vlera e pasurisë bruto i referohet aseteve që zotëron subjekti 
deklarues (gjyqtari / gjyqtarja) dhe familjarët e tyre. Për këtë arsye, është e rëndësishme që të 
analizohet pronësia individuale e aseteve të deklaruara në emër të të gjithë familjes. Në Tabelën 
3 më poshtë është përllogaritur ndarja e pronësisë së vlerës totale të pasurisë bruto të deklaruar 
nga gjyqtarët e Apelit të zotëruar në fund të vitit financiar 2014. 

Tabela 3: Pasqyrimi i ndarjes së pasurisë bruto sipas pronësisë.
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Nënkategoria e aseteve Vlera në lekë Raporti në %

Asete të tjera 10,915,638 1%

Huadhënie 35,461,270 2%

Likuiditete në Bankë 463,843,698 22%

Likuiditete në Cash 296,501,355 14%

Pasuri të Luajtshme 187,413,923 9%

Pasuri të Paluajtshme 1,074,455,766 51%

Person Fizik 5,100,000 0%

Pjesë në kapital /Aksione 19,134,561 1%

Sende me vlerë të veçantë 1,710,000 0%

Total 2,094,536,212 100%

            1.c. Nënkategoritë e aseteve

                  CILAT JANË LLOJET E ASETEVE DHE RAPORTI NDËRMJET TYRE?

Duke qenë se në totalin e saj, rritja e pasurisë së gjyqtarëve të Apelit në Shqipëri nuk justifi-
kohet nga të ardhurat e përftuara nga rroga/shpërblimet, BIRN analizoi të dhënat e aseteve 
të deklaruara nga këta gjyqtarë, në mënyrë që të identifikonte më qartë strukturën e kësaj 
pasurie. 

Nënkategoritë që përbëjnë totalin e vlerës së aseteve të deklaruara nga gjyqtarët e Apelit, 
në mënyrë përmbledhëse janë klasifikuar në: Pasuri të paluajtshme; Pasuri të luajtshme; 
Likuiditete në Cash; Likuiditete në Bankë; Pjesë në kapital/Aksione; Person Fizik; Sende 
me vlerë të veçantë; Huadhënie; dhe Asete të tjera, për ato asete që nuk i përkasin kate-
gorive të mësipërme.

Raporti ndërmjet këtyre nënkategorive në vlerë në Lek dhe në përqindje, për të gjithë gjyqtarët 
deklarues objekt të këtij studimi, është prezantuar në Tabelën 4 më poshtë. 

Tabela 4: Vlera progresive në lekë për secilën nënkategori asetesh dhe raporti mes tyre.



22

Ashtu siç tregojnë dhe të dhënat e paraqitura në Tabelën 4, pjesën më të madhe (97%) të vlerës 
së pasurisë bruto të gjyqtarëve subjekt të këtij studimi e zënë katër nënkategori kryesore 
asetesh, sipas raporteve: Pasuri të Paluajtshme 51%; Likuiditete në Bankë 22%; Likuiditete në 
Cash 14%; dhe Pasuri të Luajtshme 9%.

Pasuri të Paluajtshme: 81 gjyqtarët e Apelit në vend, në fund të vitit 2014, zotërojnë pasuri të 
paluajtshme në vlerën mbi 1 miliard lekë, pasuri të cilat përbëjnë dhe 51% të aseteve të tyre të 
deklaruara. Ashtu siç tregon dhe Grafiku 2 më poshtë, vlera në lekë e pasurive të paluajtshme 
të gjyqtarëve është rritur në mënyrë të vazhdueshme në vitet e deklarimit të marra në shqyrtim, 
duke shënuar një rritje me 4.8 herë brenda 11 viteve të fundit, nga vlera 223,444,445 lekë në 
fillim të vitit 2004 në vlerën 1,074,455,766 lekë në fund të vitit 2014. 

Grafiku 2: 
Vlera totale e pasurive të 
paluajtshme ndër vite e paraqitur 
në mënyrë progresive e shprehur 
në lekë.

Të dhënat e studimit sugjerojnë se mesatarisht, një gjyqtar Apeli në Shqipëri ka rritur vlerën e 
pasurive të paluajtshme nga 2.8 milionë lekë në vitin 2003, në rreth 13.3 milionë lekë në vitin 
2014. 

Në shifrat e prezantuara më lart lidhur me ndryshimet në vlerën totale të pasurive të paluajtshme, 
duhet të merret parasysh fakti që ato nuk përfshijnë fitimet e mundshme të subjekteve deklaruese 
nga shitblerjet e tyre ose dhënia me qira, të cilat pasqyrohen në kategorinë ‘Të ardhurat’ më poshtë 
në këtë kapitull.
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Likuiditete në Bankë dhe në Cash: Duke marrë parasysh vlerat fillestare të deklaruara nga 
81 gjyqtarët e Apelit në formularët për vitin 2003 (viti 0), si dhe duke ndjekur të gjitha dekla-
rimet e viteve pasardhëse lidhur me shtesat ose pakësimet e likuiditeteve, në fund të vitit 
2014 rezulton se vlera akumulative e likuiditeteve në bankë është 463,843,698 lekë, ndërsa 
ajo e likuiditeteve në cash 296,501,355 lekë, duke përfaqësuar respektivisht 22% dhe 14% të 
vlerës së të gjithë aseteve të deklaruara. 

Pavarësisht vlerës së aseteve të tjera të blera gjatë 11 viteve të deklarimit, si dhe detyrimeve ndaj 
bankave ose palëve të treta, vlera e likuiditeteve (e shprehur në Lekë) është rritur në mënyrë 
progresive ndër vite,siç paraqitet në Grafikun 3 më poshtë. 

Grafiku 3: Vlera akumulative 
e likuiditeteve në bankë dhe 
cash ndër vite e shprehur në 
lekë. 

Kështu, likuiditetet në bankë janë rritur me rreth 5.4 herë mes viteve 2003 (86,690,141 lekë) 
dhe 2014 (463,843,698 lekë), ndërsa likuiditetet në cash është dhe nënkategoria që ka pësuar 
rritjen më të madhe ndër 11 vitet e deklarimit me gati 15 herë, nga vlera  20,635,845 lekë në vitin 
2003, në vlerën  296,501,355 lekë në vitin 2014. 

Nga vlera e lartë e likuiditeteve në cash e vetëdeklaruar nga gjyqtarët, rezulton se një gjyqtar në 
fund të vitit 2014 zotëron likuiditete cash në shumën mbi 3.6 milionë lekë (3,660,511 lekë). Nëse 
shumës së likuiditeteve në cash do i shtojmë dhe përqindjen e aseteve të deklaruara në formën e 
huadhënieve, atëherë rezulton se një fraksion i konsiderueshëm i vlerës totale të aseteve, prej rreth 
16%, mbahet jashtë sistemit bankar, duke përfaqësuar dhe pjesën më “informale” të pasurisë së 
deklaruar të këtyre gjyqtarëve.
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Mbajtja e likuiditeteve cash jashtë sistemit bankar, konsiderohet në praktikat më të mira 
ndërkombëtare si një ‘flamur i kuq’ ose shenjë e transaksionesh të dyshimta, çfarë duhet ta 
shtynte ILDKPKI të ndërmerrte një kontroll të plotë administrativ për subjektet e identifikuara.    

Pasuri të Luajtshme: Në të njëjtin trend të nënkategorive të tjera, dhe pasuritë e luajtshme 
të gjyqtarëve kanë pësuar një rritje me 4.3 herë gjatë 11 viteve të fundit, duke u shtuar nga 
43,605,475 lekë në vitin 2003, në vlerën e 187,413,923 lekëve në fund të vitit 2014 (Grafiku 4). 

Rreth 16% e vlerës totale të aseteve mbahet në formën e likuiditeteve cash 
jashtë sistemit bankar

Grafiku 4: Vlera akumulative e 
pasurive të luajtshme ndër vite e 
shprehur në lekë.

Nga analiza cilësore e deklaratave, në këtë nënkategori përfshihen kryesisht automjetet e 
subjekteve deklarues dhe familjarëve të tyre të cilat zotërojnë në një vit të caktuar financiar. 
Çdo fitim ose humbje nga shitblerja e pasurive të luajtshme reflektohet në kategorinë “Të 
ardhura”, të paraqitura më poshtë në këtë kapitull. Bazuar në sa më lart, mesatarisht, një 
gjyqtar Apeli zotëron në fund të vitit 2014 automjete në vlerë mbi 2.3 milionë lekë. 

Ndër nënkategoritë e tjera të aseteve të marra në analizë, është e rëndësishme të theksohet 
vlera shumë e vogël (1,710,000 lekë) e Sendeve me vlerë të veçantë të deklaruara nga të 81 
gjyqtarët e Apelit në 959 formularët e shqyrtuar. Kjo shumë zë më pak se 0.01% të vlerës totale 
të pasurisë së tyre bruto, duke nënkuptuar që me përjashtim të dy gjyqtarëve individualë, asnjë 
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Sendet me vlerë mbi 300,000 lekë zënë më pak se 0.01% të aseteve të gjyqtarëve.

gjyqtar tjetër ose familjar i tyre nuk zotëron sende me vlerë mbi 300,000 lekë, duke ngritur 
kështu një ‘flamur të kuq’ drejt vlerësimeve më të detajuara.  

Viti Detyrime 
shoq. ndërtimi

Detyrime 
të tjera

Huamarrje Kredi Bankare Grand Total

2003 700,000 40,850,000 20,117,250 61,667,250

2004 1,267,400 300,000 2,116,558 17,380,962 21,064,920

2005 11,578,805 21,048,280 45,926,040 78,553,125

2006 2,105,450 - 5,013,200 27,646,550 34,765,200

2007 2,131,852 3,000,000 45,437,492 50,569,344

2008 18,198,600 15,494,200 49,729,399 83,422,199

        2.  DETYRIMET

Përveç aseteve të krijuara gjatë dekadës së fundit, midis viteve 2004-2014, gjyqtarët kanë 
krijuar dhe detyrime financiare ndaj institucioneve financiare, individëve të lidhur, si dhe ndaj 
kompanive të ndryshme, kryesisht atyre të ndërtimit.
Kategoria e detyrimeve përfshin këto nënkategori:
        • Kredi bankare;
        • Huamarrje;
        • Detyrime ndaj shoqërive të ndërtimit;
        • Detyrime të tjera.

              2.a. Totali i Detyrimeve

                  SA ËSHTË TOTALI I DETYRIMEVE NGA FILLIMI I DETYRËS DERI NË VITIN 2014?

Në Tabelën 5, pasqyrohen vlerat në lekë të detyrimeve të deklaruara nga gjyqtarët gjatë të 
gjithë viteve të deklarimit, të ndara sipas katër nënkategorive kryesore të tyre.

Tabela 5: Vlerat në lekë të detyrimeve sipas nënkategorive dhe të ndara ndër vitet e deklarimit.
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Ashtu siç tregojnë dhe të dhënat e paraqitura në Tabelën 5, vlerat e detyrimeve të deklaruara 
nga gjyqtarët për secilën nënkategori nuk paraqesin një model lehtësisht të parashikueshëm. 
Megjithatë vlerat e detyrimeve janë të larta, duke arritur shumën 742,591,699 lekë. 

Nga kjo shumë, siç tregohet dhe në Grafikun 5, pjesën më të madhe të detyrimeve e zë 
kredia bankare me 63.68% të vlerës totale, ndërsa rreth 36% e vlerës i përkasin detyrimeve 
ndaj personave të afërm (25.77%), detyrimet e mbetura pa shlyer shoqërive të ndërtimit 
(10.5%) dhe një shumë minimale nën “detyrime të tjera” (0.04%). 

2009 8,300,225 4,759,200 22,412,235 35,471,660

2010 1,845,641 13,918,050 54,107,860 69,871,551

2011 16,673,250 31,047,173 34,025,548 81,745,971

2012 3,489,750 20,066,620 53,093,552 76,649,922

2013 11,698,134 26,738,087 63,324,530 101,760,751

2014 - 7,331,892 39,717,913 47,049,805

Total 77,989,107 300,000 191,383,260 472,919,331 742,591,699

Bazuar në praktikat më të mira ndërkombëtare, detyrimet e larta jashtë sistemit bankar, si 
huamarrja ndaj personave të tretë dhe detyrimet e pashlyera ndaj kompanive të ndërtimit, 
konsiderohen gjerësisht si indikatorë transaksionesh të dyshimta të rrjedhjes së parasë në 
hyrje dhe identifikohen në manulet për procedimin dhe analizimin e deklaratave të pasurisë 

Grafiku 5: 
Raporti në përqindje mes 
nënkategorive të ndryshme të 
detyrimeve.

10%
0%

26%

64%

Detyrimet sipas nënkategorive

Detyrime shoq. ndërtimit Detyrime të tjera Huamarrje Kredi Bankare
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si ‘flamuj të kuq’. Shumat e larta të humarrjes jashtë sistemit bankar (26%) dhe detyrimet 
ndaj kompanive të ndërtimit (10%) janë një tregues i nevojës për një hetim më të detajuar të 
deklaratave nga ana e institucioneve monitoruese të sistemit.

Rreth 36% e vlerës së detyrimeve të gjykatësve lidhet me huamarrje ndaj 
personave të tretë dhe kompanive të ndërtimit.

  

Pagesat 
 e detyrimeve 

2003 - 2014

Detyrimi 
i pashlyer në fund 

të vitit 2014

Shuma 
 e detyrimeve 

2003 - 2014

Në këtë mënyrë, nëse shumës së detyrimeve të akumuluara ndër vite me vlerë 742,591,699 
lekë, i zbresim totalin e pagesave të kësteve (pagesë kësti kredie, kthim huaje, etj.) në shumën 

2.b. Detyrimet e pashlyera

SA ËSHTË VLERA E DETYRIMEVE TË PASHLYERA NË FUND TË VITIT 2014?

Më sipër është identifikuar totali i detyrimeve të deklaruara nga gjyqtarët dhe familjarët e tyre 
ndër vite. Kjo vlerë është 742,591,699 lekë, e cila përmbledh të gjitha detyrimet e deklaruara në 
nënkategoritë e ndryshme, por, është e rëndësishme që të identifikohet edhe shuma e pagesës/
kthimit të detyrimit, e paguar në formë kësti përgjatë viteve. Për këtë qëllim, siç shpjegohet dhe 
në kapitullin e Metodologjisë, të gjitha pagesat e detyrimeve janë regjistruar si nënkategori e 
veçantë tek kategoria e “Shpenzimeve” në databazën kryesore (referoju Aneksit II të këtij raporti 
‘Kodifikimi i kategorive dhe nënkategorive’). 

Kështu, gjendja e detyrimit të pa shlyer në fund të vitit 2014 përllogaritet duke zbritur nga shu-
ma totale e detyrimeve të deklaruara gjatë gjithë periudhës së deklarimit totalin e pagesave 
për shlyerje detyrimesh gjatë gjithë periudhës, sipas formulës së mëposhtme:



28

 

394,508,454 lekë, atëherë gjendja e pashlyer e detyrimit në fund të vitit 2014 për të 81 gjyqtarët 
e Apelit përllogaritet në vlerën 348,083,245 lekë (Tabela 6).

Tabela 6: Vlera e detyrimeve të pashlyera në fund të vitit 2014 e shprehur në lekë.

Shuma totale e detyrimeve të 
deklaruara gjatë gjithë 

periudhës së deklarimit (a)

Totali i pagesave për shlyerje 
detyrimesh gjatë gjithë 

periudhës (b)

Gjendja e detyrimit të pashlyer 
në fund të vitit 2014 (a-b)

742,591,699 lekë 394,508,454 lekë 348,083,245 lekë

Gjendja e pasurisë bruto 
më datë 31.12.2014 (a)

Gjendja e detyrimit të 
pashlyer në 31.12.2014 (b)

Gjendja e pasurisë neto 
më datë 31.12.2014 (a-b)

2,094,536,211 lekë 348,083,245 lekë 1,746,452,967 lekë

Rritja e pasurisë bruto për 
periudhën 2003-2014 (a)

Gjendja e detyrimit të pashlyer 
në fund të vitit 2014 (b)

Rritja e pasurisë neto për 
periudhën 2003-2014 (a-b)

1,693,047,406 lekë 348,083,245 lekë 1,344,964,161 lekë

Pra, gjendja e pasurisë neto me datë 31.12.2014 për të gjithë 81 gjyqtarët e Apelit në Shqipëri 
është 1,746,452,967 lekë.

Tabela 8: Rritja e pasurisë neto të gjyqtarëve për periudhën 2003-2014 e shprehur në lekë

3.    PASURIA NETO

                    SI KA NDRYSHUAR PASURIA NETO NGA FILLIMI I DETYRËS DERI NË VITIN 2014?

Pasuria neto përcakton diferencën mes aseteve, pasurisë bruto të prezantuar në pikën 1 të 
këtij kapitulli, dhe vlerës së detyrimeve të pashlyera në fund të periudhës së deklarimit të 
përllogaritur më lart, sipas Tabelës 7 më poshtë. 

Kjo formulë na mundëson përllogaritjen e vlerës akumulative të pasurisë neto që gjyqtarët 
zotërojnë në fund të vitit 2014 (Tabela 7), por dhe rritjen e pasurisë neto gjatë periudhës së 
deklarimit 2003-2014 të marrë në analizë (Tabela 8). 

         Tabela 7: Vlera e pasurisë neto të gjyqtarëve në fund të vitit 2014 e shprehur në lekë.
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Pra, rritja e pasurisë neto të 81 gjyqtarëve për një periudhë 11 vjeçare është 1,344,964,161 lekë.

Niveli i rritjes së pasurisë neto të gjyqtarëve të Apelit në periudhën 2004-2014 është i 
lartë dhe nuk mund të justifikohet vetëm me të ardhurat nga funksioni i tyre, sidomos 
kur kësaj vlere i janë zbritur të gjithë detyrimet ndaj bankave, kompanive ose personave 
të tretë, të cilat janë po ashtu të larta. Ky rezultat detyron marrjen në analizë të strukturës 
së të ardhurave të gjyqtarëve dhe familjarëve të tyre, për të identifikuar më qartë burimin 
e rritjes së pasurisë.

        4.   TË ARDHURAT

Kategoria e të ardhurave të zyrtarëve që janë subjekt i deklarimit të pasurisë, përbëhet nga 
këto nënkategori kryesore:
       
       • Paga nga funksioni;
       • Paga e familjarëve;
       • Shpërblime neto;
       • Të ardhura nga biznesi;
       • Të ardhura nga qiradhënia;
       • Të ardhura nga mësimdhënia (vetëm për gjyqtarët);
       • Dhuratat në cash nga persona jashtë përbërjes familjare;
       • Të ardhura nga shitja e pasurive të paluajtshme;
       • Të ardhura nga shitja e pasurive të luajtshme;
       • Të ardhura të tjera (për të ardhurat që nuk përfshihen në kategoritë e mësipërme).

4.a. Totali i të ardhurave

SA ËSHTË TOTALI I TË ARDHURAVE NGA FILLIMI I DETYRËS DERI NË VITIN 2014?

Nëse përllogarisim totalin e të ardhurave të deklaruara nga vetë gjyqtarët dhe familjarët e 
tyre për periudhën 2003-2014, pra në të gjitha deklaratat e interesave private, vlera totale e 
deklaruar është në shumën 3,070,587,391 lekë. 

Megjithatë, ndryshe nga përllogaritja e vlerës së aseteve të deklaruara e cila është akumulative 
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nga viti i parë (viti 0) i deklarimit deri në deklaratën e fundit, në përllogaritjen e të ardhurave 
duhet të kemi parasysh se të ardhurat që deklarohen në formularin e deklarimit Para Fillimit 
të Detyrës, sipas nenit 5/1 të Ligjit nr.9049, përfshijnë:“angazhimet në veprimtari private me 
qëllim fitimi ose çdo lloj veprimtarie që krijon të ardhura, që ekzistojnë në datën e fillimit të 
punës, përfshirë çdo lloj të ardhure të krijuar nga këto angazhime ose veprimtari, nga data 1 
janar deri në datën e fillimit të punës të vitit të deklarimit.”

Për këtë arsye në trajtimin e të ardhurave si burim financiar për krijimin e pasurisë së deklaru-
ar, do të llogarisim vetëm të ardhurat e krijuara nga subjektet deklarues dhe familjarët e tyre 
pas datës së emërimit (pas datës së fillimit të deklarimit të pasurisë). Pra, do të merren për 
bazë të ardhurat nga viti 2004 deri në vitin 2014, që i korrespondon formularëve të deklarimit 
periodik vjetor, ashtu siç ato paraqiten në Tabelën 9.

Viti Vlera e të 
ardhurave në lekë

2004 143,695,257

2005 153,768,691

2006 170,707,185

2007 170,732,389

2008 213,307,270

2009 273,356,678

2010 271,697,927

2011 346,716,537

2012 362,643,335

2013 385,548,088

2014 456,480,161

Total 2,948,653,520

Tabela 9: Vlera e të ardhurave të deklaruara për secilin vit financiar 2004-2014.

Siç shihet dhe nga Tabela 9, shuma totale e të 
ardhurave të deklaruara nga të 81 subjektet për 
periudhën 2004-2014 është 2,948,653,520 lekë. 
Shuma vjetore e të ardhurave të deklaruara nga 
ana e gjyqtarëve ka qenë në rritje të vazhdueshme 
vit pas viti. Në vitin 2014, të ardhurat vjetore të 
deklaruara nga gjyqtarët qenë 456,480,161 lekë, 
ose 3.1 herë më të larta sesa të ardhurat e vitit 
2004 (143,695,257 lekë). 

Nëqoftëse krahasojmë të ardhurat mesatare 
ndërmjet gjyqtarëve të gjykatave të Apelit të 
rretheve të ndryshme gjyqësore (Tabela 10), 
shohim që edhe pse të ardhurat nga paga janë të 
njëjta, shuma e të ardhurave të deklaruara është e 
ndryshme nga gjykata në gjykatë.

Tabela 10: Të ardhurat totale dhe mesatare vjetore sipas institucionit.
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Përshkrimi Të ardhurat 
në lekë

Nr. Gjyqtarëve Mesatarja 
në total

Mesatarja 
vjetore

Gjykata e Apelit 
Durrës

308,707,543 11 28,064,322 2,511,302

Gjykata e Apelit 
Gjirokastër

154,889,168 6 25,813,361 2,346,669

Gjykata e Apelit 
Korçë

202,789,605 7 28,969,944 2,633,631

Gjykata e Apelit për 
Krimet e Rënda

273,461,335 11 24,860,121 2,260,011

Gjykata e Apelit 
Shkodër

223,715,852 9 24,857,317 2,259,756

Gjykata e Apelit 
Tiranë

1,262,140,295 25 50,485,612 4,589,601

Gjykata e Apelit 
Vlorë

522,958,722 12 43,579,894 3,961,809

  

Ashtu siç dallohet dhe nga të dhënat e prezantuara në Tabelën 10, mesatarja vjetore e të 
ardhurave të krijuara nga gjyqtarët e gjykatës së Apelit Tiranë dhe familjarët e tyre është më 
e larta krahasuar me të ardhurat e gjyqtarëve që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në gjykatat 
e Apelit të rretheve të tjera gjyqësore. Duke vijuar me të njëjtin arsyetim, pas gjyqtarëve të 
Gjykatës së Apelit Tiranë, renditen gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Vlorë, Korçë, Durrës, Gjirokastër, 
Krimet e Rënda dhe Shkodër.

4.b. Raporti i të ardhurave mes subjektit deklarues dhe familjarëve

Cili është raporti i të ardhurave të subjektit me të ardhurat e familjarëve të tjerë?

Në analizimin e raportit të të ardhurave që krijohen nga subjekti deklarues/gjyqtari në kra-
hasim me të ardhurat e bashkëshortit/es dhe fëmijëve (Tabela 11), vëmë re se të ardhurat 
e deklaruara nga gjyqtarët për periudhën 2004-2014 zënë rreth 48% të vlerës totale 
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të ardhurave. Të ardhurat e bashkëshortëve dhe fëmijëve zënë respektivisht 34% dhe 16% 
të totalit të të ardhurave. Ekziston dhe një përqindje relativisht e vogël prej 2% e krijuar nga 
familjarët e tjerë, kryesisht pensione të prindërve apo të vjehrrit/vjehrrës etj, që nuk janë de-
tyrim ligjor për t’u deklaruar, por që pasqyrohen periodikisht në deklaratat e pasurisë. 

Tabela 11: Raporti i të ardhurave brenda anëtarëve të familjes.

Të ardhurat familjare Shuma në Lekë Raporti në %

Të ardhura të gjyqtarit 1,480,214,158 48%
Të ardhura të bashkëshortëve 1,042,737,298 34%
Të ardhura të fëmijëve 489,832,221 16%
Të ardhura të familjarëve të tjerë 57,803,714 2%
Total 3,070,587,391 100%

  

Pra, raporti i të ardhurave të krijuara mes subjektit deklarues me familjarët e tij/saj është: 
48% e të ardhurave të krijuara nga gjyqtari / gjyqtarja dhe 50% nga familjarët (bashkëshort/e 
dhe fëmijë). Nga këto të dhëna mund të theksojmë se pavarësisht se të ardhurat krijohen 
në raport pothuajse të barabartë mes zyrtarit (48%) dhe familjarëve të tij (50%-bashkëshortë 
dhe fëmijë), pronësia e aseteve përqendrohet te vetë gjyqtarët, të cilët kanë rezultuar në 78% 
të rasteve pronarë të pasurisë së deklaruar.

4.c. Burimi i të ardhurave

SI JANË TË NDARA KËTO TË ARDHURA SIPAS NËNKATEGORIVE?

Duke qenë se në totalin e saj, rritja e pasurisë së gjyqtarëve të Apelit në Shqipëri nuk justi-
fikohet nga të ardhurat e përftuara nga rroga/shpërblimet, BIRN analizoi në mënyrë të de-
tajuar burimet e të ardhurave të deklaruara nga këta gjyqtarë, në mënyrë që të identifikonte 
më qartë strukturën e kësaj pasurie. 

Nënkategoritë që përbëjnë totalin e vlerës së të ardhurave të deklaruara nga gjyqtarët e 
Apelit, në mënyrë përmbledhëse janë klasifikuar në: Dhurata në Cash; Mësimdhënia; Paga 
e familjarëve; Paga nga funksioni; Shpërblime neto; Të ardhura nga biznesi; Të ardhura nga 
Qiradhënia; Të ardhura nga shitja e pasurive të luajtshme; Të ardhura nga shitja e pasurive 
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të paluajtshme; dhe Të ardhura të tjera. Në mënyrë që të diferencohet burimi i të ardhurave, 
baza e të dhënave të ngritur për qëllim të këtij studimi ka identifikuar secilën nga këto 
nënkategori, duke i dhënë dhe kode të ndryshme (referoju Aneksit II të këtij raporti). 

Raporti ndërmjet këtyre nënkategorive në vlerë në Lek dhe në përqindje, për të gjithë gjyqtarët 
deklarues objekt të këtij studimi, është prezantuar në Tabelën 12 më poshtë.

Tabela 12: Vlera totale në lekë për secilën nënkategori të ardhurash dhe raporti mes tyre.

Nënkategoria e të Ardhurave Shuma në lekë Raporti në %

Dhurata në Cash 13,673,845 0.50%
Mësimdhënia 14,995,060 0.50%
Paga e familjarëve 954,237,758 32.40%
Paga nga funksioni 1,075,011,952 36.50%
Shpërblime neto 10,535,984 0.40%
Të ardhura nga biznesi 424,373,823 14.40%
Të ardhura nga Qira 110,692,367 3.80%
Të ardhura nga shitja e pasurive të luajtshme 5,791,797 0.20%
Të ardhura nga shitja e pasurive të paluajtshme 165,412,985 5.60%
Të ardhura të tjera 173,927,950 5.90%
Grand Total 2,948,653,520 100.00%

Ashtu siç pasqyrohet dhe nga të dhënat e prezantuara në Tabelën 12, rreth 2/3 e të ardhurave 
të gjyqtarëve deklarohet se burojnë nga paga e tyre ose e familjarëve, të cilat zënë respektivisht 
36.5% dhe 32.4% të shumës totale të të ardhurave të deklaruara. 

Katër nënkategoritë kryesore të të ardhurave të cilat janë përgjegjëse për rreth 1/3 e shumës 
së të ardhurave të gjyqtarëve janë: të ardhurat nga biznesi (14.4%); të ardhurat nga shitja 
e pasurive të paluajtshme (5.6%); të ardhura nga qiradhënia (3.8%) dhe të ardhura të tjera 
(5.9%). Zërat e tjerë të kategorisë ’Të Ardhura’ zënë një përqindje të vogël në krahasim me 
vlerën totale. 

33



34

Nga analiza e mësipërme rezulton që një pjesë e mirë e të ardhurave të gjyqtarëve të Apelit 
vijnë nga biznesi, shitja e pasurive të paluajtshme, si dhe qiradhënia. Të ardhurat e larta nga 
këto burime konsiderohen në praktikën ndërkombëtare të kontrollit të pasurisë si ‘flamuj të 
kuq’ dhe indicje për organin që administron kontrollin e pasurisë (ILDKPKI), për një kontroll 
më të thelluar të subjektit deklarues dhe të familjarëve të tij. 

Rreth 24% e shumës së të ardhurave të gjykatësve buron nga biznesi, shitja e 
pasurive të paluajtshme dhe qiradhënia.

 
   5.        SHPENZIMET

Pasi kemi marrë në analizë të ardhurat e gjyqtarëve të Apelit, që përfshihen në kategorinë e 
transaksioneve të parasë në hyrje, është e rëndësishme të shihet struktura e shpenzimeve 
të tyrë, që klasifikohet në kategorinë e rrjedhjes së parasë në dalje. 
Në kategorinë e shpenzimeve, përfshihen këto nënkategori kryesore:
       
       • Pagesë kësti kredie;
       • Pagesë kësti huaje;
       • Pagesë e kryer ndaj shoqërisë së ndërtimit ku ka pasur detyrime;
       • Shpenzime shkollimi;
       • Shpenzime të tjera (të cilat nuk përfshihen në kategoritë e mësipërme).

Kategoria e shpenzimeve, ka një specifikë të veçantë në formularin e deklarimit. Detyrimi 
ligjor për deklarimin e “shpenzimeve të deklarueshme”8  ka hyrë në fuqi nga viti 2014 pas 
amendimit të fundit ligjor që iu bë ligjit nr.9049, referuar nenit 1 pika 7 të këtij ligji. Por edhe 
pas këtij ndryshimi ligjor, në formatin e deklaratës “Deklaratë e Interesave Private Periodike/
Vjetore” shpenzimet e deklarueshme janë klasifikuar si e dhënë konfidenciale dhe për këtë 
arsye nuk ofrohen për publikim. 

 8“Shpenzim i deklarueshëm” është tërësia monetare, e paguar për arsim, mjekim shëndetësor, pushime, arredim, si dhe të tjera shpenzime të këtij lloji, të 
kryera nga subjekti deklarues.
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5.a. Totali i Shpenzimeve

SA ËSHTË TOTALI I SHPENZIMEVE TË RAPORTUARA NGA FILLIMI I DETYRËS 
DERI NË VITIN 2014?

Gjatë analizës së të dhënave të deklaratave të interesave private ndër vite, sipas parimeve 
financiare dhe të kontabilitetit, janë trajtuar si shpenzimeve vjetore: pagesat për shkollimin, 
pagesat e huave dhe kredive apo detyrimeve të tjera, pagesat për qiramarrje dhe çdo shpen-
zim tjetër i deklaruar. Një përllogaritje e tillë është bërë duke ndjekur dhe logjikën e kontrollit 
aritmetik dhe logjik që kryen Inspektorati i Lartë për çdo deklaratë të interesave private. 

Nëse përllogarisim totalin e shpenzimeve të deklaruara nga vetë gjyqtarët dhe familjarët e 
tyre për periudhën 2003-2014, pra në të gjitha deklaratat e interesave private, vlera totale e 
deklaruar është në shumën 471,520,618 lekë. 

Por, duke ndjekur të njëjtën logjikë si në rastin e të ardhurave, do të përjashtojmë 
shpenzimet e deklaruara në formularin e deklarimit të parë (për vitin 2003) dhe do të 
analizojnë shpenzimet e deklaruara në deklaratat periodike vjetore (periudha 2004-
2014), vlera totale e të cilave rezulton të jetë në shumën 470,950,618 lekë,ashtu siç ato 
paraqiten në Tabelën 13.

Tabela 13: Vlera e shpenzimeve të deklaruara për secilin vit financiar 2004-2014.

35

Viti Vlera e 
shpenzimeve në lekë

2004 9,223,975
2005 11,591,330
2006 28,510,235
2007 32,736,101
2008 35,204,097

2009 46,584,797
2010 60,732,737
2011 53,917,588
2012 60,657,821
2013 59,781,847
2014 72,010,090
Total 470,950,618
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Siç shihet dhe nga Tabela 13, shuma vjetore e shpenzimeve të deklaruara nga të 81 subjektet për pe-
riudhën 2004-2014 ka qenë në rritje të vazhdueshme vit pas viti. Në vitin 2014, shpenzimet vjetore 
të deklaruara nga gjyqtarët qenë 72,010,090 lekë, ose 7.8 herë më të larta sesa shpenzimet e vitit 
2004 (9,223,975 lekë). 

  

Nën kategoria e Shpenzimeve Shuma në lekë Raporti në %
Pagesë kësti huaje 76,284,793 16%
Pagesë kësti kredie 278,094,028 59%
Pagesë shoqërisë së ndërtimit 40,129,633 9%
Shpenzime shkollimi 42,737,855 9%
Shpenzime të tjera 33,704,308 7%
Total 470,950,618 100%

5.b. Lloji i shpenzimeve

SI JANË TË NDARA SHPENZIMET SIPAS NËNKATEGORIVE?

Në mënyrë që të diferencohet lloji i shpenzimeve, baza e të dhënave e ngritur për qëllim të 
këtij studimi ka identifikuar secilën nga nënkategoritë e shpenzimeve, duke i dhënë dhe 
kode të ndryshme (referoju Aneksit II të këtij raporti). 

Raporti ndërmjet këtyre nënkategorive në vlerë në Lek dhe në përqindje, përkundrejt vlerës 
totale të shpenzimeve të deklaruar nga gjyqtarët objekt të këtij studimi, është prezantuar në 
Tabelën 14 më poshtë.

Tabela 14: Vlera totale në lekë për secilën nënkategori shpenzimesh dhe raporti mes tyre.
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Ashtu siç pasqyrohet dhe nga të dhënat e prezantuara në Tabelën 14, rreth 84% e shpenzimeve 
të gjyqtarëve deklarohet se mbulojnë pagesat e detyrime, respektivisht 59% e shpenzimeve të 
deklaruara shkojnë për pagesat e kësteve të kredive bankare, 16% e shpenzimeve shkojnë për 
pagesat e kësteve të huasë ndaj personave të tretë dhe 9% e vlerës totale shpenzohet për të 
mbuluar detyrimet ndaj kompanive të ndërtimit. 

Dy nënkategoritë e tjera të shpenzimeve të cilat justifikojnë vetëm 16% të vlerës totale të 
shpenzimeve janë shpenzimet e shkollimit, që zënë rreth 9%, dhe shpenzime të tjera që zënë 
7%, ku përfshihen shpenzime qiraje, pagesë e detyrimeve tatimore për të ardhurat në burim, 
shpenzime mobilimi, etj.  

Nga analiza e mësipërme, pavarësisht problematikave në pagesat e detyrimeve jashtë sistemit 
bankar të raportuara më lart në këtë kapitull, rezulton që 59% e shpenzimeve të 81 gjyqtarëve 
të Apelit në Shqipëri shkojnë për pagesën e kësteve të kredive bankare. Kjo shumë është 
e lartë dhe duhej të ngrinte ‘flamur të kuq’ për organin që administron kontrollin e pasurisë 
(ILDKPKI), për shkak se kreditë e mëdha dhe të pazakonta identifikohen si transaksione të 
dyshimta dhe në udhëzuesit e praktikantëve të fushës së kontrollit të pasurive. 

Rreth 59% e shumës së shpenzimeve të gjykatësve mbulon këstet e kredive 
bankare.

Gjithashtu, analizimi i 959 deklaratave të këtij studimi nxjerr në pah mungesën e deklarimeve të 
gjyqtarëve për shpenzime jetike, shpenzime udhëtimi, etj., duke theksuar nevojën e përfshirjes 
së të gjithë shpenzimeve në deklaratat e interesave private, si një mundësi më e mirë drejt nxitjes 
së transparencës. Nga 81 gjyqtarët e marrë në analizë, vetëm një prej tyre ka deklaruar gjatë dy viteve 
financiare shpenzime të konsumit jetik.

Vetëm dy nga 959 deklaratat e analizuara përfshinin në kategorinë e 
shpenzimeve, kosto të lidhura me konsumin jetik.
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Të ardhurat 
2,948,653,520 lekë

Shpenzimet 
470,950,618 lekë

Të ardhurat 
neto 

2,477,702,902 lekë

   6.      TË ARDHURAT NETO

SA JANË TË ARDHURAT NETO DUKE MARRË NË KONSIDERATË 
SHPENZIMET E VETËDEKLARUARA?

Të ardhurat neto të 81 gjyqtarëve të Apelit janë përllogaritur për periudhën 2004-2014, si 
diferencë mes të ardhurave totale me shpenzimet e deklaruara të përllogaritura më lart, 
sipas skemës që vijon:

 

Pra, të ardhurat neto për 81 gjyqtarët dhe familjet e tyre për periudhën 2004-2014 janë në 
shumën 2.477.702.902 lekë.

Kjo shifër jep të ardhurat neto për 81 gjyqtarë dhe familjet e tyre, por duhet theksuar se 
në asnjë rast në zërin e shpenzimeve nuk janë përfshirë shpenzimet e konsumit jetik. Në 
qoftë se shpenzimet e konsumit jetik do të përfshihen në përllogaritje, të ardhurat neto do 
të rezultonin ndjeshëm më të ulëta.

    7.      PASURIA E PAJUSTIFIKUAR

             SA ËSHTË PASURIA E PAJUSTIFIKUAR ME BURIME FINANCIARE?

Nga analiza e strukturës së aseteve dhe detyrimeve nga njëra anë dhe të ardhurave dhe 
shpenzimeve nga ana tjetër, të 81 gjyqtarëve të Apelit gjatë periudhës 2004-2014, e bazuar në 
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vetëdeklarimet e tyre të bëra pranë ILDKPKI, vërehen një numër trendesh në transaksione të 
identifikuara si të dyshimta ose ‘flamuj të kuq’ bazuar në praktikat më të mira ndërkombëtare 
në këtë fushë. 

Në këtë kontekst, BIRN ndërmori dhe një kontroll aritmetik-logjik të plotë të deklaratave të 
pasurisë së gjyqtarëve të Apelit të periudhës 2004 – 2014.  Kjo analizë u realizua bazuar në 
të dhënat e deklaratave të subjekteve, si dhe ato të familjarëve të tyre. Qëllimi i këtij kontrolli 
është të vlerësojë efektshmërinë e kontrolleve aritmetike-logjike të të cilat kryhen nga ILD-
KPKI gjatë çdo viti kalendarik të dorëzimit të deklaratave të interesave private të zyrtarëve.       

Në bazë të nenit 25 të ligjit nr. 9049 i ndryshuar, “Kontrolli aritmetik dhe logjik kryhet për 
çdo deklarim për të vërtetuar saktësinë e vlerësimit të pasurisë së deklaruar, saktësinë e 
burimeve financiare të deklaruara dhe mjaftueshmërinë e mbulimit të pasurive nga burime 
të deklaruara”.

Ky kontroll dokumentohet në Fletën e Kontrollit, në të cilin janë pasqyruar të dhënat e 
vetëdeklaruara nga zyrtari dhe familjarët e tij, të organizuara në dy pasqyra financiare: asetet 
neto dhe të ardhurat neto. Pas plotësimit dhe përpunimit të këtyre të dhënave, gjenerohet një 
informacion lidhur me faktin nëse: të ardhurat neto të periudhës justifikojnë apo jo ndryshimin 
e aseteve neto për periudhën deklaruese.

Formula për ndërtimin e një flete kontrolli Aritmetik dhe Logjik paraqitet si më poshtë vijon:

Rritja e Aseteve Neto = Rritja e Aseteve Bruto – Detyrime 
Të Ardhura Neto = Të ardhurat totale – Shpenzime 
Nëse diferenca mes “Të Ardhurave Neto”  dhe “Rritjes/Ndryshimit të Aseteve Neto”  del me 
vlerë negative, atëherë ajo konsiderohet indicie që pasuria e krijuar gjatë vitit nuk mund të 
justifikohet përmes burimeve financiare të deklaruara.

Duke qenë se kontrolli aritmetik dhe logjik duhet të kryhet për secilën periudhë deklaruese, 
pra për secilën deklaratë individuale, duke eliminuar vitin fillestar të deklarimit (Deklarata e 
Interesave Private Para Fillimit të Detyrës), kontrolli aritmetik dhe logjik është kryer për 879 
deklarata Periodike/Vjetore të gjykatësve të Apelit.
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Nga përmbledhja e të dhënave të kontrollit aritmetik dhe logjik të secilës deklaratë, nga 879 
deklarata, rezulton se 131 ose 14.9% e tyre janë me probleme.

Nga 81 gjyqtarë Apeli që ka gjithsej Shqipëria, rezulton se vetëm 17 prej tyre rezultojnë pa 
diferenca negative nga kontrolli aritmetik dhe logjik.  Pra 64 prej tyre ose 79% e totalit re-
zultojnë se kanë pasur të paktën në një vit të karrierës së tyre diferenca të pajustifikuara 
midis pasurisë së krijuar dhe burimeve financiare të deklaruara.

Rreth 15% e deklaratave Periodike/Vjetore të Gjyqtarëve të Apelit dështojnë gjatë 
kontrollit aritmetik dhe logjik.

Në mënyrë më të detajuar, numri i deklaratave dhe shpërndarja e gjyqtarëve që nuk 
justifikojnë pasurinë për të paktën një vit kalendarik sipas institucioneve përkatëse 
prezantohet në Tabelën 15.

Tabela 15: Numri i deklaratave dhe shpërndarja e gjyqtarëve që nuk justifikojnë pasurinë 
sipas institucioneve përkatëse.

Rreth 79% e Gjyqtarëve të Apelit nuk justifikojnë dot pasurinë e tyre për të paktën 
një vit deklarues.

Institucioni Rastet kur 
asetet neto nuk 
justifikohen me 
të ardhurat neto

Nr. i 
Gjyqtarëve 
gjithsej

Nr. Gjyqtarëve 
pa probleme

Nr. Gjyqtarëve 
me probleme

Gjyqtarët me 
probleme 
brenda 
institucionit në %

Gjykata e 
Apelit Durrës

22 11 2 9 82%

Gjykata e 
Apelit Gjirokastër

12 6 1 5 83%

Gjykata e Apelit 
Korçë

23 7 1 6 86%
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Nga numri i përgjithshëm e gjyqtarëve të Apelit që kanë rezultuar me probleme, bazuar 
në të dhënat e vetëdeklaruara, rezulton se 10 gjyqtarë ose 16% e tyre kanë 4-6 deklarata 
me probleme në 10 vite deklarim të marra në shqyrtim; 20 gjyqtarë ose 31% e tyre kanë 
2-3 deklarata me probleme dhe 34 gjyqtarë ose 53% e tyre kanë vetëm një deklaratë me 
probleme (Grafiku 6).

Grafiku 6: Përqindja e gjyqtarëve, të ndarë sipas numrit të deklaratave problematike në 10 
vitet e deklarimit të pasurisë. 

Gjykata e 
Apelit për Krime 
të Rënda

24 11 4 7 64%

Gjykata e Apelit 
Shkodër

15 9 1 8 89%

Gjykata e Apelit 
Tiranë

61 25 4 21 84%

Gjykata e Apelit 
Vlorë

26 12 4 8 67%

Total 183 81 17 64 79%

16%

31%
53%

Përqindja e gjyqtarëve

4-6 deklarata të pajustifikuara 2-3 deklarata të pajustifikuara

1 deklaratë e pajustifikuar
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Në total, shuma e pajustifikuar e përmbledhur tek 64 gjyqtarët e Apelit me probleme është 
332,426,031 lekë. Kjo shumë në raport me pasurinë neto të deklaruar prej 1,746,452,967 lekë, 
përbën rreth 20 % të totalit.

Rreth 20% e pasurisë neto të deklaruar, rezulton e pajustifikuar me burime 
financiare.

SA ËSHTË PASURIA E PAJUSTIFIKUAR ME BURIME FINANCIARE NËSE ZBRESIM 

SHPENZIMET E KONSUMIT JETIK SIPAS INSTAT?

Shpenzimet konsiderohen një e dhënë personale dhe klasifikohen në kategorinë e të dhënave 

konfidenciale në formularin e vetëdeklarimit. Për këtë arsye, ILDKPKI përdor minimumin jetik 

vjetor për një familje, siç përllogaritet nga Instituti i Statistikave, INSTAT, në praktikën e saj 

të kontrollit aritmetik dhe logjik. Për efekt të përllogaritjeve të këtij raporti, do të merren për 

bazë të dhënat e INSTAT si e dhënë referuese konsumi mesatar vjetor për familje në shumën 

500,000 lekë, të cilës i është referuar edhe Inspektorati i Lartë deri në vitin 2007. Pavarësisht 

se konsumi mesatar vjetor është rritur pas vitit 2007, nuk do e reflektojmë këtë ndryshim, pasi 

gjithsesi vlera e konsumit jetik është një vlerë referuese dhe jo reale.

Ashtu siç u theksua dhe më lartë në këtë kapitull, zbritja e shpenzimeve të konsumit jetik janë 

të rëndësishme në rastet kur asnjë shpenzim i tillë nuk është përfshirë në vetëdeklarimet e 

publikuara (me përjashtim të dy deklaratave vjetore të të njëjtit subjekt). 

Nëse shpenzimeve të gjyqtarëve u shtohet edhe kosto e minimumit jetik vjetor sipas INSTAT, 

atëherë numri total i deklaratave vjetore me probleme në periudhën 2004-2014, arrin në 189 

deklarata nga 879 gjithsej, ose 21.5 % të totalit të deklaratave. Si pasojë, vlera në total e 

pasurisë së pajustifikuar rritet në shumën 698,375,883 lekë, ose 40% të vlerës totale 

të pasurive neto (1,746,452,967 lekë) të deklaruar nga të 81 gjyqtarët e Apelit në vend. 

Rreth 40% e pasurisë neto të deklaruar nga 81 gjyqtarët e Apelit, rezulton e pajustifikuar 
me burime financiare nëse shpenzimeve i shtohen kostot e konsumit jetik të INSTAT.
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Analiza strukturore e të dhënave të deklaratave të pasurisë së gjyqtarëve të Apelit në Shqipëri, 

identifikon një numër trendesh ku përfshihen transaksionesh të dyshimta ose ‘flamujsh të 

kuq’ në kampionin prej 81 gjyqtarësh, ku përfshihen:

-      Mbajtja e likuiditeteve të larta cash, jashtë sistemit bankar;
-      Shuma të larta të huamarrjes nga persona të lidhur;
-      Detyrime të larta të pashlyera ndaj kompanive të ndërtimit;
-      Të ardhura të larta nga biznesi, shitja e pasurive të paluajtshme si dhe qiradhënia;

-      Shpenzime të larta për këste kredie/ kredi të larta dhe jo të zakonshme.

Të dhënat e sipërcituara mbi ‘flamujt e kuq’ të identifikuar, tregojnë që origjina e një pjese të 
pasurisë së gjyqtarëve të Apelit në Shqipëri, të cilët janë gjyqtarë karriere, ngre dyshime se 
mund të ketë prejardhje nga burime të paligjshme, të cilat idealisht duhet ta kishin shtyrë 

ILDKPKI-në për të ndërmarrë hetime të thelluara administrative ndaj këtyre subjekteve.

Përveç ‘flamujve të kuq’, të cilat u përftuan nga analiza strukturore e të dhënave, nga kontrolli 

aritmetik dhe logjik i deklaratave të pasurisë së këtyre subjekteve të ligjit për deklarimin e 

pasurisë, rezulton se një numër shumë i lartë i gjyqtarësh nuk e justifikojnë dot pasurinë, të 

paktën gjatë një pike të caktuar në karrierën e tyre.

-   64 prej tyre ose 79% e totalit rezultojnë se kanë pasur të paktën në një vit të karrierës 

së tyre diferenca të pajustifikuara midis pasurisë së krijuar dhe burimeve financiare të 

deklaruara.

Gjithashtu, këto të dhëna të përftuara nga kontrolli aritmetik dhe logjik i deklaratave tregojnë 

që një numër i madh gjyqtarësh, nuk arrin ta justifikojë pasurinë e tij/saj të paktën në një vit 

gjatë karrierës brenda sistemit gjyqësor, çfarë ngre pikëpyetje mbi efektshmërinë e kontrollit 

të ILDKPKI mbi këta subjekte deklarues, në të kaluarën.    

                 

                          
              IV.   Diskutime dhe rekomandime
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Megjithatë, duke qenë se nën dritën e procesit të vetingut, pasuria e gjyqtarëve do të merret 
përsëri në sitë nga ILDKPKI, si një nga institucionet që do të asistojë Komisionin e Pavaruar të 
Vettingut në vlerësimin e integritet të gjyqtarëve për sa i përket pasurisë, puna e këtij institucio-
ni në këtë drejtim mund të përmirësohet duke ndërmarra një sërë masash të brendshme apo 
nga ndërveprimi i me aktorë të jashtëm. Në këtë drejtim autorët e këtij raporti do të listonin 

rekomandimet e mëposhtme.

-   Përdorimin e një formulari elektronik për deklarimin e pasurisë, i cili jep mundësi për 
analizimin më të thjeshtë të dhënash dhe shmang gabimet nga plotësimet me shkrim 
dore të formularëve të vetëdeklarimit;

-    Krijimi i një baze të dhënash elektronike për deklaratat e pasurisë, e cila i jep mundësi 
ILDKPKI-së, studiuesve dhe gazetarëve që të analizojnë trendet e pasurimit të zyrtarëve 
publikë;

-   Ndërmarrja e studimeve/monitorimeve të ngjashme nga organizatat e shoqërisë civile 
mbi trendet/strukturën e pasurisë së gjyqtarëve të shkallës së parë, apo të prokurorëve 
në Republikën e Shqipërisë;

-   Kontroll i pavarur aritmetik-logjik i deklaratave të pasurisë së gjyqtarëve/prokurorëve  
që përfshihen në procesin e vetingut nga organizatat e shoqërisë civile dhe media;

-    Rritja e kapaciteteve dhe transparencës së ILDKPKI, për të publikuar raporte periodike 
mbi trendet e pasurisë së zyrtarëve publikë;

-    Shtrirja e hetimit administrativ nga ana e ILDKPKI në tregun imobiliar, me qëllim identi-
fikimin e pasurive të paluajtshme që rezultojnë të pa regjistruara në Zyrën e Regjistrimit 
të Pasurive të Paluajshtme;

-   Zhvillimi i teknikave të hetimit, kryesisht në rivlerësimin nga ekspertë të pavarur të 
pasurive të paluajtshme, për objektet që vetëdeklarohen me çmime nën vlerën e tre-
gut (duke i mëshuar rëndësisë së deklarimit dhe të shpenzimeve për mobilimin e 
shtëpive);

-    Aplikimi i deklarimit me kërkesë për personat e lidhur (jashtë përbërjes familjare), kur ka 
dyshime për aftësinë financiare të një huadhënësi apo dhuruesi dhe ushtrimi i hetimit të 
plotë administrativ për personin e lidhur;

-    Sanksione administrative për personat e lidhur në rast shkeljesh administrative etj.
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Aneksi I

KUADRI RREGULLATOR MBI DEKLARIMIN E PASURISË NË SHQIPËRI

Ky aneks përfshin një përshkrim të kuadrit ligjor mbi deklarimin e pasurisë në Shqipëri, si 
dhe rolet dhe përgjegjësitë e Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive 
dhe Konfliktit të Interesave në vend.

KUADRI LIGJOR

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave (ILD-
KPKI),  të cilit në vijim do i referohemi si Inspektorati i Lartë9 , është një institucion i pavarur 
me buxhet shtetëror, që merret me administrimin dhe kontrollin e deklarimit të pasurisë, 
të detyrimeve financiare dhe parandalimin e konfliktit të interesave për subjektet e para-
shikuara në ligj. ILDKPKI është një nga institucionet ligjzbatuese i angazhuar në luftën 
kundër korrupsionit, konkretisht në dy nga format më tipike të saj “fshehja e pasurisë” dhe 
“konflikti i interesave”. 

Inspektorati i Lartë e bazon aktivitetin institucional në dy ligje bazë, konkretisht në Ligjin nr. 
9049, datë 10.04.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të 
të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”, si dhe Ligjin nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për 
parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”10 .

Që nga krijimi i këtij institucioni, legjislacioni organik përkatës është amenduar në mënyrë 
të shpeshtë. Konkretisht:

Ligji nr. 9049, datë 10.04.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve 
financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë “ është amenduar me:

• Ligjin nr. 9367, datë 07.04.2005;
• Ligjin nr. 9475, datë 09.02.2006;
• Ligjin nr. 9529, datë 11.05.2006;
• Ligjin nr. 85/2012, datë 18.09.2012; 

9Emri institucional u ndryshua nga “Inspektorati i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive” në “Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe 
Konfliktit të Interesit” me ndryshimet e fundit ligjore.
10Ligji nr.9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, http://www.hidaa.gov.al/ligji-nr-9367/
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• Ligjin nr. 45/2014, datë 24.04.2014.

Ndërsa Ligji nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në 
ushtrimin e funksioneve publike”, është amenduar me:

• Ligjin nr. 9475, datë 09.02.2006;
• Ligjin nr. 9529, datë 11.05.2006;
• Ligjin nr. 86/2012, datë 18.09.2012;
• Ligjin nr. 46/2014, datë 24.04.2014.

Qëllimi i funksionimit të këtij institucioni konsiston në parandalimin e krijimit të 
pasurive në mënyrë të kundraligjshme në radhët e zyrtarëve/nëpunësve publikë11 , si 
dhe në parandalimin e konfliktin e interesit në administratën publike.

Subjektet deklaruese

Ligji nr.9049, datë 10.04.2003, i ndryshuar, në nenin 3 të tij, përcakton qartë se të zgjedhurit 
dhe nëpunësit e administratës mbartin detyrimin ligjor për deklarimin e interesave private 
pranë ILDKPKI. Mes të tjerëve, kategoritë e mëposhtme kanë detyrim për deklarim: Presi-
denti i Republikës, deputetët e Kuvendit, Kryeministri, Zëvendëskryeministri, ministrat dhe 
zëvendësministrat; gjyqtarët dhe prokurorët; nëpunësit civilë të nivelit të lartë dhe të mesëm 
drejtues; zyrtarë të administratës doganore dhe tatimore, që merren me mbledhjen e të 
ardhurave doganore ose tatimore etj. 

Pavarësisht listës së mësipërme, ligji ka hapësira për të përfshirë në rrethin e subjekteve 
edhe:

-   personat që, sipas nenit 9 të këtij ligji, mbartin detyrimin e deklarimit me kërkesë;
-   personat në funksione të tjera të cilat mund të miratohen nga Kuvendime propozim të 

Inspektorit të Përgjithshëm.

Përveç kategorisë së zyrtarëve, të të zgjedhurve dhe nëpunësve publikë të cituar më sipër, 
detyrim për deklarim e kanë edhe personat e lidhur me ta.

11  Kategoria e zyrtarëve dhe nëpunësve publikë që kanë detyrim ligjor për të deklaruar pasurinë është e përcaktuar në nenin nr. 3 të ligjit nr. 9049 
të ndryshuar.
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Kështu, sipas nenit 22, të ligjit nr.9049, të ndryshuar, detyrimin për deklarim e kanë edhe 
pjesëtarët e familjes kur: “…pasuria e pjesëtarëve të familjes është e ndarë dhe e regjistruar 
si e tillë në organet e administratës shtetërore ose gjyqësore…”. Gjithashtu, ligji përcakton 
se anëtarët e familjes të subjektit deklarues mbajnë përgjegjësi ligjore për vërtetësinë dhe 
saktësinë e të dhënave të deklaruara.

Gjyqtarët si subjekte deklaruese

Bazuar në Raportin Vjetor 2014 të ILDKPKI-së, rezultojnë se 4978 subjekte në funksion 
deklarojnë në mënyrë periodike interesat private. Nga ky numër i përgjithshëm, gjyqtarët e të 
gjitha niveleve janë rreth 387, duke përbërë rreth 7.8% të numrit të përgjithshëm të subjekteve 
deklaruese të regjistruar në regjistrin themeltar të ILDKPKI-së. Në këtë përllogaritje përfshihen 
gjyqtarët pranë:

o Gjykatës së Lartë;
o Gjykatës Kushtetuese;
o Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda;
o Gjykatave të Apelit të të gjitha rretheve gjyqësore;
o Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda;
o Gjykatave të Shkallës së Parë të të gjitha rretheve gjyqësore;
o Gjykata Administrative.

Objekti i deklarimit

Objekti i deklarimit të interesave private nga subjektet deklaruese dhe familjarët e tyre për-
caktohet në nenin 4 të ligjit nr. 9049,datë 10.04.2003, të ndyshuar, dhe përfshin: pasuritë e 
paluajtshme të regjistruar apo jo në regjistrat publikë; pasuritë e luajtshme; sende me vlerë 
të veçantë mbi 300 000 (treqindmijë) lekë;  vlerën e aksioneve, të letrave me vlerë dhe pjesët 
e kapitalit në zotërim; likuiditetet në cash apo në sistemin bankar; detyrimet financiare ndaj 
personave juridikë dhe fizikë; licencat dhe patentat që sjellin të ardhura; dhuratat me vlerë 
mbi 10.000 lekë; çdo e ardhur e përfituar nga subjekti dhe familjarët e tij, si dhe shpenzimet e 
deklarueshme12 .

12  Termi shpenzime të deklarueshme, i përmendur në nenin 4, shkronja h) të ligjit 9049 të ndryshuar, i referohet çdo shpenzimi me vlerë mbi 300 000 
(treqind mijë) lekë, i kryer gjatë vitit të deklarimit, si dhe sipas dispozitës kalimtare: “Për efekt të deklarimit të shpenzimeve të deklarueshme, sipas nenit 1 
pika 7 të këtij ligji, shpenzime të deklarueshme janë ato që kryhen me hyrjen në fuqi të këtij ligji”
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Mënyra dhe afatet e vetëdeklarimit pranë ILDKPKI ndryshojnë në varësi të formularit të dekla-
rimit të nevojshëm për plotësim. Vetëdeklarimi plotësohet nga ana e subjekteve deklarues 
sipas katër llojeve të deklaratave të parashikuara në Ligjin nr.9049, datë 10.04.2003, i ndry-
shuar, me format të miratuar nga Inspektori i Përgjithshëm i ILDKPKI.

                                              1.     Deklaratë e Interesave Private Para Fillimit të Detyrës

Ky lloj formulari duhet të plotësohet nga subjektet, që 
marrin funksionin/detyrën publike dhe që mbartin detyrim 
për të deklaruar interesat private, bazuar në nenin 5/1 të 
ligjit nr. 9049, datë 10.04.2003, të ndryshuar, jo më vonë 
se 30 ditë nga data e fillimit të detyrës. Subjekti deklaron 
çdo pasuri të regjistruar apo jo në regjistrat publikë dhe 
çdo interes privat që ka, duke dhënë edhe burimin finan-
ciar të krijimit të tyre; deklaron çdo burim të ardhurash për 
periudhën 1 janar të vitit kur ka marrë detyrën/funksionin 
publik deri më datën e emërimit; si dhe deklaron gjendjen 
e detyrimeve financiare.

Kjo deklaratë plotësohet në mënyrë periodike çdo vit sipas 
nenit 7 të ligjit nr. 9049, datë 10.04.2003, të ndryshuar, për 
ndryshimet e gjendjes pasurore dhe të detyrimeve financiare, 
të subjektit deklarues dhe personave të lidhur nga deklarimi 
paraardhës deri me datë 31 dhjetor të vitit për të cilin bëjnë 
deklarimin. Ndërsa të ardhurat janë të detyrueshme të deklaro-
hen të plota në vlerën neto, duke saktësuar çdo të ardhur të 
përfituar nga vetë subjekti dhe familjarët e tij. Shpenzimet 
e deklarueshme janë shtuar me amendimet e fundit ligjore. 
Deklarimi periodik/vjetor duhet të dorëzohet deri më 31 Mars 
të çdo viti.

2.    Deklaratë e Interesave     
        Private Periodike/Vjetore
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Deklarimi pas Largimit nga Funksioni trajtohet si rast i veçantë 
i deklarimit periodik, dhe plotësohet vetëm një herë nga mo-
menti i largimit nga detyra, referuar nenit nr. 7 të ligjit nr. 9049, 
datë 10.04.2003, të ndryshuar. Dallimi i vetëm me formularin 
e deklarimit të interesave private konsiston në periudhën e 
deklarimit, që përfshin periudhën nga deklarimi paraardhës 
deri me datën e largimit nga funksioni/detyra. Edhe këtu si në 
rastin e deklaratën Periodike/Vjetore pasqyrohen ndryshimet e 
gjendjes pasurore dhe të detyrimeve financiare të vetë subjektit 
deklarues si dhe të personave të lidhur me pasuri më vete; si 
dhe të ardhurat neto të krijuara për periudhën. Deklarimi pas 
largimit nga funksioni duhet të dorëzohet jo më vonë se 15 
ditë nga data e largimit nga funksioni.

Formulari i Deklarimit të Interesave Private me Kërkesë 
plotësohet nga personat e lidhur me zyrtarin me urdhër të In-
spektorit të Përgjithshëm. Persona të lidhur nënkuptohen të 
gjithë personat me të cilët subjekti ka kryer transaksione finan-
ciare apo ka lidhje për të cilat ka dyshime për burimin financiar 
dhe/ose ligjshmërinë e tyre. Afati i dorëzimit të deklaratës së 
interesave private Me Kërkesë është jo më vonë se 30 ditë 
nga data që Inspektori i Përgjithshëm i ILDKPKI-së ka kërkuar 
kryerjen e deklarimit me kërkesë sipas nenin nr. 9 të Ligjit nr. 
9049, datë 10.04.2003, i ndryshuar.

3.   Deklaratë e Interesave Private Pas Largimit nga Funksioni

4.   Deklaratë e Interesave Private me Kërkesë
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Publikimi i vetëdeklarimeve

Çdo formular deklarimi është i aksesueshëm nga publiku, ku çdo i interesuar nëpërmjet një 
kërkese formale drejtuar Inspektoratit të Lartë, mund të marrë kopje fizike apo elektronike 
të deklaratave të interesave private të një subjekti deklarues, me përjashtim të të dhënave 
konfidenciale që përmban formulari i deklarimit13 . 

Publikimi i deklaratave të zyrtarëve u legjitimua me Vendim të Gjykatës Kushtetuese nr. 
16, datë 11.11.2004, përmes të cilit Inspektorati i Lartë si institucioni përgjegjës, bën publike 
deklaratat e interesave private me kërkesë të palës së interesuar.

Rolet dhe përgjegjësitë e ILDKPKI-së

Veprimtaria dhe puna e Inspektoratit të Lartë ka si bazë vetëdeklarimin e interesave private 
nga ana e subjekteve që kanë detyrimin ligjor për të deklaruar. Çdo deklaratë e interesave 
private plotësohet dhe dorëzohet në ILDKPKI brenda rregullave dhe afateve të përcaktuara 
në ligj nga subjekti që ka detyrim ligjor për të deklaruar interesat private. Pasi deklaratat 
regjistrohen dhe skanohen, duke siguruar kështu një version elektronik që ruhet në database, i 
nënshtrohen kontrolleve nga stafi i specializuar pranë ILDKPKI-së.

Deklarata e interesave private plotësohet nga zyrtari dhe personat e lidhur, në rastet kur person-
at e lidhur kanë pasuri të regjistruar veçmas, dhe dorëzohet në ILDKPKI brenda afateve ligjore. 
Mënyrat e dorëzimit janë: me postë ose nëpërmjet Autoritetit Përgjegjës pranë çdo institucioni 
publik. 

13 Në nenin 34 të ligjit nr.9049 të ndryshuar,  përcaktohen të drejtat dhe kufizimet në publikimin e formularëve të deklarimit të interesave private të zyr-
tarëve dhe personave të lidhur.

PRANIMI REGJISTRIMI SKANIMI
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Çdo deklaratë që dorëzohet në ILDKPKI pasi regjistrohet, i nënshtrohet procesit të skanimit, 
duke siguruar kështu ruajtjen në mënyrë elektronike të çdo formulari deklarimi dhe pasi merr 
emërtimin me një kod unik, ruhet në Sistemin e Bazës së të Dhënave Elektronike që administro-
het brenda Inspektoratit të Lartë.

Në përmbushje të rolit të saj, ILDKPKI ka për funksion të kryejë tre lloje kryesori kontrolli të 
vetëdeklarimeve, si më poshtë.

      1.  Përpunimi paraprak

Në nenin 24 të ligjit 9049, të ndryshuar, përcaktohen rregullat për kryerjen e kontrollit para-
prak nga ana e Inspektoratit të Lartë, që konsiston në juridiksionin, rregullsinë e plotësimit 
të deklaratës dhe të anekseve të saj. Në këtë nen thuhet: “Kur nga përpunimi paraprak 
vërtetohen gabime materiale ose plotësime të gabuara, Inspektorati njofton subjektin që 
ka paraqitur këto deklarime, i cili, brenda 15 ditëve nga marrja e njoftimit, është i detyruar 
t’i ndreqë ato.

Deklaratat e interesave private pas dorëzimit dhe regjistrimit kalojnë menjëherë në ska-
nimin fizik dhe ruhen në sistemin e programuar elektronik të ILDKPKI-së.

Vetëm pas përfundimit të procedurave të skanimit deklaratat e interesave private kalojnë 
në përpunimin paraprak, kontrollin aritmetik e logjik dhe me pas në kontroll të plotë.” 

  
    2. Kontrolli aritmetik dhe logjik

Në bazë të nenit 25 të ligjit nr. 9049 i ndryshuar, “Kontrolli aritmetik dhe logjik kryhet për 
çdo deklarim për të vërtetuar saktësinë e vlerësimit të pasurisë së deklaruar, saktësinë e 
burimeve financiare të deklaruara dhe mjaftueshmërinë e mbulimit të pasurive nga burime 
të deklaruara.

Ky proces kontrolli, kryhet brenda vitit kalendarik të dorëzimit të deklaratave të interesave 
private të zyrtarëve dhe personave të lidhur me ta në ILDKPKI.”
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Ky kontroll dokumentohet në Fletën e Kontrollit14 , në të cilin janë pasqyruar të dhënat e 
vetëdeklaruara nga zyrtari dhe familjarët e tij, të organizuara në dy pasqyra financiare: asetet 
neto dhe të ardhurat neto. Pas plotësimit dhe përpunimit të këtyre të dhënave, gjenerohet 
një informacion lidhur me faktin nëse: të ardhurat neto të periudhës justifikojnë apo jo ndry-
shimin e aseteve neto për periudhën deklaruese.

3.      Kontrolli i plotë/hetimi administrativ

Objekti kryesor i veprimtarisë së ILDKPKI-së është ushtrimi i kontrollit të plotë dhe hetimit 
administrativ për të vërtetuar saktësinë dhe vërtetësinë e të dhënave të pasurive, të ardhurave 
dhe detyrimeve të deklaruara nga zyrtarët dhe personat e lidhur me ta si dhe konstatimin e 
rasteve të konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike. 15

Me ndryshimet më të fundit që u bënë në ligjin nr.904916 , vihen re ndryshime në praktikën e 
kontrollit të plotë. Konkretisht është shfuqizuar përzgjedhja rastësore e zyrtarëve me short 

14Neni 30 të Ligjit nr.9049, datë 10.04.2003, i ndryshuar.
15Raporti Vjetor i Inspektorit të Përgjithshëm të Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, Viti 2014, 
http://www.hidaa.gov.al/05-maj-2012/
16Ligji nr.45/2014 datë 24.4.2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9049, datë 10.4.2003, “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyri-
meve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”, të ndryshuar. http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2014/PDF-2014/74-2014.
pdf
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dhe është shtuar numri subjekteve që kontrollohen në bazë të funksionit që ata mbartin, 
sipas një frekuencë kohore të përcaktuar qartësisht në nenin 25/1 pika 1 të ligjit nr.9049, i 
ndryshuar. Kjo skemë siguron që, brenda shtatë viteve që një zyrtar ka qenë subjekt i ligjit 
për deklarimin e pasurisë, t’i nënshtrohet të paktën një herë kontrollit të plotë17 .

Rezultati i Fletës së Kontrollit (që hartohet për secilën deklaratë që administrohet në 
ILDKPKI) shërben si e dhënë (indicie) për të nisur kontrollin e plotë18  për një zyrtar, 
n.q.s konstatohen të dhëna të dyshimta lidhur me burimin financiar të krijimit të aseteve, 
transaksione të likuiditeteve të pa formalizuara, burime financiare që nuk justifikojnë 
pasurinë e krijuar, etj.

Gjithashtu sipas nenin 25/1 pika 4, të ligjit nr.9049, i ndryshuar thotë që: “Kontrolli ose 
rikontrolli i plotë i deklarimit kryhet çdo herë që gjykohet e nevojshme nga Inspektori i 
Përgjithshëm, kur ai ka të dhëna, nga burime të ligjshme, që vënë në dyshim vërtetësinë 
dhe saktësinë e të dhënave që përmbahen në deklarimin e një zyrtari, ...”

KONTROLLI I PLOTË

17  Do të kalojë në kontroll të plotë a)çdo 2 vjet gjyqtarin e Gjykatës Kushtetuese, gjyqtarin e Gjykatës së Lartë, b) çdo 3 vjet gjyqtarët e apelit, c) çdo 4 vjet 
për të gjithë gjyqtarët e gjykatës së shkallës së parë.
18 Përcaktohet në nenin 25/1 pika 4, të ligjit nr.9049, i ndryshuar
19 Neni 25/2, ligji nr.9049, i ndryshuar

Mbledhja e të dhënave, Kontrolli i Plotë dhe Hetimi Administrativ, bëhet në përputhje me 
Ligjin nr.9049, datë 10.04.2003, i ndryshuar, Ligjin nr.9367, datë 07.04.2005, i ndryshuar 
dhe Kodin e Procedurës Administrative. 19

Frekuenca 
sipas 

funksionit
Burime 

te ligjshme

Rezultati i 
kontrollit 
aritmetik 
dhe logjik
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Inspektorati i Lartë ka akses në të gjithë regjistrat publikë/apo bazën e të dhënave 20 , të 
institucioneve si më poshtë vijon:

• Drejtoria e Përgjithshme e Tatim Taksave;
• Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme;
• Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave;
• Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor;
• Banka Qendrore dhe bankat e nivelit të dytë;
• Qendra Kombëtare e Regjistrimit;
• Qendra Kombëtare e Licencimit;
• Çdo regjistër publik brenda Republikës së Shqipërisë, etj.

Rezultatet e hetimit dhe sanksionet

Pas plotësimit të dosjes me përgjigjet e ardhura nga institucionet më të cilat Inspektorati i 
Lartë ka korrespondencë, bëhet përpunimi i të dhënave dhe analiza, me qëllim verifikimin 
nëse deklarimi i subjektit është i vërtetë dhe nëse burimet financiare janë të ligjshme21. Në 
rastet kur vërtetohen parregullsi, në varësi të problemeve të konstatuara, Inspektorati i Lartë 
sipas rastit zbaton sanksionet ligjore (masa administrative bazuar në ligjin nr.9049 dhe 
nr.9367) dhe në rastet e mosdeklarimit apo fshehjes së pasurive bëhet kallëzim penal në 
organin e akuzës bazuar në nenin 257/a të Kodit Penal.

20  Aksesi në këto database, rregullohet me marrëveshjet e bashkëpunimit që Inspektorati i Lartë ka nënshkruar ndër vite me këto institucione, si DPPPP, 
QKR, ish-QKL etj.
21  Në këtë fazë trajtohet edhe konflikti i interesit, por meqë nuk është objekt i këtij studimi, nuk do të ndalemi në veçanti.



55 55

                 
                                                                                         
                                                                                      
                                                                                        

Aneksi II

Kodifikimi i kategorive dhe nënkategorive

Kodi Nënkategoria Kategoria

11 Pasuri të Paluajtshme Asetet

12 Pasuri të Luajtshme Asetet

13 Likuiditete në Cash Asetet

14 Likuiditete në Bankë Asetet

15 Pjesë në kapital/Aksione Asetet

16 Person Fizik Asetet

17 Sende me vlerë të veçantë Asetet

18 Huadhënie Asetet

19 Asete të tjera Asetet

21 Kredi Bankare Detyrimet

22 Huamarrje Detyrimet

23 Detyrime ndaj shoqëri ndërtimi Detyrimet

24 Detyrime të tjera Detyrimet

31 Paga nga funksioni Të Ardhurat

32 Paga e familjarëve Të Ardhurat

33 Shpërblime neto Të Ardhurat

34 Të ardhura nga biznesi Të Ardhurat

35 Të ardhura nga Qira Të Ardhurat

36 Mësimdhënia Të Ardhurat

37 Dhurata në Cash Të Ardhurat

38 Të ardhura të tjera Të Ardhurat

391 Të ardhura nga shitja e pasurive të palua-
jtshme

Të Ardhurat

392 Të ardhura nga shitja e pasurive të luajtshme Të Ardhurat

41 Pagesë detyrimesh Shpenzime

42 Shpenzime shkollimi Shpenzime

43 Shpenzime të tjera Shpenzime
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Aneksi III

Kursi i këmbimit sipas Bankës së Shqipërisë

Periudha Konvertimi në Lekë sipas 
Bankës së Shqipërisë

EUR USD GBP CHF CAD
31.12.2003 133,65 108,69 190,25 85,97 82,76
31.12.2004 126,74 92,64 178,69 81,87 76,92
31.12.2005 122,54 103,58 178,65 78,86 89,11
31.12.2006 123,85 94,14 184,65 77,17 81,13
31.12.2007 121,78 82,89 166,02 73,65 84,45
31.12.2008 123,8 87,91 127,66 82,97 72,22
31.12.2009 137,96 95,81 154,64 93,04 91,34
31.12.2010 138,77 104 161,46 110,98 104,29
31.12.2011 138,93 107,54 165,92 114,46 105,36
31.12.2012 139,59 105,85 171,18 115,65 106,37
31.12.2013 140,2 101,86 168,39 114,41 95,7
31.12.2014 140,14 115,23 179,48 116,52 99,55
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Aneksi IV

Kategoritë e ‘Flamujve të kuq’

Transaksionet e dyshimta, ose ‘flamujt e kuq’, ndahen përgjithësisht në tre kategori; rrjedhja 
e parasë në hyrje (incoming cash flow); rrjedhja e parasë në dalje (outgoing cash flow) dhe të 
tjera, duke përfshirë22 :

Në transaksionet e dyshimta të rrjedhjes së parasë në hyrje përfshihen:

- Kredi të pazakonta ose të mëdha
- Kontrata huamarrje të pacertifikuara përpara noterit, të dokumentuara vetëm me 

dokumente me shkrim dore
- Deklarata të bëra përpara noterit që kanë qëllim të justifikojnë kredi/dhurata fiktive 

të marra në të kaluarën
- Dhurata të mëdha të bëra gjatë festimeve familjare (dasma/pagëzime) që 

mbështetën në dëshmi të rreme
- Biznese shumë fitimprurëse me pak të dhëna ose të paaudituara
     Fitime të konsiderueshme të bëra nga shitja e aseteve (në mënyrë të veçantë në qoftë 

se tjetërsimi i aseteve ndodh në mënyrë të ndjeshme më lartë se çmimi i blerjes, ose 
në qoftë se vlera e asetit është e dyshimtë)

- Të ardhura të pazakonta (çdo lloj e ardhure nga kazinotë, bixhozi, dhuratat, 
trashëgimia, etj)

- Të ardhura të mëdha nga familjarët, në mënyrë të veçantë nga biznese që nuk mund 
të verifikohen)

- Transaksione imobiliare me familjarë
- Rritje të konsiderueshme të të ardhurave nga një deklaratë të tjetra (që nuk lidhet 

me një rritje në detyrën zyrtare)

22 Practitioner manual on processing and analysing income and asset declarations of public officials, CoE, 2014, http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/
economiccrime/corruption/Projects/EaP-CoE%20Facility/Technical%20Paper/Practitioner%20manual%20on%20processing%20and%20analysing%20.
pdf
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Në transaksionet e dyshimta të rrjedhjes së parasë në dalje përfshihen:

- Familjarë, të cilët kanë në pronësi asete të konsiderueshme, në mënyrë të veçantë 
kur regjistrohen luhatje të mëdha

- Asete të blera nën vlerën e tregut
- Marrëveshje imobiliare me familjarë (mundësisht false)
- Kredi të mëdha, të cilat janë vështirë për t’u verifikuar
- Një rritje e konsiderueshme në asete, nga një deklaratë te tjetra
- Kursime të mëdha në cash (në mënyrë të veçantë në vende ku sistemi bankar 

konsiderohet përgjithësisht si i sigurt)
- Donacione të mëdha të bëra nga zyrtari

Transaksione të tjera të dyshimta

- Një numër i lartë fushash të paplotësuara në deklaratë
- Transaksione të mëdha ndërkombëtare, në mënyrë të veçanta me qendra ‘off-shore’
- Raste divorci formale dhe jo reale, që kanë si qëllim mosdeklarimin e bashkëshortes
- Depozita të njëpasnjëshme në cash dhe tërheqje, të cilat janë të vështira për t’u 

ndjekur, me balancë të vogël kur deklarata dorëzohet por me vlerë të madhe midis 
deklaratave të njëpasnjëshme, çfarë bën që balanca e llogarisë bankare të duket e 
ulët, ndërkohë që të ardhura dhe shpenzimet janë të larta

- Shkelje të gjetura gjatë një auditi të Kontrollit të Lartë të Shtetit
- Kur një program kompjuterik i ngritur për këtë qëllim tregon një trend të pazakontë 

në deklaratat e zyrtarëve.  
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