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R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë  

KOMISIONI I PAVARUR I KUALIFIKIMIT 

  
 

 

 

VENDIM  

Nr. 318/1, Datë 12.2.2021 

“Mbi korigjimin e gabimeve materiale në Vendimin nr. 318, datë 3.12.2020 të 

Komisionit për procesin e subjektit të rivlerësimit z. Kujtim Luli” 
 

Sot në datë 12.2.2021, trupi gjykues, i përbërë nga: 

Olsi Komici   Kryesues    

Brunilda Bekteshi  Relatore 

Xhensila Pine   Anëtar 

Bazuar në nenin 112 të Kodit të Procedurave Administrative: “Korigjimi i gabimeve materiale 

në aktin administrativ” sipas të cilit përcaktohet se: 

“1. Organi publik, në çdo kohë, kryesisht apo me kërkesë, mund të korrigjojë gabimet e 

shkrimit, gabimet në përllogaritje dhe pasaktësi të tjera të dukshme, në një akt administrativ.  

2. Organi publik ka të drejtë të kërkojë kthimin e aktit administrativ të shkruar që korrigjohet, 

si dhe të çdo kopje të njësuar të tij.”, 
 

U mblodh për t‘u njohur me kërkesën e anëtares së trupës gjykuese znj. Xhensila Pine, për 

korrigjimin e gabimit material në Vendimin e nr. 318, datë 3.12.2020, “Mendimi i Pakicës”, 

me arsyetimin si vijon: 

 

Në pjesën e Vendimit nr. 318, datë 3.12.2020, konkretisht në “Mendimin e Pakicës”, paragrafi; 

“...3.4. Përfshirja e të ardhurave nga puna e djalit K. në analizën financiare në vitet 2010 në 

vlerën 90.887 lekë; në vitin 2011 në vlerën 334 575887 lekë; dhe në vitin 2012 në vlerën 

917.781887 lekë, është e pambështetur ne prova për sa deklaratat periodike vjetore të subjektit 

kanë vlerën e provës, referuar pikës 5 të nenit 32 të ligjit nr. 84/2016, si dhe të nenit 11 të Kodit 

të Procedurave Civile.” 

 

Të zëvendësohet dhe të bëhet : 

 

“...3.4. Përfshirja e të ardhurave nga puna e djalit K. në analizën financiare në vitet 2010 në 

vlerën 90.887 lekë; në vitin 2011 në vlerën 334 575 lekë; dhe në vitin 2012 në vlerën 917.781 

lekë, është e pambështetur ne prova për sa deklaratat periodike vjetore të subjektit kanë vlerën 

e provës, referuar pikës 5 të nenit 32 të ligjit nr. 84/2016, si dhe të nenit 11 të Kodit të 

Procedurave Civile”. 

Trupa gjykuese pasi konstatoi se kërkesa e komisioneres znj. Xhensila Pine qëndron dhe 

pasaktësitë janë vendosur dukshëm si pasojë e gabimit material, 

 

http://www.kld.al/
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V EN D O S I: 
 

1. Në vendimin nr. 318, datë 3.12.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për 

subjektin Kujtim Luli, në pjesën “Mendim i Pakicës”, paragrafi i pikës 3.4. të 

korrigjohet togfjalëshi [...] në vitin 2011 në vlerën 334 575887 lekë; dhe në vitin 2012 

në vlerën 917.781887 lekë…[…] dhe të zëvendësohet me togëfjalëshin … “në vitin 

2011 në vlerën 334 575 lekë; dhe në vitin 2012 në vlerën 917.781 lekë….”. 

 

2. Të njoftojë subjektin e rivlerësimit, Komisionerin Publik dhe Vëzhguesin 

Ndërkombëtar për këtë korrigjim. 

 

3. Vendimi i korrigjuar të publikohet në faqen zyrtare të Komisionit të Pavarur të 

Kualifikimit. 

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

 

TRUPI GJYKUES  

 

Olsi Komici   Kryesues    

 

Brunilda Bekteshi  Relatore 

 

Xhensila Pine   Anëtar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretare gjyqesore 

Denisa Kosta 
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