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INFORMACION PËR PARTITË QË NUK KANË DORËZUAR INFORMACIONET E KËRKUARA NGA 

AUDITUESI LIGJOR PËR KRYERJEN E AUDITIMIT TË VITIT 2021 
 

KOMISIONIT QENDROR TË ZGJEDHJEVE 
 

TIRANË 
 
 Në zbatim të misionit tim, caktuar me vendimin nr.150, dt.26 prill 2022, të Komisionerit Shtetëror 
të Zgjedhjeve, i cili ka shpallur rezultatin e shortit për emërimin e ekspertëve kontabël të licensuar 
(auditëve ligjorë), të cilët do të kryejnë auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga partitë 
politike për vitin 2021, si dhe sipas kontratës tone të përbashkët me nr.prot. tuajin 2510, dt. 30.05.2022, 
ju inform që për dy partitë e mëposhtme 
: 

1. Partia Kristian Demokrate, nuk jep informacion mbi raportin financiar të saj për vitin 2021 që 
është shpallur në faqen zyrtare të KQZ-së1. Sipas komunikimit me kryetarin e saj, z. Dhimitër 
Muslia, me nr.telefoni 0685748400, me datë 7.12.2022, ora 11,45, ai kërkoi që të mos guxonte 
kush ta shqetësonte më për këtë problem; 

 

 
 
2. Me partinë “Balli Kombëtar”, është komunikuar me z. Adriatik Alimadhi, i cili më orientoi tek 

ekonomisti i partisë, z. Kujtim Lamaj, me nr. tel  0674559561 dhe me adresë të postës elektronike 
kujtim.lamaj@hotmail.com. Nuk më është dhënë asnjë informacion mbi raportin financiar të 
saj për vitin 2021 që është dorëzuar në KQZ me numër protokolli 1808, dt. 25.03.2022 dhe i 
shpallur dhe në faqen zyrtare të KQZ-së 2. Kjo Parti nuk pranon të paguajë Audituesen Ligjore 
për auditimin e vitit 2021. 

 
1 https://kqz.gov.al/wp-content/uploads/2022/03/Raporti-Vjetor-Financiar-i-partise-Kristian-Demokrate-e-
Shqiperise-2021.pdf  
2 https://kqz.gov.al/wp-content/uploads/2022/03/Raporti-Vjetor-Financiar-i-partise-Balli-Kombetar-2021.pdf  
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Z. Kujtim më shkruan në mesazh telefonik me dt. 12.12.2022 që ishte në spital. 
 

 
 
 

 
 

 
Me datë 12 dhjetor 2022 i është dërguar nëpërmjet postës elektronike z.Kujtim Lamaj, lista e kërkesave 
që Partia duhej të më jepte informacionin e duhur për postet e paraqitura në pasqyrat financiare të sajat 
për vitin 2021.Nuk u kthye përgjigje. 
Me datë 15 dhjetor 2022 kam pasur një thirrje telefonike nga z. Kujtim Lamaj ku i kërkova sqarimet për 
dokumentet që i ishin kërkuar edhe me datë 12 dhjetor 2022 si edhe kryerja e pagesës sime.  
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Me datë 19 dhjetor 2022 i kam dërguar e-maillin e tretë ku i kërkoj pohimin me shkrim për kryerjen e 
pagesës sime.  Me datë 20dhjetor 2022 më është kthyer përgjigja që nuk mund ta kryejnë pagesën time.  
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AUDITUESE  LIGJORE  

          Fatmira KASTRATI (SYKJA) 
 

 
                            
 
Tiranë, më 28 dhjetor  2022 


