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

KOMISIONI I JASHTËM I VLERËSIMIT 

 

Nr.13/216 Prot        Tiranë, më 18.12.2019 

          

 

 

V E N D I M  

 

Nr. 3 

 

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

Ana Kapaj   Kryesues 

Elida Liko   Relator  

Elvira Daberdaku  Anëtar 

 

asistuar nga anëtarët e sekretariatit teknik, Eralda Bajollari dhe Alida Goxharaj, me datë 11.12.2019, ora 

12:00, në Pallatin e Koncerteve (Ish Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0, mori në shqyrtim në seancë 

dëgjimore publike çështjen që i përket:  

 

SUBJEKTI I VLERËSIMIT: Z. Tonin VOCAJ, me funksion Drejtor i Departamentit të 

Policisë Kriminale, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të 

Policisë së Shtetit 
  

OBJEKTI: Vlerësimi kalimtar i subjektit të vlerësimit 
  

BAZA LIGJORE: Ligji Nr. 12/2018, “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të 

Punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, 

Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë 

e Brendshme", i ndryshuar, 

 

Ligji nr. 44/2015, “Kodi i Procedurave Administrative të 

Republikës së Shqipërisë”, 

 

Ligjin nr. 49/2015, “Për Organizimin dhe Funksionimin e 

Gjykatave Administrative dhe Gjykimin e Mosmarrëveshjeve 

Administrative” 
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TRUPA VLERËSUESE E KOMISIONIT TË JASHTËM TË VLERËSIMIT, 

 

Pasi dëgjoi arsyetimin ligjor dhe rekomandimin e relatores së çështjes, Elida Liko, vlerësoi 

shpjegimet e subjektit të vlerësimit dhe analizoi provat shkresore të paraqitura në vijim të 

rezultateve të hetimit, duke u bazuar në të tria kriteret e vlerësimit, atë pasuror, të figurës dhe 

vlerësimin profesional, mbështetur në pikat 1 dhe 2 të nenit 4, të ligjit nr. 12/2018 të ndryshuar, si 

dhe shqyrtoi e analizoi çështjen në tërësi, 

 

VËREN: 

 

I. RRETHANA TË ÇËSHTJES 

 

1. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit është organi që bën vlerësimin kalimtar të punonjësve të 

Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, 

bazuar në pikën 1 të nenit 5, dhe në pikat 1 dhe 5, të nenit 6, të ligjit nr. 12/2018, “Për 

Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të Punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, 

Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme”, të ndryshuar. 

 

2. Z. Tonin Vocaj, në momentin e hyrjes në fuqi të ligjit nr. 12/2018, të ndryshuar, ka ushtruar 

detyrën e Përgjegjësit të Departamentit në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit. Nga data 

04.01.2019 mban detyrën Drejtor Departamenti në Departamentin e Policisë Kriminale në 

Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit. Për këtë shkak, bazuar në nenin 6 të ligjit nr. 

12/2018, të ndryshuar, i është nënshtruar procesit të vlerësimit, duke u shortuar me datë 

03.06.2019, në përputhje me “Rregulloren për Proceduat e Zhvillimit të Shortit në Komisionin 

e Jashtëm të Vlerësimit”. 

 

3. Në hedhjen e shortit të datës 03.06.2019, u përzgjodh trupa e vlerësimit nr. 1, ku në shortin e 

hedhur për z. Tonin Vocaj, kryesuese e trupës u zgjodh Ana Kapaj, relatore Elida Liko dhe 

anëtare Elvira Daberdaku. Në respektim të ligjit nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për Parandalimin 

e Konfliktit të Interesave në Ushtrimin e Funksioneve Publike”, u deklarua mospasja e 

konfliktit të interesit nga anëtarët e trupës së vlerësimit, si dhe u vendos fillimi i hetimit 

administrativ me qëllim kryerjen e procedurave të vlerësimit për subjektin e vlerësimit. Në 

datë 19.06.2018 është njoftuar subjekti i vlerësimit për hapjen e hetimit ndaj tij. 

 

4. Procesi i vlerësimit të pasurisë për subjektin e vlerësimit, në përputhje me kreun III, “Vlerësimi 

i pasurisë”, të ligjit nr. 12/2018, të ndryshuar, dhe veçanërisht në nenin 31 të këtij ligji, ka për 

objekt të vlerësimit deklarimin për kontrollin e pasurive, të ligjshmërisë së burimit të krijimit 

të tyre, të përmbushjes së detyrimeve financiare, përfshirë interesat privatë për subjektin e 

vlerësimit dhe për personat e lidhur të tij. 

 

5. Procesi i vlerësimit të kontrollit të figurës, në përputhje me kreun IV, “Kontrolli i figurës”, të 

ligjit nr. 12/2018, të ndryshuar, dhe veçanërisht në nenin 35 të këtij ligji, ka për objekt 

verifikimin e deklarimeve të subjektit të vlerësimit dhe të dhënave të tjera, me qëllim 



3 
 

verifikimin e vërtetësisë dhe besueshmërisë së deklarimeve, si dhe identifikimin e atyre që janë 

përfshirë apo kanë kontakte të papërshtatshme me persona të përfshirë në veprimtari kriminale. 

 

6. Procesi i vlerësimit të aftësive profesionale për subjektin e vlerësimit, në përputhje me kreun 

V, “Vlerësimi i aftësive profesionale”, të ligjit nr. 12/2018, të ndryshuar, dhe veçanërisht në 

nenin 43 të këtij ligji, ka për objekt vlerësimin e nivelit të arsimit dhe trajnimit në përputhje 

me gradën dhe/ose pozicionin, respektimin e rregullave të etikës, si dhe përmbushjes së 

detyrave nga punonjësit në përputhje me ligjin e Policisë së Shtetit. 

 

7. Bazuar në dispozitat e ligjit nr. 12/2018, të ndryshuar, pranë Komisionit të Jashtëm të 

Vlerësimit janë administruar dokumentat shkresore të ardhura nga të gjithë institucionet apo 

personat juridikë, publikë apo private, të cilët sipas këtij ligji detyrohen të japin të dhëna për 

subjektet e vlerësimit. 

 

8. Në vijim, nga relatori i çështjes janë ndjekur proceduarat ligjore të përcaktuara në pikën 3, të 

nenit 25, të ligjit nr. 12/2018, të ndryshuar, duke kryer një hetim të plotë dhe të gjithanshëm 

mbi të tria kriteret, atë të vlerësimit të pasurisë, të kontrollit të figurës dhe të vlerësimit të 

aftësive profesionale. 

 

9. Trupa e vlerësimit, pasi u njoh me rezultatet e hetimit dhe provat e grumbulluara për kriterin e 

vlerësimit të pasurisë, të kontrollit të figurës dhe të vlerësimit të aftësive profesionale, në datën 

20.11.2019, vendosi: (i) përfundimin e hetimit kryesisht për të tria këto kritere për subjektin e 

vlerësimit, z. Tonin Vocaj; (ii) dërgimin e relacionit paraprak subjektit të vlerësimit; (iii) 

njoftimin e subjektit të vlerësimit për t’u njohur me materialet e dosjes. 

 

10. Në datë 27.11.2019, subjekti i vlerësimit ka paraqitur shpjegime në lidhje me relacionin 

paraprak. 

 

11. Trupa e vlerësimit pasi u njoh me shpjegimet e subjektit të vlerësimit për relacionin paraprak, 

vendosi të ftojë subjektin e vlerësimit në seancë dëgjimore. 

 

II. SEANCA DËGJIMORE 

 

12. Subjekti i vlerësimit u ftua në seancën dëgjimore me njoftimin e bërë elektronikisht me email 

në datën 05.12.2019. 

 

13. Seanca dëgjimore për subjektin e vlerësimit z. Tonin Vocaj, u zhvillua në përputhje me 

kërkesat e nenit 56, të ligjit nr. 12/2018, të ndryshuar, në datën 11.12.2019, ora 12:00, në 

ambjentet e Pallatit të Koncerteve (Ish –Pallati i Kongreseve), salla B, kati 0. 
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III. QËNDRIMI I SUBEJKTIT TË VLERËSIMIT 

14. Subjekti i vlerësimi z. Tonin Vocaj ka qenë bashkëpunues gjatë gjithë procesit të vlerësimit në 

përputhje me pikën 2, të nenit 48, të ligjit nr. 12/2018, të ndryshuar. 

 

15. Subjekti i vlerësimit ka sjellë prova dhe shpjegime kur janë nevojitur; ka qenë korrekt dhe i 

gatshëm për bashkëpunim gjatë të gjithë fazave të hetimit, si dhe gjatë zhvillimit të seancës 

dëgjimore. 

 

IV. VLERËSIMI KALIMTAR BAZUAR NË PIKËN 1, NENI 4, TË LIGJIT NR. 

12/2018, TË NDRYSHUAR 

 

Bazuar në nenet 48, 51 dhe 52 dhe pikën 1 të nenit 54 të ligjit nr. 12/2018, të ndryshuar, Trupa e 

Vlerësimit kreu hetim dhe vlerësim të të gjitha fakteve dhe rrethanave të nevojshme për 

procedurën e vlerësimit, duke marrë në analizë: 

 Deklaratën “Vetting” dhe të gjithë dokumentacion mbështetës të dorëzuar nga vetë subjekti i 

vlerësimit; 

 Deklaratat e pasurisë të dorëzuara nga vetë subjekti i vlerësimit \pranë ILDKPKI –së në 

periudhat që ka qenë subjekt i deklarimit pranë këtij institucioni; 

 Provat shkresore /dokumentat të administruara nga organet publike dhe private; 

 Deklarimet dhe përgjigjet e subjektit të vlerësimit të bëra me anë të komunikimit elektronik; 

 Shpjegimet me shkrim dhe dokumentacionin mbështetës të paraqitura nga subjekti i 

vlerësimit. 

 

A. VLERËSIMI I PASURISË 

Trupa e vlerësimit ka hetuar në mënyrë të pavarur çdo informacion dhe fakt, për deklarimin dhe 

kontrollin e pasurive, ligjshmërisë së burimit të krijimit të tyre, përmbushjes së detyrimeve 

financiare, përfshirë interesat privatë për punonjësin dhe për personat e lidhur me të, të parashikuar 

në nenin 31, të ligjit nr. 12/2018, të ndryshuar. 

Në deklaratën “Vetting”, të dorëzuar në datë 29.04.2018, subjekti i vlerësimit z. Tonin Vocaj, 

deklaron këto pasuri të luajtshme të paluajtshme dhe likuidite: 

16. Apartament1 me Sip. 69.5 m2, nr. *** pasurie, z.k. ***, ndodhur në Rr. ***, Tiranë. 
Apartamenti është në bashkëpronësi me bashkëshorten, vajzën dhe nënën.  

Burimi i krijimit:  Kredi nga Enti Kombëtar i Banesave (1,058,845 lekë)  

Vlera e deklaruar:  1,058,845 lekë. 

                                                           
1 Subjekti i ka bashkëlidhur deklaratës:  

Çertifikatë për vërtetim pronësie, z. k. ***, nr. pasurie ***, datë 06.10.2014 

Kontratë blerjeje e pasurisë të paluatshme nga Enti kombëtar i Banesave, datë 15 Shtator 2014, Nr. Rep. ***, Nr. 

Kol. ***. 

Kontratë shitje me kusht, datë 26.11.1999, Nr. Rep.***, Nr. Kol. ***. 

Kontratë më OSHE me nr. *** 
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Arsyetimi ligjor dhe analiza e provave në lidhje me ligjin e zbatueshëm 

 

16.1.Komisioni administroi dokumentacionin e dërguar nga Dhoma e Noterisë Tiranë2, kontratën 

e blerjes së apartamentit në Rr. ***, me nr. pasurie ***, në zk. ***, vol. ***, f. *** në Tiranë. 

Kontrata noteriale me nr. *** Rep., nr. *** Kol., është nënshkruar në datë 15.09.2014 me 

palë blerëse subjektin e vlerësimit, A.V., Xh. V., F. V dhe palë shitëse Entin Kombëtar të 

Banesave, përfaqësuar nga Drejtori z. I. H. 

16.2.Komisioni administroi dokumentacionin e dërguar nga Enti Kombëtar i Banesave3 në lidhje 

me këtë apartament. Kredimarrësit kanë paguar me këste vlerën 645,993 lekë dhe kanë shlyer 

detyrimin total të mbetur në shumën 331,407 lekë më datë 16.04.2014. 

16.3.Komisioni disponoi autorizim me datë 20.05.1995, nga Komisioni i Strehimit të Ministrisë të 

Punëve të Brendshme, për të strehuar subjektin e vlerësimit në apartamentin në Rr. *** në 

Tiranë, të vlefshëm për lidhje kontrate dhe privatizim banese me Entin Kombëtar i Banesave, 

Tiranë. Kontratë jashtë zyrës noteriale të shitblertjes për këtë apartament me pagesë me këste, 

në datë 03.02.1997 me Entin Kombëtar të Banesave. Subjekti i vlerësimit ka bërë pagesën 

fillestare dhe pagesë të kësteve të kredisë marrë nga Enti Kombëtar i Banesave me statusin e 

të pastrehut në vitin 1997, pagesë të kësteve të kredisë në vitin 1998. Subjekti i vlerësimit ka 

formalizuar kontratën e shitjes me kusht në datë 26.11.1999 dhe kontratën e shitjes 

përfundimtare të apartamentit në datë 15.09.2014. 

16.4.Nga hetimi administrativ, u administrua kontrata4 e shitjes me kusht, me nr. Rep. ***, nr. 

Kol. ***, datë 26.11.1999 me Entin Kombëtar të Banesave lidhur me subjektin e vlerësimit 

dhe bashkëshorten e tij, që janë blerësit e apartamentit sipas kësaj kontrate noteriale. Objekti 

është shitja e apartamentit të banimi, me sipërfaqe shfrytëzimi 69.50 m2. Vlerës së 

apartamentit 1,238,572 lekë i është zbritur 179,727 lekë meqënëse blerësi ka patur statusin e 

të pastrehut. Çmimi i blerjes është 1,058,845 lekë, kjo në zbatim të Vendimit të Këshillit të 

Ministrave nr. 291 datë 21.06.1994. Subjekti i vlerësimit ka paguar pagesën fillestare në 

vlerën 81,445 lekë, sipas mandat arkëtimit nr. 191, datë 31.01.1997. Shuma e kësteve të 

paguara deri më datë 01.07.1998 është 50,993 lekë. Për shlyerjen e plotë të çmimit të 

apartamentit, subjekti i vlerësimit duhet të paguante 926,407 lekë në përputhje me kushtet 

dhe afatin e kredisë së dhënë nga shitësi me normë interesi 0% në vit. Afati i shlyerjes së 

kredisë është 247 muaj. Pagesa mujore e kredisë është përcaktuar 3,400 lekë në muaj. 

16.5.Pronësia mbi këtë apartament është konfirmuar nga ZVRPP –ja Tiranë5. Ku rezulton se 

subjekti i vlerësimit dhe personat e lidhur me të A. V., Xh. V dhe F. V., kanë në pronësi 

apartamentin me sipërfaqe 69.5 m2, me nr. ***, në zk. ***, vol. ***, f. ***, në Tiranë 

16.6.Deklarimi sipas formatit “Vetting” përputhet me deklarimin e bërë nga subjekti i vlerësimit 

në ILDKPKI. 

 

17. Apartament banimi6 me Sip. 42.10 m2, nr. *** pasurie, z.k. ***, adresa “***”, Golem, 

Kavajë.  

                                                           
2 Me shkresë me nr. *** Prot., datë 01.10.2019 
3 Me shkresë me nr. *** prot, datë 23.09.2019 
4 Me shkresë me nr. *** prot., datë 30.08.2019 
5 Me shkresë me nr. *** prot., datë 26.09.2019 
6 Subjekti i vlerësimit ka dorëzuar: 

- Çertifikatë pronësi, zona kadastrale nr. ***, nr pasurie *** 

- Kontratë porosie me Shoqërinë KASTRATI, datë 31.07.2006, vlera 15,000 euro 
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Pjesa takuese së bashku me bashkëshorten është 100%. 

Burimi i krijimit:   Kredi nga banka “Raiffesen” në vlerën 600,000 lekë dhe kursimet 

familjare. 

Vlera e deklaruar:  15,000 euro. 

 

Arsyetimi ligjor dhe analiza e provave në lidhje me ligjin e zbatueshëm 
 

17.1.Subjekti i vlerësimit ka nënshkruar kontratë porosie për blerjen e këtij apartamenti jashtë 

zyrës noteriale dhe ka bërë të gjithë pagesën e vlerës të apartamentit 15,000 euro në datë 

31.07.2006. Ka marrë pronësinë e apartamentit në datë 25.04.2018, duke nënshkruar 

kontratën noteriale. 

17.2.“Raiffesen Bank”7, konfirmon kredinë e marrë nga subjekti i vlerësimit në vlerën 600,000 

lekë, në datë 03.11.2006. 

17.3.Dhoma Kombëtare e Noterisë8, zyra vendore Durrës, vuri në dispozicion kontratën e shitjes 

së pasurisë të paluatshme me nr. pronësie ***, zk ***, me sip. 42.10 m2 në Golem, Kavajë, 

nënshkruar në datë 25.04.2018. Çmimi i shitjes së pasurisë është 15,000 euro në total. Vlera 

e shitjes është likuiduar midis palëve me kontratë porosie datë 31.07.2006, vërtetuar me 

mandat pagese lëshuar nga shoqëria “Kastrati” sha., që i është bashkëlidhur kontratës së 

blerjes. Kontrata e porosisë është e nënshkruar midis palëve, jashtë zyrës noteriale. 

17.4.Në deklaratën Para Fillimit të Detyrës të dorëzuar nga subjekti i vlerësimit në ILDKPKI në 

datë 25.01.2019, është deklaruar pronësia mbi apartamentin në Golem, Kavajë dhe burimi i 

krijimit është kredi nga “Raiffeisen Bank” dhe kursimet familjare. Subjekti i vlerësimit në 

Deklaratën Para Fillimit të Detyrës të dorëzuar në ILDKPKI, në datë 04.10.2007, ka deklaruar 

kredinë e marrë pranë “Raiffesen Bank”. 

17.5.Komisioni konstatoi se subjekti i vlerësimit, ka deklaruar këtë pasuri të paluajtshme pas 

nënshkrimit të kontratës së shitblerjes me Kompaninë “Kastrati”sh. a., në datë 25.04.2018.  

Referuar nenit 83 të Kodit Civil përcaktohet se “Veprimi juridik për kalimin e pronësisë së 

sendeve të paluajtshme dhe të drejtave reale mbi to duhet të bëhet me akt noterial dhe të 

regjistrohet përndryshe nuk është i vlefshëm”. Subjekti pronësinë mbi apartamentin e ka fituar 

me datën e lidhjes së kontratës të shitblerjes dhe regjistrimit në hipotekë. 

17.6.Agjensia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Kavajë9, konfirmon pronësinë e subjektit 

të vlerësimit dhe bashkëshortes për apartamentin 42.10m2, zk ***, nr. pasurie ***, Vol. ***, 

fq. ***, Golem, Kavajë. 

17.7.Gjatë hetimit kryesisht Komisioni konstatoi se, kredia për blerjen e këtij apartamenti është 

marrë 3 muaj pasi është bërë pagesa e plotë 15,000 euro. Likuidimi total i vlerës së 

apartamentit është në datë 31.07.2006, ndërsa kredia nga “Raiffeisen Bank” është në datë 

03.11.2006. 

                                                           
- Mandat pagese, datë 31.07.2006, për vlerën 15,000 euro 

- Kontratë shitje me kusht, datë 26.11.1999, Nr. Rep. ***, Nr. Kol. ***. 

- Kontratë me nr. ***, me Ujësjellës Kanalizime, Kavajë 

- Kontratë me nr. ***, me OSHEE Sh.a. 
7 Me shkresë me nr. *** prot., datë 09.07.2019 
8 Me shkresë më nr. *** prot., datë 15.08.2019 
9 Me shkresë me nr. *** Prot., datë 14.10.2019 
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17.8.Lidhur me këtë fakt i është kërkuar shpjegim subjektit të vlerësimit, i cili ka dorëzuar pranë 

Komisionit argumentet si më poshtë vijon10: 

“Në lidhje me apartamentin në Golem, Kavajë, për të cilin kam nënshkruar kontratën e 

porosisë në datë 31.07.2006 dhe kam paguar çmimin prej 15,000 euro, ju sqaroj se siç kam 

deklaruar në deklaratën e vetingut të vitit 2018, kjo shumë është përballuar nga kursimet 

familjare dhe një kredi e marrë në “Raiffaisen Bank” prej 600,000 lekë. Është e vërtetë që 

kjo kredi është lëvruar në datën 03.11.2006, ndërsa pagesa sipas kontratës së porosisë është 

kryer në datën 31.07.2006. Duke qenë se blerja e këtij apartamenti ka qenë okazion dhe kam 

qenë i detyruar që të kryej pagesën menjëherë, kam marrë hua shumën prej 5,000 euro nga 

miqtë e familjes z. E. N. dhe znj. E. B./N., banues në Tiranë dhe këtë borxh e kam shlyer pas 

marrjes së kredisë.” 

17.9.Subjekti ka dorëzuar pranë Komisionit Deklaratë Noteriale, datë 25.11.2019, të Deklaruesve 

z. E. N., dhe znj. E.N. 
 

Shtetasit z. E. N., dhe znj E. N., deklarojnë se në deklaratën noteriale të lartpërmendur, në 

muajin Korrik të vitit 2006 i kanë dhënë hua pa interes subjektit të vlerësimit dhe 

bashkëshortes në vlerën 5,000 euro. Shuma 5,000 euro është kthyer nga subjekti i vlerësimit 

dhe bashkëshortja në Dhjetor të vitit 2006. Nuk është hartuar një kontratë huaje në lidhje me 

këtë detyrim, pasi marrëdhëniet kanë qenë miqësore dhe veprimi i huadhënies ishte pa 

interes.” 

17.10. Subjekti i vlerësimit është larguar nga funksioni që mbart detyrim për deklarim pranë 

ILDKPKI –së në datë 14.06.2004. Në deklarimet e bërë pranë ILDKPKI –së, subjekti i 

vlerësimit nuk ka deklaruar gjendje cash. 

17.11. Komisioni kreu analizën financiare të mundësive të financimit nga viti 2004 deri në datë 

30.07.2006, para pagesës për këtë pasuri të paluajtshme. Analiza financiare është si më poshtë 

vijon: 

 

Tabela Nr. 1 

Viti Të ardhura Pasuri neto Shpenzime Rezultati 

financiar 

2004 1,113,170 435,042 419,928 258,200 

2005 1,673,869 10,898 652,021 1,010,950 

30.07.2006 974,909 -138,760 255,633 858,036 

 

17.12. Nga viti 2004 deri në datë 31.07.2006 për shpenzimet e konsumit, Komisioni i është 

referuar të dhënave për shportën e konsumit të administruara nga INSTAT11. 

17.13. Komisioni konstatoi se, mundësia për kursim e subjektit të vlerësimit nga data 14.06.2004 

deri në 31.12.2005 është 1,140,050 lekë bazuar në deklarimin e të ardhurave, ndryshimit të 

likuiditetit në bankë, vlerës së shlyerjes së kredisë për Entin Kombëtar të Banesave, si dhe në 

shpenzimet jetike të llogaritura sipas të dhënave zyrtare nga INSTAT. 

Nga data 01.01.2006 deri në ditën e likuidimit të vlerës prej 15,000 euro për blerje 

apartamenti, subjekti i vlerësimit ka patur mundësi kursimi në vlerën 858,036 lekë. Kjo vlerë 

                                                           
10 Me shkresë me nr. *** prot., datë 06.11.2019 
11 Me shkresë me nr. *** datë 26.08.2019 
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është llogaritur nga diferenca e të ardhurave neto minus shpenzime jetike dhe ndryshimeve 

të likuiditetit në bankë. 

Në total mundësia për kursime e subjektit të vlerësimit është 1,998,086 lekë. 

17.14. Nisur nga konstatimi i mësipërm, subjektit të vlerësimit i është kërkuar që të japë 

shpjegime.  

Shpjegimet e subjektit të vlerësimit në lidhje me gjetjen e konstatuar janë si më poshtë vijon:  

“Në momentin e nënshkrimit të kontratës së porosisë, datë 31.07.2006, unë kisha gjendje 

10,000 euro, të kursyera nga të ardhurat e familjes përgjatë viteve 2005 – Korrik 2006. Kam 

përdorur për likuidimin e kontratës së porosisë 10,000 euro ose e përllogaritur me kursin e 

këmbimit të kohës rreth 1,360,000 lekë. Megjithëse mundësia teorike për kursime ka qenë më 

e lartë, në atë periudhë ne familjarisht nuk e kemi kursyer këtë shumë, por e kemi shpenzuar 

për konsum. Në këto kushte për likuidimin e vlerës së apartamentit të porositur më duheshin 

edhe rreth 5,000 euro, të cilat i kam marrë hua nga miqtë e familjes z. E. N., dhe znj. E. N.” 

 

18. Tokë bujqësore 11,000 m2, njësia administrative Zejmen, Bashkia Lezhë. 

Dokumentacioni justifikues12 

Toka është pjesërisht e hipotekuar, përfituar nga ligji nr. 7501 datë 19.07.1991 “Për Tokën”, 

sipas aktit të marrjes së tokës në pronësi të datës 25.09.1992. 

Vlera e deklaruar:  2,299,000 lekë. 

Pjesa takuese:  100% në pronësi të nënës së subjekt të vlerësimit znj. F. V. 

 

Arsyetimi ligjor dhe analiza e provave në lidhje me ligjin e zbatueshëm 
 

18.1.Në komunikimin zyrtar, subjektit të vlerësimit i është kërkuar dokumentacioni justifikues për 

pronësinë mbi tokën. Nga ana e subjektit të vlerësimit është paraqitur akti i marrjes në 

dorëzim të tokës, në emër të nënës së subjektit në datë 23.09.1992. Çertifikatë pronësie me 

nr. ***, zk. ***, Lezhë, për pasurinë Arë +Truall 3,135 m2, në emër të nënës së subjektit të 

vlerësimit. Kontratë me nr. *** Rep., nr. *** Kol., datë 27.05.2013 të pjesëtimit të pasurisë 

toke arë. 

18.2.Nga hetimi administrativ kryesisht u konstatua se subjekti i vlerësimit dhe bashkëshortja janë 

pronarë të pasurisë nr. ***, z.k. ***, e fituar me Kontratë Pjesëtimi, pasuri e cila rrjedh nga 

Pasuria nr. ***, zk. ***, e fituar nga AMTP nr. 898 datë 23.09.1992 si tokë bujqësore. Ky 

informacion është marrë nga ZVRPP –ja Lezhë13. 

18.3.Dhoma e Noterëve Shkodër14, dërgon kopje të praktikës së Kontratës së Pjesëtimit të pasurisë 

së Paluajtshme Tokë Arë, me nr. *** Rep, nr. *** Kol, datë 27.05.2013, në emër të nënës së 

subjektit znj. F. V., me sipërfaqe totale 3,135 m2, truall 200m2, ndërtesa 67m2 me nr. 82/35, 

Vol 5, faqe 80, zk. 2604. Sipas kësaj kontrate pasuria me nr. *** me sip. 1,125 m2 do t’i 

mbetet subjektit të vlerësimit dhe bashkëshortes znj. A. V. Pasuria me nr. *** me sip. 100 m2 

i mbetet në pronësi të nënës së subjektit znj. F. V. 

                                                           
12 Akti i marrjes së tokës në pronësi, datë 23.09.1992 

-Çertifikatë pronësie me nr. *** pasurie, zk. ***, Lezhë 
13 Me shkresë me nr. *** prot., datë 26.08.2019 
14 Me shkresë me nr. *** prot., datë 22.08.2019 
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18.4.Komisioni konstatoi se në deklaratën “Vetting”, subjekti i vlerësimit nuk ka pasqyruar 

pronësinë mbi tokën Arë me sipërfaqe 1,125 m2 me burim pjesëtim të pasurisë sipas kontratës 

të përshkruar më lart, e cila është përfituar sipas aktit të marrjes së tokës në pronësi në datë 

25.09.1992, si familje bujqësore. Subjekti i vlerësimit ka deklaruar në deklaratën “Vetting” 

tokë bujqësore me sipërfaqe 11,000 m2. Kjo tokë është përfituar sipas aktit të marrjes së tokës 

në pronësi në datë 25.09.1992 në emër të nënës së subjektit. 

18.5.Deklarata “Vetting” përputhet me deklaratën e subjektit të vlerësimit, Para Fillimit të Detyrës 

të dorëzuar pranë ILDKPKI –së në datë 25.01.2019. 

 

19. Automjet Benz15, viti i prodhimit 2001, tipi ***, me nr. identifikimi ***, naftë, 5 vendësh 

me targë ***, në pronësi të subjektit të vlerësimit.  

Data e blerjes së automjetit 24.10.2013 

Çmimi i blerjes:  3,000 euro16.  

Burimi i krijimit:  kursimet familjare të viteve 2006-2013 

 

Arsyetimi ligjor dhe analiza e provave në lidhje me ligjin e zbatueshëm 
 

19.1.Nga hetimi administrativ, u administrua kontrata e blerjes së automjetit nga subjekti i 

vlerësimit në datë 24.10.2013 me nr. Rep.*** dhe nr. Kol. *** për çmimin 3,000 euro. 

Kontrata e shitjes17 së automjetit në datë 29.01.2019 me nr. Rep.*** dhe nr. Kol. *** për 

çmimin 2,000 euro18.  

19.2.Pronësia e subjektit të vlerësimit për këtë automjet është konfirmuar nga DPSHTRR –ja19.  

19.3.Deklarata “Vetting” përputhet me deklarimin e pasurisë të subjektit të vlerësimit të dorëzuar 

pranë ILDKPKI –së. 

19.4.Komisioni kreu analizën financiare si më poshtë vijon: 
 

Tabelë nr. 2 

Viti Të ardhura Pasuri neto Shpenzime Rezultati 

financiar 

2007 1,607,587 -143,366 1,184,522 566,431 

2008 2,006,778 -39,536 756,707 1,289,607 

2009 2,447,899 -149,865 785,530 1,812,234 

2010 2,459,544 -82,415 822,838 1,719,121 

2011 2,191,813 -342,063 1,111,507 1,422,369 

2012 1,816,217 -136,312 956,288 996,241 

2013 1,909,257 335,264 958,816 615,177 

2014 1,874,790 57,852 1,585,719 231,219 

2015 2,382,122 -144,409 1,251,024 1,275,507 

                                                           
15 Dokumentacioni justifikues:  

- Kontratë për blerje automjeti, Nr. Rep. ***, Nr. Kol. ***, datë 24.10.2013 

- Leje qarkullimi 
16 Bazuar në kursin zyrtar të këmbimit, 1 €=140 lekë, çmimi është 420,000 lekë 
17 Me shkresë me nr. *** prot., datë 04.09.2019 
18 Bazuar në kursin zyrtar të këmbimit, 1 €=125 lekë, çmimi i shitjes është 250,000 lekë 
19 Me shkresë me nr. *** prot., datë 08.07.2019 
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2016 1,919,898 -39,534 1,304,163 655,269 

2017 2,112,866 -165,665 859,092 1,419,439 

2018 1,942,552 -155.48 786,518 1,156,189 

Totali 24,671,323 -850,204 12,362,724 13,158,803 

 

19.5.Në bazë të analizës financiare Komisioni konstatoi se, subjekti i vlerësimit ka patur mundësi 

financiare për blerjen e këtij automjeti. 

 

20. Autoveturë SMART20, tipi ***, viti i prodhimit 1998, me nr. identifikimi ***, targë ***, 

në pronësi të bashkëshortes së subjektit të vlerësimit.  

Në deklaratën “Vetting”, bashkëshortja e subjektit të vlerësimit ka deklaruar se ka përfituar 

60,000 lekë të ardhura nga shitja e këtij automjeti. 

 

Arsyetimi ligjor dhe analiza e provave në lidhje me ligjin e zbatueshëm 
 

20.1.Nga hetimi administrativ, u administrua kontrata e blerjes së automjetit21 nga bashkëshortja 

e subjektit të vlerësimit datë 01.09.2014 me nr. Rep.*** dhe nr. Kol. *** për çmimin 60,000 

lekë. Çmimi është paguar i plotë jashtë zyrës noteriale. Kontrata e shitjes së automjetit22 është 

bërë në datë 30.10.2017 me nr. Rep.*** dhe nr. Kol. *** për çmimin 60,000 lekë. 

20.2.Pronësia mbi këtë mjet është konfirmuar nga DPSHTRR –ja23. 

20.3.Autovetura SMART është pjesë e deklaratës “Vetting”. Sqarojmë se subjekti i vlerësimit nuk 

ka qenë subjekt deklarimi pranë ILDKPKI –së në vitet 2014-2017, kur është blerë dhe shitur 

kjo pasuri e luajtshme. 

20.4.Analiza financiare në lidhje me këtë aset, në pronësi të bashkëshortes së subjektit të vlerësimit 

është pjesë e tabelës nr. 2. 

20.5.Në bazë të analizës financiare Komisioni konstatoi se, subjekti i vlerësimit ka patur mundësi 

financiare për blerjen e këtij automjeti. 

 

21. Gjendje cash në vlerën 110,000 lekë, jashtë institucioneve bankare, e deklaruar në 

deklaratën “Vetting” nga bashkëshortja e subjektit të vlerësimit. Pjesa takuese 100%. 

Arsyetimi ligjor dhe analiza e provave në lidhje me ligjin e zbatueshëm 

 

21.1.Në deklaratën “Vetting” që është dorëzuar nga subjekti i vlerësimit në datë 29.04.2018, nuk 

është specifikuar periudha e kohës që janë krijuar këto kursime. 

21.2.Nga verifikimi i lëvizjeve bankare, në “Raiffeisen Bank” për subjektin e vlerësimit dhe për 

bashkëshorten, rezultoi se paga e muajit Prill 2018 është kredituar në llogaritë respektive, 

përpara dorëzimit të deklaratës “Vetting”. Të ardhurat nga puna për bashkëshorten e subjektit 

të vlerësimit për periudhën Janar –Prill 2018, janë 249,491 lekë dhe për subjektin e vlerësimit 

                                                           
20 Dokumentacioni justifikues: 

- Kontratë blerje, Nr. Rep ***, Nr. Kol ***, datë 01.09.2014. Çmimi i blerjes 60,000 lekë, çmimi është 

paguar jashtë zyrës noteriale i plotë. 

- Kontatë shitjeje, Nr. Rep. ***, Nr. Kol. ***, datë 30.10.2017. Çmimi i shitjes 60,000 lekë. 
21 Me shkresë me nr. *** prot., datë 04.09.2019 
22 Me shkresë me nr. *** prot., datë 04.09.2019 
23 Me shkresë me nr. *** prot., datë 08.07.2019 
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janë 360,275 lekë. Në total të ardhurat janë 609,766 lekë. Shpenzimet e jetesës për këtë 

periudhë janë në shumën 235,092 lekë. 

21.3.Nga verifikimi i veprimeve bankare rezulton se subjekti dhe bashkëshortja kanë tërhequr cash 

në ATM në përiudhën 01.01.2018-25.04.2018, këtë shumë. 

21.4.Në këto kushte konstatojmë se, subjekti i vlerësimit ka patur mundësi për të kursyer në këtë 

periudhë shumën e deklaruar. 

 

Konkluzioni për vlerësimin e pasurisë, në përputhje me pikën 6 të nenit 34 të ligjit nr. 

12/2018, të ndryshuar.  

Trupa e Vlerësimit e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit bazuar në parimin e ligjshmërisë, 

barazisë përpara ligjit dhe të proporcionalitetit, si dhe duke garantuar të drejtën e subjektit të 

vlerësimit për një proces të rregullt ligjor arriti në përfundimin se: 

- Deklarimi i subjektit të vlerësimit përputhet me dokumentacionin e administruar dhe përgjigjet 

e ardhura nga institucionet; 

- Dokumentacioni ligjor i paraqitur nga subjekti justifikon burimin e ligjshëm të krijimit të kësaj 

pasurie në momentin e fitimit; 

- Nuk ka kryer fshehje të pasurisë; 

- Nuk ka kryer deklarim të rremë; 

- Subjekti nuk gjendet në kushtet e konfliktit të interesave. 

 

B. KONTROLLI I FIGURËS 

 

22. Për vlerësimin e kontrollit të figurës të subjektit të vlerësimit, është kryer një proces i mirëfilltë 

kontrolli dhe vlerësimi, duke bërë verifikimin e deklarimeve të subjektit në shtojcën 2 të 

vetëdeklarimit, për të vërtetuar saktësinë dhe besueshmërinë e tyre, si dhe identifikimin e 

rasteve që janë përfshirë apo kanë kontakte të papërshtatshme me persona të përfshirë në 

veprimtari kriminale. 

23. Subjekti i vlerësimit është i pajisur me çerfifikatë sigurie të nivelit “tepër sekret”, me datë 

lëshimi 23.04.2019. 

24. Subjekti i vlerësimit ka pasur dhe ka të njëjtat gjeneralitete si ato të deklaruara nga vetë ai në 

deklaratën për kontrollin e figurës. 

25. Ndaj subjektit të vlerësimit nuk ka patur ankesa të trajtuara apo hetime administrative të nisura 

kryesisht nga Avokati i Popullit. 

26. Nuk ka denoncime nga publiku në faqen zyrtare të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, 

www.kjv.al 

27. Subjekti i vlerësimit nuk rezulton të ketë qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm, 

nuk rezulton të ketë qenë anëtar, bashkëpuntor ose i favorizuar nga Ish –Sigurimi i Shtetit deri 

në 2 Korrik 1991, sipas dokumentacionit të dërguar nga Autoriteti për Informimin mbi 

Dokumentet e Ish –Sigurimit të Shtetit24. 

                                                           
24 Me shkresë me nr. *** prot., datë 14.08.2019 

http://www.kjv.al/
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28. Prokuroria e Përgjithshme25 informon se, ndaj subjektit të vlerësimit ka një vendim për 

mosfillimin e procedimit penal nr. *** në datë 29.12.2009, nga prokuroria pranë Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor, Tiranë. 

29. Në lidhje me këtë kallëzim penal, është shqyrtuar dokumentacioni që disponohej nga 

Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë26, dhe u kostatatua se:  

- Ndaj subjektit të vlerësimit është bërë një kallëzim penal në datë 29.12.2009, kur mbante 

detyrën Drejtor i Policisë së Qarkut Tiranë, nga Kryetari i Bashkisë Tiranë, për veprat penale 

të “Dëmtimeve të tjera me dashje” dhe “Shpërdorim të detyrës”, parashikuar respektivisht nga 

nenet 90 dhe 248 të Kodit Penal. 

- Kallëzimi është bërë për një protestë që do të zhvillohej në sheshin “Skënderbej” për në drejtim 

të bulevardit “Dëshmorët e Kombimit”, nga Bashkia Tiranë së bashku me disa bashki dhe 

komuna të tjera të vendit për “Cënimin e autonomisë vendore nga ana e Qeverisë Qendrore” 

- Në analizë të rrethanave të prezantuara në kallëzimin e depozituar dhe të atyre të verifikuara 

nga prokuroria, nuk ka rezultuar të jenë konsumuar elementë të veprave penale. 

- Prokuroria, bazuar në nenet 290, pika 1, gërma “ç” dhe 291 të Kodit të Proçedurës Penale, ka 

vendosur mosfillimin e procedimit penal, të materialit kallëzues nr. *** datë 29.12.2009. 

30. Nga organet ligjzbatuese27 është informuar se, ndaj subjektit të vlerësimit ka patur një kallëzim 

penal më datë 01.06.2004 në Prokurorinë e Gjykatës të Shkallës së Parë Durrës, kur subjekti i 

vlerësimit mbante detyrën Drejtor i Policisë të Qarkut Durrës, për kryerjen e veprave penale të 

“Veprimeve që pengojnë zbulimin e së vërtetës” dhe “Përkrahja e autorit të krimit”, 

parashikuar nga nenet 301 dhe 302 të Kodit Penal. 

31. Kallëzimi penal është regjistruar në bazën e materialeve kallëzuese të Drejtorit të Kontrollit të 

Brendshëm pranë Ministrisë së Rendit Publik Tiranë, ku pretendohet implikimi i subjektit të 

vlerësimit, në vepra penale që janë të lidhura me veprat penale të “Falsifikimit të vizave” dhe 

“Dhënies ndihmë për kalimin e paligjshëm të kufirit” në bashkëpunim, për të cilat prokuroria 

e rrethit Durrës kishte filluar procedimin penal në ngarkim të shtetasve D. M., B. Q., S. Sh., 

dhe A. K., ndaluar në datë 26.05.2004. 

32. Në analizë të rrethanave të prezantuara në kallëzimin e depozituar dhe të atyre të verifikuara 

nga prokuroria, nuk ka rezultuar të jenë konsumuar elementë të ndonjë vepre penale. 

33. Prokuroria, bazuar në nenin 290/ç të Kodit të Procedurave Penale, ka vendosur me datë 

01.06.2004, për mos fillimin e procedimit penal. 

34. Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit28, ka vënë në dispozicion formularët e vetë 

deklarimit të subjektit të vlerësimit, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për Garantimin e 

Integritetit të Personave që Zgjidhen, Emërohen ose Ushtrojnë Funksione Publike”, të 

ndryshuar. Komisioni konstatoi se, formati “Vetting” i dorëzuar nga subjekti i vlerësimit është 

i njëjtë me të dhënat e formularit të dorëzuar në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë në zbatim 

të ligjit nr. 138/2015. 

                                                           
25 Me shkresë me nr. *** prot., datë 23.09.2019 
26 Me shkresë me nr. *** prot., datë 24.10.2019 
27 Me shkresë me nr. *** prot., datë 16.10.2019 
28 Me shkresë me nr. *** prot., datë 21.10.2019 
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35. Në përputhje me pikën 2, neni 51 të ligjit 12/2018, të ndryshuar, Komisioni i ka kërkuar 

shpjegime subjektit të vlerësimit në lidhje me një foto të publikuar në Shkurt të vitit 2013 me 

shtetasin A. F., që në atë kohë ishte i dyshuar për vrasjen e Kryekomisarit D. L., dhe më pas 

me Vendim nr. 73 datë 29.06.2015 të Gjykatës së Apelit të Krimeve të Rënda në Tiranë, është 

deklaruar fajtor dhe është dënuar me burgim të përjetshëm. Ky vendim është lënë në fuqi nga 

Kolegji Penal i Gjykatës të Lartë me Vendim nr. 00-2017-443 datë 08.06.2017. 

36. Subjekti i vlerësimit ka dorëzuar dokumentacionin29 shpjegues në lidhje me këtë ngjarje: 

- Shtetasin A. F., subjekti i vlerësimit e ka njohur që në vitin 2006, kohë në të cilën kryente 

studimet pa shkëputje nga puna në Fakultetin Juridik, në Universitetin Kristal. 

- Fotografitë e bëra në datë 07. 04.2011, janë ekspozuar nga subjekti i vlerësimit në faqen e tij 

të facebook –ut në datë 24 ose 25 Prill të vitit 2011, ndërsa vrasja e Kryekomisar D. L., ka 

ndodhur në datë 24.02.2013. 

- Fotografitë nuk janë konsideruar nga subjekti i vlerësimit si të fshehta dhe mediat i kanë marrë 

nga faqja e facebook –ut të subjektit. 

- Në detyrën e Drejtorit të Krimeve të Rënda, subjekti i vlerësimit deklaron se nuk ka patur asnjë 

dijeni për konflikte ndërmjet Kryekomisar D. L. -së dhe A. F.-së. Ai është vënë në dijeni për 

këto konflikte vetëm pas vrasjes së ndodhur në datën 20.02.2013, për shkak të detyrës që 

mbante në Policinë e Shtetit, Drejtor i Krimeve të Rënda në Departamentin kundër Krimit të 

Organizuar dhe Krimeve të Rënda, në DPPSH.  

- Pas ngjarjes, subjekti i vlerësimit ka luajtur një rol aktiv për zbulimin dhe dokumentimin ligjor 

të vrasjes, si dhe për kapjen e autorit të dyshuar A. F. Ka qënë ndër drejtuesit e parë të policisë 

që ka shkuar në vendin e ngjarjes dhe ka organizuar punën e grupit hetimor për zbulimin dhe 

dokumentimin ligjor të vrasjes. 

- Në datë 28.02.2013, një ditë pas publikimit të fotove, ka njoftuar me shkrim Drejtuesin e 

Prokurorisë për Krime të Rënda për mospërfshirjen në veprime të mëtejshme hetimore në 

procedimin penal nr. ***, me arsyetimin e mbrojtjes së hetimit nga çdo lloj subjektivizmi dhe 

ruajtjen e integritetit të grupit hetimor. 

- Është thirur si dëshmimtar i akuzës në proces dhe ka dëshmuar të gjitha veprimet e ligjshme 

që ka kryer në hetimin e ngjarjes. 

37. Bazuar në dokumentacionin e administruar nga Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë 

për Krime të Rënda Tiranë, Komisioni konstatoi se subjekti i vlerësimit z. Tonin Vocaj lidhur 

me hetimin për vrasjen e Kryekomisar D. L., ka bashkëpunuar ngushtësisht me grupin e 

prokurorëve që drejtonin hetimin e nisur menjëherë, deri në momentin që është larguar me 

                                                           
29 Me shkresë me nr. *** prot., datë 11.11.2019: 

- Email shpjegues 

- Procesverbal për marrjen e të dhënave nga personi që ka dijeni për veprën penale, datë 04.02.2011 

- Dokumentacioni dërguar nga subjekti i vlerësimit dhe z. A. K., Prokurorisë për Krime të Rënda, për 

mospërfshirjen në veprime të mëtejshme hetimore në procedimin penal nr. *** të vitit 2013, datë 

28.02.2013 

- Kthim përgjigje nga Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, datë 08.11.2019 

- Kartëlë shoqëruese e praktikës, datë 28.02.2013 

- CD shoqëruese të intervistës me gazetaren e A1 Report, datë 27.02.2013 
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kërkesë të tij, pas publikimit të një fotografie të realizuar disa vite më parë me disa kolegë të 

tij dhe personin e dyshuar dhe të dënuar A. F. 

Nga pyetja e subjektit të vlerësimit në gjykim, janë sqaruar rrethana me rëndësi për ngjarjen, 

të cilat i kanë shërbyer akuzës në parashtrimin e saj përfundimtar, të bëra publike në seancë 

me dyer të hapura. 

38. Në përputhje me pikën 2, neni 38 të ligjit 12/2018, të ndryshuar, me qëllim vlerësimin e 

besueshmërisë së punonjësit dhe deklarimeve personale, subjekti i vlerësimit ka kryer testin 

psikologjik të personalitetit. Në bazë të rezultateve të përfituara gjatë realizimit të vlerësimit 

psikologjik30, konkludohet se subjekti i vlerësimit z. Tonin Vocaj: (i)Aktualisht, nuk paraqet 

probleme të shëndetit mendor, si rrjedhim është mendërisht i aftë të funksionojë në aspektin 

okupacional, ndërpersonal dhe social. (ii) Paraqet marrëdhënie të stabilizuara personale dhe 

ndërpersonale. (iii) Subjekti i vlerësimit nuk paraqet problematika të personalitetit, që mund të 

cënojnë plotësimin e detyrimeve dhe aktivitetin e tij në tërësi, si dhe shfaq shkallë të lartë të 

funksionimit në plotësimin e këtij aktiviteti. 

 

Konkluzion për vlerësimin e kontrollit të figurës, në përputhje me nenin 42 të ligjit nr. 

12/2018, të ndryshuar.  

Trupa e Vlerësimit e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, arrin në përfundimin se subjeti i 

vlerësimit: 

 

- Ka plotësuar formularin e deklarimit për kontrollin e figurës në mënyrë të saktë dhe me 

vërtetësi. 

- Nuk ka informacion në deklaratën e tij ose nga institucione përgjegjëse të caktuara në ligj që 

tregojnë se subjekti i vlerësimit ka kontakte të papërshtatshme me persona të përfshirë në 

veprimtari kriminale. 

- Është i përshtatshëm për vazhdimin e detyrës. 

 

C. VLERËSIMI PROFESIONAL 

 

39. Vlerësimi i aftësive profesionale të subjektit të vlerësimit është kryer në bazë të nenit 43 të 

ligjit nr. 12/2018, të ndryshuar, ku “Objekt i vlerësimit të aftësive profesionale është vlerësimi 

i nivelit të arsimit dhe trajnimit në përputhje me gradën dhe/ose pozicionin, respektimit të 

rregullave të etikës, si dhe i përmbushjes së detyrave nga punonjësi, në përputhje me këtë ligj 

dhe me legjislacionin që rregullon veprimtarinë e punonjësit të Policisë së Shtetit, të Gardës 

së Republikës dhe të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat”. 

40. Dokumentacioni i dorëzuar nga subjekti i vlerësimit, përputhet me dokumentacionin e marrë 

nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Policisë së Shtetit, bazuar në pikën 2, të 

nenit 37, të ligjit 12/2018, të ndryshuar, në nenin 159, dhe pikës 1 të nenit 193, të “Rregullores 

së Policisë së Shtetit”. 

41. Komisioni konstatoi se, arsimi i subjektit të vlerësimit është në përputhje me kriteret e 

pozicionit të punës të mbajtur ndër vite nga subjekti i vlerësimit. 

42. Subjekti i vlerësimit nuk ka marrë asnjë masë disiplimore për të gjithë periudhën e punësimit 

të tij. 

                                                           
30 Me shkresë me nr. *** prot., datë 12.11.2019 
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43. Në bazë të nenit 44, pika 2 e ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar, periudha e vlerësimit të aftësive 

profesionale, përfshin periudhën që nga data e emërimit të punonjësit në gradën dhe/ose 

pozicionin që mban, por jo më shumë se shtatë vjet. Bazuar në nenin 45 pika 2 e ligjit nr. 

12/2018 objekt i vlerësimit të aftësive profesionale janë dokumentat e përgatitura nga vetë 

punonjësi. 

Në bazë të nenit 46, pika 3 e ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar, punonjësi ka të drejtë të zgjedhë e 

të paraqesë për vlerësim tri dokumente zyrtare të përgatitura nga ai. 

- Subjekti i vlerësimit është pjesë e grupit të punës për botimin e librit “Hetimi i Veprave Penale 

të Terrorizmit”, produkt i Qendrës Shqiptare për Rehabilitimin e Traumës dhe Torturës, 

shkruar në kuadër të programit “Fuqizimi i shoqërisë civile për rritjen e rezistencës së të rinjve 

ndaj ekstremizimit ekstrem”, botuar në vitin 2018. 

Në libër analizohen probleme shumë të ndjeshme, siç është dhe rreziku me bazë 

ekstremizmin, i cili ka gjetur hapësira nga marxhinalizmi social që ka ardhur duke u rritur 

në kohë dhe si pasojë e aksesit të pakufizuar në teknologji dhe informacion.  

Libri është një material i rëndësishëm dhe mund të përdoret jo vetëm nga punonjësit 

ligjzbatues. Libri konkludon se, lufta kundër terrorizmit ka një kosto jashtëzakonisht të 

lartë dhe shans të kufizuar për sukses. Kërkon një strategji afatgjatë dhe gamë të gjerë 

programesh që synojnë mobilizimin e të gjithë aktorëve të shoqërisë, për të ruajtuar dhe 

mbrojtur vlerat e shoqërisë.  

- Materiali i dytë, subjekti i vlerësimit është bashkëautor në “Udhëzues mbi Sfidat e Agjensive 

Ligjzbatuese në Luftën kundër Terrorizmit dhe Ekstremizmit të Dhunshëm në 
Shqipëri”, botim i vitit 2017.  

Udhëzuesi përbëhet nga gjashtë kapituj të harmonizur shumë mirë me njëri tjetrin. 

Materiali konkludon se duhet një strategji afatgjatë kundër ekstremizimit të dhunshëm, e 

cila bazohet në disa dimensione, duke filluar me edukimin e nxënësve, studentëve, të rinjve 

dhe ndërgjegjësimin e shoqërisë në lidhje me ekstremizimin ekstrem, forcimin e 

kapaciteteve për shkëmbimin e informacionit ndërmjet vendeve, përmirësimin e 

kapaciteteve për mbrojtje kibernetike dhe përmirësimi i kapaciteteve të mbrojtjes civile në 

përputhje me standartet evropiane.  

- Materiali i tretë, janë dy leksione të Fakultetit të Sigurisë dhe Hetimit, ku subjekti i vlerësimit 

është pedagog. Të dy materialet janë në bashkëautorësi. Leksionet janë mbi “Hetimin e 

krimeve kundër personit dhe pronës” dhe “Krimi i organizuar dhe terrorizmi”. 

Sa më sipër, Komisioni konstatoi se subjekti i vlerësimit është një njohës shumë i mirë i 

fushës së hetimit të krimeve kundër personit dhe pronës, krimit të organizuar dhe 

terrorizmit. 

44. Për vlerësimin e aftësive individuale të punës, Komisioni konsideroi dokumentacionin e 

dërguar nga Drejtoria e Standarteve Profesionale në DPPSH. Kjo drejtori vuri në dispozicion 

vlerësimin e performancës të subjektit të vlerësimit për vitin 2014, 2015, 2016 dhe 2017, sipas 

standarteve të miratuara. 

45. Vlerësimi i aftësive individuale të punës bëhet nga eprori direk, bazuar në vlerësimin e 

integritetit, profesionalizmit, komunikimit, qëndrimit konstruktiv, paanshmërisë, punës në 

grup si dhe planifikimit dhe organizimit të punës. Për të gjithë periudhën e deklaruar, subjekti 

i vlerësimit ka marrë vlerësim maksimal. Në mënyrë të veçantë janë vlerësuar integriteti, 

organizimi i ngarkesës së punës, bashkëpunimi me të tjerët, standartet e larta në përmbushjen 

me cilësi të detyrës dhe përpjekjet e vazhdueshme për implementimin e metodave 

bashkëkohore për zhvillimin cilësor të mësimdhënies. 
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46. Subjekti i vlerësimit, me Urdhër nr. 02 datë 03.01.2019, ka marrë detyrën Drejtor 

Departamenti, në Departamentin e Policisë Kriminale, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë 

së Shtetit. Me emërimin në këtë detyrë, subjekti ka marrë dhe gradën “Drejtues i Lartë”. Në 

bazë të Vendimit nr. 892, datë 21.12.2016 “Për Përcaktimin e Funksioneve Korresponduese 

dhe Kategorizimi për Gradat në Policinë e Shtetit”, lidhja nr.1, grada “Drejtues i Lartë” mbahet 

nga Zëvendës Drejtori i Policisë së Shtetit dhe Drejtorët e Përgjithshëm. Në bazë të nenit 53, 

pika 3 e ligjit nr. 108/2014, “Për Policinë e Shtetit”, të ndryshuar, grada “Drejtues i Lartë” 

jepet nga Ministri. 

Para kësaj periudhe, (përfshi dhe kohën e dorëzimit të deklaratës “Vetting”) subjekti i 

vlerësimit ka mbajtur gradën “Drejtues i parë” dhe ka kryer detyrën e Përgjegjësit të 

Departamentit, në Departamentin e Hetimit të Krimeve, në Akademinë e Sigurisë. 

Grada “Drejtues i parë”, është marrë me Urdhër nr. 131/1 datë 18.06.2008, periudhë në të 

cilën subjekti i vlerësimit mbante detyrën Drejtor në Drejtorinë e Luftës kundër Krimeve të 

Rënda, në Departamentin për Hetimin e Krimit, në DPPSH.  

Subjekti i vlerësimit ka marrë gradën “Kryekomisar”, me Urdhër nr.155, datë 01.05.2003, 

periudhë në të cilën mbante detyrën – Shef Sektori pranë Ministrisë së Rendit Publik.  

Subjekti i vlerësimit ka marrë Gradën “Nënkolonel”, me Urdhër nr. 1243/1 datë 01.08.1997, 

periudhë në të cilën mbante detyrën Shef Komisariati Policie Nr. 2, Tiranë.  

Subjekti i vlerësimit ka marrë Gradën “Major”, me Urdhër nr. 1/35 datë 20.10.1994.  

Subjekti i vlerësimit ka marrë Gradën “Kolonel”, me Urdhër nr. 1410 datë 24.08.1993, 

periudhë në të cilën mbante detyrën Shef Kabineti në Ministrinë e Rendit Publik.  

Subjekti i vlerësimit ka marrë Gradën “N/Kolonel”, me Urdhër nr. 34/67 datë 22.04.1993, 

periudhë në të cilën mbante detyrën Zv/Drejtor, Shef Policie në Drejtorinë e Rendit Publik, 

Tiranë. 

Subjekti i vlerësimit ka marrë Gradën “Major”, me Urdhër nr. 405 datë 18.05.1992, periudhë 

në të cilën mbante detyrën Zv/Drejtor, Shef Policie në Drejtorinë e Rendit Publik, Tiranë. 

Subjekti i vlerësimit ka marrë Gradën “Kapiten i parë”, me Urdhër nr. 1593/1 datë 

28.11.1991, periudhë në të cilën mbante detyrën Komisar Kompanie në repartin nr. 326, 

Tiranë. 

47. Komisioni konstatoi se, funksionet që ka mbajtur subjekti i vlerësimit në vite janë në 

përputhje me gradat respektive. 

48. Komisioni konstatoi se, procesi i fitimit të gradave është në përputhje me legjislacionin në 

fuqi, në momentin e marrjes së gradës. 

Konkluzioni për vlerësimin e aftësive profesionale, në përputhje me nenin 47 të ligjit nr. 

12/2018, të ndryshuar 

Trupa e Vlerësimit e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit arrin në përfundimin se, nga vlerësimi i 

aftësive profesionale, subjekti i vlerësimit z. Tonin Vocaj është i aftë për vendin e tij të punës, 

duke treguar cilësi të pranueshme në punë, aftësi në zbatim të përshkrimeve të punës, të 

përcaktuara për funksionin e mbajtur, ka respektuar liritë dhe të drejtat e njeriut, është i frytshëm 

dhe efektiv në masë të pranueshme. 
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V. KONKLUZIONI PËRFUNDIMTAR 

Trupa vlerësuese e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, pasi u njoh me rrethanat e çështjes, bazuar 

në provat e administruara, raportin dhe rekomandimet e relatorit të çështjes, dëgjoi subjektin e 

vlerësimit në seancë dëgjimore publike, si dhe morri në shqyrtim të gjitha shpjegimet nga subjekti 

i vlerësimit, arrin në përfundimin se subjekti i vlerësimit z. Tonin Vocaj, në përputhje me nenin 6 

të ligjit nr. 12/2018, të ndryshuar, ka plotësuar së bashku kushtet e mëposhtme: 

- Konstatoi nivel të besueshëm në vlerësimin e pasurisë, 

- Konstatoi nivel të besueshëm në vlerësimin e kontrollit të figurës, 

- Konstatoi nivel të besueshëm në vlerësimin e aftësive profesionale. 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

Trupa e Vlerësimit e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, bazuar në pikën 7, të nenit 56, të ligjit 

nr. 12/2018, të ndryshuar, pasi u mbodh në dhomë këshillimi, në bazë të gërmës “a”, të nenit 59, 

si dhe të pikës 1 dhe 2 të nenit 60, të ligjit nr. 12/2018 të ndryshuar, 

 

V E N D O S I: 

 

1. Konfirmimin në detyrë të subjektit të vlerësimit, z. Tonin VOCAJ, me funksion Drejtor i 

Departamentit të Policisë Kriminale, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit. 

 

2. Vendimi i njoftohet me shkrim subjektit të vlerësimit brenda 15 ditëve pas përfundimit të kësaj 

seance dhe publikohet në faqen zyrtare të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit në përputhje me 

pikën 8, të nenit 56, të ligjit nr. 12/2018, të ndryshuar. 

 

3. Ky vendim ankimohet pranë Gjykatës Administrative kompetente, sipas legjislacionit në fuqi 

për gjykatën administrative dhe gjykim të mosmarrëveshjeve administrative. 

 

Ky vendim u shpall në Tiranë në datë 18.12.2019. 

 
 

TRUPA E VLERËSIMIT 

 

Ana Kapaj 

 

Kryesues 

 
Elida Liko 

Relator 

Elvira Daberdaku 

Anëtar 

 

 


