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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.15/156 Prot                  Tiranë, më 31.01.2020 

          

 

V E N D I M 

Nr.7. datë 13.01.2020 

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

Sonila Kadareja                  Kryesuese 

Luljeta Qoku    Relatore  

Ledian Rusta    Anëtar 

 

asistuar nga anëtarja e sekretariatit teknik, Suela Pashaj, më datë 13.01.2020 ora 9:30, në Tiranë, 

në Pallatin e Koncerteve, (Ish –Pallati i Kongreseve), salla B, kati 0 mori në shqyrtim në seancë 

dëgjimore që i përket:  

 

SUBJEKTIT TË VLERËSIMIT: Eduart Sali Merkaj, dtl.22.05.1977, me funksion Drejtor i 

Departamentit të Kufirit dhe Migracionit, në Drejtorinë e 

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”,  

Ligji nr. 49/2012 “Për Organizimin dhe Funksionimin e 

Gjykatave  Administrative dhe Gjykimin e 
Mosmarrëveshjeve Administrative”, i ndryshuar.  

Rregullorja e brendshme e KJV dhe Rregullorja per 

miratimin e hapave proceduriale të unifikuar për procesin e 

vlerësimit.  
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TRUPA E VLERËSIMIT TË KOMISIONIT TË JASHTËM TË VLERËSIMIT, 

pasi dëgjoi gjetjet bazuar në arsyetimin ligjor si dhe rekomandimin e relatores së çështjes, Luljeta 

Qoku, vlerësoi shpjegimet e subjektit të vlerësimit dhe analizoi provat shkresore të paraqitura në 

vijim të rezultateve të hetimit; pasi dëgjoi subjektin e vlerësimit Eduart Sali Merkaj, i cili në seancë 

dëgjimore publike kërkoi konfirmimin e tij në detyrë; pasi shqyrtoi dhe analizoi çështjen në tërësi 

duke u bazuar në të tre kriteret e vlerësimit, të pasurisë, të figurës dhe të vlerësimit të aftësive 

profesionale, mbështetur në pikat 1 dhe 2 të nenit 4, të Ligjit 12/2018 të ndryshuar,   

 

V Ë R E N:  

 

Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit është organi kompetent që kryen procesin e vlerësimit kalimtar 

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

dhe Ankesat, bazuar në Ligjin nr.12/2018, “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të Punonjësve 

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

Ministrinë e Brendshme", i ndryshuar.    

 

I. RRETHANAT E ÇËSHTJES    

1. Sipas përcaktimeve të neneve 2, 4 dhe 6  të Ligjit nr. 12/2018 “Për Vlerësimin Kalimtar dhe 

Periodik të Punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet 

e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme”, i ndryshuar, shtetasi Eduart Sali Merkaj 

është subjekt i vlerësimit kalimtar nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit, për arsye të funksionit 

të tij në datën e hedhjes së shortit 3.6.2019 “Drejtorit të Departamentit të Policisë Kriminale” 

në Policinë e Shtetit”.  

2. Subjekti i vlerësimit, Eduart Merkaj, iu nënshtrua procedurave të vlerësimit, duke u shortuar 

në shortin e zhvilluar në datën 3.6.2019, nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit në përputhje me 

Rregulloren “Për procedurat e zhvillimit të shortit në Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit”.   

3. Në zbatim të legjislacionit në fuqi mbi parandalimin e konfliktit të interesit, u deklarua 

mospasja e konfliktit të interesit nga anëtarët e trupës së vlerësimit e përbërë nga Luljeta Qoku 

Relator, Sonila Kadareja Kryesues dhe Ledian Rusta Anëtar. 

4. Trupa e vlerësimit në përputhje me Ligjin 12/2018, i ndryshuar si edhe në bazë të Rregulles së 

Brendshme të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit (miratuar me Vendimin nr.17 datë 

31.5.2019 “Për Hapat Procedurialë të Unifikuar gjatë Vlerësimit të Subjekteve nga Trupa e 

Vlerësimit”), me Vendimin nr.1, datë 18.6.2019, vendosi fillimin e hetimit kryesisht për 

subjektin e vlerësimit Eduart Sali Merkaj.  

5. Relatori i çështjes, nëpërmjet komunikimit elektronik zyrtar datë datë 24.6.2019 ka njoftuar 

subjektin e vlerësimit për fillimin e procesit të vlerësimit kalimtar, dhe i është bërë e njohur 

përbërja e Trupës së Vlerësimit, duke i kërkuar subjektit të vlerësimit të deklarojë nëse është 

në kushtet e konfliktit të interesit me anëtarët e trupës së vlerësimit.  

6. Subjekti i vlerësimit ka dorëzuar deklaratën për konfliktin e interesit në KJV në datën 

26.6.2019 duke shprehur se nuk është në kushtet e konfliktit të interesit me asnjë nga anëtarët 

e trupës së vlerësimit.  

7. Relatori i çështjes në vijim ka ndjekur procedurat ligjore të përcaktuara në pikën 3 të nenit 25, 

të Ligjit 12/2018, i ndryshuar, duke kryer një hetim të plotë mbi tre kriteret e vlerësimit 

kalimtar.  
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8. Për të realizuar procedurat e vlerësimit  kalimtar të punonjësve, trupa e vlerësimit është bazuar 

në parimin e ligjshmërisë, të barazisë përpara Ligjit dhe të proporcionalitetit, duke garantuar 

të drejtën e  punonjësve për një proces të rregullt ligjor.  

9. Procesi i vlerësimit kalimtar të punonjësve bazuar në nenin 4, të Ligjit 12/2018, i ndryshuar ka 

për objekt: 

a) vlerësimin e pasurisë;  

b) kontrollin e figurës;  

c) vlerësimin e aftësive profesionale.   

 

10. Trupa e vlerësimit ka realizuar procesin e hetimit administrativ, bazuar në Ligjin 

12/2018 i ndryshuar, Ligjin nr.44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative të 

Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, duke verifikuar dhe vlerësuar të gjitha faktet 

dhe rrethanat e nevojshme dhe konkretisht deklaratat e dorëzuara nga vetë subjekti i 

vlerësimit në Ministrinë e Brendshme që janë: 

- Deklarata e Pasurisë,  

- Deklarata për Kontrollin e Figurës dhe  

- Formulari i Vetëvlerësimit Profesional;  

- provat shkresore / dokumente të administruara nga institucionet/organet publike 

dhe private në përputhje Ligjin nr.12/2018 (i ndryshuar). 

- provat dhe shpjegimet me shkrim të subjektit të vlerësimit si edhe 

- ka marrë në konsideratë bashkëpunimin, gadishmërinë dhe sjelljen e subjektit gjatë 

procesit të vlerësimit.   

 

11. Trupa e vlerësimit në datën 20.12.2019 pasi dëgjoi relatorin, dhe pasi krijoi bindjen se provat 

e administruara për kriterin e pasurisë, të kontrollit të figurës dhe të vlerësimit të aftësive 

profesionale, kishin nivelin e provueshmërisë, si dhe pasi konstatoi se janë marrë të gjitha hapat 

e nevojshme për përfundimin e hetimit kryesisht për subjektin e vlerësimit Eduart Merkaj, me 

Vendimin nr.2 datë 20.12.2019, vendosi;    

1. Të mbyllë hetimin kryesisht për subjektin e vlerësimit Eduart Merkaj; 

2. Të njoftojë me rrugë elektronike zyrtare subjektin për: 

- Përfundimin e procedurave të hetimit kryesisht; 

- Rezultatet e hetimit të pasqyruara në relacionin paraprak për të tre komponentët e 

vlerësimit pasuror, kontrollit të figurës dhe atij profesional; 

3. Të ftojë subjektin për t’u njohur me dosjen dhe me provat e administruara nga Komisioni, 

në përputhje me nenin 50 , të ligjit nr. 12/2018,  nenet 35 - 40 dhe 45 - 47 të Kodit të 

Procedurës Administrative, duke i dhënë kohë të arsyeshme prej 5 ditësh për t’u njohur 

me dosjen dhe për të paraqitur shpjegime.   

 

12. Hetimi administrativ përfshiu edhe personat e lidhur apo persona të tjerë të lidhur në kuptim 

të nenit 3, pika 11, neni 5 i Ligjit nr. 9367, datë 7.4.2005 “Për parandalimin e konfliktit të 

interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, si dhe nenit 34,  pika 1, e Ligjit nr.12/2018 

“Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të Punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së 

Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme” 

(i ndryshuar).   
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13. Në datën 6.1.2020, trupa e vlerësimit nëpërmjet kryesuesit të seancës, njoftoi subjektin e 

vlerësimit për mbajtjen e seancës dëgjimore në datën 9 janar 2020, ora 10:00, në Pallatin e 

Koncerteve, (Ish –Pallati i Kongreseve), salla B, kati 0, në përputhje me dispozitat ligjore të 

Ligjin 12/2018, i ndryshuar  

 

 

II.  SEANCA DËGJIMORE   

Seanca dëgjimore për subjektin e vlerësimit, Eduart Merkaj, u zhvillua në përputhje me kërkesat 

e nenit 56, të ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar si dhe Kodin e Procedurave Administrative. 

Subjekti i vlerësimit kishte zgjedhur të vinte vetë i pa përfaqësuar me përfaqësues ligjor. Gjatë 

seancës dëgjimore, pas fjalës së relatorit, subjekti i vlerësimit parashtroi disa shpjegime lidhur me 

rezultatet e hetimit kryesisht, si dhe mbi procesin e vlerësimit në tërësi të kryer ndaj tij (të 

pasqyruara në procesvërbalin e seancës dëgjimore).  

Në fund të seancës dëgjimore datë 9.01.2020, subjekti i vlerësimit, Eduart Merkaj kërkoi 

konfirmimin në detyrë.  Më datën 13.01.2020, Trupa e vlerësimit shpalli vendimin.  

 

 
III. QËNDRIMI I SUBJEKTIT TË VLERËSIMIT 

Me Subjektin e Vlerësimit, është komunikuar me anë të postës elektronike duke i bërë pyetje dhe 

kërkuar sqarime, me qëllim vlerësimin e të gjitha fakteve dhe rrethanave.  

Subjekti i vlerësimi Eduart Merkaj ka qenë bashkëpunues gjatë gjithë procesit të vlerësimit në 

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

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.   

 

IV - A. VLERËSIMI I PASURISË  

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 dhe kontrollin e pasurive, të ligjshmërisë së burimit të krijimit të tyre, të 

përmbushjes së detyrimeve financiare, përfshirë interesat privatë për subjektin e vlerësimit 

kalimtar dhe për personat e lidhur të tij. 

 

Në zbatim të nenit 32, pika 2 e ligjit nr.12/2018 “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të 

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

dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme”, subjekti i vlerësimit Eduart Merkaj ka dorëzuar 

deklaratën e pasurisë në datën 3.5.2018, brenda afateve ligjore. Formulari i Pasurisë ka nr. 366 

index, viti 2018.  

 

Procedurat e deklarimit të pasurisë kryhen sipas përcaktimeve të nenit 32 dhe 33 ndërsa vlerësimi 

i pasurisë nga trupa e vlerësimit kryhet sipas përcaktimeve të nenit 34 të ligjit 12/2018 të 

ndryshuar. 
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Për të vërtetuar saktësinë e vlerësimit të pasurisë së deklaruar, saktësinë e burimeve financiare të 

deklaruara dhe mjaftueshmërinë e mbulimit të pasurisë nga burimet e deklaruara, si dhe 

evidentimin e rasteve të konfliktit të interesit, janë kryher verifikime në të gjitha institucionet apo 

personat jurdikë, publikë apo privatë.   

Gjithashtu Komisioni ka mbajtur në konsideratë deklarimet e dhëna nga  subjekti për vërtetimet e 

të ardhurave për secilin vit kalendarik, të shoqëruara me dokumentacion zyrtar, shpjegimet e 

subjekit për burimin e të ardhurave, mbulimin e shpenzimeve/huave për personat e lidhur me to 

dhe shtetasve të tjerë. 

Bashkëshortja e subjektit zonja Tereza Merkaj për shkak të funksionit të gjyqtarit në Republikën 

e Shqipërisë, ka qenë subjekt deklarimi në ILDKPKI në bazë të ligjit nr.9049 datë 10.4.2003 “Për 

deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimevve financiare të të zgjerdhurve dhe të disa 

nëpunësve publikë”i ndryshuar, nga viti 2004 në mënyrë të pandërprerë. Subjekti i deklarimin në 

bazë të nenit 22 të ligjit nr.9049 datë 10.4.2003 (i ndryshuar) ka qenë subjekt deklarues për shkak 

të personit të lidhur dhe regjimit pasuror të përbashkët nga viti 2004 e në vazhdim.  

Në vitin 2017 subjekti Eduart Merkaj për shkak të funksionit të tij Drejtor i Përgjithshëm i 

SHCBA-së është bërë subjekt deklarues në ILDKPKI në bazë të ligjit nr.9049 datë 10.4.2003 (i 

ndryshuar).  

Hetimi administrativ i Komisionit është shtrirë edhe në saktësinë dhe mjaftueshmërinë e 

deklarimeve periodike të subjektit të vlerësimit dhe të bashkëshortes dorëzuar pranë ILDKPKI në 

zbatim të ligjit nr.9049 datë 10.4.2003 (i ndryshuar) për vitet 2004 e vazhdim, krahasuar me ato të 

deklaratës së pasurisë (dorëzuar nga subjekti datë 3.5.2018 në zbatim të ligjit 12/2018).  

Ka kontrolluar dhe krahasuar gjendjen pasurore dhe ndryshimet e saj në vite, burimin e krijimit, 

pagimin e detyrimeve financiare, të ardhurat dhe shpenzimet për subjektin e vlerësimit dhe 

personave të lidhur me të. 

Hetimi administrativ konsistoi në: 

- verifikimin e vërtetësisë së deklarimeve në lidhje me gjendjen pasurore të deklaruar nga 

subjekti i vlerësimit;  

- në verifikimin e burimit/eve të krijimit të të ardhurave dhe shpenzimeve të deklaruara si 

edhe në mjaftueshmërinë e mbulimit të pasurisë nga burimet financiare të deklaruara;  

- në evidentimin e ndonjë fshehjeje të mundshme të sendeve në pronësi apo në përdorim;  

- në evidentimin e ekzistencës së mundshme të deklarimeve të rreme si edhe evidentimit të 

rasteve të konfliktit të interesit.  
 

DEKLARIMI I PASURISË 

Subjekti i vlerësimit në deklaratën e pasurisë, dorëzuar në datën 3.5.2018, në zbatim të Ligjit 

nr.12/2018 ka deklaruar;   

1. Pasuri e paluajtshme aktuale, Apartament një plus një, me sipërfaqe 57.40 m2 të rivlerësuar 

me numër pasurie  Nr.****, ZK ****, Rr: “****”, Tiranë. Kjo pasuri është blerë e mobiluar 
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me kontratën noteriale të shitblerjes nr.**** rep., nr.**** kol., datë 1.12.2004 me vlerën 

5.000.0000 (pesë milion) lekë.  

Burimi i të ardhurave për blerjen e këtij apartamenti ka shërbyer një kredi e marrë nga ana 

jonë (shih të dhënat kofidenciale) në vlerën 32.000 (tridhjetë e dy mijë) euro në ****. Bank 

për një afat prej 15 vjetësh, me 180 këste mujore totale të përbëra nga principal+interes, me 

interes 8,9 % në vit (i përcaktuar, i ndryshueshëm sipas gjykimit të Bankës dhe tregut 

ndërkombëtar), me kontratën e kredisë Nr.**** Rep, Nr.**** Kol, datë 20.12.2004 si dhe është 

plotësuar pjesa tjetër e mbetur e çmimit nga pagat tona dhe të dy familjeve tona të origjinës. 

Vlera 5.000.000 (pesë milion) lekë. Subjekti e zotëron në bashkëpronësi në pjesë të barabarta 

me b/shorten.  

Hetimi i kryer nga Komisioni lidhur me këtë pasuri. 

1.1 Nga hetimi rezulton se Apartamenti një plus një, me sipërfaqe 57.40 m2 është krijuar në vitin 

2004 sipas kontratës së shitjes datë 1.12.2004 në vlerën 5.000.000 (pesë milion) lekë1. Ky 

apartament është blerë i mobiluar.  

1.2 Ky aset është deklaruar për herë të parë nga b/shortja e subjektit në në deklaratën e interesave 

private në ILDKPKI në vitin e krijimit të këtij aseti (vitin 2004). 

1.3 Burim kryesor për krijimin e këtij aseti ka shërbyer kredia e marrë në Bankën **** në shumën 

32.000 (tridhjetë e dy mijë) Euro2. 

1.4 Pjesa tjetër e vlerës është përballuar nga të ardhurat nga pagat e subjektit dhe b/shortes deri 

në fund të vitit 2004. Nga analiza financiare rezulton se subjekti dhe b/shortja deri në vitin 

2004 kanë të ardhura të mjaftueshme për të përballuar pjesën tjetër të vlerës së mbetur të 

vlerës së blerjes së këtij apartamenti. 

1.5 Agjensia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Tiranë, me shkresat datë 6.8.2019 dhe 12.9.2019 

konfirmojnë të regjistruar në emër të Eduart Merkaj pasurinë Apartament me sipërfaqe 

57.4m2 në bashkëpronësi me Tereza Merkaj. 

1.6 Banka **** me shkresën nr. **** Prot, dt.10.7.2019, konfirmon marrjen e kredisë për shtëpi 

në shumën 32.000 euro me datë 21.12.2004 me afat maturimi 21.12.2019 me qëllim blerjen 

e një apartamenti me adresë Rruga “****”, Ap.****, Tiranë. 

1.7 Banka ****, me shkresën nr. **** prot., datë 12.7.2019 konfirmon se shtetasi Eduart Merkaj 

ka llogari në monedhën lekë pranë kësaj banke çelur në vitin 2004. Në datën 17 Shtator 2004 

subjekti ka kredituar shumën 250.000 (dyqind e pesëdhjetë mijë) lekë, para blerjes së këtij 

apartamenti. 

1.8 Nga ky apartament subjekti dhe bashkëshortja kanë përfituar të ardhura nga qiraja nga viti 

2011 e vazhdim (të cilat janë llogaritur te të ardhurat).  

                                                 
1 Kontratë Shitblerje, Nr. ****Rep, Nr. **** Kol, datë 1.12.2004 me palë shitëse shtetasin V.I. dhe palë blerëse shtetasit Eduart Merkaj e Tereza Merkaj për 

apartamentin në Tiranë, në vlerën 5.000.000 (pesë milion) lekë; Vërtetim nga dokumentet hipotekore, nëpërmjet të cilit vërtetohet se në regjistrin hipotekor me nr. 

**** datë 3.7.2000 figuron e regjistruar në pronësi të shtetasit V.I. pasuria apartament në rrugën “****”,Tiranë (ky vërtetim është lëshuar dt.1.12.2004); Harta 

treguese e pasurisë; Planimetria;Vërtetim nga dokumentet hipotekore, nëpërmjet të cilit vërtetohet se në regjistrin hipotekor nr. ****, datë 8.12.2004 figuron e 

regjistruar në pronësi të shtetasve Eduart Merkaj dhe Tereza Merkaj pasuria nr. ****e ndodhur në ZK **** Tiranë;  Çertifikatë për vërtetim pronësie nr. ****, 

nëpërmjet të cilit vërtetohet se në pronësi të Eduart dhe Tereza Merkaj figuron e regjistruar pasuria apartament me sip.57.40m2 në ZK ****, vol. ****, fq. **** me 

nr.pasurie **** në rrugën “****”,Tiranë; Kartela e pasurisë; Harta treguese e regjistrimit;  Kontratë Kredie Nr. **** Rep., Nr. **** Kol., datë 20.12.2004, me 

palë kredidhënëse Banka ****, të kredisë në shumën 32.000 (tridhjetë e dy mijë) Euro me qëllim blerjen e një apartamenti me adresë Rruga “****”, Tiranë; Vërtetim 

datë 19.1.2017 nga Banka ****, nëpërmjet të cilës vërtetohet marrja e kredisë pranë kësaj banke për një afat prej 15 vitesh në shumën 32.000 (tridhjetë e dy mijë) 

Euro.  Shtesë kontrate kredie dt.16.12.2015 Banka ****. Banka bie dakord që me anën e kësaj shtese kontrate që kushtet dhe termat e kontratës nr. **** Rep, nr. 

**** Kol, datë 20.12.2004 të ngelen të pa ndryshueshme me përjashtim të normës së interesit që do të jetë e ndryshueshme dhe do të jetë e përbërë nga Indeksi 

Orientues + marzh, minimumi 8,00 % në vit; 
2 1 (një) Euro është shkëmbyer në vlerën 127.67 lekë. 
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1.9 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve me shkresat datë 12.7.2019 dhe 2.12.2019 konfirmojnë 

se subjekti Eduart Merkaj ka deklaruar të ardhura nga qiraja dhe ka paguar në organet tatimore 

tatimin në burim për qiranë.  

1.10 Këto të ardhura janë deklaruar në deklaratat periodike vjetore në vite nga b/shortja e subjektit 

dhe subjekti në ILDKPKI në zbatim të ligjit nr.9049, datë 10.4.2003 (i ndryshuar). 

 Në përfundim të hetimit Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit arrin në konkluzionin se 

për këtë aset: 
 Përputhet deklarimi i subjektit me dokumentacionin e dorëzuar dhe me përgjigjet e 

institucioneve përkatëse. 

 Subjekti ka burime financiare të ligjshme për krijimin e këtij aseti. 

 

Subjekti vlerësimit ka deklaruar pasuri e përdorur dhe e tjetërsuar që nga data 1.3.2004 e 

fillimit të detyrës si subjekt deklarues të specifikuara sipas kërkesave të nenit 32/1 të Ligjit 

12/2018 si më poshtë:  

2. Pasuri e paluajtshme garsoniere, me Nr. Pasurie ****, me siperfaqe 34 m2, e ndodhur në 

lagjen ****, Durrës, blerë me kontratën e shitblerjes Nr.**** Rep., Nr.**** Kol., datë 

25.10.2007 në vlerën 1.100.000 (një milion e njëqind mijë) lekë .  

Burimi i të ardhurave për blerjen e këtij apartamenti ka shërbyer huaja e marrë në vlerën prej 

1.000.000 (një milion) lekësh nga ana ime, babait tim shtetasit S.M. me datë 22.10.2007, e 

vërtetuar kjo me kontratën e huasë Nr. **** Rep, Nr. **** Kol., datë 24.10.2007. Pjesa e 

mbetur prej 100.000 (njëqind mijë) lekësh është plotësuar nga pagat tona. Sipas deklaratës 

Noteriale Nr.**** Rep., Nr.**** Kol., datë 9.12.2015 shuma prej 230.000 (dyqind e tridhjetë 

mijë) lekë është shlyer ndërsa pjesa tjetër është deklaruar e pakërkueshme.   

Kjo garsonierë është shitur nga ana jonë më datë 12.9.2009 me kontratën Nr. **** Rep., 

Nr. ****, të po kësaj date është shitur 2.400.000 (dy milion e katërqind mijë) lekë.  

Hetimi i kryer nga Komisioni lidhur me këtë pasuri. 

2.1 Nga hetimi rezulton se Apartamenti garsionere me sipërfaqe 34 m2, në Durrës është krijuar 

në vitin 2007 sipas kontratës së shitblerjes Nr.**** Rep., Nr.**** Kol., datë 25.10.2007 në 

vlerën 1.100.000 (një milion e njëqind mijë) lekë3.  

2.2 Si burim kryesor për krijimin e këtij aseti ka shërbyer shuma prej 1.000.000 (një milion) lekë 

marrë hua nga subjekti i vlerësimit shtetasit S.M. (babait të tij) sipas kontratës së huasë datë 

24.10.2007.4 Vlera e mbetur e shumës prej 100.000 (njëqind mijë) lekë është përballuar nga 

të ardhurat nga pagat e subjektit dhe b/shortes. 

2.3 Trupa e vlerësimit hetoi mbi burimin e shumës 1.000.000 (një milion) lekë, dhënë hua 

subjektit nga shtetasi S.M. për blerjen e këtij aseti. 

2.4.Nga dokumentacioni i paraqitur dhe shpjegimet e subjektit datë 17.12.2019, rezulton se shtetasi 

S.M. ka patur burime financiare të mjaftueshme për krijimin e kësaj shume deri në vitin 20075.     

                                                 
3. Kontratë shitje apartamenti Nr.**** Rep., Nr. **** Kol., datë 25.10.2007. Dokumentacion në emër të shitësit E.S.  

4 
. Kontratë huaje nr.**** Rep., nr.**** Kol., datë 24.10.2007 me palë huadhënës S. M. dhe palë huamarrës Eduart Merkaj të shumës prej 1.000.000 (një milion) lekësh 

dhënë në datën 22.7.2007 në formën e huasë pa interes për një periudhë kohore pa afat. Deklaratë noteriale nr.**** Rep., nr.**** Kol., datë 9.12.2015 e deklaruesit S. 

M.; fotokopje kartash identiteti; Libreza e punës e shtetasit S.M..Çertifikatë e depozitës me afat e shtetases Z. M. (nëna e subjektit), datë 16.10.2016, për shumën 

1.051.637 lekë të depozituar në bankë. Çertifikatë martese, nr. ***** e Eduart Merkaj. 

5.Në lidhje me burimin e shumës prej 1.000.000 ( një milion) lekë të shtetasit S.M. subjekti i vlerësimit gjatë procesit të vlerësimit nëpërmjet komunikimit elektronik 

të datës 17.12.2019.  
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2.5 Në lidhje me shlyerjen e huasë së shumës prej 1.000.000 (një milion) lekë, shtetasi S.M. 

nëpërmjet deklaratës noteriale të datës 9.12.2015 deklaron ndër të tjera se djalit të tij Eduart 

Merkaj i ka dhënë hua shumën 1.000.000 (një milion) lekë pa interes dhe pa përcaktuar afat 

për shlyerje. Nga kjo shumë, i është kthyer vlera 230.000 (dyqind e tridhjetë mijë) lekë në 

datën 9.12.2015. Pjesën tjetër të vlerës prej 770.000 (shtatëqind e shtatëdhjetë nijë) lekë 

deklaron se jua falën vajzave të subjektit, mbesave të tija. 

2.6 Agjensia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Durrës, me shkresën nr.**** Prot, 

dt.5.8.2019 nuk konfirmon të ketë aktualisht pasuri në emër të Eduart Merkaj dhe personave 

të lidhur me të.   

2.7 Agjensia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Durrës, me E-mailin e datës 5.11.2019 

konfirmon se pasuria nr.****, Vol.****, fq.****, me anë të kontratës shitjes 12.9.2009 ka 

kaluar pronësia nga pronari i mëparshëm Eduart Sali Merkaj e Tereza Besim Merkaj tek 

pronarët aktualë G.A. dhe B.A. 

2.8 Nga përgjigjet e ASHK Durrës konfirmohet se kjo pasuri ka qenë në pronësi të subjektit dhe 

b/shortes dhe me kontratën e shitjes Nr.**** Rep., Nr. ****, datë 12.9.2009 është shitur të 

shtetasit G.A. dhe B.A. në vlerën 2.400.000 (dy milion e katërqind mijë) lekë, likuiduar 

plotësisht jashtë zyrës noteriale.  

2.9 Ky aset me kontratën Nr. **** Rep., Nr. ****, datë 12.9.2009 është shitur në vlerën 

2.400.000 (dy milion e katërqind mijë) lekë shtetasve G.A. dhe B.A. 6  

2.10 DPPPP konfirmon kontratën e shitjes së apartamentit Garsionere me sip.34m2 në Durrës. 

 Në përfundim të hetimit Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit arrin në konkluzionin 

se për këtë aset: 

 Përputhet deklarimi i subjektit me dokumentacionin e dorëzuar dhe me 

përgjigjet e institucioneve përkatëse. 

 Shtetasi S.M. ka patur burime financiare të mjaftueshme për të justifikuar 

vlerën e dhënë hua subjektit në vitin 2007 shumën prej 1.000.000 (një 

milion) lekësh për blerjen e këtij aseti.  
 

Subjekti vlerësimit ka deklaruar pasuri të përdorur dhe të tjetërsuar që nga data 1.3.2004 e 

fillimit të detyrës si subjekt deklarues të specifikuara sipas kërkesave të nenit 32/1 të Ligjit 

12/2018 dhe pasurinë:  

3 Pasuri e paluajtshme Apartament me sipërfaqe 51,25 m2, me nr.pasurie ****, ndodhur në 

Tiranë, blerë me kontratën e shitblerjes Nr.**** Rep., Nr. **** Kol., datë 31.7.2009 7. Vlera 

e blerjes së pasurisë 3.971.875 (tre milion e nëntëqind e shtatëdhjetë e një mijë e tetëqind e 

shtatëdhjetë e pesë) lekë. 

Burimi i të ardhurave për blerjen e këtij apartamenti ka shërbyer huaja e marrë në vlerën prej 

2.400.000 (dy milion e katërqind mijë) lekë nga ana ime, shtetasit A.P.(lidhje shoqërore) me 

datë 29.7.2009, e vërtetuar kjo me deklaratë të thjeshtë dore, datë 29.7.2009. Pjesa e mbetur e 

vlerës së banesës së blerë, është plotësuar nga huaja tjetër e marrë nga ana e bashkëshortes 

time nga vëllai i saj, shtetasit H.K. (lidhje familjare) në shumën prej 1.300.000 (një milion e 

treqind mijë) lekë me kontratën e huasë Nr.**** Rep., Nr.**** Kol., datë 29.7.2009 si dhe nga 

të ardhurat tona vjetore.  

                                                 
6Kontratë shitje “apartament” Nr.**** Rep., Nr. ****, datë 12.9.2009 me palë shitëse Tereza dhe Eduart Merkaj dhe palë blerëse shtetasit G.A. dhe B.A. të apartamentit 

Nr.**** me sip.34m2 me vendndodhje Durrës, me nr.pasurie **** në vlerën 2.400.000 (dy milion e katërqind mijë) lekë, likuiduar plotësisht jashtë zyrës noteriale. 
Vërtetim nga dokumentet hipotekore, ku figuron e regjistruar në pronësi të Eduart dhe Tereza Merkaj pasuria ap. Me sip.51.25m2 në Tiranë;  Harta treguese e regjistrimit;  
7Kontratë shitblerje Nr. **** Rep., Nr. **** Kol., datë 31.7.2009 me palë shitëse S.A. dhe palë blerëse Eduart dhe Tereza Merkaj të apartamentit me sipërfaqe 51,25m2, 

me nr.pasurie ****, ZK **** ndodhur në Tiranë në rrugën “****” në vlerën 3.971.875 (tre milion e nëntëqind e shtatëdhjetë e një mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e pesë) 

lekë likujduar jashtë zyrës nëpërmjet bankës.  
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Rreth një muaj e gjysëm më pas, nga shitja e garsonieres me numër pasurie ****, me 

sipërfaqe 34 m2 , ndodhur në Durrës, tjetërsuar nga ana jonë me Kontratën Nr. **** Rep., Nr. 

**** Kol., datë 12.09.2009, në shumën prej 2.400.000 (dy milion e katërqind mijë) lekë (si më 

sipër evidentuar), nga ana ime i është kthyer shtetasit A.P. shuma e huasë, e vërtetuar kjo me 

deklaratë të thjeshtë dore, datë 17.9.2009.   

Kjo pasuri me sipërfaqe 51.25 m2, është shitur me kontratën Nr.**** Rep., Nr. **** Kol., 

datë 6.12.2012 në vlerën 5.500.000 (pesë milion e pesëqind mijë) lekë.  

 

Hetimi i kryer nga Komisioni lidhur me këtë pasuri. 

3.5 Nga hetimi rezulton se Apartamenti me sipërfaqe 51,25 m2, në Tiranë, është krijuar në vitin 

2009 sipas kontratës së shitblerjes datë 31.7.2009 në vlerën 3.971.875 (tre milion e nëntëqind 

e shtatëdhjetë e njëmijë e tetëqind e shtatëdhjetë e pesë) lekë. 

3.6 Si burim kryesor për blerjen e këtij aseti kanë shërbyer para datës së blerjes 31.7.2009. Huaja 

e marrë shtetasit A.P. nga subjekti sipas Deklaratës, datë 29 Korrik 2009,8 në shumën prej 

2.400.000 (dy milion e katërqind mijë) lekë pa afat kohor për kthimin e tyre dhe huaja e marrë 

shtetasit H.K. nga b/shortja e subjektit sipas kontratës huasë nr.**** Rep., nr.**** Kol., datë 

29.7.20099 në shumën 1.300.000 (një milion e treqind mijë) lekë, jashtë zyrës noteriale për 

një periudhë të papërcaktuar që fillon nga data 29.7.2009. 

3.7 Nga analiza financiare e të ardhurave për vitin 2009 rezulton se subjekti dhe b/shortja kanë 

patur burim financiar të mjaftueshëm për të pëeballuar pagesën për pjesën tjetër të mbetur të 

vlerës të blerjes së apartamentit rreth 280.000 (dy qind e tetëdhjetë mijë) lekë. 

3.8 Komisioni hetoi në lidhje me mundësitë financiare të shtetasit A.P. për shumën e dhënë hua 

në vlerën 2.400.000 (dy milion e katërqind mijë) lekë subjektit të vlerësimit në datën 

29.7.2009. Nga dokumentacioni i dorëzuar nga subjekti dhe verifikimi i Komisionit rezulton 

se shtetasi A.P. është administrator i shoqërisë ( ****) më përgjegjësi të kufizuar regjistruar 

në QKR në datën 24.1.2008 me një kapital në vlerë të konsiderueshme. Gjithashtu nga 

nxjerrja e llogarisë në emër të shtetasit A.P. në Bankën **** rezulton se për periudhat 

1.1.2009 - 31.12.2010 figurojnë qarkullime të konsiderueshme të vlerave monetare dhe 

balanca të konsiderueshme të llogarisë 10. 

 Nga dokumentacioni i dorëzuar nga subjekti dhe verifikimi i Komisionit rezulton se 

shtetasi A.P. ka patur burime financiare të mjaftueshme për të justifikuar vlerën 

2.400.000 (dy milion e katërqind mijë) lekë dhënë hua subjektit sipas deklaratës 

29.7.20009. 

3.9 Siç u deklarua dhe më sipër, me kontratën e shitjes datë 12.9.2009 subjekti dhe b/shortja 

shitën apartmentin garsioniere me sip.34m2 në Durrës, në vlerën 2.400.000 (dy milion e 

katërqind mijë) lekë.  

3.10 Kjo shumë sipas deklarimit të subjektit dhe deklaratës së dorës të datës 17.9.2009 11 ka 

shërbyer për ti kthyer shtetasit A.P. shumën e huasë në vlerën 2.400.000 (dy milion e 

katërqind mijë) lekë. 

                                                 
8Deklaratë (dore), datë 29 Korrik 2009, në të cilët thuhet se shtetasi Eduart Merkaj deklaron se i merr hua shtetasit A.P. shumën prej 2.400.000 (dy milion e katërqind 

mijë) lekë pa afat kohor për kthimin e tyre;  
9  Kontratë huaje nr.**** Rep., nr.**** Kol., datë 29.7.2009 me palë huadhënëse H. K. dhe palë huamarrëse Tereza Merkaj të shumës 1.300.000 lekësh, jashtë zyrës 

noteriale për një periudhë të papërcaktuar që fillon nga data 29.7.2009. 
10Ekstrakt i regjistrit tregtar për subjektin **** “ shoqëri me përgjegjësi të kufizuar” me administrator shtetasin A.P. regjistruar datë 24.1.2008 me kapital të shoqërisë 

në vlerën **** lekë. Nxjerrje llogarie e shtetasit A.P. nga Banka ****për periudhat 1.1.2009 – 31.12.2010 ku figurojnë qarkullime të konsiderueshme të vlerave monetare 

dhe balanca të konsiderueshme të llogarisë. 
11  Deklaratë (dore), datë 17 Shtator 2009, në të cilët thuhet se shtetasi A.P., deklaron se ka marrë nga shtetasi Eduart Merkaj shumën prej 2.400.000 (dy milion e 

katërqind mijë) lekë të cilën ja ka dhënë hua në datën 29 Korrik 2009;  
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3.11 Komisioni hetoi në lidhje me mundësitë financiare të shtetasit H.K. për shumën e dhënë 

hua në vlerën 1.300.000 (një milion e treqind mijë) lekë b/shortes së subjektit të vlerësimit.  

 Nga dokumentacioni i dorëzuar nga subjekti dhe verifikimi i Komisionit rezulton se 

shtetasi H.K. 12 ka patur burime të mjaftueshme për të justifikuar vlerën 1.300.000 (një 

milion e treqind mijë) lekë dhënë hua b/shortes së subjektit sipas deklaratës noteriale 

të huasë datë 17.9.2009. 

3.12 B/shortja e subjektit ka deklaruar shlyerje të pjesshme të huasë ndaj shtetasit H.K. në vite 

në deklaratat periodike vjetore në ILDKPKI nga data e marrjes (29.7.2009) e vazhdim. 

Shlyerja e fundit është kryer në datën 24.4.2018 nga subjekti nëpërmjet **** Bank në 3.355 

(tre mijë e treqind e pesëdhjetë e pesë) euro (për likujdimin total të shumës 425.000 (katërqind 

e njëzet e pesë mijë)) lekë të mbetur deri në këtë moment pa likujduar. **** Bank, konfirmon 

transfertën në llogari të shtetasit H.K. të shumës 3.355 (tre mijë e treqind e pesëdhjetë e pesë) 

euro, datë 24.4.2018 nga Eduart Merkaj. Sipas deklaratës noteriale Nr.**** Rep., Nr.**** 

Kol., datë 24.04.2018 e shtetasit H.K. 13   

3.13 Në vitin 2012 me kontratën e shitjes datë 6.12.2012 apartamenti me sipërfaqe 51,25 m2 në 

Tiranë është shitur në vlerën 5.500.000 (pesë milion e pesëqind mijë) lekë14.  

3.14 Agjensia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Tiranë Veri, me shkresën nr.**** Prot, 

dt.6.8.2019 konfirmon pasurinë e transkriptuar ZK ****, vol ****, fq.****, Apartamenti me 

sip.51.25m2. Bashkëlidhur: Kartela e pasurisë.  Kontrata e shitjes nr.**** Rep., nr.**** Kol., 

datë 6.12.2012.  Kontratë shitblerje Nr. **** Rep., Nr. **** Kol., datë 31.7.2009.   

3.15 **** Bank, me shkresën nr.**** prot, datë 12.7.2019 konfirmon se në datën 24.4.2018 

kemi veprimin transferim e shumës 3.355 euro në emër të shtetasit H.K., likujdim detyrimi 

për shumën 425.000 lekë exch 3.355 euro. Transferim nga Eduart Merkaj për Tereza Merkaj.  

3.16 QKB, faqja online, konfirmon se shtetasi A.P. është administrator dhe ortak i “****” 

sh.p.k. me NUIS (NIPT) ****, themeluar në vitin 1993 dhe regjistruar në QKB datë 24.1.2008 

me objekt aktiviteti “*****”, me kapital **** lekë.  

3.17 DPT, Dr.T.Tiranë, me shkresën nr.*** Prot., datë 2.12.2019, konfirmon se subjekti 

“****”shpk, është i regjistruar pranë DRT Tiranë me NIPT ****. Deri në datën 19.11.2019 

subjekti “****” shpk nuk ka detyrime të papaguara pranë organit tatimor. 

3.18 DPPP e konfirmon veprimin e shlyerjes se detyrimeve ndaj A.P..  

3.19 Nga ky apartament subjekti dhe bashkëshortja kanë përfituar të ardhura nga qiraja (të cilat 

janë llogaritur te të ardhurat).  

3.20 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve me shkresat datë 12.7.2019 dhe 2.12.2019 

konfirmojnë se subjekti Eduart Merkaj ka deklaruar të ardhura nga qiraja dhe ka paguar në 

organet tatimore tatimin në burim për qiranë. 

                                                 
12  Vërtetim page, datë 21.10.2016, nëpërmjet të cilit vërtetohet se shtetasi H.K. ka të ardhura mujore bruto nga paga 65.910 lekë; Mandat arkëtimi, **** Bank datë 

1.9.2016.; Librezë kontributesh për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore e shtetasit H.K. për vitet 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015 dhe 2016; Kopje çertifikatë 

lindje e shtetasit H.K.. Çertifikatë për vërtetim pronësie, për pasurinë nr.****, njësi me sip.25.53m2 në pronësi të shtetasit H.K.; harta treguese e pasurisë. Ektrakt 

historik i regjistrimit tregtar për të dhënat e subjektit “Person fizik” A.K.; Statement of account, **** Sanpaolo, për shtetasin H.K. për periudhën 13.10.2007 – 

19.12.2011.Vërtetim page, nr.**** Prot., datë 20.10.2016, për shtetasen T. K. ka qenë e punësuar në **** sh.a.;  Printim i kartelës së klientit T.K., nga Banka **** për 

periudhën 1.1.2000 – 1.8.2016.  

 
13 Deklaratë noteriale Nr.**** Rep., Nr.**** Kol., datë 24.04.2018 e shtetasit H.K. i cili deklaron se:”sipas aktit noteriale nr.**** rep, nr.**** Kol, datë 29.7.2009 

shtetasja Tereza Merkaj më ka shlyer huanë në vlerën 1.300.000 (një milion e treqind mijë) lekë. Nga kjo shumë kishte mbetur pa shlyer vlera prej 425.000 (katërqind 

e dy mijë e pesëqind) lekë. Këtë shumë Tereza ma ka shlyer ditën e sotme me pagesën e bërë nga b/shorti i saj Eduart Merkaj me transferta bankare nëpërmjet numrave 

të llogarive në **** Bank, duke kaluar shumën ekuivalente prej 3.355 euro. Në këtë mënyrë është shlyer e gjithë vlera e huasë  dhe detyrim është e mbyllur 

përfundimisht”.   

**** Bank, konfirmon transfertë në llogari të shumës 3.355 euro, datë 24.4.2018 nga Eduart Merkaj me pëshkrimin “transferim te H.K. lik.det.425.000 lekë exch 3.355 

euro”.   
14 Kontratë shitje nr.**** Rep., nr.**** Kol., datë 6.12.2012 me palë shitëse Eduart dhe Tereza Merkaj dhe palë blerëse Z.Gj. të apartamentit me sipërfaqe 51,25 m2 , 

me nr.pasurie ****,  ZK **** vol.****, fq.**** ndodhur në Tiranë në rrugën “****” në vlerën 5.500.000 (pesë milion e pesëqind mijë) lekë.. 



11                   

 

3.21 Këto të ardhura janë deklaruar në deklaratat periodike vjetore në vite nga b/shortja e e 

subjektit dhe subjekti në ILDKPKI në zbatim të ligjit 9049, datë 10.4.2003 (i ndryshuar). 

 Në përfundim të hetimit Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit arrin në konkluzionin se 

për këtë aset: 

 Përputhet deklarimi i subjektit me dokumentacionin e dorëzuar dhe me përgjigjet e 

institucioneve përkatëse.  

 Shtetasit me inicialet A.P. dhe H.K. kanë patur burime financiare për të justifikuar 

vlerat e dhëna hua në vitin 2009 subjektit dhe b/shortes së tij për blerjen e këtij 

apartamenti. 

 Subjekti dhe b/shortja kanë patur mundësi financiare nga të ardhurat nga pagat për 

të përballuar pagesën për pjesën tjetër të mbetur të vlerës së apartamentit. 

 Si Burim për shlyerjen e huasë shtetasit A.P. kanë shërbyer të ardhuart nga shitja e 

apartamentit garsioniere me sip.34m2 në Durrës në datën  12.9.2009, në vlerën 

2.400.000 (dy milion e katërqind mijë) lekë.  

  

4 Pasuri e paluajtshme aktuale, Apartament dy plus një, me sipërfaqe 88.82 m2, me numër 

pasurie Nr. ****, në ZK Nr. ****, me adresë të ripërcaktuar Rr. “****”, Ap. ****, Njësia 

Administrative Nr. **** Tiranë. Kjo pasuri është blerë e mobiluar më Kontratën e shitblerjes 

Nr. ****Rep, Nr. **** Kol., datë 15.07.2011 në vlerën 5.329.200 (pesë milion e treqind e 

njëzet e nëntë mijë e dyqind) lekë. 15  

Burimi i të ardhurave për blerjen e këtij apartamenti ka shërbyer huaja e marrë në vlerën prej 

5.000.000 (pesë milion) lekësh më interes 6% në vit shtetasit A.P. (lidhje shoqërore) e vërtetuar 

kjo me deklaratë huaje, datë 14.7.2011.16   Pjesa e mbetur e vlerës së banesës së blerë është 

plotësuar nga të ardhurat vjetore. Vlera 5.329.200 (pesë milion e treqind e njëzet e nëntë mijë 

e dyqind) lekë. Subjekti e zotëron në bashkëpronësi në pjesë të barabarta me b/shorten.  

 

Hetimi i kryer nga Komisioni lidhur me këtë pasuri. 

4.5 Nga hetimi rezulton se Apartamenti dy plus një, me sipërfaqe 88.82 m2, është blerë i mobiluar 

në vitin 2011 me kontratën e shitblerjes datë 15.7.2011 në vlerën 5.329.200 (pesë milion e 

treqind e njëzet e nëntë mijë e dyqind) lekë. 

4.6 Si burim për krijimin e këtij aseti ka shërbyer huaja e marrë në vlerën prej 5.000.000 (pesë 

milion) lekë shtetasit A.P. nga subjekti i vlerësimit e vërtetuar kjo me deklaratë huaje, datë 

14.7.2011.  

4.7 Nga analiza financiare e të ardhurave për vitin 2011 rezulton se subjekti dhe b/shortja kanë 

patur burim financiar të mjaftueshëm për të përballuar pagesën për pjesën tjetër të mbetur të 

vlerës së blerjes së apartamentit në shumën 329.000 (treqind e njëzet e nëntë mijë) lekë. 

4.8 Trupa e vlerësimit hetoi për burimin e shtetasit A.P. në lidhje me mundësinë financiare për 

krijimin e shumës së dhënë hua në vlerën 5.000.000 (pesë milion) lekë subjektit në datën 

14.7.2011. 

4.9 Nga ekstrati i QKB, përgjigja e DPT konfirmohet se huadhënësi A.P. rezulton me aktivitet 

privat themeluar në vitin 1993 dhe regjistruar në QKB në vitin 2008.  

                                                 
15 Kontratë shitblerje Nr. **** Rep, Nr. **** Kol., datë 15.7.2011 të pasurisë apartament me nr. ****, në ZK ****, me sip.88.82 m2, me adresë të Rr.“ ****”në Tiranë 

në vlerën 5.329.200 lekë. Vërtetim nga dokumentet hipotekore, nëpërmjet të cilit vërtetohet se në regjistrin hipotekor nr. ****, datë 15.5.2008 figuron e regjistruar në 

pronësi të shitësve E. A dhe S.A. pasuria nr. **** e ndodhur në ZK **** me sip.88.82 m2, Apartamenti në Tiranë, me datë lëshimi 13.7.2011; Harta treguese e pasurisë; 

Formular aplikimi për rivlerësim të pasurisë së paluajtshme; Fotokopje kartash identiteti; Vërtetim nga dokumentet hipotekore, nëpërmjet të cilit vërtetohet se në 

regjistrin hipotekor nr. ****, datë 2.8.2011 figuron e regjistruar pasuria nr. **** e ndodhur në ZK **** me sip.88.82 m2, Apartamenti Tiranë, me datë lëshimi 24.8.2011;  

Harta treguese e regjistrimit të pasurisë; 
16 Deklaratë (dore), datë 14 Korrik 2011, ndërmjet shtetasve Eduart Merkaj dhe shtetasit A.P., të cilët deklarojnë se shtetasi Eduart Merkaj i merr shtetasit A.P. shumën 

prej 5.000.000 (pesë milion) lekë, nga data e sotme, duke marrë përsipër njëkohësisht edhe sipas vullnetit të shtetasit A.P. tja kthejë këtë shumë sapo të realizohet shitja 

e apartamentit 1+1 në Tiranë, rruga “****”,  me nr.regj.hip. ****, dt.8.12.2004, pasuria me nr. ****, ZK ****; 
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4.10 Gjithashtu nga nxjerrja e llogarisë së shtetasit A.P. në Bankën **** për periudhat 2009 - 

2011, kohë në të cilën është dhënë huaja, figurojnë qarkullime të vlerave monetare dhe 

balanca llogarie të konsiderueshme.  

4.11 QKB, konfirmon se shtetasi A.P. është administrator dhe ortak i “****” sh.p.k. me NUIS 

(NIPT) ****, themeluar në vitin 1993 dhe regjistruar në QKB datë 24.1.2008 me objekt 

aktiviteti “*****”, me kapital **** lekë. 

4.12 DPT, Dr.T.Tiranë, me shkresën nr.*** Prot., datë 2.12.2019, konfirmon se subjekti 

“****”shpk, është i regjistruar pranë DRT Tiranë me NIPT ****. Deri në datën 19.11.2019 

subjekti “****” shpk nuk ka detyrime të papaguara pranë organit tatimor. 

4.13 DPPP e konfirmon veprimin e shlyerjes se detyrimeve ndaj shtetasit A.P. 

 Nga dokumentacioni i dorëzuar nga subjekti dhe verifikimi i Komisionit rezulton se 

shtetasi A.P. ka patur burime financiare të mjaftueshme për të justifikuar vlerën 

5.000.000 (pesë milion) lekë dhënë hua subjektit datë 14.7.2011 

4.14 Agjensia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Tiranë, me shkresën nr.**** Prot, 

dt.12.9.2019 konfirmon të regjistruar pasurinë me nr.****, vol.****, fq.****, ZK.****, lloji 

i pasurisë Apartament me sip.88.82m2. Bashkëlidhur: - Kartela e pasurisë; - Kontratë 

shitblerje datë 15.07.2011;  

4.15 Raiffeisen Bank, xhirim të shumës 450 lekë nga Eduart Merkaj taksë pulle ZVRPP datë 

21.7.2011 (SP 01) nëpërmjet Raiffeisen Bank. 

4.16 Në lidhje me shlyerjen e huasë së shumës 5.000.000 (pesë milion) lekë shtetasit A.P. në 

deklaratën e dorës datë 14 Korrik 2011 deklarohet se kjo shumë do ti kthehet nga subjekti 

sapo të realizohet shitja e apartamentit 1+1 në Tiranë, rruga “****”,  me nr.regj.hip. ****, 

dt.8.12.2004, pasuria me nr. ****, ZK ****; 

4.17 Me kontratën e shitjes (deklaruar më sipër te pasuria 3) apartamenti me sipërfaqe 51.25m2 

në Tiranë është shitur datë 6.12.2012 në vlerën 5.500.000 (pesë milion e pesëqind mijë) lekë. 

Kjo shumë ka shërbyer për të shlyer huanë e marrë shtetasit A.P. sipas deklaratës datë 

14.7.2011. Ky veprim vërtetohet me deklaratën (dore) datë 7.12.2012 17. 

4.18 B/shortja e subjekti kanë qenë subjekt deklarues në ILDKPKI dhe kanë deklaruar të gjitha 

veprimet e mësipërme në deklaratat periodike vjetore në vite. 

 Në përfundim të hetimit Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit arrin në konkluzionin se 

për këtë aset: 

 Përputhet deklarimi i subjektit me dokumentacionin e dorëzuar dhe me përgjigjet e 

institucioneve përkatëse. 

 Huadhënësi A.P.rezulton me burim financiar për shumën e dhënë hua subjektit të 

vlerësimit në datëm 14.7.2011. 

 Subjekti dhe b/shortja kanë patur burim financiar për pagesën e pjesës së mbetur e 

vlerës nga të ardhurat nga pagat. 

 Si burim për shlyerjen e huasë shtetasit A.P. kanë shërbyer të ardhuart nga shitja 

datë 6.12.2012 e apartamentit në Tiranë me sipërfaqe 51.25m2 në vlerën 5.500.000 

(pesë milion e pesëqind mijë) lekë. 

 

5 Për vitet 2006 – 2012 subjekti dhe b/shortja kanë deklaruar blerje dhe shitje të 

automjeteve. Burim për krijimin e tyrë kanë shërbyer të ardhurat nga pagat dhe të ardhurat 

nga shitja e automjeteve në vite. 

5.5 Në vitin 2012, me kontratën e shitjes datë 20.11.2012 kemi shitjen e automjetit me targa 

TR**** me nr.shasie ******47 nga Tereza Merkaj në vlerën 3.500 (tre mijë e pesëqind) euro. 

Po në këtë datë nga Tereza Merkaj kemi blerjen e automjetit me targa DD**** me kontratën 

                                                 
17 Deklaratë (dore), datë 7.12.2012, ndërmjet shtetasve Eduart Merkaj dhe A. P. të cilët deklarojnë se shtetasi Eduart Merkaj i kthen shtetasit A.P. shumën prej 5.000.000 

(pesë milion), së bashku më shumën prej 425.000 lekë, ........ Kjo shumë i është marrë shtetasit A.P. në datën 14.7.2011.   
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datë 20.11.2012 në vlerën 4.000 (katër mijë) euro. Burim për blerjen e automjetit të dytë ka 

shërbyer vlera 3.500 (tre mijë e pesëqind) euro nga shitja e automjetit me targa TR****.  

5.6 Ky automjet në vitin 2015 është shkëmbyer me automjetin volsvagen me targa **** të 

shtetasit R.Z. sipas kontratës së shkëmbimit datë 7.2.2015. 

5.7 Në vitin 2016 automjeti i mësipërm është shkëmbyer më automjetin me targa **** në pronësi 

të shtetasit D.M. sipas kontratës së shkëmbimit datë 20.7.2016. 

5.8 Në vitin 2017 me kontratën noteriale të shitjes datë 18.12.2017 automjeti i mësipërm i është 

shitur shtetasit Q.B. në vlerën 9.000 (nëntë mijë) euro. 

5.9 Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor, Drejtoria e Regjistrimit të 

mjeteve, me shkresën e saj nr.****, dt.23.7.2019 konfirmon deklarimin sa më sipër të 

veprimeve të blerjes, shitjes dhe shkëmbimit të automjeteve në vite. 

5.10 Një pjesë e vlerës së shitjes së automjetit në vitin 2017 në shumën 6.000 euro është 

depozituar në **** Bank, sipas deklarimit më poshtë të subjektit. Vlera e të ardhurave nga 

shitja e automjetit është në shumën 5.000 euro (9.000 euro – 4.000 euro = 5.000 euro). 

5.11 Gjithashtu gjatë viteve 2013 – 2016 subjekti ka deklaruar dhe tre Autorizime në emër të 

bashkëshortes për përdorim mjeti me targë AA ****  në pronësi të shoqërisë “****” dhe 

Shoqërisë “****” sh.p.k për periudhat nga 13.03.2013 deri më 11.03.2016  18. (deklaruar ne 

Deklaratën e Pasurisë ndër vite në I.L.D.K.P.K.I.)  

5.12 Subjekti gjatë procesit të hetimit ka sqaruar se tre autorizimet për përdorim mjeti, i kanë 

dhënë të drejtën për të përdorur këtë mjet bashkeshortes së tij por edhe atij, për periudhat e 

përcaktuara në autorizime. Ky mjet gjatë kësaj periudhe është përdorur vetëm nga 

bashkëshortja subjektit, edhe jo nga ai. Autorizimet janë lëshuar në bazë në Nenit 901 të Kodit 

Civil të Republikës së Shqipërisë dhe Kodit Rrugor. 

 Në përfundim të hetimit Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit arrin në konkluzionin se 

për këtë aset: 

 Përputhet deklarimi i subjektit me dokumentacionin e dorëzuar dhe me përgjigjet e 

institucioneve përkatëse. 

 Burim për blerjen e automjeteve të deklaruara në vite kanë shërbyer të ardhurat nga 

pagat e subjektit dhe b/shortes di dhe të ardhurat nga shitja e automjeteve në vite. 

 

6 Depozitë bankare në emër të deklaruesit në **** Bank sipas kontratës së çeljes së llogarisë 

rrjedhëse, datë 29.12.2017 për shumën fillestare prej 6.000 (gjashtë mijë) Euro, me burim një 

pjesë e të ardhurave të përfituara nga shitja e automjetit të tipit “Mercedes Benz “****”, viti 

2006, ngjyrë gri, me targa AA ****, në pronësi të bashkëshortes tjetërsuar me Kontratën 

Noteriale Nr.**** Rep., Nr.**** Kol., datë 18.12.2017, lidhur midis saj dhe shtetasit Q.B. 

Vlera 2.645 (dymijë e gjashtëqind e dyzet e pesë) Euro. Subjekti zotëron 100 %. 

Hetimi i kryer nga Komisioni lidhur me këtë depozitë. 

6.1. Nga hetimi rezulton se depozita në euro është krijuar nga subjekti sipas kontratës për çelje të 

llogarisë rrjedhëse në **** Bank nga shtetasi Eduart Merkaj, datë 25.12.2017 me nr.llogarie 

****00319. Kjo depozitë ka si burim vlerën e krijuar nga shitja e automjetit të b/shortes sipas 

kontratës së shitjes datë 18.12.2017 në vlerën 9.000 (nëntë mijë) euro20.  

6.2.*** Bank, konfirmon depozitë në arkë/Cash datë 29.12.2017 nga shtetasi Eduart Merkaj me 

përshkrimin “fonde nga shitje e makinës, kontrata bashkëngjitur” të shumës 6.000 euro.  

                                                 
18 Autorizim përdorimi, datë 13.3.2013 me një afat 1-vjeçar i vlefshëm deri në datën 12.3.2014 për automjetin e markës Ford me nr.shasie **** me targa AA **** me 

vit prodhimi 2012.  Autorizim përdorimi, datë 19.3.2014 me një afat 1-vjeçar i vlefshëm deri në datën 13.3.2015 për automjetin e markës Ford me nr.shasie **** me 

targa AA**** me vit prodhimi 2012.  Autorizim përdorimi, datë 13.3.2015 me një afat 1-vjeçar i vlefshëm deri në datën 11.3.2016 automjetin e markës Ford me 

nr.shasie **** me targa AA **** me vit prodhimi 2012. 
19 Kontratë për çeljen e llogarisë rrjedhëse në **** Bank nga shtetasi Eduart Merkaj, datë 25.12.2017 me nr.llogarie ****003.  
20 Kontratë shitblerje automjeti NR. **** Rep., Nr. **** Kol, datë 18.12.2017 lidhur me palë shitëse Tereza Merkaj dhe palë blerëse Q.B. për shitjen e automjetit me 

targa AA****, nr.shasie *****15 në vlerën 9.000 (nëntë mijë) Euro likujduar jashtë zyrës noteriale.  
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6.3.**** Bank, me shkresën nr.**** prot, datë 12.7.2019 konfirmon se shtetasi Eduart Merkaj ka 

llogari në “euro” pranë kësaj banke. Me gjendje llogarie në datën 3.5.2018 në vlerën 2.655 

euro.  Me e-mailin e datës 20.9.2019 b/lidhur dërgon nxjerrjen e llogarisë në Euro për shtetasin 

Eduart Merkaj. Në datën 29.12.2017 konfirmohet kreditimi i shumës 6.000 euro.  

6.4.Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor, Drejtoria e Regjistrimit të 

mjeteve, me shkresën e saj nr.****, dt.23.07.2019 konfirmon veprimet për automjetin sa më 

sipër. 

 Në përfundim të hetimit Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit arrin në konkluzionin se për 

këtë depozitë: 

 Përputhet deklarimi i subjektit me dokumentacionin e dorëzuar dhe me përgjigjet 

e institucioneve përkatëse. 

 Subjekti ka burime financiare për të justifikuar vlerën e llogarisë në **** Bank 

nga shitja e automjetit sipas kontratës shitjes datë 18.12.2017. 

 

7. Gjendje e llogarisë bankare e pagës së mbetur nga të ardhurat nga paga e deklaruesit në **** 

Bank deri më datë 22.04.2018. Vlera 2.065,40 (dy mijë e gjashtëdhjetë e pesë presje dyzet) 

lekë. Subjekti zotëron 100 %.  

Hetimi i kryer nga Komisioni 

7.1 Sipas vërtetimit bankar datë 20.4.2018, konfirmohet se subjekti Eduart Merkaj ka llogari page 

në **** Bank për periudhën 2011 – 2018 ku pasqyrohen vlerat e kreditimit dhe debitimit për 

secilin vit. 

7.2 **** Bank, konfirmon se subjekti Eduart Merkaj ka llogari page në monedhën lekë pranë kësaj 

banke (b/lidhur lëvizjet e llogarisë).  

 Në përfundim të hetimit Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit arrin në konkluzionin se 

për këtë depozitë: 

 Përputhet deklarimi i subjektit me dokumentacionin e dorëzuar dhe me përgjigjen e 

**** Bank. 

 

8. Gjendje e llogarisë bankare e pagës së mbetur nga të ardhurat nga paga e b/shortes në **** 

Bank deri më datë 18.4.2018. Vlera 594,63 lekë 21. B/shotja zotëron 100 %. 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni 

8.1 Nga hetimi rezultoi se llogaria bankare në **** Bank është llogari page e b/shortes së subjektit. 

8.2 **** Bank, konfirmon se shtetasja Tereza Merkaj është klient i bankës dhe ka llogari page e 

çelur datë 9.2.2005. 

 Në përfundim të hetimit Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit arrin në konkluzionin se 

për këtë depozitë: 

 Përputhet deklarimi i subjektit me dokumentacionin e dorëzuar dhe me përgjigjen e 

**** Bank. 

 

9. Gjendje Cash. Vlera 110.000 (njëqind e dhjetë mijë) lekë.   

                                                 
21 Veprim tërheqje nga llogarie e pagës së Tereza Merkaj në **** bank (llogari page) datë 18.4.2018 dhe gjendje llogarie në vlerën 594,63 lekë.  

Veprim tërheqje nga llogarie e pagës së Tereza Merkaj në **** bank (llogari page), datë 22.4.2018 dhe gjendje llogarie në vlerën 2.065,40 lekë. 
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 Nga hetimi i kryer rezulton se të ardhurat e subjektit dhe b/shortes deri në momentin 

e deklarimit mundësojnë krijimin e gjendjes Cash të deklaruar. 

 

DETYRIMET FINANCIARE NDAJ PERSONAVE JURIDIKË DHE FIZIKË  

Detyrim aktual    

10. Një kredi bankare e marrë në vlerën 32.000 (tridhjetë e dy mijë) euro në *** Bank Dega 

Tiranë, për një afat orej 15 vjetësh, me interes fillestar 8.9 % në vit, me kontratën e Kredisë 

Nr.**** Rep., Nr. **** Kol., datë 20.12.2004, për blerje apartamenti banimi (detajet janë te të 

dhënat konfidenciale). Mbetur deri në datë 24.4.2018, shuma e detyrimit prej 6.159,79 (gjashtë 

mijë e njëqind e pesëdhjetë e nëntë pikë shtatëdhjetë e nëntë) Euro. 

Hetimi i kryer nga Komisioni në lidhje me këtë detyrim 

10.1 Kjo kredi është marrë nga subjekti për blerjen në vitin 2004 të Apartamentit një plus një, me 

sipërfaqe 57.40 m2 të rivlerësuar me numër pasurie  Nr.****, ZK ****, Rr: “****”, Tiranë.  

10.2 Sipas konfirmimit të Bankës **** me shkresën datë 24.4.2018 konfirmohet se deri në këtë 

datë gjendja e detyrimit ka qenë në vlerën 6.159,79 Euro. 

10.3 Banka **** me shkresën datë 10.7.2019 konfirmon marrjen e kredisë 22 , veprimet e 

likujdimit të kësteve të kredisë për periudhën 2004-2019 dhe gjendjen e detyrimit deri në 

momentin e deklarimit të subjektit. 

10.4 Komisioni hetoi mbi mundësinë e pagimit të kësteve mujore të kredisë në vite dhe arriti në 

konkluzionin se subjekti dhe b/shortja kanë burime financiare në vite për të përballuar 

pagimin e kësteve të kredisë. 

 Në përfundim të hetimit Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit arrin në konkluzionin se: 

 Përputhet deklarimi i subjektit me dokumentacionin e dorëzuar dhe me përgjigjen 

e Bankës ****. 

 Kjo kredi ka shërbyer si burim kryesor për krijimin e asetit me sipërfaqe 57.40m2 

Apartament një plus një blerë në vitin 2004 në Tiranë. 

 

PËRFUNDIME PËR PROCESIN E VLERËSIMIT TË PASURISË   

Për të vërtetuar saktësinë e vlerësimit të pasurisë së deklaruar, saktësinë e burimeve financiare të 

deklaruara dhe mjaftueshmërinë e mbulimit të pasurisë nga burimet e deklaruara, si dhe 

evidentimin e rasteve të konfliktit të interesit, u bë analiza e të dhënave të deklaruara nga subjekti 

me informacionet e ardhura nga institucionet e specializuara, proçes nga i cili, në mënyrë të 

përmbledhur, rezultoi se; 

 

Subjekti dhe b/shortja deri në momentin e dorëzimit të deklaratës datë 3.5.2018 zotërojnë 

asete/likujditete/detyrime si më poshtë: 
 

Asete/detyrime/ likujditete Vlera  

Pasuri e paluajtshme aktuale, Apartament një plus një, 

me sipërfaqe 57.40 m2 të rivlerësuar me numër pasurie  

Nr. **** , ZK Nr***, Rr: “****”, Ap 30 Tiranë. Blerë 

e mobiluar datë 1.12.2004 

Vlera 5.000.000 (pesë milion) lekë. Subjekti zotëron 

bashkëpronësi në pjesë të barabarta me b/shorten. 

                                                 
22 Veprim tërheqje nga llogarie e pagës së Tereza Merkaj në **** bank (llogari page) datë 18.4.2018 dhe gjendje llogarie në vlerën 594,63 lekë.  

Veprim tërheqje nga llogarie e pagës së Tereza Merkaj në **** bank (llogari page), datë 22.4.2018 dhe gjendje llogarie në vlerën 2.065,40 lekë. 
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Pasuri e paluajtshme aktuale, Apartament dy plus një, 

me sipërfaqe 88.82 m2, me numër pasurie Nr.****, në 

ZK Nr.***, Ap. *** Tiranë. Blerë e mobiluar datë 

15.07.2011.. 

Vlera 5.329.200 (pesë milion e treqind e njëzet e nëntë 

mijë e dyqind) lekë. Subjekti zotëron bashkëpronësi në 

pjesë të barabarta me b/shorten 

Depozitë bankare në emër të deklaruesit në *** Bank 

çelur, datë 29.12.2017 për shumën fillestare prej 6.000 

(gjashtë mijë) Euro.  

Vlera 2.645 (dymijë e gjashtëqind e dyzet e pesë) Euro. 

Subjekti zotëron 100 %. 

Gjendje e llogarisë bankare e pagës së mbetur nga të 

ardhurat nga paga e deklaruesit në **** Bank deri më 

datë 22.04.2018.  

Vlera 2.065,40 (dy mijë e gjashtëdhjetë e pesë presje 

dyzet) lekë. Subjekti zotëron 100 % 

Gjendje e llogarisë bankare e pagës së mbetur nga të 

ardhurat nga paga e b/shortes në **** Bank deri më datë 

18.4.2018.  

Vlera 594,63 lekë. B/shotja zotëron 100 %. 

Gjendje Cash.  Vlera 110.000 (njëqindedhjetë mijë ) lekë.   

Detyrim aktual kredi bankare e marrë në vlerën 32.000 

euro në **** Bank Dega Tiranë, për një afat orej 15 

vjetësh, datë 20.12.2004, për blerje apartamenti banimi.  

Shuma e detyrimit të bletur deri në datë 24.04.2018, në 

vlerën 6.159,79 (gjashtë mijë e njëqind e pesëdhjetë e 

nëntë pikë shtatëdhjetë e nëntë) Euro. 

 Vlera bruto e pasurisë sa më sipër është       10.441.659 lekë + 2.645 euro. 

 Vlera e detyrimeve financiare është në vlerën totale 6.159,79 euro (kredi në Bankën ****) 

 

DEKLARIMI I TË ARDHURAVE  

Të ardhurat 

nga pagat 

subjekti 

(lekë) 

Të ardhurat 

nga pagat 

b/shortja 

subjektit (lekë) 

Të ardhura të 

tjera punësimi 

për subjektin 

(lekë) 

Të ardhura nga 

barrëlindja 

b/shortja 

(lekë) 

Të ardhura 

nga kompania 

e sigurimit 

****(lekë) 

Të ardhura nga 

Shkolla e 

Magjistraturës 

b/shortja (lekë) 

15.808.560 13.710.086 630.000 837.659 498.000 112.320 

Në total të ardhura sa më sipër = 31.596.625 lekë 

Të ardhura nga qiraja  = 2.382.550 lekë  

Shpenzimet INSTAT  = 7.785.900 lekë 

 

Gjithashtu si burim në krijimin e aseteve kanë shërbyer:  

Kredi në ****Bank për blerje apartamenti në Tiranë, në 

shumën 32.000 Euro. 

Detyrimi i mbetur 6.159,79 euro Euro 

Hua për blerje apartamenti në Tiranë, në shumën 

1.300.000 lekë (shtetasit H.K.). 

Detyrimi i shlyer 

Hua për blerje të dy apartamenteve në Tiranë, në 

shumën 7.400.000 lekë (shtetasit A.P.)  

Detyrimi i shlyer 

Hua për blerjen e Garsioneres në Durrës në shumën 

1.000.000 lekë (shtetasit S.M.).  

Detyrimi shlyer dhe pjesërisht dhuruar 

 

Subjekti dhe b/shortja kanë deklaruar shpenzime: 

Shpenzime për shkollimin e vajzës për periudhën 2012 

– 2018  

në vlerën 16.428 euro 

Shpenzime për udhëtime familjare = për vitet 2015-

2017 

në vlerën 7.100 euro  

 

Shpenzime shëndeti  Në vlerat 100.000 lekë dhe 2.300 euro. 

Nga analiza financiare në vite të deklarimeve të të ardhurave dhe shpenzimeve, rezulton se subjekti 

dhe b/shortja kanë patur burim të ardhurash të mjaftueshëm për përballimin e shpenzimeve të 

kryera për secilin vit respektiv. 
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Komisioni, pasi shqyrtoi dokumentacionin e grumbulluar nga hetimi administrativ, si dhe 

provat e shpjegimet e paraqitura nga subjekti, në përfundim të vlerësimit të kriterit pasuror 

në përputhje me pikën 6, të nenit 34 të Ligjit nr. 12/2018, konstaton:  

a) deklarimi i subjektit të vlerësimit është i saktë në përputhje me Ligjin,   

b) ka burime financiare të ligjshme financiare për të justifikuar pasuritë,   

c) nuk ka kryer fshehje të pasurisë,  

d) nuk ka kryer deklarim të rremë,  

e) subjekti nuk gjendet në situatën e konfliktit të interesave.  

 

 

V – B. KONTROLLI I FIGURËS: 

 

1. Procesi i vlerësimit të kontrollit të figurës, ka për objekt verifikimin e deklarimeve të subjektit 

të vlerësimit dhe të dhënave të tjera, me qëllim verifikimin e vërtetësisë dhe besueshmërisë së 

deklarimeve, si dhe identifikimin e atyre që janë përfshirë apo kanë kontakte të papërshtatshme 

me persona të përfshirë veprimtari kriminale.  

 

2. Subjekti Eduart Merkaj në zbatim të nenit 36, pika 2 e ligjit nr. 12/2018 “Për Vlerësimin 

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

për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme”, ka dorëzuar deklaratën 

për kontrollin e figurës në datën 3.5.2018 brenda afatit ligjor.  

 

3. Kontrolli i figurës për subjektin e vlerësimit  Eduart Merkaj, është kryer bazuar në përcaktimet 

e nenit 4, pika 1, gërma b dhe neneve 35-42, 48 dhe 51 e 52 të parashikuara në ligjin nr.12/2018  

“Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të Punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së 

Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme” 

të ndryshuar.  

  

4. Procedura për kontrollin e figurës është kryer sipas përcaktimeve të nenit 36 -37 për 

bashkëpunimin me institucionet publike dhe ato ligjzbatuese, informuese dhe verifikuese në 

vend dhe jashtë tij, verfikimit të informacioneve nga publiku në lidhje me aktivitetin apo 

veprimtarinë e punonjësit apo personave të lidhur, si dhe vlerësimit të provave, informacioneve 

të klasifikuara dhe informaqcioneve të tjera të disponueshme që lidhen me rrethanat që merren 

parasysh në konstatimet, përfshirë rrethanat rënduese dhe lehtësuese bazuar në ato që 

parashikohen në nenin 38-41 të ligjit.    

 

5. Trupa vlerësimit ka proceduar në dy momente të rëndësishme të verifikimit të figurës sipas 

ligjit 12/2018:  

1. Fillimisht është administruar dhe verifikuar Formulari i kontrollit të figurës i plotësuar nga 

subjekti si detyrim i ligjit 12/2018.  

2. Dhe më tej janë administruar përgjigjet nga institucionet ligjzbatuese, verifikuese dhe 

infromuese.  
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6. Për të kontrolluar figurën dhe saktësinë e deklarimit për subjektin e vlerësimit, janë  kryer 

veprime hetimore duke kërkuar të dhëna me anë të korrespondencës zyrtare pranë istitucioneve 

si më poshtë të cilat konfirmojnë: 

 

7. Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar, me shkresën nr.*** prot, datë 

10.7.2019, konfirmon se shtetasi Eduart Sali Merkaj, është pajisur me Çertifikatë sigurie 

Personelit (CSP) të nivelit “Tepër sekret”me datë lëshimi 27.4.2017 i vlefshëm deri në datën 

26.4.2022. 

 

8. Institucioni ligjzbatues me shkresën nr.*** prot, datë 16.7.2019, konfirmon se nuk disponon 

të dhëna/materiale referuese/procedime penale në ngarkim të subjektit të vlerësimit Eduart 

Merkaj dhe personave të lidhur me të. 

 

9. Drejtoria e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, Departamenti i Policisë Kriminale, me 

shkresën nr.**** prot, datë 16.7.2019, konfirmon se pas verifikimeve të kryera në Sektorin e 

Kartotekës, në Drejtorinë e Analizës dhe Informacionit, rezulton se shtetasi Eduart Sali Merkaj 

dhe personat e lidhur me të, nuk janë të regjistruar për veprimtari kriminale. 

 

10. Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit me shkresën nr.**** 

prot, datë 25.07.2019, Informon KJV - në, për vendimin nr.****, datë 18.07.2019 e marrë nga 

AIDSSH për subjektin e vlerësimit Eduart Merkaj. 

10.1 Në këtë vendim AIDSSH ka vendosur:- Të informojë Institucionin e Komisionit të Jashtëm 

të Vlerësimit, se nga verifikimet e kryera deri tani për shtetasin Eduart Sali Merkaj nuk 

rezulton të ketë qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm, të ketë qenë anëtar, 

bashkëpuntor ose i favorizuar nga ish – Sigurimi i Shtetit deri në 2 korrik 1991, në zbatim të 

ligjit 12/2018, sipas përcaktimeve të Ligjit nr.45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Doklumentet e ish-Sigurimit të Shtetit në Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë”.   

 

11. Drejtoria e Përgjithshme e Shtetit, me shkresën nr.**** prot datë 23.8.2019 nëpërmjet 

verifikimeve në TIMS na konfirmon të gjitha hyrjet-daljet nga territori i Republikës së 

Shqipërisë për periudhën 1.1.2016-19.8.2019 për subjektin dhe personat e lidhur me të.  

 KJV komunikoi me shkresë me DPSHTRR për verifikimin e targave të konfirmuara nga TIMS.  

 

12. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, Drejtoria e Regjistrimit të 

mjeteve, me shkresën nr.**** prot, datë 7.11.2019 me kërkesën e KJV ka verifikuar të gjitha 

targat e konfirmuara nga sistemi TIMS për të gjitha hyrjet-daljet nga Territori i Republikës së 

Shqipërisë.  

 Nga verifikimi i targave dhe personave përgjegjës të këtyre automjeteve rezulton se subjekti 

dhe personat e lidhur me të nuk kanë udhëtuar apo kanë kontakte të papërshtatshme me 

persona të përfshirë në veprimtari kriminale. 
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13. Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me shkresën “Kthim përgjigje” dt.      

11.12.2019, konfirmon se nga verifikimi i kryer në regjistrin e kallëzimeve penale për 

periudhën 2009 – 2019 nuk rezulton që ndaj shtetasit Eduart Sali Merkaj të jetë regjistruar 

kallëzim apo procesim penal në ngarkim të tij. 

 

14. Prokuroria e Përgjithshme, Drejtoria Gjyqësore, me shkresën dt. 16.12.2019, përcjellë gjithë 

informacionin e ardhur nga Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së parë për Krime të Rënda 

dhe Prokuroritë e gjykatave të rretheve gjyqësore me juridiksion të përgjithshëm.  Në të gjitha 

informacionet e ardhura nuk rezulton që ndaj shtetasit Eduart Sali Merkaj të jetë regjistruar 

kallëzim apo procesim penal në ngarkim të tij. 

 

15. Drejtoria e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, Departamenti për Shërbimet Mbështetëse, me 

shkresën nr.**** prot, datë 21.10.2019, ka përcjellë formularin e vetdeklarimit bazuar në 

kërkesën e KJV për vënie në  dispozicion të formularit të vetëdeklarimit në zbatim të ligjit nr. 

138/2015 i ndryshuar dhe Vendimit të Kuvendit 17/2016 të dalë në zbatim të tij për subjektin 

Eduart Merkaj. 

15.1  Komisioni fillimisht kreu verifikimin formal të këtij formulari, duke krahasur atë edhe me 

vërtetësinë e të dhënave të plotësuara në formularin e kontrollit të figurës si dhe më tej në 

zbatim të përcaktimeve të ligjit specifik 138/2015. 

15.2  Komisioni konstatoi se subjekti nuk ka raportuar ndonjë të dhënë për të cilën duhej të 

fillonte verifikimi i thelluar sipas kritereve dhe kushteve të ligjit 138/2015. 

15.3 Veprimet e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit janë kryer në bashkëpunim me Prokurorinë 

e Përgjithshme dhe orientimeve të saj. 

 Për sa më sipër,  rezulton se deri më tani nuk ka rrethana, ngjarje apo të dhëna/indicje  

për të cilat të diponohen infomacione në ngarkim të subjektit, për të cilin duhen nisur 

hetime të thelluara nga organet ligjzbatuese. 

 

16. Avokati i Popullit, me shkresën nr.**** Prot, datë 7.8.2019, nuk konfirmon të ketë pasur 

ankesa të trajtuara apo hetime administrative të nisura kryesisht për subjektin Eduart Merkaj. 

 

17. Pranë Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, nuk janë paraqitur denoncime nga publiku ndaj 

subjektit të vlerësimit Eduart Merkaj, për shkelje të rregullave të etikës në ushtrimin e detyrës 

si punonjës në Policinë e Shtetit, sipas parashikimit ligjor të ligjit nr.12/2018, i ndryshuar. 

 

18. Në datën 19.12.2019 subjeti i është nënshtruar vlerësimit psikologjik bazuar në ligjin 12/2018 

i ndryshuar (neni 38/2). Në përfundim të raportit të vlerësimit psikologjik është arritur ne 

konkluzionin se subjekti Eduart Merkaj:  

 Aktualisht nuk paraqet probleme të shëndetit mendor ndaj është mendërisht i aftë të 

funksionojë në aspektin okupacional, ndërpersonal, socila dhe familjar. 

 Paraqet marrëdhënie të stabilizuara personale dhe ndërpersonale. 
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 Nuk paraqet problematika të personalitetit, që mund të cënojnë realizimin e detyrave dhe 

aktivitetin e tij në tërësi si dhe shfaq shkallë të lartë të funksionimit në plotësimin e këtij 

aktiviteti.  

 

Në përfundim të hetimit të kryer:  

Komisioni pas një hetimi të thelluar të kontrollit të figurës për subjektin e vlerësimit Eduart 

Sali Merkaj, nëpërmjet analizimit dhe verifikimit të të dhënave të deklaruara nga subjekti i 

vlerësimit në formularin e deklarimit për kontrollin e figurës, analizimin dhe verifikimin e të 

dhënave të mbledhura nga institucionet dhe agjensitë ligjzbatuese, si dhe vlerësimit 

prikologjik, në përputhje me dispozitat ligjore të ligjit nr.12/2018, të ndryshuar, arriti në 

konkluzionin se: 

 Subjekti i vlerësimit Eduart Merkaj;  

a) ka plotësuar formularin e deklarimit për kontrollin e figurës në mënyrë të saktë dhe me 

vërtetësi;    

b) nuk ka informacion në deklarimin e tij ose nga institucionet përgjegjëse të përcaktuara 

në këtë ligj që tregojnë se punonjësi ka kontakte të papërshtatshme me persona të përfshirë 

në veprimtari kriminale; 

c) punonjësi është i përshtatshëm për vazhdimin e detyrës. 

 

 

VI – C.  VLERËSIMI I AFTËSIVE PROFESIONALE:  

 

1. Objekt i vlerësimit të aftësive profesionale është vlerësimi i nivelit të arsimimit dhe trajnimit 

në përputhje me gradën dhe/ose pozicionin e subjektit të vlerësimit, respektimi i rregullave të 

etikës dhe i përmbushjes së detyrave nga subjekti, në përputhje me nenet 43, 44, 45, 47, të 

Ligjit 12/2018, i ndryshuar dhe me legjislacionin që rregullon veprimtarinë e punonjësit të 

Policisë së Shtetit.  

 

2. Subjekti Eduart Merkaj në zbatim të nenit 44, pika 1 e ligjit nr. 12/2018 “Për Vlerësimin 

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

për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme”, ka dorëzuar formularin e 

vetëvlerësimit të aftësive profesionale, në datën 3.5.2018 brenda afatit ligjor. 

 

Analiza ligjore e raportit të vlerësimit të aftësive profesionale mbështetet në tre elemente:  

1. te të dhënat e deklaruara nga subjekti i vlerësimit në formularin e aftësive profesionale, 

sipas përcaktimeve të nenit 44, pika 1, ligjit 12/2018;   

2.  të dhënat e mbledhura nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit, në institucionet dhe agjencitë 

ligjzbatuese në Republikën së Shqipërisë, sipas përcaktimeve të nenit 46, pika 3, e ligjit 

12/2018;   

3.  te tre dokumente të depozituara nga subjekti i vlerësimit, në zbatim të nenit 46, pika 3, dhe 

nenit 44, pika 2, të ligjit 12/2018, i ndryshuar, të cilët janë përgatitur në ushtrim të detyrave 

funksionale të subjektit të vlerësimit si punonjës në Policinë e Shteti. 
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3. Subjekti i vlerësimit Eduart Merkaj në momentin e dorëzimit të dokumetacionit në zbatim të 

ligjit 12/2018 ka ushtruar funksionin e “Drejtorit të Departamentit të Policisë Kriminale. Nga 

data 4.1.2019 e vazhdim subjekti i vlerësimit Eduart Merkaj ushtron detyrën e Drejtorit të 

Departamentit për Kufirin dhe Migracionin në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit. 

 

Në lidhje me Vlerësimin e nivelit të arsimimi të subjektit të vlerësimit rezulton se:  

4. Subjekti i vlerësimit është diplomuar:  

- Viti 1999 diplomuar në Universitetin “A.Xhuvani” Arsimi i lartë, më titull “Mësues 

gjuhë-letërsie”. 

- Viti 1999 – 2000 diplomë nga “Instituti”Shërbimi Informativ Kombëtar“ për kursin 

e Inspektorëve”. 

- Viti 1999 – Dëshmi e gjuhës së huaj “angleze”  

- Mars 2005 – Qershor 2005, Akademia e Policisë, Sauk.  

- Diplomë Master i Shkencave në e Drejtë Penale, nga Universiteti i Tiranës Fakulteti 

i Drejtësisë, diplomohet në fushën “E drejtë Penale” për vitin akademik 2016-2018.  

 Komisioni Komisioni Jashtëm i Vlerësimit arrin në konkluzionin se në kuptim të ligjit 

108/2014 “Për Policinë e Shtetit”, i ndryshuar, nenit 124, pika 2, e ligjit nr.80/2015, “Për 

Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e 

Shqipërisë”, subjekti i vlerësimit: 

 përmbush kriterin e nivelit arsimor për funksionin që ushtron dhe gradën 

policore që mban si punonjës i Policisë së Shtetit.   

 

5. Në nenin 44, pika 2 dhe 3 e ligjit 12/2018, përcaktohet se: “Periudha e vlerësimit për aftësitë 

profesionale, për efekt të këtij ligji, përfshin periudhën që nga data e emërimit të punonjësit në 

gradën dhe/ose pozicionin që mban, por jo më shumë se 7 (shtatë) vjet”.   

 

6. Në 7 (shtatë) vitet e fundit subjekti i vlerësimit Eduart Merkaj ka punuar në funksionet si më 

poshtë: 

- Prej 4.1.2019 e vazhdim, i punësuar në detyrën e Drejtorit të Departamentit për Kufirin 

dhe Migracionin, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.  

- Prej 20.4.2018 – 4.1.2019, i punësuar në detyrën Drejtor i Departamentit në Drejtorinë 

e Përgjithsme të Policisë së Shtetit. 

- Prej 16.3.2018-19.3.2018, i punësuar në detyrën Drejtor Departamenti në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Policisë së Shtetit, liruar për tu emëruar në detyrë tjetër. 

- Prej 27.4.2017 – 15.3.2018, i punësuar në detyrën Drejtor i Përgjithshëm i Shërbimit 

për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme, liruar për tu emëruar 

në detyrë tjetër.  

- Prej 21.2.2016 – 26.4.2017, i punësuar në detyrën Shef Sektori pranë Drejtorisë së 

Përgjithsme të Policisë së Shtetit, liruar për tu emëruar në detyrë tjetër. 

- Prej 3.12.2013 – 20.2.2016, i punësuar në detyrën Shef Sektori në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Policisë së Shteti, liruar për tu emëruar në detyrë tjetër. 

- Prej 17.2.2010 – 2.12.2013, i punësuar në detyrën Specialist në Sektorin e Korrupsionit 

në Drejtorinë  e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, liruar për tu emëruar në detyrë tjetër. 
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Procesi i fitimi të gradës  

Neni 45, pika 3, shkronja (c), e ligjit 12/2018, përcakton se: objekt i vlerësimit të afësive 

profesionale janë edhe ecuria në karrierë dhe procesi i fitimit të gradës, sipas legjislacionit në fuqi. 

 

Fitimi i gradës “Kryeinspektor”  

7. Nga aktet e administruara kontatohet se: 

7.1 Me Urdhërin e Ministrit të Rendit Publik nr.**** datë 3.3.2004 “Për gradimin me gradë 

policore të N/Toger Eduart Merkaj”, është urdhëruar gradimi “Kryeinspektor” me propozim 

të Komisionit të Gradimeve për Rolin e Mesëm dhe të Lartë të N/toger Eduart Sali Merkaj 

për gradimin me gradën “Kryeinspektor”. Baza ligjore, Ligji nr.8643 dt.20.7.2000, Kreu II, 

neni 14 “Për gradat në policinë e Shtetit”. 

7.2 Me Urdhërin e Ministrit të Rendit Publik nr.**** datë 3.3.2004 “Për transferim dhe emërim 

në detyrë të N/toger Eduart Merkaj”, “është urdhëruar emërimi i Eduart Sali Merkaj në 

detyrën e specialistit në Zyrën e Verifikimit dhe i jepet grada policore “Kryeinspektor””. 

Baza ligjore, Neni 9 i Ligjit nr.8749 dt.1.3.2001 “Për shërbimin e Kontrollit të Brendshëm 

në Ministrinë e Rendit Publik”.  

 Komisioni Jashtëm i Vlerësimit arrin në konkluzionin se: 

 Fitimi i gradës “Kryeinspektor”, është bërë në përputhje me legjislacionin në fuqi të 

kohës, Ligjit nr.8643 dt.20.7.2000, Kreu II, neni 14 “Për gradat në policinë e Shtetit”. 

Ligjit nr.8749 dt.1.3.2001 “Për shërbimin e Kontrollit të Brendshëm në Ministrinë e 

Rendit Publik”.  

 Subjekti i vlerësimit gjatë kohës që ka mbajtur gradën policore “Kryeinspektor” ka 

ushtruar detyrën e specialistit në Zyrën e Verifikimit në D.P.P.SH.” 

 

Fitimi i gradës “Kryekomisar”  

8. Nga aktet e administruara kontatohet se: 

8.1 Komisioni Kalimtar për Kalimin në Sistemin e ri të Gradave, më datë 18.6.2008, bazuar në 

nenin 126 i ligjit nr.9749 dt.4.6.2007 “Për Policinë e Shtetit”, VKM nr.803 dt.21.11.2007 

“Për përcaktimin e funksioneve korresponduese për gradat në Policinë e Shtetit dhe 

ekuivalenti i tyre”, Urdhrin e Min.Brendshëm nr.****, dt.15.1.2008 “Për organizimin, 

funksionimin dhe procedurat e punës të komisioneve kalimtare”, propozon për dhënien e 

gradës policore punonjësit Eduart Merkaj, për gradën “Kryekomisar”.   

8.2 Me urdhërin nr.**** datë 18.6.2008 “Për dhënien e gradës policore një punonjësi policie” 

bazuar në nenin 20 pika 2, nenin 42 pika 2 gërma “b”, nenet 126 dhe 127 të Ligjit nr.9749 

dt.4.6.2007 “Për policinë e shtetit”, VKM nr.803 dt.21.11.2007 “Për përcaktimin e 

funksioneve korresponduese për gradat në Policinë e Shtetit dhe ekuivalenti i tyre”, Urdhrin 

e Min.Brendshëm nr.****, dt.15.1.2008 “Për organizimin, funksionimin dhe procedurat e 

punës të komisioneve kalimtare” është urdhëruar që punonjësit të policisë Eduart Merkaj ti 

jepet grada policore “Kryekomisar”. 

 Komisioni Komisioni Jashtëm i Vlerësimit arrin në konkluzionin se:  
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 Baza ligjore e kohës që ka rregulluar procedurat për fitimin e gradave në Policinë e 

Shtetit, ka qenë Ligji Nr 9749, datë 04.06.2007, “Për Policinë e Shtetit”, dhe VKM, nr 

803 datë 21.11.2007.  

 Subjekti ka përfituar gradën Kryekomisar pas një periudhe prej afërsisht 4 vitesh dhe 

3 muaj, nga marrja e gradës Kryeinspektor që mbante nga data 3.3.2004, më datë 

18.06.2008. 

 

Fitimi i gradës “Drejtues”  

9. Nga aktet e administruara kontatohet se: 

9.1 Me urdhërin e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit “Për ngritjen në gradë” Nr. **** 

datë 30.12.2014, Bazuar në Ligjin nr.9749 dt.4.6.2007 “Për policinë e shtetit”, dhe në Regulloren 

e Personelit të Policisë së Shtetit dhe në Shkresën nr.**** dt.29.12.2004 të Qendrës së Formimit 

Policor, për përfundimin e kursit të trajnimit për ngritjen në Gradën Drejtues”, (përfunduar me 

sukses kursin e trajnimit për gradë), punonjësit Eduart Merkaj i jepet grada policore “Drejtues”. 

 Komisioni Jashtëm i Vlerësimit arrin në konkluzionin se: 

 Neni 41, pika 5, shkronja (a), e ligjit nr 9749, datë 04.06.2007, “Për Policinë e 

Shtetit”, përcakton se: Punonjësit të Policisë i lind e drejta të aplikojë për të 

konkurruar për procesin e përzgjedhjes, pas plotësimit të kohës së qëndrimit në 

gradë, sipas afateve të mëposhtme: v) nga Kryekomisar në Drejtues 3 vjet. 

 Nga sa më sipër konstatohet se procedura formale juridike për dhënien e gradës 

policore “Drejtues” për subjektin e vlerësimit është bërë në përputhje me nenin 41, 

pika 5, shkronja (a), e ligjit nr 9749, datë 04.06.2007, “Për Policinë e Shtetit”, pasi 

subjekti i vlerësimit në momentin që ka fituar gradën policore “Drejtues” ka mbajtur 

mbi tre vite gradën Kryekomisar. 

 Gjithashtu në urdhërin Nr. **** datë 30.12.2014, konfimohet se grada “Drejtues” i 

është dhënë subjektit pas përfundimit me sukses të trajnimit për gradë.  

 Subjekti i vlerësimit kalimtar gjatë periudhës 2014 - 2017, ka ushtruar funksionet e: 

- Shefit të Sektorit, në Sektorin e Forcës Operacionale, në Drejtorinë e Forcës së 

Posaçme Operacionale, në Departamentin për Krimin e Organizuar dhe Krimet e 

Rënda në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit;   

- Shefit Sektorit në Sektorin për Hetimin e Korrupsionit, në Drejtorinë për Hetimin e 

Krimit Ekonomik e Financiar, në Drejtorinë e Përgjithshme të Hetimit e Krimit të 

Organizuar dhe Krimet e Rënda në Drejtornë e Policisë së Shtetit.  

- Drejtorit të Përgjithshëm të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në 

Ministrinë e Brendshme.  

 

Fitimi i gradës “Drejtues i Lartë” 

10. Nga aktet e administruara kontatohet se:  

10.1 Me urdhërin e Ministrit të Brendshëm, Nr. **** datë 27.2.2018 është urdhëruar që punonjësi 

Eduart Merkaj, me detyrë Drejtor në Shërbimin e Çështjeve të Brendshme dhe Ankesat, në 

Ministrinë e Brendshme, ish punonjës policie, ti ndërpriten marrëdhëniet e punës në Policinë e 

Shtetit për tu emëruar në strukturat operacionale me gradë të Ministrisë së Brendshme, të lirohet 

nga detyra, me kërkesën e tij për tu rikthuer në Policinë e Shtetit dhe emërohet Drejtor i 
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Departamentit në Departamentin për Kufirin dhe Migracionin, në Drejtorinë e Përgjithshme të 

Policisë së Shtetit. Bazuar në nenin 102 pika 4 e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, nenet 

10/1; 53 pika 3, 61 dhe 142 pika 6, të ligjit  nr.108/2014 “Për Policinë e Shtetit” në nenin 179 

pika 13 të Regullores së Policisë së Shtetit si dhe me propozim të Drejtorit të Policisë së Shtetit 

i jepet grada policore “Drejtues i lartë”. 

10.2 Me urdhërin e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, Nr.**** datë 4.1.2019  

punonjësi Eduart Merkaj transferohet dhe emërohet në detyrën e Drejtorit të Departamentit për 

Kufirin dhe Migracionin, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.  

 Komisioni Jashtëm i Vlerësimit arrin në konkluzionin se:  

 Sipas nenit 53 pika (3) “Dhënia e gradave”, (ligji nr.108/2014 “Për Policinë e Shtetit”) 

Grada “Drejtues i lartë” jepet nga Ministri. 

 Në nenin 61 “Për përcaktimin e funksioneve për gradë” (ligji nr.108/2014 “Për Policinë 

e Shtetit) tabela e funksioneve korresponduese për çdo gradë dhe kategorizimi i tyre 

përcaktohet me vendim të Këshillit të Minsitrave. Çdo funksioni i caktohet grada 

korresponduese. 

 Nga sa më sipër konstatohet se procedura formale juridike për dhënien e gradës 

“Drejtues i lartë”  për subjektin e vlerësimit është bërë në përputhje me ligjin 108/2014 

“Për Policinë e Shtetit”.  

Subjekti i vlerësimit kalimtar nga 27.4.2018 - 4. 1.2019, ka ushtruar funksionin e Drejtor 

në Shërbimin e Çështjeve të Brendshme dhe Ankesat, në Ministrinë e Brendshme. 

Nga data 4.1.2019 e vazhdim subjekti i vlerësimit ushtron detyrën e Drejtorit të 

Departamentit për Kufirin dhe Migracionin, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së 

Shtetit.  

 

 Në përfundim, në lidhje me procesin e fitimit të gradave Komisioni Jashtëm i Vlerësimit 

arrin në konkluzionin se:  

 Dhënia e gradave policore, Kryeinspektor, Kryekomisar, Drejtues, Drejtues i Lartë, 

është bërë në përputhje me legjislacionin rregullator të kohës, ligjeve dhe akte 

nënligjore në fuqi dhe funksioneve që ka kryer subjekti ndër vite.  

 

Vlerësimi i tre dokumenteve të përgatitura nga subjekti i vlerësimit:  

10 Subjekti i vlerësimit, në zbatim të nenit 46, pika 3, dhe 44, pika 2, e ligjit 12/2018, ka 

depozituar tre dokumenteve zyrtare të përgatitura në ushtrim të detyrave funksionale si 

punonjës në Policinë e Shtetit, dhe konkretisht:  

 Informacion mbi trajtimin e shtetasve **** që vizitojnë vendin tonë, nr.**** prot, datë 

****2019, drejtuar Zv/Drejtores së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, si Drejtor i 

Departamentit për Kufirin dhe Migracionin. 

 Mbi performancën e shërbimeve për kufirin dhe migracionin për periudhën Janar-

Shtator 2019,  nr.**** prot, datë **** 2019, drejtuar Zv/Drejtores së Përgjithshme të 

Policisë së Shtetit, si Drejtor i Departamentit për Kufirin dhe Migracionin. 

 Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Policisë së Shtetit Shqiptar dhe Tirana 

International Airport SHPK për operimin në Aeroportin ndërkombëtar të Tiranës 
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“Nënë Tereza”. DRAFT i përgatitur nga Eduart Merkaj, Drejtor i Departamentit për 

Kufirin dhe Migracionin.  

 Nga analiza e tre dokumenteve të përgatitura sa më sipër nga subjekti i vlerësimit 

Komisioni Jashtëm i Vlerësimit arrin në konkluzionin se: 

 Subjekti i vlerësimit ka njohuri të thelluara mbi legjislacionin që normon kuadrin ligjor të 

Policisë së Shtetit, si dhe akteve nënligjore në fuqi, që kanë të bëjnë me organizimin dhe 

funksionimin e  Departamentit për Kufirin dhe Migracionin; 

 Dokumentet e përgatitura nga subjekti i vlerësimit janë në përputhje me dispozitat ligjore 

dhe nënligjore që normojnë kuadrin ligjor për Policinë e Shtetit;  

 Dokumentat e përgatitura nga subjekti i vlerësimit janë të qarta, të kuptueshme dhe të 

strukturuara logjikisht; 

 Gjuha e përdorur nga subjekti i vlerësimit në përpilimin e dokumenteve zyrtare është në 

përputhje me normat dhe etikën profesionale të punonjësit të Policisë së Shtetit; 

 

Respektimit i rregullave të etikës: 

11 Nga verifikimi i dosjes së personelit ardhur nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore në Policinë e 

Shtetit, (vlerësimet e eprorëve ndër vite), arrihet në konkluzinin se : 

 subjekti është vlerësuar me pikë maksimale për integritetin, profesionalizmin në kryerjen e 

detyrave; komunikimin efektiv, qëndrimin konstruktiv, dhe paanshmërinë; 

 punon në grup, ndërton marrëdhënie të mira dhe korrekte me kolegët dhe qytetarët; 

 është korrekt me detyrën që kryen, korrekt me vartësit, kolegët dhe eprorët;  

 tregon objektivitet, korrektësi dhe përpikmëri në kryerjen e detyrave të caktuara; 

 

12 Është pajisur me çertifikata për kryerje kursesh, shkollime dhe trajnime brenda dhe jashtë 

vendit nga viti 2004 e vazhdim. 23. 

 Nga sa më sipër Komisioni Jashtëm i Vlerësimit arrin në konluzionin se 

Subjekti Eduart Merkaj:  

 Është i aftë profesionalisht për të realizuar detyrat e planifikuara dhe të ngarkuara; 

 Është kërkues ndaj zbatimit të detyrave, si dhe ka zgjidhur në kohë detyrat dhe situatat 

që janë krijuar;  

 I kryen detyrat në përputhje me dispozitat ligjore dhe aktet nënligjore; 

                                                 
23 United States Departament of Justice, ICITAP 5-9 April 2004. 

 Çërtifikatë për kryerjen e kursit me temë “Roli i Policisë në Luftën kundër Terrorrizimit” 11-15 Tetor 2004, nga Departamenti i Shtetit zhvilluar në Budapest.  

 Çertifikatë për kryerjen e kursit me temë “Mbrojtja e kufijve ndaj emigracionit të paligjshëm” 4.8.2004 – 2.9.2004, nga Fondi i vendeve të Komonuelthit, Egjypt. 

 Çërtifikatë për trajnimin “Procedurat për sigurimin e personelit dhe standartet minimum të NATO-s”, nga Drejtoria e Sigurimit dhe Informacionit të Klasifikuar, Tiranë. 

 Çertifikatë për zhvillimin e kursit 4-mujor për “Formimin Profesional të punonjësve të Policisë të Rolit të Mesëm” zhvilluar nga Akademia e Policisë “Arben Zylyftari” 

Tiranë (mars –qershor 2005). 

 Formulari i rezultateve të trajnimit/shkollimit për punonjësin Eduart Merkaj për periudhën 15.11.2014 – 27.12.2014, nga Sektori i Trajnimit në Ministrinë e Punëve të 

Brendshme.  

 Çertifikatë për pjesëmarrje në kursin e trajnimit “Hetimi dhe ndjekja penale e korrupsionit zyrtar”, organizuar nga CEELI Institut, në Pragë 25-26 prill 2016.  Çertifikatë 

për pjesëmarrje në kursin e trajnimit “Lufta Kundër Korrupsionit dhe Krimit Ekonomik”, organizuar nga Shkolla e Perfeksionimit për Forcat e Policisë”, në Kaserta 

Itali 13.5.2016. 

 Çertifikatë për pjesëmarrje në TOEIC Test i dëgjimi dhe leximi, organizuar nga Divizioni Botëror dhe Divizioni i Forcave Aktive, ETC, organizuar në Tiranë në datë 

22 korrik 2016. 

 Urdhër i Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit për pjesëmarrje në trajnimin me temë “Ngritja e Integritetit” të punonjësit Eduart Merkaj etj.., në datat 13-16 

shtator 2016.  

 Çertifikatë për pjesëmarrje në trajnimin “Kursi i Ndërtimit të Integrimi 
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 Është i aftë të punojë në mënyrë të pavarur për zbatimin e legjislacionit, për 

konceptimin e akteve, rregulloreve dhe letërporosive për problemet e luftës kundër 

krimit të organizuar; 

 Trajnimi dhe pajisja me çertifikata trajnimi është kryher gjatë karierës së tij si dhe  

janë të lidhura me objektin e ushtrimit të funksioneve të tij në detyrat drejtuese.  

 

13 Gjithashtu gjatë viteve 2007 – e vazhdim rezulton se subjekti i vlerësimi është shpërblyer: 

 Për punë cilësore, përkushtim e profesionalizëm të treguar gjatë periudhës Janar-

Qershor 2007, në drejtim të parandalimit, arrestimit dhe goditjes së elementëve 

kriminal.  

 Për rezultate të mira, për realizimin me nivel e cilësi të detyrave të planifikuara dhe 

ato jashtë plani, duke punuar me orar të zgjatur, duke bërë të mundur dokumentimin e 

veprave penale dhe ndalimin e autorëve përkatës, në vitin 2008.  

 Për punë cilësore, përkushtim e profesionalizëm të treguar në luftën ndaj krimit, 

trafikimit të lëndëve narkotike, korrupsionit, trafikimit të Armëve etj...., në vitin 2009.  

 Për rezultate të mira në realizimin e detyrave për gadishmërinë e profesionalizmin e 

treguar në menaxhimin e rendit dhe sigurinsë publike”, në vitin 2010.  

 Për rezultate të larta të arritura në kryerjen e detyrës, për zbulimin, hetimin dhe 

arrestimin/ndalimin e autorëve të ngjarjeve të rënda kriminale që kanë qenë impakt në 

publik”, në vitin 2015.  

 Në përfundim të hetimit të kryer:  

Komisioni Jashtëm i Vlerësimit pas një hetimi të thelluar të kontrollit të aftësive profesionale për 

subjektin e vlerësimit Eduart Sali Merkaj, nëpërmjet analizimit dhe verifikimit të të dhënave të 

deklaruara nga subjekti i vlerësimit në formularin e vetëvlerësimit profesional, analizimin dhe 

verifikimin e të dhënave të mbledhura nga institucionet dhe agjencitë ligjzbatuese, arrin në 

kokluzionin se: 

Subjekti i vlerësimit Eduart Merkaj  

a) është i aftë, duke treguar cilësi të pranueshme në punë,  

b) aftësi në zbatim të përshkrimeve të punës, të përcaktuara për atë funksion,  

c) ka respektuar liritë dhe të drejtat e njeriut,  

d) është i frytshëm dhe i efektiv në masë të pranueshme.  

  

VII. 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 pasi mori në shqyrtim të gjitha shpjegimet nga 

subjekti i vlerësimit, në përfundim të procesit të vlerësimit, arrin në konkluzionin se subjekti i 

vlerësimit, Eduart Sali Merkaj, në përputhje me nenin 60 të ligjit 12/2018, i ndryshuar, ka plotësuar 

së bashku kushtet e mëposhtme: 

- Konstatohet nivel i besueshëm në vlerësimin e pasurisë;  

- Konstatohet nivel i besueshëm në vlerësimin e kontrollin e figurës;  

- Konstatohet nivel i mjaftueshëm në vlerësimin e aftësive profesionale; 
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PËR KËTO ARSYE  

Trupa Vlerësues e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, bazuar në pikën 7, 8, të nenit 56, të Ligjit 

nr.12/2018, të ndryshuar, pasi u mbodh në dhomë këshillimi, në mbështetje të shkronjës “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 Eduart Sali Merkaj, me funksion Drejtor 

i Departamentit të Kufirit dhe Migracionit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së 

Shtetit. 

 

2. Vendimi i aryetuar me shkrim i njoftohet subjektit të vlerësimit dhe Drejtorisë së 

Përgjithshme të Policisë së Shtetit, brënda 15 ditëve nga dita e nesërme e shpalljes së 

vendimit. 

 

3. Ky vendim publikohet në faqen zyrtare të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, në përputhje 

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

 

4. Kundër këtij vendimi lejohet ankim brenda 45 ditëve nga data e njoftimit, në Gjykatën 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. 

 

5. Ky vendim u shpall sot datë 13.01.2020 në Tiranë. 

 

TRUPA E VLERËSIMIT  

 

Sonila Kadareja 

Kryesuese  

 

        Luljeta Qoku                               

            Relator                                                   

             

Ledian Rusta 

Anëtar 

  

 


