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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

KOMISIONI I JASHTËM I VLERËSIMIT 

 

 

Nr. 43/214 AKTI                         NR. 23 VENDIMI  

                         Tiranë, më 27.08.2020 

 

 

V E N D I M 

 

Trupi Vlerësues i Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, i përbërë nga: 

 

Adriana Meko   Kryesues 

Marjeta Gjelaj   Relator 

Arta Lleshi              Anëtar 

 

asistuar nga anëtari i Sekretariatit Teknik, Gëzim Selmani, më datë 19 Shkurt 2020, ora 10.00`, në 

Pallatin e Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), salla B, kati 0, në Tiranë, mori në shqyrtim në 

seancë dëgjimore publike çështjen që i përket:  

 

SUBJEKTI I VLERËSIMIT:     Z. Arben Caka, me funksion Drejtor i Drejtorisë Rajonale të  

           SHÇBA-së Tiranë, i përfaqësuar me prokurë të posaçme nga  

           Administratorja e Studios Ligjore Muzaka & Partners sh.p.k,  

           Avokate Egla Gjini (Muzaka), me numër liçense profesionale 

       6246.                                                        

 

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”, 
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                Ligji nr. 49/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e  

                                                      gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve  

      administrative”, i ndryshuar. 

 

       

TRUPI VLERËSUES I KOMISIONIT TË JASHTËM TË VLERËSIMIT, 

 

pasi dëgjoi gjetjet dhe rekomandimin e relatores së çështjes, mori në shqyrtim dhe analizoi 

shpjegimet dhe provat shkresore të paraqitura nga subjekti i vlerësimit, shqyrtoi dhe analizoi 

çështjen, 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, 

 

V Ë R E N: 

 

I. RRETHANAT E 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. Arben Caka, në momentin e hyrjes në fuqi të ligjit nr.12/2018, të ndryshuar, ka ushtruar 

funksionin Asistent/Lektor në Departamentin e Hetimit të Krimit, në Fakultetin e Sigurisë dhe 

Hetimit, në Akademinë e Sigurisë Tiranë, si dhe i komanduar në funksionin Shef i Njësisë, së 

Forcës së Posaçme Operacionale, Task Forca Speciale Qëndrore, pranë Drejtorisë së Përgjithshme 

të Policisë së Shtetit. Në momentin e hedhjes se shortit z. Arben Caka ka qenë në funksionin 

Drejtor i Drejtorisë Rajonale të SHÇBA-së Tiranë. 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 Procedurat 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. Në respektim të 

legjislacionit në fuqi mbi parandalimin e konfliktit të interesit, u deklarua mospasja e konfliktit të 

interesit nga anëtarët e trupit vlerësues, si dhe u vendos fillimi i hetimit administrativ me qëllim 

kryerjen e procedurave të vlerësimit për subjektin e vlerësimit. Pas zhvillimit të seancës dëgjimore 

subjekti i vlerësimit me shkresën nr.43/209 prot, datë 26.02.2020, ka deklaruar se është në kushtet 

e konfliktit të interesit me Relatoren e çështjes. Me datë 28.02.2020, Relatorja e çështjes ka 

deklaruar konfliktin e interest me subjektin e vlerësimit. Me datë 28.02.2020, trupi vlerësues ftoi 
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anëtarin zëvendësues të shortuar me datë 03.06.2019, znj. Marjeta Gjelaj, e cila në këtë çështje 

është në cilësinë e Relatores. 

   

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 me 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 private 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 me nenin 35 të këtij ligji, 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 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 me nenin 43 

të këtij ligji, ka për objekt vlerësimin e nivelit të arsimimit dhe trajnimit në përputhje me 

pozicionin, respektimin e rregullave të etikës, si dhe të përmbushjes së detyrave nga punonjësi në 

përputhje me ligjin që rregullon veprimtarinë e Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat. 

 

7. Bazuar në dispozitat e 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, pranë Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit janë 

administruar dokumentet shkresorë të hartuar nga institucionet apo personat juridikë, publikë apo 

privat të cilët sipas këtij ligji detyrohen të japin të dhëna për subjektet e vlerësimit. 

 

8. Në vijim, nga relatori i çështjes janë ndjekur procedurat 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. Trupi vlerësues, 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 

14.01.2020 vendosi: (i) përfundimin e hetimit kryesisht për këto tri kritere për subjektin e 

vlerësimit, z. Arben Caka; (ii) njoftimin e subjektit të vlerësimit për t`u njohur me materialet e 

dosjes; (iii) kalimin e barrës së provës subjektit për të paraqitur shpjegime të tjera për të provuar 

të kundërtën e rezultateve të hetimit. 
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10. Gjithashtu, subjekti i vlerësimit, në datën 14.01.2020, u njoftua mbi të drejtën e tij për të 

paraqitur pretendime/shpjegime shtesë, apo të kërkojë marrjen e provave të reja lidhur me 

rezultatet e hetimit kryesisht të zhvilluar nga Komisioni. Subjekti i vlerësimit u njoh me aktet e 

dosjes dhe ushtroi të drejtën e paraqitjes së parashtrimeve dhe provave të reja në datën 4.02.2020.  

 

11. Pas shqyrtimit të këtyre shpjegimeve dhe provave të vëna në dispozicion nga subjekti i 

vlerësimit dhe pas krijimit të bindjes se subjektit të vlerësimit i janë garantuar të drejtat për një 

proces të rregullt ligjor si: njoftimi për fillimin e procedurës së vlerësimit; përbërja e trupit 

vlerësues; si dhe përfundimi kryesisht i hetimit administrativ, trupi vlerësues, 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, në datën 

17.02.2020. 

 

13. Seanca dëgjimore me subjektin e vlerësimit, z. Arben Caka, u zhvillua në përputhje me 

kërkesat e nenit 56, 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", në datën 19.02.2020, ora 10.00`, në ambientet e Pallatit të Koncerteve 

(ish-Pallati Kongreseve), salla B, kati 0.  

 

14. Në seancën dëgjimore të datës 19.02.2020, subjekti i vlerësimit u paraqit personalisht dhe u 

përfaqësua me përfaqësues ligjor, avokate Egla Gjini (Muzaka), i cili mori të gjithë kohën e 

kërkuar për të shprehur dhe parashtruar shpjegimet dhe opinionin individual në lidhje me procesin 

e vlerësimit të kryer ndaj subjektit të vlerësimit z. Arben Caka. Në përfundim të shpjegimeve dhe 

parashtrimeve, përfaqësuesja ligjore kërkoi konfirmimin në detyrë të subjektit të vlerësimit.  

 

III. QËNDRIMI I SUBJEKTIT TË VLERËSIMIT 

 

15. Z. Arben Caka ka qenë bashkëpunues gjatë procesit të vlerësimit, duke u përgjigjur brenda 

afatit të përcaktuar, sipas nenit 48 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. Subjekti i vlerësimit është përgjigjur brenda 

afatit, si dhe ka sjellë prova dhe shpjegime kur janë nevojitur.   

 

IV. PROCESI I VLERËSIMIT/HETIMI I KRYER NGA KOMISIONI I JASHTËM I 

VLERËSIMIT 

 

Procesi i vlerësimit, që kryhet nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit, është një proces që mbështetet 

në ligjin nr.12/2018, të ndryshua 



5 |  
 

A. VLERËSIMI I PASURISË 

 

Bazuar nё nenet 48, 51 dhe 52 tё ligjit nr.12/2018, të ndryshuar, Komisioni kreu hetim dhe vlerësim 

të të gjitha fakteve dhe rrethanave të nevojshme për procedurën e vlerësimit, duke marrë në analizë:  

 

a) deklaratat e dorëzuara nga subjekti për procesin “Vetting”, pranë SHÇBA. 

b) deklaratat e pasurisë të dorëzuara nga vetë subjekti pranë ILDKPKI-së, nё periudhën që ka qenë 

subjekt deklarimi pranë këtij institucioni; 

c) provat shkresore/dokumentet e administruara nga organet publike dhe private, në përputhje me 

nenet 51 dhe 52 të ligjit nr.12/2018, të ndryshuar;  

ç) deklarimet e subjektit të vlerësimit me anë të komunikimit elektronik;  

d) shpjegimet me shkrim të subjektit të vlerësimit;  

dh) deklarimet e personit të lidhur dhe të personave të tjerë të lidhur;  

 

Në lidhje me pasuritë dhe likuiditetet e deklaruara në deklaratën e pasurisë “Vetting” të vitit 2018, 

pas verifikimit administrativ të kryer nga Komisioni, rezulton se subjekti i vlerësimit ka deklaruar 

në emër të tij dhe të personave të lidhur me të pasuritë si më poshtë vijon:  

 

1. Truall me sipërfaqe 250 m2, me adresë: Rruga “*****”, Tiranë, hipotekuar në emër të subjektit 

të vlerësimit me datë 11.08.2000. Vlera e deklaruar: 2000 000 (dymilion) lekë. Pjesa takuese: 

100%. 

 

Burimi i krijimi sipas deklaratës “Vetting”:  

 

 Investim familjar prej subjektit të vlerësimit në vlerën 800 000 lekë dhe pjesa tjetër 1 200 

000 lekë nga familjarët e tij, nëna P.C, vëllai S.C dhe  motrat A.C, V.C M.C. 

Në lidhje me këtë pasuri subjekti ka paraqitur dokumentacionin ligjor provues1:  

 

Komisioni, në lidhje me vërtetimin e fakteve të deklaruara, konstatoi se: 

 

1.1 ILDKPKI me shkresën nr.***prot, datë 21.06.2019, ka dërguar pranë Komisionit të Jashtëm 

të Vlerësimit, formularët e deklarimit të pasurive të subjektit të vlerësimit z. Arben Caka, të 

dorëzuar pranë këtij institucioni në datat 15.10.2006, 16.03.2007 dhe 21.09.2007. 

 

1.2 Subjekti i vlerësimit në deklaratën e pasurisë të vitit 2006, ka deklarur se pasuria truall i lirë  

me sipërfaqe 250m2, është në bashkëpronësi me tre vëllezërit.  

 

                                                 
1Kontratë shitblerje nr.***** rep, nr. **** kol, datë 11.08.2000, për truallin e lirë me sipërfaqe 250m2, në zonën kadastrale ****, me adresë: Rruga 
“*****” Tiranë, me çmim 2 000 000 lekë (dy milion leke).  

 

Vërtetim pronësie të Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme “Tirana 1” për pasurinë  truall me sipërfaqe 250m2, sipas genplanit ndodhur 
në zonën kadastrale **** në Rrugën “******” Tiranë, në emër të subjektit të vlerësimit. 
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1.3. Nga hetimi administrativ kryesisht, me shkresën nr.****, datë 30.09.2019, të noter E.R, trupi  

vlerësues administroi kontratën e shitblerjes Nr. **** Rep, Nr. ****Kol, datë 11.08.2019, me palë 

shitëse L.T dhe palë blerëse subjekti i vlerësimit Arben Caka. Palët me marrëveshje kanë caktuar 

si çmim shumën prej 2 000 000 lekë, shumë e cila ështe likujduar tërësisht para përpilimit të 

kontratës, jashtë zyrës noteriale.  

 

1.4. Gjatë hetimit administrativ kryesisht, subjektit të vlerësimit i është kërkuar të japë shpjegime 

në lidhje me blerjen e kësaj prone, si kontribut i subjektit dhe anëtarëve të familjes se tij, sipas 

deklarimit në deklaratën “Vetting” 2018. 

 

1.5 Me shkresën nr.**** prot, datë 27.09.2019, subjekti i vlerësimit ka dorëzuar dokumentacion 

shtesë mbi të ardhurat neto nga puna e tij dhe të ardhurat e familjarëve deri me datën 11.08.2000, 

si më poshtë: 

 

 “Vërtetim për bazën e vlerësuar”, të Njësisë Administrative Dajç, të datës 20.09.2019, si 

dhe vërtetimin nr.***prot, datë 23.09.2019, për shtetasen M.C, motra e subjektit të 

vlerësimit, ku vërtetohet se të ardhurat neto për motrën e subjektit të vlerësimit janë në 

shumën 173 961 lekë. 

 

 Vërtetim nr.**** prot, datë 23.09.2019, i Institutit të Sigurimeve Shoqërore, Drejtoria 

Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Lezhë, për shtetasen P.C, nëna e subjektit të vlerësimit, 

ku vërtetohet se përfitimi i pensionit familjar deri në vitin 2000 është në shumën 335 097 

lekë. 

 

 Vërtetim nr *** prot, datë 23.09.2019, lëshuar nga Njësia Administrative Dajç, Lezhë, ku 

vërtetohet se znj. P.C, nëna e subjektit të vlerësimit, ka përfituar tokë bujqësore me nr. akti 

***, datë 25.11.1993, me sipërfaqe 31 750 m2, të cilën familja e punon për nevojat e saj 

bujqësore e blegtorale. Në listën emërore të pronarëve të trojeve dhe shtëpive, znj. P .C ka 

një shtëpi banimi nr.****, me sipërfaqe 200 m2 truall, nga kjo sipërfaqe 72 m2 e ndërtuar 

para vitit 1991. 

 

 Deklaratë noteriale Nr.**** Rep dhe Nr.****kol, datë 23.09.2019, përpara noter F.Gj, ku 

nëna e subjektit të vlerësimit deklaron se kontributi i familjes për blerjen e tokës prej 250m2 

në vitin 2000, ka qënë si rezultat i të ardhurave nga veprimtaria bujqësore dhe blegtorale 

e familjes për periudhën 1991-2000, ku mesatarisht të ardhurat kanë qenë rreth 20 000 

lekë në muaj, të ardhurat nga pensioni i pleqërisë, pensioni ushqimor për fëmijët, të 

ardhurat e vajzës M.C, të ardhurat të djalit S.C të sjella nga emigracioni që prej vitit 1997. 

(Bashkëlidhur deklaratës, fotokopje të pasaportës së vëllait të subjektit, z. S.C për hyrjet 

daljet në Shqipëri).  

 

1.6. Me shkresën e datës 26.09.2019, subjekti sqaron se vëllai që jeton në Itali që prej vitit 1997, i 

ka dërguar nënës 3 000 000 (tremilion) lireta në vit. Subjekti ka paraqitur si provë faqet e 

pasaportës së udhëtimit nr.*****, të vëllait të tij.  

 

1.7 Për të vërtetuar sqarimet e mësipërme subjekti ka depozituar pranë Komisionit 

dokumentacionin si më poshtë vijon: 
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 Deklaratën noteriale të vëllait të subjektit të vlerësimit S.C, me Nr.****Rep dhe Nr. **** 

Kol, datë 23.09.2019, përpara noter F.Gj, ku deklaron se është emigrant i rregullt që prej 

vitit 1997 dhe është akomoduar në Rimini, Itali. Në vitin 1998 ka filluar punë pranë firmës 

“****” në Rimini, Itali, me profesion punonjës guzhine me pagë mujore rreth 2 000 000 

lireta, punë të cilën e ka vazhduar deri në vitin 2002 dhe kursimet e bëra gjatë kësaj 

periudhe ia ka dërguar nënës së tij, shtetases P.C. 

 

 Aktin e transaksionit me të tretë, ku i nënshkruari vëllai i subjektit të vlerësimit, 

përfaqësuar nga avokati R.R me vendbanim në Rimini, Itali, deklaron se është dëmtuar nga 

një aksident dhe më datën 23.07.2000 dhe ka kërkuar kompensim për dëmin, për të cilin 

është siguruar nga Shoqëria e Sigurimeve Itali, Agusta Assicuracione SP, në vlerën 6 700 

000 lireta (gjashtëmilion e shtatëqind mijë). 

 

 Me vërtetimin e kopjes së Dokumentit Elektronik nga noter M.E, është paraqitur e-mail i 

ardhur për interes dhe qëllim të subjektit të vlerësimit, mbi dëmshpërblimin e siguracionit 

të vëllait të tij S.C.   

 

1.8. Gjatë hetimit administrativ kryesisht, subjekti i vlerësimit, ka depozituar kopje të formularit 

të shoqërisë së siguracionit të datës 23.07.2000, për dëmshpërblim siguracioni ndërmjet palëve: 

Vëllait të subjektit të vlerësimit dhe Shoqerisë së Sigurimit Itali, Agusta Assicuracione SP, por 

nuk disponohet mandat arkëtimi për përfitimin e vlerës së sipërpërmendur. 

 

1.9. Komisioni kreu analizën financiare të të ardhurave nga burime të ligjshme të subjektit të 

vlerësimit, për të vërtetuar mundësinë e financimit të tij për blerjen e kësaj pasurie në shumën 800 

000 lekë.  

 

Nga analiza financiare, komisioni konstatoi se të ardhurat nga burime të ligjshme të subjektit të 

vlerësimit për periudhën 1993-2000 janë në shumën 994 504 lekë, shpenzimet janë në shumën 464 

365 lekë, kursimet  530 138 lekë.  

 

1.10. Pasi u njoh me relacionin paraprak, subjekti i vlerësimit ka dorëzuar vërtetimin e datës 

21.01.2020, të lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Lezhë, mbi të ardhurat e përfituara në 

periudhën që ai ka punuar pranë kësaj drejtorie. 

 

1.11. Pas vlerësimit të të ardhurave që ka përfituar subjekti i vlerësimit pranë Drejtorisë Vendore 

të Policisë Lezhë, rezulton se subjekti i vlerësimit ka diferencë negative në shumën 68 909 lekë 

për blerjen e kësaj pasurie. 

  

1.12. Pas seancës dëgjimore, subjekti i vlerësimit ka dorëzuar prova të reja si më poshtë: 

 

 Vërtetimin nr.**** prot, datë 12.05.2020, të lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë 

Korçë, ku rezulton se subjekti i vlerësimit gjatë periudhës që ai ka punuar pranë kësaj 

drejtorie ka realizuar të ardhura nga taksa e solidaritetit në vlerën 38 775 lekë. 
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 Vërtetimin nr.** prot, datë 19.05.2020, të lëshuar nga Komisariati i Policisë Pogradec, ku 

rezulton se subjekti i vlerësimit për periudhën Mars 1998 - Mars 1999, ka realizuar të 

ardhura nga shpërblimet në vlerën 37 465 lekë. 

 

1.13. Pas rivlerësimit të të ardhurave të përfituara nga subjekti i vlerësimit pranë Drejtorisë 

Vendore të Policisë Korçë dhe pranë Komisariatit të Policisë Pogradec për periudhën 1998-1999, 

rezulton se subjekti i vlerësimit në vitin 2000 ka kursime të akumuluara në vlerën 806 331 lekë, të 

mjaftueshme për të kontribuar në blerjen e kësaj pasurie. 

 

1.15. Komisioi kreu analizën financiare të të ardhurave nga burime të ligjshme të familjarëve të 

subjektit të vlerësimit. Analiza financiare iu referua të ardhurave dhe shpenzimeve të periudhës 

1993-2000. 

 

1.16. Të ardhurat e ligjshme për periudhën e mësipërme kanë qënë në shumën 457 998 lekë, 

shpenzimet në shumën 444 000 lekë. Mundësia për të kursyer e familjarëve deri në gusht të vitit 

2000 është në shumën 13 998 lekë.  

 

1.17. Në lidhje me burimin e ligjshëm të krijimit të kursimeve familjare, nga analiza financiare 

rezultoi se familjarët e subjektit të vlerësimit në vitin 2000 kanë diferencë negative të kursimeve 

në shumën 1 186 002 lekë, për blerjen e kësaj pasurie. 

 

1.18. Pas seancës dëgjimore subjekti i vlerësimit ka dorëzuar prova të reja për të vertetuar të 

ardhurat e vëllait të tij S. Caka, të fituara në Itali, si më poshtë: 

 

 Kartë identiteti e lëshuar nga Bashkia Rimini, Itali, më datë 20.05.1999, sipas të cilës 

rezulton se z. S.Caka është regjistruar nga Zyra e Gjendjes Civile e kësaj Bashkie në 

adresën: “Rruga “***”, nr.*, Rimini, Itali.  

 

 Raport përmbledhës për shtetasin shqiptar z. S.C (vëllai i subjektit të vlerësimit), përgatitur 

nga punëdhënësi i tij shtetasi italian z.P.M, për institucionet shtetërore Italiane, të përkthyer 

dhe të noterizuar. Në këtë raport z. P.M informon se ai është me profesion hidraulik dhe 

ushtron aktivitetin në emrin e tij. Në gjysmën e parë të vitit 1999, për arsye të rritjes së 

kërkesave për punë, kërkova të punësoj një zanatçi. Në bashkëpunim me IRFA (Instituti i 

Formimit Profesional), me seli në rrugën “*****” kam kontraktuar në punë shtetasin 

shqiptar S.C, për të punuar si hidraulik për periudhën 27.04.1999-30.04.2000, duke u 

paguar me vlerën 1 500 000 lireta në muaj, gjithsej 18 000 000 lireta. 

 

 Deklaratë noteriale për dhënie banese në huapërdorje pa pagesë, ku shtetasi italian F.G 

deklaron se i ka dhënë në huapërdorje pa pagesë z. S.C, banesën e ndodhur në adresën Rr. 

“****”, nr.*, Kodi postar *****, kati përdhe, hyrja *, Rimini (RM). 
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1.19. Sa më sipër, trupi vlerësues konkludon se z. S.C, ka jetuar në këtë banesë pa paguar qira që 

nga viti 1999, për arsye se në Zyrën e Gjendjes Civile të Bashkisë Rimini rezulton i regjistruar në 

adresën që përcakton deklarata noteriale e shtetasit F.G   

 

1.20. Nga analiza financiare e të ardhurave të ligjshme të  z. S.C në Itali, rezulton se të ardhurat 

për periudhën 27.04.1999-30.04.2000 të jenë në shumën 18 000 000 lireta. Sipas ISTAT, Itali, 

rezulton se niveli mesatar mujor i shpenzimeve për jetesën e një personi në vitin 1999 të jetë 686 

687 lireta në muaj dhe në vitin 2000 niveli mesatar mujor 703 854 lireta në muaj. Për këtë periudhë 

rezulton se z. S.C ka shpenzime jetese në vlerën rreth 8 308 912 lireta dhe kursime në vlerën rreth 

9 691 088 lireta. Bazuar në kursin zyrtar të Bankës së Shqipërisë rezulton se z. S.C në vitin 2000 

ka pasur kursime të akumuluara në shumën rreth 650 136 lekë, për të kontribuar për blerjen e kësaj 

pasurie.   

 

1.21. Në përfundim të vlerësimit, në lidhje me burimin e krijimit të kursimeve nga familjarët e 

subjektit të vlerësimit, rezultoi se në vitin 2000, të kenë kursime familjare të akumuluara në 

shumën 664 134 lekë. Në këtë vit familjarët e subjektit të vlerësimit rezultojnë me diferencë 

negative të ardhurash në vlerën 535 886 lekë, vlerë kjo e cila nuk e kalon 2-fishin e pasurisë së 

ligjshme të deklaruar gjatë vlerësimit të pasurisë, sipas nenit 34, pika 6, gërma “b” të ligjit 

nr.12/2018, të ndryshuar.  

 

Në deklaratën Vetting 2018, subjekti i vlerësimit deklaron se për këtë pasuri ka nënshkruar 

me datë 08.05.2002 kontratë sipërmarrje për truallin me një shoqëri ndërtuese, duke 

specifikuar se përfiton 30% të sipërfaqes së ndërtimit. Me datë 13.11.2013, ka nënshkruar akt 

marrëveshje me sipërmarrësin, ku është specifikuar se përfitoj sipërfaqen e ndërtimit të përbërë 

nga;  

 apartament banimi me sipërfaqe 122m2,  

 apartament banimi me sipërfaqe 130m2,  

 apartament banimi me sipërfaqe 70m2,  

 dyqan me sipërfaqe 40m2,  

 bodrum (parking) me sipërfaqe 35m2. 

 

Në lidhje me këtë deklarim subjekti ka paraqitur dokumentacionin ligjor provues2. 

 

Komisioni, në lidhje me vërtetimin e fakteve të deklaruara, konstatoi se: 

                                                 
2 Kontratën e sipërmarrjes datë 08.05.2002, me palën firmën  shoqëria “****”sh.p.k, me objekt të  Kontratës “pala e parë vë në dispozicion të 

palës së dytë truallin e vet për ndërtimin e një godine banimi shumëkatëshe” e përbërë nga dyqane, apartamente banimi, bodrume. Në kontratë 

specifikohet se pjesa takuese e subjektit të vlerësimit është në vlerën 30% të sipërfaqes së ndërtimit. 
Leje ndërtimi e miratuar me vendimin e datë 24.10.2005, nga Kryetari i K.RR.T të Bashkisë Tiranë, ku sipërfaqja e sheshit të ndërtimit është 1090 

m2 dhe sipërfaqja e ndërtimit 574 m2,  koef shfrytëzimi 0.52. 

Akt marrëveshje noteriale datë 13.11.2013, në Dhomën Noteriale në prani të noterit pubik M.LL, midis palëve Shoqëria “***”sh.p.k. përfaqësuar 

nga Administratori i Shoqërisë M.S dhe subjekti i vlerësimit Arben Caka.              
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1. Subjekti i vlerësimit ka nënshkruar kontratën e sipërmarrjes me datë 08.05.2002, me shoqërinë 

“****”sh.p.k, me objekt:  

 “Pala e parë vë në dispozicion të palës së dytë truallin e vet për ndërtimin e një godine 

banimi shumëkatëshe”.  

 Godina do përbëhet nga dyqane, apartamente banimi dhe bodrume.  

 Pjesa takuese e pronarit të truallit është në vlerën 30% të sipërfaqes së ndërtimit. 

 

2. Leja e ndërtimit e miratuar me vendimin nr.***, datë 24.10.2005, të K.RR.T, Bashkia Tiranë, 

specifikon se sipërfaqja e sheshit të ndërtimit është 1090 m2, sipërfaqja e ndërtimit 574 m2,  koef. 

i shfrytëzimit 0.52. 

 

3. Akt marrëveshja Nr.**** Rep, Nr.****Kol, datë 13.11.2013, midis shoqërisë “***”sh.p.k., 

përfaqësuar nga Administratori i saj z. M.S dhe subjektit të vlerësimit Arben Caka,  ku specifikohet 

se ky i fundit përfiton ambientet si më poshtë:             

 

 Apartament banimi (B1), e ndodhur në katin e gjashtë nga toka me sipërfaqe 122m2.  

 Apartament banimi (C1), e ndodhur në katin e gjashtë nga toka me sipërfaqe 130m2. 

 Apartament banimi (A1), e ndodhur në katin e gjashtë nga toka me sipërfaqe 70 m2. 

 Dyqan (LK.10), I ndodhur në katin përdhe me sipërfaqe 40m2. 

 Bodrum 1 vend parkim për 1 automjet me sipërfaqe 35m2. 

 Apartament me sipërfaqe, 63.50 m2, Tiranë 

  Apartament me sipërfaqe 120.60 m2, Tiranë. 

 

Ambjentet janë marrë në dorëzim nga subjekti në Qershor të vitit 2009, pa asnjë pretendim midis 

palëve. 

 

4. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Tirana Jug, ka konfirmuar pasuritë e 

subjektit të vlerësimit si më poshtë: 

 

- Pasuria nr.***, lloji i pasurisë Njësi me sip 40.20 m2 

- Pasuria nr.***, lloji i pasurisë Apartament me sip 108.50 m2 

- Pasuria nr.***, lloji i pasurisë Garazh me sip 16 m2 

- Pasuria nr.***, lloji i pasurisë Apartament me sip 120.6 m2 

 

2. Apartament banimi, me sipërfaqe 108.5 m2, adresa: rruga “****” Tiranë, hipotekuar më datë 

23.05.2017. 

 

Burimi i krijimit sipas deklaratës “Vetting”: 

 

 Kontrata e sipërmarrjes datë 08.05.2002; 

 Akt marrëveshja noteriale e datës 13.11.2013, me firmën ndërtuese “***” sh.p.k. 
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 Kontrata e shkëmbimit e datës 24.04.2017, me firmën ndërtuese. 

 

Komisioni, në lidhje me vërtetimin e fakteve të deklaruara, konstatoi se:  

 

2.1. Subjekti i vlerësimit me shkresën e datës 26.09.2019, shpjegon se në apartamentin e banimit 

(B1) të  ndodhur në katin e gjashtë nga toka, në pronësinë time me adresë, Rruga “****”,  hyrja 

nr.*, ap **, me sipërfaqe 108.50m2, Tiranë, banon qiramarrësi E.G. Për të vërtetuar këtë shpjegim 

subjekti ka depozituar kontratën e qirasë, Nr. **** Rep, Nr. **** Kol, datë 2.11.2017, të lidhur 

midis subjektit të vlerësimit dhe shtetasit E.G. 

 

2.2. Trupi vlerësues konstatoi se data e fillimit të kontratës është me 1.11.2017 dhe kohëzgjatja e 

qirasë është deri 01.11.2020, pra me një afat kohor 3 vjeçar. Qiraja mujore 43 000 lekë, vlerë e 

cila likujdohet nëpërmjet bankës së nivelit të dytë. Në kontratë nuk është parashikuar pagesa e 

tatimit në burim. 

 

2.3. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve me shkresën nr ****, datë 12.07.2019, informon se 

subjekti i vlerësimit ka bërë pagesë mujore të tatimit në burim konform ligjit për procedurat 

tatimore. 

 

3. Njësi më sipërfaqe 40.20m2, Rr. ***, Tiranë, hipotekuar me datë 28.03.2017, në emrin e 

subjektit të vlerësimit. 

 

     Burimi i krijimit sipas deklaratës “Vetting”: 

 

 Kontrata e sipërmarrjes datë 08.05.2002; 

 Akt marrëveshja noteriale e datës 13.11.2013, me firmën ndërtuese “***” sh.p.k. 

 Kontrata e shkëmbimit e datës 24.04.2017, me firmën ndërtuese. 

 

Komisioni, në lidhje me vërtetimin e fakteve të deklaruara, konstatoi se:  

 

3.1. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Tirana Jug, me shkresën nr.**** prot, 

datë 13.09.2019, ka konfirmuar pronësinë e subjektit të vlerësimit për pasurinë me nr.****vol, 

fq.**, Zk.*****, me sipërfaqe 40.20m2.   

 

3.2. Lidhur me këtë pasuri, i pyetur nga Komisioni, subjekti i vlerësimit ka sqaruar me datë 

27.09.2019, se dyqani i ndodhur në katin përdhe me sipërfaqe 40.20m2, nuk është funksional. 

 

4. Garazh me sipërfaqe 16 m2, Rr. ****, Tiranë, hipotekuar me datë 23.08.2017, në emër të 

subjektit të vlerësimit. 

 

     Burimi i krijimit sipas deklaratës “Vetting”: 
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 Kontrata e sipërmarrjes datë 08.05.2002; 

 Akt marrëveshja noteriale e datës 13.11.2013, me firmën ndërtuese “***” sh.p.k. 

 Kontrata e shkëmbimit e datës 24.04.2017, me firmën ndërtuese. 

 

Komisioni, në lidhje me vërtetimin e fakteve të deklaruara, konstatoi se:  

 

4.1. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Tirana Jug, me shkresën nr.**** prot, 

datë 13.09.2019, ka konfirmuar pronësinë e subjektit të vlerësimit për pasurinë me nr.****vol, 

fq.**, Zk.*****, me sipërfaqe 40.20m2.   

 

4.2. Lidhur me këtë pasuri, i pyetur nga Komisioni, subjekti i vlerësimit ka sqaruar me datë 

27.09.2019, se ambienti bodrum, vendparkim për 1 (një) automjet, nuk është funksional. 

 

5. Apartament banimi, me sipërfaqe 63.50 m2, rruga “*****” Tiranë, hipotekuar më datë 

23.05.2017. 

 

       Burimi i krijimit sipas deklaratës “Vetting”: 

 

 Kontrata e sipërmarrjes datë 08.05.2002; 

 Akt marrëveshja noteriale e datës 13.11.2013, me firmën ndërtuese “***” sh.p.k. 

 Kontrata e shkëmbimit e datës 24.04.2017, me firmën ndërtuese. 

 

Komisioni, në lidhje me vërtetimin e fakteve të deklaruara, konstatoi se:  

 

5.1 Subjekti i vlerësimit ka depozituar kontratën Nr. **** Rep, Nr. **** Kol, datë 25.11.2013, të  

noter M.LL, për transferimin e të drejtave dhe detyrimeve të kontratës Nr.**** Rep dhe Nr.**** 

Kol, datë 13 11.2013, ndërmjet palëve, z. Arben Caka dhe dy motrave znj. A.C dhe znj. M.C, ku 

me vullnetin e lirë subjekti i vlerësimit z. Arben Caka në cilësinë e pronarit të truallit, ka vendosur 

kalimin e të drejtës së fituar prej tij sipas kontratës të lidhur me shoqërinë “B***” sh.p.k., për dy 

apartamente në favor të dy motrave të tij, si më poshtë: 

 

 Znj. A.C, motra e subjektit të vlerësimit do të fitojë pronësinë mbi Apartamentin (A1) i 

ndodhur në katin e 6 (gjashtë) nga toka me sipërfaqe 70 m2. 

 

 Znj. M.C motra e subjektit të vlerësimit do të fitojë pronësinë për apartamentin (C1) I 

ndodhur në katin 6 (gjashtë) nga toka me sipërfaqe 130m2. 

 

Në këtë kontratë subjekti i vlerësimit ka deklaruar se: 
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a) Sipërfaqet ndërtimore të mësipërme për apartamentet (A1) dhe (C1), do të kalojnë në pronësi 

motrave znj.A.C dhe znj. M.C, me rregjistrimin e objektit nga ana e shoqërisë “****” në zyrën e 

regjistrimit të pasurive të paluajthshme. 

 

b) Kjo kontratë është e vlefshme dhe e parevokueshme nga ana e tij. 

  

5.2. Me shkresën nr.****, datë 04.09.2019, shoqëria “****”, ka depozituar pranë Komisionit të 

Jashtëm të Vlerësimit kontratë shkëmbimi me Nr. ****Rep, nr.***kol, datë 24 Prill 2017, të 

nënshkruar përpara noter V. N. L, ku palët Arben Caka dhe shoqëria “****” sh.p.k,  kanë kryer 

shkëmbimin ndërmjet dy pronave, në dakortësi midis tyre. Palët kontraktuese sipas kësaj kontrate 

konstatojnë se punimet e ndërtimit të objektit të ndodhur mbi truallin kanë përfunduar, shoqëria 

“****” sh.p.k ka bërë rregjistrimin e saj në Zyrën Vendore të Regjistrimit të Pasurive të 

Paluajtshme, Tiranë, për të gjitha ambjentet e objektit “Godinë banimi dhe Shërbime 6 dhe 8 kat 

me dy kat nëntokë”. Pjesë e kësaj godine janë edhe sipërfaqet takuese të palëve shkëmbyese. Pala 

pronare e truallit deklaron se është dakord të marrë në dorëzim prej palës investitore pjesët takuese 

përkatësisht sipas çertifikatave përkatëse të pronësisë, lëshuar nga Zyra e Rregjistrimit të Pasurive 

të Palujtshme me datë 28.03.2017.  

   

5.3. Sipas çertifikatave të pronësisë ambientet e mësipërme janë në pronësi të subjektit të 

vlerësimit. 

  

5.4. Noter V.L me shkresën e regjistruar pranë Komisionit të Jashtëm të vlerësimit me datë 

16.09.2019, “Kthim Përgjigje” bashkëlidh kontratën Nr.***Rep, Nr. *** Kol, datë 24.04.2017, 

midis pronarit të truallit, subjektit të vlerësimit, motrës së tij dhe palës shkëmbyese firmës së 

ndërtimit “****”sh.p.k, për pasurinë e palujtshme me nr.****, volumi ***, faqe ***, me sipërfaqe 

prej 63.5 m2 dhe sipërfaqe të përbashkët 7.3 m2, të ndodhur në zonën kadastrale nr. ****, me 

adresë rruga “****”, Tiranë. 

5.5. Komisioni konstaton se shtetësja A.C, motra e subjektit të vlerësimit, ka nënshkruar deklaratë 

noteriale Nr **** Rep, Nr. Kol ****, datë 01.06.2017, “Për heqje dorë nga pronësia”, nga çdo e 

drejtë e fituar me akt marrëveshjen “Kalimi të të drejtave” me Nr.**** Rep dhe Nr. *** Kol,  datë 

13.11.2013 dhe me kontratën Nr. **** rep, Nr.**** Kol, të  datës 25.11.2013. Deklaruesja znj. 

A.C deklaron se heq dorë nga çdo e drejtë e fituar me kontratën e mësipërme lidhur me këtë 

apartament banimi.Gjithashtu deklaron se nuk do të ketë në të ardhmen asnjë lloj pretendimi 

lidhur me këtë kontratë dhe pranon që “vëllai im Arben Caka të nënshkruajë kontratën 

përfundimtare me blerësin  znj. D.K, e cila ka përmbushur detyrimin e kontratës së premtim shitjes 

Nr. **** Rep dhe Nr. **** Kol, datë 06.09.2014. Subjekti i vlerësimit deklaron dhe pranon lidhur 

sa më sipër dhe merr përsipër të nënshkruaj kontratën përfundimtare për shitjen e këtij 

aparatamenti në favor të blerësit znj. D.K, duke theksuar se “……. vlera monetare e paguar nga 

znj. D.K me cilësinë e blerësit është përfituar nga motra ime A.C dhe unë nuk do të kem në të 

ardhmen asnjë pretendim.                                                                                                                                                                                                                                                                     
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5.6. Komisioni administroi kontratën e shitblerjes me Nr.**** Rep, Nr.**** Kol,  datë 16.08.2017, 

midis palës shitëse, subjekti i vlerësimit dhe palës blerëse D.K dhe R.K. 

 

5.7. Në deklaratën “Vetting” 2018, subjekti i vlerësimit deklaron se motra e tij A.C më datë 

06.09.2014, ka nënshkruar kontratë premtim shitblerje të pasurise së palujtshme apartament dhe  

arsyeja pse hipoteka ka dalë në emër të subjektit është se motra e tij A.C ka nënshkruar deklaratë 

noteriale ku ka autorizuar subjektin lidhur me nënshkrimet për formalitetet e përfundimit të shitjes. 

 

5.8. Me shkresën nr.*****, datë 08.08.2019, noter M.LL, ka depozituar kontratën për premtim 

shitblerje me Nr.**** Rep dhe Nr.**** Kol, datë 06.09.2014, të pasurisë së paluajtshme 

apartament midis palës shitëse motra e subjektit A.C dhe palës blerëse znj.D.K, ku është rënë 

dakord që çmimi i shitjes së këtij apartamenti është 59 000 euro. 

 

5.9. Me shkresën nr.****, datë 23.08.2019, të Raiffeisen Bank sh.a, konfirmohet se në datën 

9.09.2014, është kredituar në emër të znj. A.C vlera 59 000 euro, me përshkrimin “Kalim fondi” 

sipas kontratës së shitblerjes Nr.**** Rep, Nr **** Kol”.  

 

5.10. Me vërtetimin noterial të datës 24.09.2019, të Noter M.LL, është depozituar kontrata  e 

shitblerjes me Nr.**** Rep dhe Nr. **** Kol, datë 16.08.2017, për pasurinë e paluajtshme midis 

shitësit Arben Caka dhe blerësit D.K dhe R.K. 

 

6. Apartament banimi, me sipërfaqe 120.60 m2,   Rr.“*****”, apartamenti **, hyrja *  hipotekuar  

më datë 23.05.2017, në emër të subjektit të vlerësimit. 

 

Burimi i krijimit sipas deklaratës “Vetting”: 

 

 Kontrata e sipërmarrjes datë 08.05.2002; 

 Akt marrëveshja noteriale e datës 13.11.2013, me firmën ndërtuese “***” sh.p.k. 

 Kontrata e shkëmbimit e datës 24.04.2017, me firmën ndërtuese. 

 

Komisioni, në lidhje me vërtetimin e fakteve të deklaruara, konstatoi se:  

 

6.1. Në deklaratën “Vetting” 2018, subjekti i vlerësimit deklaron se për këtë apartament, me 

kontratat noteriale të datës 13.112013 dhe 25.11.2013, kam bërë kalimin e të drejtave të pronësisë 

motrës time M.C (si investitore në blerjen e truallit), pamvarësisht hipotekimit në emrin tim. Motra 

ime M.C, është pronare e ligjshme e apartamentit dhe është në proces të kalimit të hipotekës në 

emrin e saj. 

 

6.2 Komisioni lidhur me këtë fakt administroi shkresën me nr.*** prot, datë 16.09.2019, “Kthim 

Përgjigje”, të noter V.L, e cila bashkëlidh kontratën e shkëmbimit Nr.***Rep, Nr. **** Kol, datë 

24.04.2017, ndërmjet subjektit të vlerësimit z. Arben Caka dhe motrës së tij znj. M.C nga njëra 

anë dhe palës shkëmbyese shoqëria “****”sh.p.k, për pasurinë e palujtshme me nr.*****, volumi 

***, faqe ***, me sipërfaqe 120.60 m2, sipërfaqe e përbashkët 13.8 m2, të ndodhur në zonën 
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kadastrale nr.**** dhe adresë: Rr. “****”, Tiranë, i pajisur me çertifikatë pronësie nr. *****, datë 

28.03.2017, lëshuar nga ZVRPP Tiranë. 

6.3 Komisioni administroi kontratën e dhurimit Nr. **** Rep. dhe Nr. ***** Kol, datë 29.09.2017, 

mes palëve, pala dhuruese Arben Caka, jep pëlqimin bashkëshortja e subjektit të vlerësimit 

shtetësja A.C, pala pranuese M.C motra e subjektit të vlerësimit. Objekti i kontratës: “Dhurimi të 

pasurisë së palujtshme apartanment me nr.****, volumi ***, fq **** me spërfaqe 120.60m2, 

sipërfaqe e përbashkët 13.8 m2, të ndodhur në zonën kadastrale nr.****, me adresë pasurie rruga 

“*****”, Tiranë. Pala dhuruese subjekti i vlerësimit dhe bashkeshortja e tij ia dhurojnë këtë pronë 

në mënyrë të parevokueshme e pa kundërshtim palës pranuese motrës së subjektit shtetases M.C. 

 

6.4. Me shkresën “Kthim përgjigje”, të dërguar nga noter V. N. L, u administrua kontrata e datës 

2.10.2017, me Nr.***Rep dhe Nr.****Kol, ku subjekti i vlerësimit dhe motra e subjektit M.C, 

kanë kërkuar revokim të kontratës së dhurimit të datës 29.07.2017. Arsyeja e revokimit të kontratës 

së dhurimit është pamundësia financiare e motrës së subjektit të vlerësimit për të paguar taksën në 

masën 15% në hipotekë. 

 

6.5. Subjekti në deklaratën “Vetting” 2018, ka deklaruar se motra M.C është pronare e ligjshme e 

apartamentit dhe është në proces kalimi të hipotekës në emër të saj. 

 

6.6. Sipas shkresës nr.****prot, datë 6.11.2019, të Agjensisë Shetërore të Kadastrës, Tirana Jug, 

kjo pronë figuron në emër të subjektit të vlerësimit. 

 

6.7. Subjektit të vlerësimit i ështe kërkuar shpjegim mbi gjendjen aktuale të apartamenteve në 

pronësinë e tij, sipas deklaratës “Vetting” 2018. 

 

6.8. Subjekti me shkresën e datës 26.09.2019,  “Kthim Përgjigje” shpjegon se ky apartament është 

në pronësi të shtetases M.C, motrës së tij dhe është marrë me qira nga shoqëria “****” sh.p.k. 

dhe ka bashkëlidhur kontratën e datës 01.05.2014. 

6.9. Trupi vlerësues konstatoi se kontrata e qirasë është nënshkruar më datë 01.05.2014, midis 

palës qiramarrëse shoqëria “*****” sh.p.k, e përfaqësuar nga administratori z. E.I. dhe palës 

qiradhënëse znj. A.C dhe znj. M.C, motrat e subjektit. Kohëzgjatja është për një periudhe 2 vjeçare 

01.05.2014 deri më 30.04.2016. Nuk disponohet një marrëveshje për ripërtëritje kontrate pas vitit 

2016. Çmimi i qirasë 450 euro për çdo muaj kalendarik. Pagesa e qirasë sipas kontratës do të  bëhet 

në numrin e llogarisë së motrës së subjektit në Credins Bank. 

6.10 Komisioni administroi shkresën nr. ***, datë 19.12.2019, të Credins Bank, “mbi të dhënat e 

llogarrisë rrjedhëse të motrës së subjektit të vlerësimit, të shtetases A.C, ku rezulton se në këtë 

numër llogarie është kryer pagesa e qirasë duke filluar nga data 29.04.2014 deri më datë 

12.01.2018. 
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6.11. Subjekti në deklaratën “Vetting” 2018, ka dhënë dy adresa banimi. Lidhur me këtë fakt 

subjektit i është kërkuar të specifikojë se ku ka banuar deri në datën e dorëzimit të formularit. Me 

shkresën “Kthim përgjigje”, datë 26.09.2019, subjekti shpjegon se në momentin e deklarimit dhe 

aktualisht banoj në Rrugën “**** ” hyrja nr.*, ap.* , në apartamentin e vëllait tim, shtetasit S.C, 

i cili prej vitesh banon në Rimini, Itali. Nisur nga nevojat ekonomike unë e kam lëshuar me qira 

apartamnetin tim kundrejt detyrimeve ligjore dhe vet kam shfrytëzuar faktin që vëllai im S.C jeton 

në Itali dhe unë me familjen time shfrytëzojmë pa detyrime financiare banesën e vëllait.  

 

6.12. Në lidhje më këtë fakt, komisioni i ka kërkuar subjektit të vlerësimit vënien në dispozicion 

të dokumentacionit justifikues. Subjekti i vlerësimit ka dorëzuar në cilësinë e provës kontratën e 

shitblerjes Nr.*** Rep, dhe Nr.** Kol, datë 24.01.2017,  me palë shitëse shtetasin A. N dhe palë 

blerëse shtetasin S.C, vëllai i subjektit i vlerësimit, përfaqësuar me prokurë nga motra e tij V.C. 

Palët kanë rënë dakord që të kalojnë pronësinë e pronës së mësipërme në emër të vëllait të subjektit 

S.C. Likujdimi i blerjes së apartamentit të vëllait të subjektit është kryer në vitin 2012.   

 

7. Tokë bujqësore, në fshatin ****, Njësia Administrative Dajç, Lezhë, hipotekuar në emër të 

k/familjarit P.C, tokë arë plus truall me sipërfaqe 6874 m2; tokë arë me sipërfaqe 200m2; tokë arë 

plus truall me sipërfaqe 2.998 m2 ; tokë arë me sipërfaqe 806 m2, tokë arë me sipërfaqe 10,662 m2. 

 

Burimi i krijimit sipas deklaratës “Vetting”: 

 

 Akti i marrjes së tokës në pronësi nga k/familjari P.C, i vitit 1991. Familje më gjashtë 

anëtarë. 

 

Në deklaratën “Vetting”2018, subjekti i vlerësimit sqaron se me anë të kontratës së pjesëtimit 

vullnetar datë 20.10.2016, unë kam hequr dorë nga pronësia për (1/6) e pronave të mësipërme 

dhe ja kam kaluar këtë të drejtë vëllait tim S.C. Të njëjtin veprim kanë bërë dhe dy motrat M.C 

dhe A.C. Sqaroj se këtë veprim e kemi kryer për arsye se vëllai im ka kontribuar në blerjen e 

truallit në vitin 2000 dhe nuk ka përfituar më pas apartament nga kjo pasuri. Nisur nga kjo 

familjarisht jemi dakortësuar për dhënien e tokave në pronësi. 

 

Në lidhje me këtë pasuri subjekti ka paraqitur dokumentacionin ligjor provues3:  

 

Komisioni, në lidhje me vërtetimin e fakteve të deklaruara, konstatoi se:  

 

7.1. Nga dokumentacioni i administruar gjatë hetimit administrativ rezultoi se sipas kontratës së 

pjesëtimit nr.**** Rep, Nr. **** Kol, është bërë pjesëtimi i pasurisë ndërmjet anëtarëve të familjes 

Caka, si bashkëpronarë të familjes bujqësore.  

                                                 
3 Kontratën e pjesëtimit vullnetarë datë 20.10.2016 me nr.**** Rep, nr.*** kol, 

  Deklaratë noteriale datë 25.04.2018, me nr.*** rep, nr. **** kol 
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7.2. Sipas deklaratës noteriale të datës 25.04.2018, subjekti i vlerësimit ka transferuar te motrat e 

tij M.C dhe A.C, 2 apartamente, si këmbim për kontributin e dhënë për blerjen e truallit, ndërsa 

kompensimi i vëllait është rregulluar në këtë mënyrë. ...Subjekti ka hequr dorë nga prona e fituar 

me ligjin nr.7501, datë 19.07.1991, “Për tokën”, pasuri e ndodhur në ***, Lezhë, ndërsa S. C 

vëllai i subjektit të vlerësimit ka hequr dorë nga pjesa takuese që përfitonte nga ndërtimi i objektit 

të ndërtuar mbi truallin 250m2 të blerë me kursime të të gjithë familjes. 

 

7.3 Me shkresën e datës 25.09.2019, të noter Xh.P, regjistruar në Komision me nr **** prot, datë 

27.09.2019, janë depozituar: 

 

 Kontrata e pjesëtimit vullnetar Nr.**** Rep, Nr. **** Kol, dt 20.10.2016, për familjarët e 

subjektit për pasurin e ndodhur në ****, Lezhë. Sipas kësaj kontrate subjekti i vlerësimit 

Arben Caka, nëna P.C dhe motrat A.C, V.C, M.C, do të marrin arë plus truall me nr. pasurie 

*****, Zk.****, adresa ****, Lezhë, me sipërfaqe 2035m2. Vëllai i subjektit S.C, do të 

marrë pasurinë nr.****, lloji arë-truall 4839m2, pasurinë nr.**** lloji arë me sipërfaqe 200 

m2, pasurinë nr ****, lloji arë-truall me sipërfaqe 2988 m2 (nga kjo 200 truall dhe 72 m2 

ndërtesë), pasurinë nr.****, lloji arë me sipërfaqe 806 m2, pasurinë nr. *****, lloji arë me 

sipërfaqe 10662 m2.  

 

 Kontrata e dhurimit pasuri e palujtshme nr. **** Rep dhe Nr. *** Kol, datë 16.11.2016, 

me palë dhuruese subjekti i vlerësimit Arben Caka, nëna e tij P.C, motrat A.C, V.C, M.C 

dhe palë pranuese shtetasi H.C . Objekti i kontratës së dhurimit është pasuria e rregjistruar 

në ZRPP Lezhë, me nr. pasurie   **** me adresë ***, Lezhë, e llojit arë me sipërfaqe 2035 

m2, me çertifikatë pronësie nr.***** datë 14.11.2016, në emër të subjektit të vlerësimit 

Arben Caka, nënës së subjektit P.C dhe  motrave. A.C M.C V.C. Pjesë takuese 1/5. 

 

8. Depozitë bankare në NBG Bank, për djalin D.Caka, çelur me datë 17.07.2012. Vlera në 

momentin e krijimit 5 000 lekë (pesëmijë). Aktualisht 8 800 lekë bashkë me interasat. 

 

    Burimi i krijimit sipas deklaratës “Vetting”: 

 

 Shpërblim nga Bashkia Tiranë  

 

Komisioni, në lidhje me vërtetimin e fakteve të deklaruara, konstatoi se:  

 

8.1. Abi Bank me shkresën nr.*** prot, datë 10.07.2019, konfirmon llogarinë në emër të klientit 

D. Caka, shumën 5 000 lekë në momentin e çeljes se depozitës dhe shumën aktuale 8 911 lekë.   

 

9. Depozitë bankare në Tirana Bank, në emër të subjektit të vlerësimit, çelur me datë 4.02.2013. 

Vlera në momentin e krijimit 10 euro (dhjetë). Aktualisht 10 euro. 
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Burimi i krijimit sipas deklaratës “Vetting”: 

 

 Kursime personale 

Komisioni, në lidhje me vërtetimin e fakteve të deklaruara, konstatoi se: 

 

9.1 Tirana Bank me shkresën e datës 12.07.2019, konfirmon se subjekti i vlerësimit ka numër 

llogarie pranë kësaj banke për periudhën 2010- 2019. 

 

Konkluzione për vlerësimin e pasurisë  

 

Siç u evidentua me sipër, Komisioni analizoi, vlerësoi dhe mori në konsideratë qëndrimin e subjektit 

të vlerësimit në harmoni me provat e administruara në dosje, duke pranuar dhe reflektuar të gjitha 

efektet e shpjegimeve bindëse dhe të bazuara në dokumentacion justifikues ligjor dhe në rezultatet 

financiare të viteve respektive. 

 

Nga përfundim të hetimit, trupi vlerësues konkludon se subjekti i vlerësimit ka arritur të shpjegojë 

bindshëm burimin e ligjshëm të pasurisë së tij, ka burime financiare të ligjshme të mjaftueshme për 

të justifikuar pasuritë dhe shpenzimet e kryera. 

 

Për sa më sipër, trupi vlerësues gjykon se subjekti i vlerësimit, z. Arben Caka, ka arritur një nivel 

të besueshëm në vlerësimin e pasurisë, sipas parashikimit të pikës 1, germa “a”, e nenit 60, të ligjit 

nr. 12/2018, të ndryshuar. 

 

B. KONTROLLI I FIGURËS  

 

1.Për vlerësimin e figurës së subjektit të vlerësimit, është kryer një proces i mirëfilltë kontrolli dhe 

vlerësimi, duke bërë verifikimin e deklarimeve të subjektit dhe duke e krahasuar me informacionet 

e ardhura nga institucionet ligjzbatuese, për të vertetuar saktësinë dhe besueshmërinë e tyre, si dhe 

identifikimin nëse është i përfshirë apo ka kontakte të papërshtatshme me persona të përfshirë në 

veprimtari kriminale.  

 

2. Institucioni ligjzbatues ka informuar Komisionin se për shtetasin Arben Caka ka materiale të 

cilat u përkasin viteve 1999 dhe 2003, të cilat në përfundim të procesit kanë rezultuar pa 

vijueshmëri, nuk janë thelluar, sqaruar dhe vertetuar .  

 

3. Në përputhje me nenin 38, pika 2, e ligjit nr.12/2018, të ndryshuar, subjekti iu nënshtrua testit 

psikologjik të personalitetit dhe rezultoi se: 

 

 Aktualisht, nuk shfaq probleme të shëndetit mendor, të cilat mund të dëmtojnë funksionin e 

përditshëm të tij. 
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 Shfaq aftësi të mira në marrëdhëniet personale dhe ndërpersonale. 

 

 Subjekti i vlerësimit paraqet funksionim të mirë ditor dhe tipare të një personaliteti të 

qëndrueshëm të cilat bëjnë të mundur arritje të kënaqshme në të gjitha fushat e jetës. 

 

Konkluzione për vlerësimin e kontrollit të figurës 

  

4. Në përfundim të hetimit administrativ nuk u gjetën elementë që të vertetojnë ekzistencën e 

kontakteve të papërshtatshme me personat e përfshirë në krimin e organizuar, sipas rrethanave të 

parashikuara në nenin 39, pika 4, të ligjit nr.12/2018, të ndryshuar, dhe nuk rezultoi që subjekti të 

ketë probleme të personalitetit që e pengojnë në ushtrimin e aktivitetit profesional.  

 

5. Për sa më lart, trupi vlerësues konkludon se subjekti i vlerësimit, z. Arben Caka, ka arritur një 

nivel të besueshëm në kontrollin e figurës, sipas parashikimit të germës “b”, pika 1 e nenit 60, të 

ligjit nr.12/2018, të ndryshuar.  

 

 

C. VLERËSIMI I AFTËSIVE PROFESIONALE 

 

1. Për vlerësimin e aftësive profesionale trupi vlerësues administroi: 

 

 Formularin e Vetëvlerësimit Profesional të dorëzuar nga subjekti i vlerësimit.  

 Dokumentacionin e dorëzuar nga institucionet publike dhe private. 

 Dokumentacionin e dorëzuar nga vetë subjekti i vlerësimit. 

 Denoncimin, sipas nenit 55, 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”.  

 

Funksioni dhe grada që mban 

 

2. Subjekti i vlerësimit është në funksionin Drejtor i Drejtorisë Rajonale të SHÇBA-së Tiranë. Subjekti 

është emëruar në këtë funksion me datë 1.03.2019 dhe që nga data 17.06.2008 mban gradën policore 

“K/Komisar”.  

 

Përvoja në punë 

 

3. Sipas dokumentacionit të administruar nga dosja personale e subjektit të vlerësimit rezulton se ai 

është emëruar për herë të parë në Policinë e Shtetit me datë 16.01.1994. Gjatë periudhës së tij të punës 

subjekti ka mbajtur kryesisht funksione drejtuese.  
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Arsimimi 

 

    4. Subjekti i vlerësimit ka përfunduar studimet: 

 Në vitin 1993, në Institutin e Lartë të Rendit, Polici. 

 Në vitin 2009, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, titulli Jurist. 

Ecuria disiplinore 

5. Ndaj subjektit të vlerësimit nuk ka masë disiplinore në fuqi dhe nuk ka filluar asnjë hetim 

disiplinorë për shkelje në detyrë. 

Fitimi i gradave 

 

6. Sipas dokumentacionit të administruar gjatë hetimit administrativ kryesisht konstatohet se 

subjekti i vlerësimit gjatë karrierës së tij në Polici ka fituar gradat policore N/Toger”, “Kapiten”, 

“Major”, “N/Komisar”, “K/Komisar” “K/Inspektor”. Fitimi i gradave është bërë në përputhje 

legjislacionin e kohës. 

 

Trajnime  
 

7. Subjekti i vlerësimit është angazhuar thellësisht në aktivitete profesionale, në trajnime, kurse të 

kualifikimit profesional, konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare.  

 

Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale 

 

8. Nisur nga vlerësimet e punës që kanë bërë eprorët ndër vite për subjektin e vlerësimit rezulton 

se ka vlerësimin “Shumë mirë” për integritet dhe standarde të larta etike. Është i vetëdijshëm për 

punën që kryen, ka përkushtimin e duhur për të zhvilluar më tej aftësitë profesionale, si dhe vepron 

drejt dhe me iniciativën e vet kur duhet. Përgjithësisht përshtatet me mënyrat e reja të punës, 

kushtet e saj, mbështet të tjerët si dhe mundohet t`u krijojë kolegëve mundësitë e duhura për të 

mësuar. Në punën e tij është në gjendje të diferencojë atë që është më urgjente dhe më e 

rëndësishme, ndjek format dhe metodat e duhura për të realizuar qëllimet. 

 

9. Subjekti i vlerësimit paraqiti për vlerësim përpara trupës së vlerësimit librin “Medodat Speciale 

të Hetimit”. Me Vendimin me nr.**, datë 13.09.2018, të Akademisë së Sigurisë, konfirmohet 

zhvillimi i lëndës “Metodat Speciale të Hetimit”, nga pedagogu Arben Caka. 

 

10. Në faqen zyrtare të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, është bërë denoncim nga publiku, 

më datë 30.10.2019, i cili është trajtuar dhe vlerësuar nga Komisioni.  
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11. Denoncuesi pretendon se Drejtori i Drejtorisë Rajonale të SHÇBA-së Tiranë, z. Arben Caka, 

është emëruar në këtë funksion në mungesë të shpalljes së vendit vakand, procesit të konkurimit 

dhe dhënies së gradës. Ky person është njohje personale e Drejtorit të Përgjithshëm, z. M.RR, pasi 

në kohën që ai ka qenë Drejtori i Policisë së Qarkut Tiranë, subjekti i vlerësimit ka qënë me detyrë 

Shef Komisariati. Ai është larguar nga policia me gradën Kryekomisar dhe është emëruar në 

SHÇBA me gradën Drejtues. Grada drejtues i është dhënë në shkelje flagrante me ligjin, duke 

sjellë si pasojë konkurencën e pandershme dhe favorizimin e klientelizmit. 

 

12. Nga verifikimi i fakteve dhe i dokumentacionit të dërguar nga SHÇBA me shkresën nr. **** 

prot, datë 11.11.2019, rezulton se SHÇBA, për plotësimin e funksioneve organike, ka shpallur 

fitues z. Arben Caka, pas procedurave të testimit. Me urdhërin e emërimit, bazuar në VKM nr.740 

datë 5.11.2014, “Për përcaktimin e funksioneve korresponduese për gradat e personelit operacional 

në SHÇBA”, nga Sektori i Burimeve Njerëzore, z. Arben Caka i është ekuivalentuar grada 

“Kryekomisar” me gradën “Drejtues i Shërbimit”. Subjekti i vlerësimit Arben Caka, në Policinë e 

Shtetit ka mbajtur gradën “Kryekomisar”, e cila ekuivalentohet me gradën Kryeinspektor.  

 

Gjatë procesit të konkurimit për përfitimin e gradës në strukturat e SHCBA-së, është konstatuar 

ky gabim (lapsus), i Sektorit të Burimeve Njerëzore dhe është regulluar me Urdhërin nr.****, datë 

13.09.2019, “Për revokimin e pjesshëm të urdhërit nr.****, datë 22.05.2019”, duke bërë 

ekuivalentimi i gradës “Kryekomisar” me gradën “Kryeinspektor”. Ky rregullim juridik nuk ka 

sjellë asnjë pasojë financiare për institucionin për shkak të gabimit njerëzor në përllogaritje nga 

ana e personelit, pasi ky gabim material ka ardhur si rezultat i aplikimit të kriterit të vjetërsisë në 

punë, të subjektit Arben Caka, duke rakorduar me ekuivalentimin e gradave.  

 

13. Me shkresën nr. **** prot, datë 18.11.2019 të SHÇBA-së , Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit 

është informuar mbi procedurën e konkurimit dhe të vlerësimit, për subjektin Arben Caka si më 

poshtë: 

- Urdhërin nr.**, datë 15.04.2019, “Për shpalljen e funksioneve të lira për konkurim në 

strukturat e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat 

në Ministrinë e Brendshme. 

- Shkresa nr.**** datë 15.04.2019, “Për shpalljen e funksioneve të lira për konkurrim 

drejtuar dy gazetave për publikim”. 

- Urdhër nr. ** datë 26.04.2019, “Për krijimin e komisionit të vlerësimit të dokumentacionit 

për funksionet e lira me gradë të shpallura për konkurim në strukturat e Drejtorisë së 

Përgjithdhme për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme”.  

- Urdhër nr.*** datë 07.05.2019, “Për procedurat e përzgjedhjes se kandidatëve për t’u 

pranuar në strukturat e Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat”. 

- Informacionin e datës 10.05.2019, të Komisionit të Vlerësimit të dokumentacionit për 

funksionet e lira të shpallura për konkurim. 

- Raporti i vlerësimit përfundimtar i kandidatëve pjesëmarrës për konkurim nga komisioni 

përzgjedhës, dërguar për miratim drejtorit të përgjithshem të SHCBA”. 

 

  Sa më sipër, Komisioni administroi dokumentacionin si më poshtë vijon: 
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- Urdhër nr. ****, i datës 22.05.2019,  “Për emërimin dhe caktimin në detyrën e Drejtorit të  

Drejtorisë Rajonale të SHÇBA-së Tiranë.  

- Kontratë individuale e punës nr.****, datë 22.05.2019, e lidhur ndërmjet punëdhënësit 

Drejtorit të Përgjithshëm dhe subjektit të vlerësimit. 

- Me Urdhërin nr .*** datë 07.03.2019, të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, me 

kërkesën e Subjektit është kryer lirimi nga detyra e Asistent Lektor, në Departamentin e 

Hetimit të Krimit, në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit, në Akademin e Sigurisë, i 

komanduar në detyrën e Shefit të Njësisë, në Njësinë e Forcës së Posaçme Operacionale, 

në Task Forcën Speciale Qendrore, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit. 

Në urdhër shprehimisht thuhet: “Të drejtat administrative e financiare ti ndërpriten në datën 

04.03.2019”. 

- Me Urdhërin nr.***, datë 1.03.2019, është kryer emërimi në detyrën e Drejtorit të 

Drejtorisë Rajonale të SHÇBA-së Tiranë. Grada policore të cilën e mban “Kryekomisar” i 

ekuivalentohet në zbatim të VKM nr.740, datë 5.11.2014 “Për përcaktimin e funksioneve 

Korrensponduese për Gradat e Personelit Operacional në Shërbimin për Çështjet e 

Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Punëve të Brendshme” me gradën “Drejtues i 

Shërbimit”. Të drejtat administrative e financiare i fillojnë me nënshkrimin e kontratës 

individuale të punës më datë 04.03.2019. 

- Kontratë individuale e punës nr.***, datë 01.03.2019, e lidhur më datën 04.03.2019, 

ndërmjet Drejtorit të Përgjithshëm të SHÇBA dhe subjektit të vlerësimit. 

14. Në përfundim, trupi vlerësues, konstaton se pretendimi i ngritur në faqen zyrtare të 

Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit nuk qëndron.  

 

Konkluzione për vlerësimin e aftësive profesionale 

 

1. Në përfundim të vlerësimit, në lidhje me aftësitë profesionale të subjektit të vlerësimit, z. Arben 

Caka, trupi vlerësues konkludon se subjekti ka aftësi në zbatim të përshkrimeve të punës të 

përcaktuara për funksionin që mban, gjatë punës së tij respekton liritë dhe të drejtat e njeriut, 

është i frytshëm dhe efektiv në masë të pranueshme.  

 

2. Trupi vlerësues gjykon se subjekti i vlerësimit, z. Arben Caka, ka arritur një nivel të 

mjaftueshëm në vlerësimin e aftësive profesionale, sipas parashikimit të germës “c”, pika 1 e nenit 

60, të ligjit nr.12/2018, të ndryshuar.  

 

D. KONKLUZIONI PËRFUNDIMTAR  

 

Trupi vlerësues i Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, pasi u njoh me rrethanat e çështjes, bazuar 

në provat e administruara, raportin dhe rekomandimet e relatorit të çështjes, si dhe mori në 

shqyrtim të gjitha shpjegimet dhe provat e parashtruara nga subjekti i vlerësimit, konstaton se 
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subjekti ka burime financiare të ligjshme për të justifikuar pasurinë, ka nivel të besueshëm në 

kontrollin e figurës dhe nivel të mirë të aftësive profesionale për zbatimin e përshkrimeve të punës 

për funksionin që mban.  

PËR KËTO ARSYE, 

 

Trupi vlerësues i Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, bazuar në pikën 7, të nenit 56, të ligjit 

nr.12/2018, të ndryshuar, pasi u mblodh në dhomë këshillimi, në bazë të germës “a”, “b”, “c” të 

pikës 1 të nenit 60, 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,  

 

V E N D O S I: 

 

1. Konfirmimin në detyrë të subjektit të vlerësimit, z. Arben Caka, me funksion Drejtor i Drejtorisë 

Rajonale të SHÇBA-së Tiranë. 

 

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 gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative.  

 

Ky vendim u shpall në Tiranë, në datën 2.06.2020.  

 

ANËTARËT E TRUPIT VLERËSUES 

 

Adriana Meko 

Kryesuese 

Marjeta Gjelaj                Arta Lleshi 

     Relator               Anëtar 

 

 


