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REPUBLIKA E SHQIPERISË 

 
KOMISIONI I JASHTËM I VLERËSIMIT 

 
Nr. 30 /189Prot.                                                                                Tiranë më 04.06.2020 

 
VENDIM 

 
Nr.20, datë 02.06.2020 

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

 
Arta Lleshi            Kryesuese 

Adriana Meko      Relatore 

Nertila Sadedini   Anëtare 

asistuar nga anëtarët e sekretariatit teknik, Gëzim Selmani, më datë 2 qershor 2020, ora 10:30, 
në Tiranë, në Pallatin e Koncerteve, zhvilloi seancën dëgjimore publike për çështjen që i 

përket: 
 
 
 
 

SUBJEKTIT TË VLERËSIMIT:               Lutfi     Haxhi     Minxhozi,     i     datëlindjes 
23/03/1966, me funksion “Drejtor i Drejtorisë 
për   Krimin   Ekonomik   dhe   Financiar”,   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.
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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, 

Adriana Meko, mori në shqyrtim dhe analizoi shpjegimet dhe provat shkresore të paraqitura 

nga subjekti i vlerësimit, dëgjoi subjektin e vlerësimit Lutfi Minxhozi, i cili në seancë dëgjimore 

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

 
VËREN: 

I.   RRETHANAT E ÇËSHTJES 

1.   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 dhe 

Shërbimit  për  Çështjet  e  Brendshme  dhe  Ankesat  në  Ministrinë  e  Brendshme",  i 

ndryshuar. 
2.   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 
Lutfi  Haxhi Minxhozi është subjekt i vlerësimit kalimtar nga Komisioni i Jashtëm i 

Vlerësimit, për shkak të funksionit të tij, në datën e zhvillimit të shortit 3.6.2019, si “Drejtor 

i Drejtorisë për Krimin Ekonomik dhe Financiar në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë 

së Shtetit”. 

3.   Subjekti i vlerësimit, Lutfi Minxhozi, 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”. 
4.   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 Adriana 
Meko - Relatore, Bledar Ilia - Kryesues dhe Nertila Sadedini - Anëtar. 

5.   Trupa  e  vlerësimit  në përputhje  me  Ligjin  12/2018,  i  ndryshuar  si  edhe  në  bazë  të 
Rregullores së Brendshme të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit miratuar me Vendimin 
nr.17,  datë  31.5.2019  “Për  Hapat  Proceduriale  të  Unifikuar  gjatë  Vlerësimit  të 
Subjekteve nga Trupa e Vlerësimit”, me Vendimin nr.1, datë 17.6.2019, vendosi fillimin e 
hetimit kryesisht për subjektin e vlerësimit Lutfi Haxhi Minxhozi. 

6.   Relatori  i  çështjes,  Adriana  Meko,  nëpërmjet  komunikimit  elektronik  zyrtar  datë 
19.6.2019 ka njoftuar subjektin e vlerësimit për fillimin e procesit të vlerësimit kalimtar, 

dhe i ka bërë të njohur përbërjen 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. 
7.   Me shkresën nr.****, dt. 04.11.2019 është njoftuar zëvendësimi i anëtarit Bledar Ilia me 

anëtaren Arta Lleshi,  njoftim i cili i është  bërë  me  dije edhe subjektit  të  vlerësimit 
nëpërmjet postës elektronike. Në zbatim të  legjislacionit në fuqi mbi parandalimin e 
konfliktit të interesit, u deklarua mospasja e konfliktit të interesit edhe për anëtaren e re të 
trupës së vlerësimit znj. Arta Lleshi. 

8.   Subjekti i vlerësimit ka dorëzuar deklaratën për konfliktin e interesit në KJV në datën 
24.6.2019 duke shprehur se nuk është në kushtet e konfliktit të interesit me asnjë nga 

anëtarët e trupës së vlerësimit, dhe në datë 18.11.2019 për anëtaren e re znj. Arta Lleshi.
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9.   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. 

10. 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. 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. 

11. 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, 

-    Formulari i Vetëvlerësimit Profesional, 

-    Dokumentacion bashkëlidhur deklaratave për të justifikuar deklarimet, 

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

private në përputhje me Ligjin nr.12/2018, i ndryshuar. 

-    provat dhe shpjegimet me shkrim të subjektit të vlerësimit. 

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

procesit të vlerësimit. 

12. Trupa e vlerësimit, në datën 28.05.2020, 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 nevojshëm për përfundimin e hetimit kryesisht për subjektin e vlerësimit 

Lutfi Minxhozi, vendosi; 

a)   Të mbyllë hetimin kryesisht për subjektin e vlerësimit Lutfi Minxhozi; 

b)  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; 

c)  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 10 ditësh 

për t’u njohur me dosjen dhe për të paraqitur shpjegime. 

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

kuptim të nenit 3, pika 11, nenit 5 të 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. 

14. Në datën 29.05.2020, trupa e vlerësimit, njoftoi subjektin e vlerësimit për zhvillimin e 

seancës dëgjimore në datën 1 Qershor 2020, ora 10:30, 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 

 
15. Seanca dëgjimore për subjektin e vlerësimit Lutfi Minxhozi, u zhvillua në përputhje me 

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

Administrative.
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16. Subjekti i vlerësimit kishte zgjedhur të përfaqësohet vetëm në këtë seance, pa mbrojtës 

ligjor.  Në  fund  të  seancës  dëgjimore  datë  01.06.2020,  subjekti  i  vlerësimit,  Lutfi 

Minxhozi kërkoi konfirmimin në detyrë. Më datën 02.06.2020, Trupa e vlerësimit shpalli 

vendimin. 

 
III. QËNDRIMI I SUBJEKTIT TË VLERËSIMIT 

 
17. 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. 

18. Subjekti  i  vlerësimit  Lutfi  Minxhozi  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 hetimit. 

 
IV - VLERËSIMI KALIMTAR 

IV-A. VLERËSIMI I PASURISË 

19. 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 me të. 

20. 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”, i ndryshuar, subjekti i vlerësimit Lutfi 

Minxhozi ka dorëzuar deklaratën e pasurisë. Formulari i Pasurisë ka nr.*** index, viti 

2018. 

21. Procedurat e deklarimit të pasurisë kryhen sipas përcaktimeve të neneve 32 dhe 33, ndërsa 

vlerësimi i pasurisë nga trupa e vlerësimit kryhet sipas përcaktimeve të nenit 34 të ligjit 

12/2018, i ndryshuar. 

22. 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 kryer verifikime në 

të gjitha institucionet apo personat juridikë, publikë apo privatë. 

23. 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 subjektit për burimin e të ardhurave, mbulimin e shpenzimeve dhe të 

detyrimeve financiare. 

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; 

-   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 ligjshme; 

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

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

rasteve të konfliktit të interesit. 
24. Subjekti i vlerësimit ka deklaruar në deklaratën e pasurisë në zbatim të Ligjit nr 12/2018, i 

ndryshuar, si vijon:
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1. Apartament 116.7 m2, ZVRPP Tiranë, ZK 8270, nr. pasurisë */*** +***, vol.**, faqe 

**,  në bashkëpronësi të Lutfi e Mandeta Minxhozi, adresa e mëparshme “Komuna e 

Parisit”, pallatet “Lura”, kulla *, ap. **. Adresa e re zyrtare: rruga “Osman Myderrizi”, 

pallati *, hyrja *, apartamenti **, Tiranë. Prenotuar fillimisht me kontratë sipërmarrje e datës 

30.08.2000, ndërmjet sipërmarrësit firma “L***” sh.p.k. dhe porositësit Lutfi e Mandeta 

Minxhozi. Vlera 37.344 usd. Pjesa në %, 100 %. 

 
a. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për vërtetimin e faktit administroi: 

 
1.1 deklaratën e pasurisë; 

1.2 provat shkresore/dokumente të vëna në dispozicion nga institucionet/organet publike dhe 

private në përputhje me Ligjin nr.12/2018, i ndryshuar; 
1.3 dokumentacionin e paraqitur në deklarimet e subjektit dhënë Komisionit si përgjigje të 
pyetjeve të dërguara nëpërmjet postës elektronike1. 

 
b. Arsyetimi ligjor dhe analiza e provave në zbatim të Ligjit. 

 
1.4  Nga  hetimi  administrativ  për  pasurinë  e  paluajtshme  të  subjektit  të  vlerësimit 

“Apartament banimi 116.7 m2”, ndodhur në Tiranë (rruga “Osman Myderrizi”), në lidhje me 

ekzistencën e pasurisë konfirmohet kontrata e shitblerjes, Dhoma e Noterëve Tiranë, rep. 

nr.****, kol. nr.****, datë 28.12.2011, para noteres A.M., ndërmjet shitësit "****" shpk dhe 

blerësve Mandeta e Lutfi Minxhozi, regjistruar në ZVRPP Tiranë dhe lëshuar certifikatë për 
 

 
1 1. Certifikatë për vërtetim pronësie nr. ******, datë 20.12.2011, lëshuar nga ZVRPP Tiranë, për pasurinë me nr. */***+*- 

**, vol. **, faqe **, ZK ****, në emër të Lutfi e Mandeta Minxhozi, së bashku me kartelën e pasurisë dhe planimetrinë e 

apartamentit; 2. Kontratë sipërmarrje e datës 30.8.2000, ndërmjet firmës "L***" shpk dhe Lutfi e Mandeta Minxhozit, 

shoqëruar me vendimin e KKRT nr.***, datë 22.6.2000, me planimetrinë e vendosjes së objektit dhe me planimetrinë e katit; 

3. Mandat pagese nr.**, datë 30.8.2000, lëshuar nga "L***" shpk, për kryerjen e pagesës prej 12.000 usd, nga Lutfi 

Minxhozi; 4. Kontratë kredie bankare, Dhoma e Noterisë Tiranë, rep.nr.**** kol. nr.***, datë 21.6.2003, para noteres V. S., 

ndërmjet kredidhënësit ABA dhe kredimarrësit Lutfi Minxhozi e bashkëkredimarrës, Mandeta Minxhozi, për shumën 35.000 

usd; 5. Kontratë shitblerje, Dhoma e Noterëve Tiranë, rep. nr.****, kol. nr.****, datë 28.12.2011, para noteres A.M., 

ndërmjet shitësit "L***" shpk dhe blerësve Mandeta e Lutfi Minxhozi, për pasurinë apartament me sip. 116,7 m2; 6. Mandat 

arkëtimi nr.***, datë 28.12.2011, pranë arkës së firmës "L***" shpk, për vlerën 610 euro, pagesë përfundimtare, likuiduar 

nga Lutfi Minxhozi; 7. Kopje e mandatit të pagesës për likuidimin e kredisë nga paradhënia e shitjes së shtëpisë së prindërve 

të bashkëshortes, datë 19.1.2011; 8.VKM 593, datë 22.12.1997 "Për zbatimin e ligjit 7599, datë 2.9.1992 "Për Kodin 

Doganor""; 9.VKM nr. 598, datë 22.12.1997 "Për administrimin dhe shitjen e mallrave të konfiskuara"; 10. Urdhër të Ministrit 

të Rendit Publik nr.***/*, datë 26.12.2000, nëpërmjet të cilit është shpërblyer me 307.176 lekë; 11. Urdhër të Ministrit të 

Rendit Publik nr.****, datë 7.12.1999, nëpërmjet të cilit është shpërblyer në shumën 690.000 lekë; 12. Urdhër të Ministrit të 

Rendit Publik nr.***, datë 24.7.2000, nëpërmjet të cilit është shpërblyer me 1.100.000 lekë; 13. Mandat i Bankës Amerikane 

të Shqipërisë, datë 14 korrik 2003, për kalimin nga llogaria e Lutfi Minxhozit në llogarinë e "L***" shpk, të shumës prej 22.400 

usd; 14. Certifikatë për vërtetimin e pronësise, lëshuar nga ZRPP Tiranë, datë 5.4.2003, për pasurinë me nr. */**+*-**, volumi 

*, faqe **, ZK ****, në emër të A.M. dhe P.M., për apartament me sip. 72 m2, në rr. "Myslym Shyri", pallati  **, shkalla  *, 

kati  *, ap.**; 15.  Kontratë hipotekimi Dhoma  e Noterisë Tiranë rep. nr.****,  kol. nr.***, datë 

21.6.2003, para noteres V.S., ndërmjet hipotekuesit A.M. dhe P.M. dhe përfituesit ABA, ku vendoset apartamenti 72 m2, në 

rr. "Myslym Shyri", si garanci për huanë 35.000 usd; 16.Kontratë dorëzanie, Dhoma e Noterëve Tiranë, rep.nr.****, kol. 

nr.***, datë 21.6.2003, para noteres V.S., ndërmjet përfituesit ABA dhe dorëzanëve P.M. dhe A.M., për vendosjen e 

hipotekës së apartamentit 72 m2, në rr. "Myslym Shyri", si garanci për kalimin e shumës 35.000 usd, tek Lutfi Minxhozi; 17. 

Kërkesë për informacion nr.**** Prot., datë 20.4.2018, drejtuar arkivit të MB; 18. Deklaratë noteriale nr.***rep., nr.**** 

kol., datë 7.12.2015, me  RFZ Bank,  për lirimin  e  kolateralit; 18.  Kontratë noteriale, nr.****  rep., nr.****  kol., datë 

30.8.2016, para noteres M. S., për kredinë 5.950.000 lekë ndërmjet RFZ Bank dhe Lutfi e Mandeta Minxhozi; 19. Kontratë e 

kredisë nr.****rep., nr.****kol., datë 27.6.2011, para noteres A. M., Dhoma e Noterisë, Tiranë, me kreditues RFZ Bank dhe 

kredimarrës Lutfi e Mandeta Minxhozi. Hipotekues A.M. e P.M., shoqëruar me dokumente pronësie të apartamentit me sip. 

54 m2, në rruga "Muhamet Gjollesha", Tiranë; 20. Kopje e kontratës së shitblerjes së apartamentit në rruga "Myslym Shyri", 

në emër të A.M. e P.M., datë 27.1.2011, për shitjen e apartamentit në shumën 67.000 euro; 21. Kontratë shitblerje ndërmjet 

A.M. e P.M. dhe shitësve të apartamentit në rrugën"Muhamet Gjollesha"; 22. Deklaratë noteriale nr.***rep., nr.****kol., 

datë 7.12.2015, e RFZ Bank, për lirimin e kolateralit.
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vërtetim pronësie për pasurinë me nr. */***+*-**, vol.**, faqe **, ZK ****2. Vlera e 

përgjithshme e apartamentit është 37.344 usd. Agjencia Shtetërore e Kadastrës Tiranë, me 

shkresat përcjellëse, konfirmon deklarimin e subjektit. OSHEE, UKT dhe Albtelecom, 

konfirmojnë shërbimet për energjinë, ujësjellësin dhe telefoninë fikse në emër të subjektit3. 

 
1.5 Në lidhje me burimin e krijimit subjekti i vlerësimit ka deklaruar si burim kursime nga pagat 

dhe kontratë kredie bankare, Dhoma e Noterisë Tiranë, rep.nr.****, kol.nr.***, datë 

21.6.2003, para noteres V.S., ndërmjet kredidhënësit ABA dhe kredimarrësit Lutfi Minxhozi 

e bashkëkredimarrës, Mandeta Minxhozi, për shumën 35.000 usd; kontratë dorëzanie, Dhoma 

e Noterëve  Tiranë,  rep.nr.****,  kol.  nr.***,  datë  21.6.2003,  para noteres V.S.,  ndërmjet 

përfituesit ABA dhe dorëzanëve P.M. dhe A.M., për vendosjen e hipotekës së apartamentit 72 

m2, në rr. "Myslym Shyri", si garanci për kalimin e shumës 35.000 usd, tek Lutfi Minxhozi. 

Subjekti, gjatë procesit ka dorëzuar në protokoll, dokumentacion ligjor, lidhur me burimin e 

krijimit të të ardhurave, nga ku rezulton se është me tepricë të ardhurash për shumën 435.624 

lekë, në gusht 2000, kur ka paguar paradhënien prej 12.000 usd, për blerjen e apartamentit. 

 
1.6 Komisioni pasi shqyrtoi dhe analizoi provat e administruara nga subjekti i vlerësimit dhe 

ato të administruara gjatë hetimit administrativ, arriti në përfundimin se subjekti ka bërë 

deklarim të saktë dhe në përputhje me ligjin si dhe provohet me dokumentacion ligjor 

mjaftueshmëria e burimeve financiare që kanë shërbyer si burim për blerjen e pasurisë së 

paluajtshme. 

 
2. Tokë arë/truall me sipërfaqe 12.000 m2, sipas Aktit të Marrjes së Tokës në Pronësi, me 

numër regjistri akti ***, datë 09.12.1997, në mbështetje të ligjit 7501, datë 19.07.1991 të 

familjes me kryefamiljar Haxhi Minxhozi (me trashëgimi) dhe sipas certifikatës familjare 

të vitit 1991, me përbërës Nafije Elez Minxhozi e Lutfi Haxhi Minxhozi, fshati Bushnesh 

(Drojë) rrethi Krujë, ndarë nga Komisioni i Ndarjes së Tokës në fshat dhe përfaqësues i rrethit 

Krujë, AMTP ***, datë 09.12.1997. Me certifikatë të pronësisë Zyra e Regjistrimit të 

Pasurive të Paluajtshme, Krujë me nr.*******, numri i pasurisë */**, ZK ****, volumi 

*, faqe ***. 

 
a. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për vërtetimin e faktit administroi: 

 
2.1 deklaratën e pasurisë; 
2.2 dokumentacionin e paraqitur në deklarimet e subjektit dhënë Komisionit si përgjigje të 
pyetjeve të dërguara nëpërmjet postës elektronike4. 

 
2 ASHK me shkresë nr.****/* prot., datë 4.10.2019, konfirmon pasuri nr.*/***+*-**, vol. **, faqe **, ZK ****, në adresën, 

rruga “Komuna e Parisit”, hyrja *, apartamenti **, Tiranë, në pronësi të Lutfi dhe Mandeta Minxhozi, me sip.116.70 m2. 
3  UKT me shkresë me nr. ****/* prot., informon se subjekti është abonent me kontratë furnizimi Nr.******-*, në Tiranë; 
2.OSHEE me shkresë nr. *****/* prot., informon se subjekti është abonent me kontratë furnizimi Nr. TR**************, 
në Tiranë. 

 

4 1. Vërtetim nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore, Krujë, me nr. prot. ****, datë 3.10.2019, shoqëruar 

me kopje të Aktit të Marrjes së Tokës në Pronësi, me nr. ***, datë 5.12.1997; 2. Kopje të Aktit të Marrjes së Tokës në Pronësi, 

me nr. ***, datë 5.12.1997, planit të rilevimit, kopje të faturave bankare të pagesës së taksave, kopje të njoftimit mbi detyrimin, 

vërtetimeve të pagesës së taksave dhe mandateve të arkëtimit; 3. Vërtetim lëshuar nga M. K., kryeplaku i fshatit Drojë, i datës 

15.10.2019; 4. Vendim i Gjykatës së rrethit Gjyqësor Tiranë, nr.***** akti dhe nr. **** vendimi, për lëshimin e dëshmisë së 

trashëgimisë; 5. Kontratë dhurimi të pasurisë së paluajtshme, tokë arë me akt noterial, Dhoma e Noterisë, Tiranë, nr.*** rep., 

nr.**** kol., datë 21.10.2018, para noteres M.Ll.; 6.Kontratë noteriale shitje, Dhoma e Noterisë Tiranë, para noterit I.M., 

nr.**** rep., nr.**** kol., datë 6.5.2019, ndërmjet shitësve K.H. dhe M.H., në prani të vajzës L.Gj. dhe blerësve, Lutfi e 

Mandeta Minxhozi, për 4.000 m2 tokë arë, blerë me vlerën 800.000 lekë. Bashkëlidhur mandati i pagesës, nëpërmjet Credins 

Bank, datë 6.5.2019, kopje e faturave të pagesës së taksave dhe tarifave shtesë, kopje e kontratës së kredisë marrë në 

BKT, datë 19.2.2019, në shumën 2.000.000 lekë; 7.Certifikatë për vërtetimin e pronësisë, për sip. 4.000 m2 tokë, pasuria */*, 

Z.K. ****, vol. *, faqe **, bashkë me hartën e kësaj pasurie.
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b. Arsyetimi ligjor dhe analiza e provave në zbatim të Ligjit. 

 
2.3 Nga hetimi administrativ për pasurinë e paluajtshme të subjektit të vlerësimit “Tokë arë” 

me  nr.pasurie  ***/**,  me  sipërfaqe  12.000  m2,  ndodhur  në  zonën  kadastrale  ****”, 

Bushnesh (Drojë), Krujë, në lidhje me ekzistencën e pasurisë është lëshuar vërtetim nga 

Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore, Krujë, me nr. prot. ****, datë 3.10.2019, 

shoqëruar me kopje të Aktit të Marrjes së Tokës në Pronësi, me nr. ***, datë 5.12.1997; 

Certifikatë për vërtetimin e pronësisë, për sip. 4.000 m2 tokë, pasuria */*  Z.K. ****, vol. *, 

faqe **, bashkë me hartën e kësaj pasurie, si dhe konfirmohet shlyerja e pagesës së taksave 

nëpërmjet kopjeve të madat arkëtimeve. 

 
2.4  Në  lidhje  me  burimin  e  krijimit  subjekti  i  vlerësimit  ka  depozituar  në  protokoll, 

dokumentacion ligjor dhe shpjegime lidhur me origjinën e pasurisë. Sipas shpjegimeve të 

marra nga subjekti dhe dokumentacionit ligjor të depozituar, origjina e pasurisë së mësipërme 

është Akti i Marrjes së Tokës në Pronësi nr.**, lëshuar në bazë të Ligjit nr.7501/1991, i 

ndryshuar, përfituar nga kryefamiljari Haxhi Minxhozi, si përfaqësues i familjes bujqësore 

dhe kaluar me trashëgimi ligjore tek përfituesit ose në cilësinë e bashkëpjesëtarëve të familjes 

bujqësore. Nga dokumentacioni ligjor i depozituar nga subjekti, konfirmohet se për një pjesë 

të pasurisë me sipërfaqe 4.000 m2,  blerë në datën 6.5.2019 është lëshuar certifikatë për 

vërtetimin e pronësisë nga Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Krujë. 

Komisionit i është vendosur në dispozicion nga ana e subjektit, dokumentacioni provues për 

origjinën  e  pasurisë  dhe  veprimet  me  të,  si  pasojë  e  lëshimit  të  trashëgimive  ligjore. 

Konkretisht, janë depozituar në cilësinë e dokumentacionit provues: 1. Kopje e dokumentit 

AMTP  nr.***,  datë  05.12.1997,  në  emër të  Haxhi  Minxhozi;  2.  Vërtetim  nga  Agjencia 

Shtetërore  e  Kadastrës,  Drejtoria  Vendore,  Krujë,  me  nr.  prot.  ****,  datë  3.10.2019, 

shoqëruar me kopje të Aktit të Marrjes së Tokës në Pronësi, me nr. ***, datë 5.12.1997; 3. 

Vërtetim  lëshuar  nga  M.K.,  kryeplaku  i  fshatit  Drojë,  i  datës  15.10.2019;  4.  Vendim  i 

Gjykatës  së  rrethit  Gjyqësor  Tiranë,  nr.***** akti  dhe  nr.****  vendimi,  për lëshimin e 

dëshmisë së trashëgimisë; 5. Kontratë dhurimi të pasurisë së paluajtshme, tokë arë me akt 

noterial, Dhoma e Noterisë, Tiranë, nr.*** rep., nr.**** kol., datë 21.10.2018, para noteres 

M.Ll.  Bashkëlidhur  certifikatë  pronësie,  hartë  e  pasurisë,  kartelë  e  pasurisë,  certifikatë 

familjare, karta të identitetit; 6. Kontratë noteriale shitje, Dhoma e Noterisë Tiranë, para 

noterit I.M., nr.**** rep., nr.**** kol., datë 6.5.2019, ndërmjet shitësve K.H. dhe M.H., në 

prani të vajzës L.Gj. dhe blerësve, Lutfi e Mandeta Minxhozi, për 4.000 m2 tokë arë, blerë 

me vlerën 800.000 lekë; 7. Certifikatë për vërtetimin e pronësisë, për sip. 4.000 m2 tokë, 

pasuria */*, Z.K. ****, vol.*, faqe **, bashkë me hartën e kësaj pasurie. 

 
2.5 Komisioni, pasi shqyrtoi dhe analizoi provat e administruara nga subjekti i vlerësimit dhe 

ato të administruara gjatë hetimit administrativ, arriti në përfundimin se subjekti ka bërë 

deklarim të saktë dhe në përputhje me ligjin. 

 
3. Godinë  banimi  1  kat,  118.78  m2,  në  fshatin  Bushnesh  (Drojë),  Mamurras,  Kurbin, 

Bashkia Lezhë, në pronësi të Lutfi e Mandeta Minxhozi, ZK ****, numri i pasurisë */***, 

sipërfaqe e parcelës ndërtimore 356 m2. Leje legalizimi për godinë 1 kat, nr. *********, datë 
27.07.2017, certifikatë për vërtetim pronësie nr.****, datë 10.03.2014, numri i pasurisë */**, 
volumi *, faqe ***.Vlera 3.000.000 lekë.
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a. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për vërtetimin e faktit administroi: 
 
3.1 deklaratën e pasurisë5; 

3.2 provat shkresore/dokumente të vëna në dispozicion nga institucionet/organet publike dhe 

private në përputhje me Ligjin nr.12/2018, i ndryshuar; 
3.2 dokumentacionin e paraqitur në deklarimet e subjektit dhënë Komisionit si përgjigje të 
pyetjeve të dërguara nëpërmjet postës elektronike6. 

 
b. Arsyetimi ligjor dhe analiza e provave në zbatim të Ligjit. 

 
3.3 Nga hetimi administrativ për pasurinë e paluajtshme të subjektit të vlerësimit “Godinë 

banimi 1-katëshe, 118.78 m2”, ndodhur në fshatin Bushnesh (Drojë). Mamurras, Kurbin, në 

lidhje me ekzistencën e pasurisë konfirmohet:   1. Akt Marrëveshja e Dhomës së Noterisë 

Tiranë, noter D. Gj., nr.*** rep, nr. ***/* kol, datë 23.04.2016, për shitblerjen e ndërtesës 

108 m2, ndërtuar nga shitësi B.M. dhe blerësi Lutfi e Mandeta Minxhozi mbi parcelën nr.*/** 

pasurie, vol.*, fq.***, ZK ****, Bushnesh, Krujë, mbi pronësinë e shtetasit Lutfi Minxhozi. 

Kësti i parë 500.000 lekë paguhet në prani të noterit, kësti i dytë 2.500.000 lekë, do t’i 

paguhet brenda një viti nga nënshkrimi i kësaj kontrate. Burimi i pagesës së këstit të parë 
500.000 lekë është nga gjendja e kursimeve. 2. Akt Marrëveshje, Dhoma e Noterisë, Tiranë 
para noter D. Gj., nr.*** rep., nr.***/* kol., datë 6.9.2016 në vijim të marrëveshjes nr.*** 
rep., nr.***/* kol., datë 23.4.2016 ndërmjet palëve shitëse B.M. dhe Lutfi e Mandeta Minxhozi, 
për pagesën e shumës 2.000.000 lekë të reja, me një diferencë të mbetur prej 
500.000 lekë të reja, me qëllim shlyerjen e detyrimeve që mund të rëndojnë mbi objektin e 
ndërtuar. Pagesa e vlerës 2.000.000 lekë, u bë para noterit. Burimi i të ardhurave është nga 
kredia hipotekore. Kontrata e kredisë bankare me hipotekë, Dhoma e Noterisë Tiranë, nr. 
**** rep., **** kol, datë 30.08.2016, para noteres M. S., nga kredidhënësi RFZ Bank dhe 
kredimarrësi Lutfi e Mandeta Minxhozi.   3. Deklaratë noteriale, Dhoma e Noterisë Tiranë, 
para noter D. Gj., nr.*** rep, nr.***/* kol, datë 01.12.2016, referuar Akt-Marrëveshjes nr.*** 
rep., nr.***/* kol, datë 23.04.2016 dhe Akt Marrëveshjes, nr.***/* kol, datë 06.09.2016, 
ndërmjet Lutfi e Mandeta Minxhozi, të cilët kanë përfituar investimin e kryer nga shitësi 
B.M. në një ndërtesë rreth 108 m2, të ndërtuar mbi parcelën me nr.*/**, vol *, fq.***, ZK 
**** me adresë, Bushnesh, Krujë, regjistruar në emër të shtetasit Lutfi Minxhozi, kësti i parë 
500.000 lekë është paguar më datë 23.4.2016; 2.000.000 lekë, janë paguar në datë 06.09.2016 

dhe më datë 01.12.2016, me nënshkrimin e kësaj deklarate, është paguar pjesa e mbetur 

500.000 lekë. Burimi është kredia hipotekore tek RFZ Bank. 4. Leje legalizimi nr.*******, 
 

 
 

5  Akt Marrëveshje, Dhoma e Noterisë Tiranë, noter D.Gj., nr.*** rep, nr. ***/* kol, datë 23.04.2016, për shitblerjen e 

ndërtesës 108 m2, ndërtuar nga shitësi B.M. dhe blerësi Lutfi e Mandeta Minxhozi mbi parcelën nr.*/** pasurisë vol.*, fq. 
***, ZK ****, Bushnesh, Krujë, mbi pronësinë e shtetasit Lutfi Minxhozi; Akt Marrëveshje, Dhoma e Noterisë, Tiranë para 
noter D.Gj, nr.*** rep., nr.***/* kol., datë 6.9.2016 në vijim të marrëveshjes nr. *** rep., nr.***/* kol.; Deklaratë noteriale, 
Dhoma e Noterisë Tiranë, para noter D.Gj., nr. **** rep, nr. ***/* kol, datë 01.12.2016, referuar Akt-Marrëveshjes nr. *** 
rep., nr. ***/* kol, datë 23.04.2016 dhe Akt Marrëveshjes, nr. ***/ * kol, datë 06.09.2016. 

 

6  1.Deklaratë noteriale nr.*** rep., nr.***/* kol., datë 23.4.2016, para noterit D.Gj., Dhoma e Noterisë, Tiranë; 2.Akt 

marrëveshje nr.*** rep., nr.*** kol., datë 23.4.2016, para noterit D.Gj., Dhoma e Noterisë, Tiranë; 3.Deklaratë noteriale nr.*** 

rep., nr.*** kol., datë 22.6.2016, Dhoma e Noterisë Laç, para noterit K. M.; 4.Akt marrëveshje nr.*** rep., nr. ***/* kol., datë 

26.9.2016, para noterit D. Gj., Dhoma e Noterisë, Tiranë; 5.Mandat i tërheqjes nga llogaria e Lutfi Minxhozit, nr.********** 

e datës 6.9.2016, në RFZ Bank, i vlerës 2.000.000 lekë, me burim kredinë dhe ju paguan B. M., para noterit; 

6.Deklaratë  noteriale  nr.****  rep.,  nr.***/*  kol.,  e  datës  1.12.2016,  para  noterit  D.  Gj.,  Dhoma  e  Noterisë,  Tiranë; 

7.Certifikatë pronësie për pasurisë */** vol.*, faqe ***, ZK **** Krujë, në emër të Lutfi e Mandeta Minxhozi; 8.Leje legalizimi 

nr.*******, datë 21.7.2017, shoqëruar me gen plan, për pasurinë me nr. */***, në emër të Lutfi e Mandeta Minxhozi; 

9.Vërtetim i M.K., kryeplak i fshatit, Drojë, Bashkia Kurbin; 10.AMTP me nr. rregjistri ***, datë 9.12.1997, për 

12.000 m2 tokë arë në fshatin Bushnesh, Krujë; 11. Akt Marrëveshje e Dhjetorit 2011, ndërmjet shitësit Sh.B. dhe B.M.; 12. 

Fotografi të godinës para legalizimit; 13. Harta treguese e regjistrimit të kësaj pasurie, pronë e familjes Minxhozi.
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datë 21.7.2017, shoqëruar me gen plan, për pasurinë me nr.*/***, në emër të Lutfi e Mandeta 

Minxhozi. 

 
3.4 Nga korrespondenca me institucionet ligjzbatuese dhe komunikimi me subjektin e 

vlerësimit është administruar dokumentacioni justifikues. Komisioni, bazuar në provat e 

administruara, konstaton se është lëshuar “Leje legalizimi” nr.******, dt.21.07.2017 në emër 

të Lutfi e Mandeta Minxhozi. 

 
3.5 Në lidhje me burimin e krijimit subjekti i vlerësimit ka depozituar në protokoll, 
dokumentacion justifikues dhe shpjegime lidhur me origjinën e pasurisë7. 
Subjekti ka sqaruar se objekti “godinë 1-katëshe” në fshatin Bushnesh (Drojë) është ndërtuar 
nga B.M., në tokën e subjektit. Me qëllim shmangien e konflikteve dhe pasojave sociale është 

bërë blerja e këtij objekti me një vlerë të përgjithshme prej 3.000.000 lekësh, ku si burim 

kanë shërbyer kredi bankare dhe kursime. 

 
3.6 Komisioni pasi shqyrtoi dhe analizoi provat e administruara nga subjekti i vlerësimit8 dhe 

ato të administruara gjatë hetimit administrativ, arriti në përfundimin se subjekti ka bërë 

deklarim të saktë, në përputhje me ligjin dhe se disponon burime financiare të mbështetura 

me dokumentacion ligjor për blerjen e godinës 1-katëshe në Bushnesh (Drojë), Mamurras, 

Kurbin. 
 

 
 

IV-B   DEKLARIMI I TË ARDHURAVE 

ANGAZHIME DHE VEPRIMTARI PRIVATE DHE/OSE PUBLIKE 

 
1. Të ardhurat e deklaruara nga subjekti dhe personat e lidhur janë: 

 
 33.390.099 lekë.Të ardhura gjithsej nga paga, shpërblimet për punë të mirë dhe zbulime të 

rëndësishme, përfshi edhe ato sipas VKM 593, për kapjet e sekuestrimet e kontrabandës, 

paga në mision në Afganistan, paga e shpërblime gjatë gjithë periudhës 
29-vjeçare të punës, në pozicionet, Shef Plani Sektori Ishëm, NB Mamurras e Thumanë 
88-89, SHMB 89-89 Kursi i MES, inspektor DPK, DPQ Tiranë 90-98, Inspektor për 

Krimet në Ekonomi, Inspektor i Policisë Kriminale, Shef i Policisë Kriminale në 

Komisariatet 3, 2, 4, Tiranë, Shef Sektori për Krimet në Ekonomi në DPK 1998-2001, 

Drejtor i Bashkërendimit të Luftës Kundër Pastrimit të Parave, në MF 2001-2005, Shef 

Sektori për Krimet Ekonomike e Financiare në DPQ Tiranë, Kukës dhe Drejtorinë për 

Krimin e Organizuar dhe Krimet e Rënda, dhe OPGJ i Njësisë së Përbashkët Hetimore 

Tiranë, Specialist për Hetimin e Pastrimit të Parave, Specialist dhe Shef Sektori për 

Hetimin e Aseteve Kriminale, Shef Sektori për Hetimin e Krimeve Ekonomike e 

Financiare, Drejtor për Krimet Ekonomike e Financiare 2006-2018. 

Shuma e të ardhurave neto të krijuara 33.390.099 lekë. 

 
 15.250  euro  të  ardhura  nga  dietat  (165-175  euro/dita)  si  ekspert  në  Komitetin  e 

Ekspertëve  të  Zgjedhur  në  Këshillin  e  Europës,  për  vlerësimin  e  masave  kundër 

pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, për vendet e Europës Juglindore (PC- 

R-EV sot MONEYVAL CoE), në peridhën 2000-2005, në vitet 2008, 2009, 2012, 

2014, 2016, 2018, në 18 aktivitete 5 - ditore me dietë 165 euro dita, në 10 aktivitetet e 
 

 
7 1. Akt Marrëveshje, Dhoma e Noterisë Tiranë, noter D.Gj., nr.*** rep, nr. ***/* kol, datë 23.04.2016, për shitblerjen e 

ndërtesës 108 m2, ndërtuar nga shitësi B.M. dhe blerësi Lutfi e Mandeta Minxhozi; 2. Akt Marrëveshje, Dhoma e Noterisë, 

Tiranë para noter D. Gj., nr.*** rep., nr.***/* kol., datë 6.9.2016; 3. Deklaratë noteriale, Dhoma e Noterisë Tiranë, para 

noter D. Gj., nr. **** rep, nr. ***/* kol, datë 01.12.2016. 
8 Akt-marrëveshje  nr.*** rep, nr. ***/* kol; Deklaratë noteriale  nr. *** rep, ****/* kol.
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para dhe 175 euro dita, në 8 aktivitetet e fundit. Shuma e të ardhurave neto të krijuara 

15.250 euro. 

 12.845.831 lekë të ardhura neto nga paga, shpërblime dhe orët suplementare, part-time, 

konferenca shkencore, fondi i veçantë në llogaritë bankare të pagës së Dr. Mandeta 

Minxhozi (bashkëshortja e deklaruesit), pedagoge e brendshme në Fakultetin e Shkencave  

Sociale  të  Tiranës,  2009-2017.  Shuma  e  të  ardhurave  neto  të  krijuara 

12.845.831lekë. 

 2.070.740 lekë urdhërxhirimi i brendshëm i UT, për pagesën e pagave të pedagoges 

Mandeta Minxhozi, bashkëshortja e deklaruesit, paguar në llogarinë e pagës, në Bankën 

“Credins”, 2009-2017. 

 64.700 lekë, pagesë e Dr. Mandeta Minxhozi, bashkëshortja e deklaruesit, pedagoge e 

jashtme në universitetin “Fan Noli” të Korçës, në llogarinë bankare Fibank Albania, 

periudha 3.8.2015-31.12.2016. 

 11.700,45 lekë në llogarinë bankare të pagës së Dr. Mandeta Minxhozi (bashkëshortja e 

deklaruesit), pedagoge e jashtme tek universiteti “Marin Barleti”, Tiranë. 

 209.500 MKD (denarë maqedonas). Të ardhura nga puna e bashkëshortes znj. Mandeta 

Minxhozi, pedagoge e jashtme në Universitetin Shtetëror të Tetovës periudhën 2013- 

2015, paguar në Bankën Tregtare të Shkupit. 

 350.000 lekë, pagesa e Dr. Mandeta Minxhozi, Pedagoge e Jashtme në Universitetin 

Ndërkombëtar të Tiranës, periudha 2009-2012. 

 3.186 usd, të ardhura neto nga Mandeta Minxhozi, paga, si asistente e jashtme dhe 

përkthyese, 4 orë në ditë, 9 muaj pa ndërprerje, me pagesë 4 dollarë ora, në Ambasadën 

Norvegjeze në Tiranë e Mandeta Minxhozi (bashkëshortja e deklaruesit), viti 1999. 

 1.254.000 lekë, të ardhura, pensioni i Nafije Minxhozi, nëna e deklaruesit (5 vjet /100 lekë 

pensioni në muaj, 5 vjet /400 lekë pensioni në muaj, 15 vjet /6.500 lekë pensioni në muaj). 

 Person fizik, Marvi Minxhozi (personi i lidhur, djali i deklaruesit), aplikuar për NIUS me 

dt.02.02.2018. Çrregjistruar si në QKB me datë 08.02.2018. Po kërkonte të merrte me 

qira një ambjent për servis celularësh. 0 (zero) lekë. 

 
a.Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për vërtetimin e faktit administroi: 

 
2.1 deklaratën e pasurisë dhe dokumentacionin bashkëlidhur; 
2.2 provat shkresore/dokumente të vëna në dispozicion nga institucionet/organet publike dhe 
private në përputhje me Ligjin nr.12/2018, i ndryshuar9; 
2.3 dokumentacionin e paraqitur në deklarimet e subjektit dhënë Komisionit si përgjigje të 
pyetjeve të dërguara nëpërmjet postës elektronike10. 

 
b. Arsyetimi ligjor dhe analiza e provave në zbatim të Ligjit. 

 
 
 
 

 
9 1. RFZ Bank me shkresë nr. *****/* Prot., datë 9.7.2019, informon për hyrje në llogarinë e pagës së subjektit, në shumën 

13.620.910 lekë, për periudhën 14.4.2006 deri në 4.5.2018; 2. RFZ Bank me shkresë nr. *****/* prot., datë 9.7.2019, informon 

për hyrje në llogarinë e pagës së bashkëshortes së subjektit, Mandeta Minxhozi, në shumën 4.020.840 lekë, për periudhën 

16.3.2005 deri në 31.3.2017; 3. Credins Bank me shkresë nr. prot.*****/*, datë 8.11.2019, konfirmon derdhje në llogarinë e 

pagës së Mandeta Minxhozi, nga Fakulteti i Shkencave Sociale të Tiranës, për periudhën 2009 - 2017, në shumën rreth  

9.420.071 lekë, përfshirë këtu  edhe shumën  e derdhur nga Zyra Përmbarimore; 4.  Fibank me shkresë nr. **-*- 

*****/2019 prot., datë 5.7.2019, konfirmon hyrje në llogari rrjedhëse të Mandeta Minxhozi, të shumës 64.580 lekë, për 

periudhën 7.7.2015 – 3.1.2018. 

 
10 Vërtetime pagash dhe pasqyra bankare, që vërtetojnë shumën prej 33.390.099 lekë, të përfituara prej subjektit nga paga, 

shpërblime, dieta, nga viti 1988 deri në fund të prillit 2018.
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2.4 Nga hetimi administrativ për verifikimin e deklarimeve të subjektit mbi burimin dhe nivelin 

e të ardhurave, komisioni administroi përgjigjet e institucioneve përkatëse si dhe 

dokumentacion ligjor shtesë të depozituar nga subjekti. 

 
2.5 Komisioni pasi shqyrtoi dhe analizoi të dhënat e administruara nga subjekti i vlerësimit 

dhe ato të administruara gjatë hetimit administrativ, arriti në përfundimin se subjekti dhe 

personat e lidhur me të kanë burime të ligjshme të të ardhurave dhe kanë bërë deklarim të 

saktë dhe në përputhje me ligjin. 

 
IV-C   DEKLARIMI I SHPENZIMEVE 

 
1. Shpenzimet e deklaruara nga subjekti dhe personat e lidhur janë: 

 
  184.129 lekë, shpenzimet për vitin 2017, si pagesa: 

    23.752 lekë për ujë; 

    84.408 lekë për drita; 

    12.309 lekë Alb Telekom telefoni fiks +355 42******, + Internet, kanal televiziv 
Tring (janar – maj 2017). 

    15.660 lekë, 2.240 lekë/muaj (qershor – dhjetor 2017) Internet DIGICOM. 

 48.000 lekë telefon celular, nga 100 lekë oferta mujore për numrat e 4 pjesëtarëve të 
familjes, personat e lidhur. 

  37.750 lekë për udhëtime private në 3 vitet e fundit: 
  Pagesat 75.000 lekë pagesa për dy vitet e shkollës së djalit, M. Minxhozi, student në vitin e 

dytë Fakultetin Ekonomik në Universitetin Shtetëror të Tiranës. Pagesa e vitit të parë 

dhe të dytë, 35.000 lekë në vit. 

  499 euro, për blerje 5 kamera 2 MP, 1 DVR, I HDD i TB dhe kabllot. 

  3.500 euro, pagesa gjatë tre viteve e fundit, 2015, 2016, pagesa për shërbime dhe mbjellje të 

550 fidanëve frutorë, mbi pronën në fshatin Drojë, Mamurras, Kurbin. 

  1.200.000   lekë,   shpenzime   sistemime   prone,   oborri,   kangjella,   porta,   rrethim, 

meremetime, lyerje ndërtese, në fshatin Drojë, Mamurras, Kurbin. 

 
2. Në përfundim të analizës financiare dhe hetimit administrativ gjendet e provuar 
mjaftueshmëria e burimeve të ligjshme që justifikon shpenzimet e kryera dhe pasurinë e 
krijuar ndër vite nga  subjekti i vlerësimit dhe personat e lidhur me të.  Komisioni,  pasi 
shqyrtoi dhe analizoi të dhënat e administruara nga subjekti i vlerësimit11 dhe ato të 
administruara gjatë hetimit administrativ12, si dhe konfirmimet nga institucionet përkatëse 
shtetërore dhe private arriti në përfundimin se subjekti ka kryer deklarim të saktë dhe në 
përputhje me ligjin. 

 
 
 
 
 
 

 
11 1. Deklaratë noteriale e Mandeta Minxhozi, nr.*** rep., nr. **** kol., datë 12.11.2019, ku deklaron shumën e shpenzuar 

për punimet e kryera në sipërfaqen e tokës dhe shtëpinë që kanë në pronësi në fshatin Drojë; 2. Tabelë exel bashkëlidhur, e 

hartuar nga M. Minxhozi, për shpenzimet e kryera, të cilat kapin shumën 1.252.815 lekë. Kjo tabelë është shoqëruar me 

fatura blerje; 3. Fatura të pagesave të ndryshme, për shërbime që janë kryer gjatë viteve të sistemimit, mbjelljes së tokës dhe 

mobilimit të banesës. 
12 1. UKT me shkresë K-****/* prot., informon se subjekti është abonent me kontratë furnizimi Nr.******-*, në Tiranë; 2. 

OSHEE me shkresë nr. *****/* prot., informon se subjekti është abonent me kontratë furnizimi Nr. TR**************, në 

Tiranë; 3. RFZ Bank me shkresë nr.*****/* prot., datë 9.7.2019, konfirmon kredi në emër të Lutfi Minxhozi, në shumën 

1.100.000 lekë, disbursuar në datën 14.12.2017
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IV-D DETYRIME DHE MARRËDHËNIE FINANCIARE NDAJ PERSONAVE 

JURIDIKË DHE FIZIKË 
 
Subjekti i vlerësimit ka deklaruar në deklaratën e pasurisë në zbatim të Ligjit nr 12/2018, i 

ndryshuar, detyrimet financiare si vijon: 

 
1. 5.461.141,50 lekë. Kredi bankare nr. ****** All e përbashkët me bashkëshorten e 

deklaruesit Mandeta Minxhozi, marrë pranë RFZ Bank, me vlerë 5.950.000 lekë. Kontratë 

kredie bankare me hipotekë nr.**** rep., nr.**** kol. e datës 30.08.2016, para noteres M. 

S., Dhoma e Noterisë Tiranë. Qëllimi i kredisë, mbyllja e kredisë së apartamentit dhe 

vendosja si kolateral, blerje e godinës banimit dhe meremetimi i saj, në fshatin Drojë, 

Mamurras, Kurbin, Bashkia Lezhë. Afati i shlyerjes 31.01.2031. Shuma e detyrimit 

financiar që ka mbetur e pashlyer deri në datën e deklarimit: 5.461.141,50 lekë. 

2.   71.320,00 lekë nga kredia me afat,  nr.****** All, e përbashkët me bashkëshorten e 

deklaruesit Dr. Mandeta Minxozi, disbursuar nga RFZ Bank, më datë 27.06.2017, me vlerën  

106.980,00  lekë.  Kredi  me  qëllim  blerje  pajisje  shtëpiake.  Afati  i  shlyerjes 
27.06.2019.  Shuma  e  detyrimit  financiar  që  ka  mbetur  e  pashlyer  deri  në  datën  e 
deklarimit: 71.320,00 lekë. 

3. 1.072.317,80 lekë, kredi konsumatore nr. ******, tek RFZ Bank, e përbashkët me 
bashkëshorten e deklaruesit Dr. Mandeta Minxhozi, me afat shtatë vjet, disbursuar me 
datë 14.12.2017. Shuma e detyrimit financiar që ka mbetur e pashlyer deri në datën e 
deklarimit: 1.072.317,80 lekë. 

 
a. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për vërtetimin e faktit administroi: 

 
3.1 deklaratën e pasurisë dhe dokumentacionin bashkëlidhur; 

3.2 provat shkresore/dokumente të vëna në dispozicion nga institucionet/organet publike dhe 

private në përputhje me Ligjin nr.12/2018, i ndryshuar. 

 
b. Arsyetimi ligjor dhe analiza e provave në zbatim të Ligjit. 

 
3.3 Nga hetimi administrativ është administruar dokumentacioni nga RFZ Bank, e cila me 

shkresë me nr.*****/* prot., datë 9.7.2019, konfirmon kredi në shumën 3.500.000 lekë, të 

disbursuar në dt.28.6.2011, në emër të subjektit; kredi në shumën 5.950.000 lekë, disbursuar në 

datën 31.8.2016, në emër të subjektit; kredi në shumën 106.980 lekë, disbursuar në datën 

27.6.2019, në emër të subjektit. 

 
3.4 Subjekti i vlerësimit ka deklaruar pjesën e pashlyer të detyrimit financiar deri në datën e 

deklarimit 5.461.141,50 lekë, nga kredia bankare nr.****** All e përbashkët me bashkëshorten 

e deklaruesit; pjesën e pashlyer të detyrimit financiar deri në datën e deklarimit 

71.320,00 lekë, nga kredia bankare me nr.****** All, e përbashkët me bashkëshorten e 

deklaruesit  dhe  pjesën  e  pashlyer  të  detyrimit  financiar  deri  në  datën  e  deklarimit 

1.072.317,80 lekë, nga kredia me nr.******, e përbashkët me bashkëshorten e deklaruesit. 

Deklarimet e subjektit lidhur me vlerën e pashlyer të detyrimeve financiare, janë të sakta. 

 
3.5 Për sa më sipër komisioni, pasi administroi dokumentacionin e paraqitur nga subjekti 

arriti në përfundimin se subjekti i vlerësimit ka bërë deklarim të saktë, në përputhje me Ligjin 

12/2018, i ndryshuar.
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IV-E PËRFUNDIME PËR PROCESIN E VLERËSIMIT TË PASURISË 

 
Në mënyrë të përmbledhur, referuar të dhënave të deklaratës së pasurisë dhe konfirmimeve 

nga institucionet e specializuara, subjekti ka asete dhe detyrime deri në dt. 7.5.2018, si 

më poshtë: 

•    Apartament 116.7 m2, porositur dt. 30.08.2000, rruga "Komuna e Parisit” Tiranë, me 
vlerë 37.344 usd. 

•    Tokë arë me sip.12.000 m2, ndodhur në Bushnesh (Drojë), Mamurras Akti i Marrjes së 
Tokës në Pronësi, me numër regjistri akti ***, datë 09.12.1997, në mbështetje të ligjit 

7501, datë 19.07.1991. 

•    Godinë banimi 1 kat, 118.78 m2, në fshatin Bushnesh (Drojë), Mamurras. Blerë në 
datë 01.12.2016. Vlera 3.000.000 lekë. 

•    1.673.445 lekë (1.200.000 lekë + 3.500 euro) investime në shtëpi dhe tokën përreth, 
Bushnesh. 

•    Kredi në RFZ Bank, në shumën 7.156.980 lekë. Detyrimi i mbetur 6.604.780 lekë. 

•    Huadhënie në v.2017, në shumën 1.100.000 lekë, marrë kredi në RFZ Bank. 

Vlera  e  pasurisë  është  37.344  usd  +  4.673.445  lekë  +  1.100.000  lekë  dhënë  hua,  e 
konvertuar në vlerën rreth 9.822.655 lekë/bruto dhe në vlerën rreth 3.217.875 lekë/neto. 

Subjekti ka detyrime financiare në vlerën totale, rreth 6.604.780 lekë. 

 

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, proces 

nga i cili, në mënyrë të përmbledhur, rezultoi se: 

 
•    Pasuria totale është në vlerën: 

37.344 usd + 4.673.445 lekë + 1.100.000 lekë dhënë hua, e konvertuar në vlerën rreth 

9.822.655 lekë/bruto dhe në vlerën rreth 3.217.875 lekë/neto. 

 
•    Të  ardhurat  totale  familjare  (subjekti  +  bashkëshortja)  janë  gjithsej  në  shumën: 

48.348.860 lekë. 

 
 Gjithashtu si burim ka deklaruar: kredi në RFZ Bank, në shumën 7.156.980 lekë (mbetur 

detyrimi 6.604.780 lekë). 

 
• Nga viti 1993 deri në vitin 2018, subjekti dhe familjarët e tij kanë shpenzuar minimalisht 

për konsum familjar rreth 11.866.193 lekë. 

 
Në përfundim të analizës së pasurisë, nga hetimi administrativ kryesisht, duke verifikuar 

përputhshmërinë e deklarimeve të subjektit me dokumentacionin e administruar si dhe duke 

analizuar ligjshmërinë dhe mjaftueshmërinë nga ana financiare, në përputhje me pikën 6 të nenit 

34 të ligjit 12/2018, konstatohet se për subjektin e vlerësimit: 

 
a)  deklarimi është i saktë në përputhje me ligjin, 

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

c)   nuk ka kryer fshehje të pasurisë; 

ç)  nuk ka kryer deklarim të rremë; 

d)  subjekti nuk gjendet në situatën e konfliktit të interesave.
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V-A KONTROLLI I FIGURËS 

 
1. Objekti i kontrollit të figurës është verifikimi i deklarimeve të punonjësit dhe i të dhënave 

të tjera, me qëllim verifikimin e vërtetësisë dhe besueshmërisë së deklarimeve, si dhe 

identifikimi i atyre që janë të përfshirë apo kanë kontakte të papërshtatshme me personat e 

përfshirë në veprimtari kriminale. 

 
2. Analiza ligjore e vlerësimit të figurës, mbështetet në tre elemente (i) të dhënat e deklaruara 

nga subjekti i vlerësimit në deklaratën e figurës, sipas përcaktimeve të nenit 36, pika 1, Ligjit 

12/2018, i ndryshuar; (ii) të dhënat e mbledhura nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit, në 

institucionet dhe agjencitë ligjzbatuese në Republikën e Shqipërisë, sipas përcaktimeve të 

nenit 36, pika 3, e Ligjit 12/2018, i ndryshuar; (iii) verifikimin e informacioneve të ardhura 

nga publiku, në lidhje me aktivitetin apo veprimtarinë e punonjësit apo të personave të lidhur, 

në zbatim të nenit 36, pika 3, gërmra (ë), e Ligjit 12/2018, i ndryshuar. 

 
3. Nga vetëdeklarimi i subjektit Lutfi Minxhozi rezulton se: 

•    Nuk ka pasur emër apo mbiemër tjetër më parë. 

• Nuk është njohur nga të tjerët me ndonjë nofkë, emër apo mbiemër tjetër nga ai që ka 

patur apo ka regjistruar në gjendjen civile. 

•    Nuk ka pasur apo ka shtetësi tjetër. 

• Nuk ka qenë dënuar ndonjëherë me vendim gjyqësor të formës së prerë nga një 

autoritet gjyqësor shqiptar ose i huaj. 

• Nuk ka qenë ndonjëherë në hetim ose gjykim nga një autoritet shqiptar ose i huaj për 

kryerjen e një vepre penale. 

• Nuk ka qenë ndonjëherë i ndaluar apo arrestuar nga organet ligjzbatuese shqiptare apo 

të huaja për kryerjen e një vepre penale. 

•    Nuk është caktuar ndonjëherë masë shtrënguese e sigurisë personale. 

• Nuk është lëshuar ndonjëherë urdhër kërkimi ndërkombëtar lidhur  me kryerjen e 

veprave penale. 
•    Nuk është marrë asnjëherë masë dëbimi nga një shtet i huaj. 
• Nuk ka asnjë dijeni se një nga anëtarët e familjes është përfshirë në veprimtari që 

lidhen me krimin e organizuar. 

• Nuk ka patur asnjë kontakt të papërshtatshëm në formën e një takimi, komunikimi 

elektronik ose çfarëdolloj mënyre tjetër takimi i qëllimshëm, me një ose më shumë 

persona të përfshirë në krimin e organizuar, që nuk është në pajtim me ushtrimin e 

detyrës. 

• Nuk ka patur asnjë kontakt të papërshtatshme me persona të përfshirë në krimin e 

organizuar. 

• Nuk ka patur dijeni që një nga anëtarët e familjes ka patur kontakte të papërshtatshme 

me persona të përfshirë në krimin e organizuar. 

• Nuk  ka  pranuar,  shkëmbyer  para,  favore,  dhurata  ose  pasur  me  asnjë  person  të 

përfshirë ne krimin e organizuar. 

• Nuk ka patur dijeni se një person i familjes, ka pranuar/shkëmbyer para, favore, 

dhurata ose pasuri me një person të përfshirë në krimin e organizuar. 

•    Nuk i është refuzuar hyrja në ndonjë shtet të BE-së/Nato, gjatë 10 viteve të fundit. 

•    Nuk ka kërkuar azil politik në ndonjë shtet tjetër. 

•    Nuk është përdorues i lëndëve narkotike. 

•    Nuk ka varësi ndaj alkolit apo lojërave të fatit. 

• Nuk ka qenë anëtar, bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish – Sigurimi i Shtetit para 

vitit 1990, sipas ligjit “Mbi të drejtën e informimit me dokumentet e ish-shërbimit të 

sigurimit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.
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Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit: 

 
4. Komisioni për të kontrolluar saktësinë e deklarimeve të subjektit të vlerësimit Lutfi Haxhi 

Minxhozi, në deklaratën për kontrollin e figurës, në zbatim të nenit 37, të Ligjit 12/2018, i 

ndryshuar ka kryer veprime hetimore, duke kërkuar informacion zyrtar pranë institucioneve 

ligjzbatuese. 

 
5. Nga përgjigjet e ardhura nga institucionet dhe agjencitë ligjzbatuese si dhe bazuar në 

relacionin e pjesshëm të deklasifikuar me vendimin e KDZH, nr.***/*, datë 20.12.2019, ka 

rezultuar se: 

 
5.1 Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar, me shkresë nr.**** prot. 

dt.12.07.2019, konfirmon se shtetasi Lutfi Minxhozi është i pajisur me certifikatë sigurie 

CSP, niveli Top Sekret, me vlefshmëri nga data 16.05.2016 deri më 15.05.2021. 

 
5.2  Autoriteti  për  Informimin  mbi  Dokumentet  e  ish-  Sigurimit  të  Shtetit,  me  shkresën 

nr.**** prot, datë 29.08.2019 ka përcjellë vendimin nr.**/*** prot, datë 25.11.2019 lidhur 

me subjektin e vlerësimit Lutfi Minxhozi. Me anë të këtij vendimi, shtetasi Lutfi Minxhozi 

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

bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish- Sigurimi i Shtetit, deri në 2 korrik 1991. 

 
5.3  Drejtoria  e  Përgjithshme  Policisë  së  Shtetit,  Departamenti  i  Policisë  Kriminale,  me 

shkresë nr.*****/* prot. dt.11.07.2019, konfirmon se pas verifikimeve të kryera në sektorin e 

kartotekës, në Drejtorinë e Analizës dhe Informacionit Kriminal, shtetasi Lutfi Minxhozi dhe 

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

 
5.4 Ministria e Drejtësisë, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, me anë të një komunikimi me 

email, konfirmon se në bazë të verifikimeve të kryera në regjistrin e gjendjes gjyqësore 

shtetasi Lutfi Minxhozi, rezulton i padënuar. 

 
5.5 Akokati i Popullit me shkresë nr.***/* prot, datë 07.08.2019 konfirmon se lista emërore e 

paraqitur nga KJV-ja, pjesë e të cilës është dhe subjekti i vlerësimit Lutfi Minxhozi, nuk 

rezulton të ketë pasur ankesa të trajtuara apo hetime administrative të nisura. 

 
5.6  Prokuroria  e  Përgjithshme,  Drejtoria  Gjyqësore  me  shkresë  nr.**/**  Prot.,  datë 

05.12.2019, me lëndë “Kthim përgjigje”, përcjell informacionet e ardhura nga: 

Gjykatat e Shkallës së Parë të rretheve: Sarandë, Lushnjë, Pogradec, Vlorë, Krujë, Berat, Lezhë, 

Kavajë, Durrës, Korçë, Tropojë, Mat, Gjirokastër, Kurbin, Përmet, Shkodër, Fier, Tiranë, Pukë, 

Elbasan, Dibër, Kukës.  Nga përgjigjet e ardhura nga këto rrethe, rezulton se për shtetasin 

Lutfi Minxhozi nuk është nxjerë urdhër ndalimi, nuk është kërkuar masë e sigurimit 

personal, nuk është marrë në cilësinë e të pandehurit apo personit nën hetim, nuk ka patur  

regjistrim të veprave  penale dhe nuk ka patur  raste të  urdhrave ndërkombëtarë të ndalimit. 

 
5.7  Institucioni  ligjzbatues,  informon  se  nga  verifikimet  e  kryera  për  shtetasin  Lutfi 

Minxhozi, disponohen të dhëna që i përkasin viteve 1996, 1999, 2001, të cilat nuk kanë 

vijueshmëri, nuk janë thelluar/sqaruar dhe vërtetuar më tej. 

 
5.8 Nga Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë, Tiranë nr *****/* prot., për shtetasin 

Lutfi Minxhozi nuk rezulton të jetë regjistruar procedim penal, urdhra ndalimi apo kërkesa 

për masa të sigurimit personal.
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5.9  Denoncime  nga  publiku:  Rezulton  se  nuk  ka  pasur  denoncime  në  KJV  me  postë 

eletronike, apo të dhëna që cënojnë figurën e subjektit të vlerësimit. 

 
6.  Bazuar në ligjin 12/2018, neni 38, pika 2, subjekti i është nënshtruar një vlerësimi 

psikologjik. Në datën 30.12.2019 ka ardhur “Raporti i Vlerësimit Psikologjik” me nr.** datë 

23.12.2019,  nga dy vlerësuese: B.T.  me nr.  telefoni +355******* dhe V.T.  Në bazë të 

rezultateve të përftuara gjatë realizimi të vlerësimit psikologjik, konkludohet nga vlerësuesit 

se z. Lutfi Minxhozi: 

• Aktualisht nuk shfaq probleme të shëndetit mendor ndaj është mendërisht i aftë të 

funksionojë në aspektin ndërpersonal, social dhe familjar. 

•     Paraqet marrëdhënie të stabilizuara personale dhe ndërpersonale. 

• Subjekti 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. 

7. Në  lidhje  me  integritetin  e  tij,  subjekti  ka  paraqitur  në  Protokollin  e  KJV,  në  datën 

28.2.2020, një grup dokumentesh shoqëruar me shpjegimet përkatëse. Konkretisht: 

•    Certifikatë sigurie e lëshuar nga DSIK, për njohje me informacionin e klasifikuar 

“Sekret Shtetëror”, të nivelit C “Tepër Sekret”, me Nr. */***/****, lëshuar në datën 

16.5.2016 e vlefshme deri në datën 15.5.2021. 

•    Certifikatë sigurie e lëshuar nga DSIK, për njohje me informacionin e klasifikuar 

“Sekret Shtetëror”, të nivelit C “Tepër Sekret”, me Nr. */***/****, lëshuar në datën 

12.6.2013 e vlefshme deri në datën 11.6.2016. 

•    Certifikatë sigurie e lëshuar nga DSIK, për njohje me informacionin e klasifikuar 

“Sekret Shtetëror”, të nivelit C “Tepër Sekret”, me Nr. */***/****, lëshuar në datën 

29.6.2010 e vlefshme deri në datën 28.6.2013. 

•    Certifikatë sigurie e lëshuar nga DSIK, për njohje me informacionin sekret të NATO 

me Nr. */***/****, lëshuar në datën 29.3.2012 e vlefshme deri në datën 28.6.2013. 

•    Certifikatë sigurie e lëshuar nga DSIK, për njohje me informacionin sekret të NATO 

me Nr. */***/****, lëshuar në datën 15.7.2013 e vlefshme deri në datën 28.2.2014. 

•    Dokument i përmbledhur i të dhënave mbi arsimin dhe kualifikimet e subjektit. 

 
8. Në përfundim të hetimit të kryer: 

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

Minxhozi, nëpërmjet analizimit dhe verifikimit të të dhënave të deklaruara nga subjekti i 

vlerësimit në formularin e deklarimit për kontrollin e figurës, analizimit dhe verifikimit e të të 

dhënave të mbledhura nga institucionet dhe agjencitë ligjzbatuese, si dhe vlerësimit psikologjik, 

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

subjekti i vlerësimit Lutfi Minxhozi: 

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

vërtetësi; 

b)  ka informacion nga institucionet përgjegjëse të përcaktuara në këtë ligj, ku citohet se: 

“disponohen të dhëna që i përkasin viteve 1996, 1999, 2001, të cilat nuk kanë vijueshmëri, 

nuk janë thelluar/sqaruar dhe vërtetuar më tej”. 

 
V-B VLERËSIMI I AFTËSIVE PROFESIONALE: 

 
1. Objekt i vlerësimit të aftësive profesionale është: (i) vlerësimi i nivelit të arsimimit dhe 

trajnimit në përputhje me gradën dhe/ose pozicionin e subjektit të vlerësimit; (ii), respektimi i 

rregullave të etikës; (iii) i përmbushjes së detyrave nga punonjësi, sipas legjislacionit që
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rregullon veprimtarinë e punonjësit të Policisë së Shtetit, në përputhje dhe me nenet 43, 44, 

45, 47, të Ligjit 12/2018, i ndryshuar. 

 
2. Analiza ligjore e vlerësimit të aftësive profesionale mbështetet në tre elementë (i) të dhënat 

e  deklaruara   nga  subjekti  i  vlerësimit  në  formularin  e  aftësive  profesionale,   sipas 

përcaktimeve të nenit 44, pika 1, Ligjit 12/2018, i ndryshuar; (ii) të dhënat e mbledhura nga 

Komsioni i Jashtëm i Vlerësimit, në institucionet dhe agjencitë ligjzbatuese në Republikën e 

Shqipërisë, sipas përcaktimeve të nenit 46, pika 3, e Ligjit 12/2018, i ndryshuar; (iii) tre 

dokumente të paraqitura nga subjekti i vlerësimit, në zbatim të nenit 46, pika 3, dhe 44, pika 

2, e Ligjit 12/2018, i ndryshuar, të cilët janë përgatitur në ushtrim të detyrave funksionale të 

subjektit të vlerësimit. 

 
3. Sipas  pikës  2  dhe  3  të  nenit  44  të  Ligjit  12/2018  periudha  e  vlerësimit  të  aftësive 

profesionale përfshin periudhën e vlerësimit për aftësitë profesionale, nga data e emërimit të 

punonjësit në gradën dhe/ose pozicionin që mban, por jo më shumë se 7 vjet. 

 
4. Trupa e vlerësimit pasi administroi dokumentacionin zyrtar nga institucionet dhe agjencitë 

ligjzbatuesve, konstaton se: 

 
a- Niveli i arsimimit dhe trajnimit në përputhje me gradën dhe/ose pozicionin. 

 
1. Subjekti i vlerësimit është diplomuar në Fakulteti i Ekonomisë Agrare, Instituti i Lartë 

Bujqësor, Tiranë në vitet 1984–1988, ku pas diplomimit ka marrë tirullin “Ekonomist, Plani i 

Lartë”. Në vitet 1989–1990 ka kryer kurs pasuniversitar 6-mujor në Shkollën e Lartë të 

Ministrisë së Brendshme,  ku është diplomuar për “Luftën Kundër Krimeve në Ekonomi 

(MES)”. Në vitet 1991–1996 është diplomuar në Akademinë e Policisë si “Specialist i Lartë 

Policie”. 

 
2. Ka  zhvilluar  trajnime  brenda  dhe  jashtë  vendit,  të  cilat  sipas  titullit  përputhen  me 

pozicionet e punës që ka mbajtur në mënyrë të vazhdueshme gjatë kohës së punësimit. 

Angazhimi i tij ka qenë maksimal, i cili vërehet edhe në vlerësimet e kryera për trajnimet e 

zhvilluara brenda dhe jashtë vendit. 

 
b- Respektimi i rregullave të etikës. 

 
1. Nga verifikimi i dokumentacionit që administrohet në dosjen e tij në KJV e përcjellë nga 

Policia  e  Shtetit,  konstatohet  se  subjekti  i  vlerësimit  nuk  ka  masa  disiplinore  përgjatë 

periudhës 7-vjeçare në fuqi ose të parashkruara, sipas Ligjit 12/2018, i ndryshuar. 

 
2.Sipas dokumentacionit të vlerësimeve të punës për periudhën 2016-2018, konstatohet se 

subjekti i vlerësimit ka qenë vlerësuar me nivelin “Shumë mirë”, duke u vlerësuar për integritet  

dhe  standarde  të  larta  etike,  realizim  të  detyrave  dhe  për  një  planifikim  të kujdesshëm 

të punës. 

 
c-  Përmbushja e detyrave nga punonjësi, në përputhje me këtë ligj dhe me legjislacionin 

që rregullon veprimtarinë e punonjësit të Policisë së Shtetit. 

 
1.Në zbatim të pikës 2 nenit 45, dhe pikave 2 dhe 3 të nenit 46 të Ligjit 12/2018, janë 

administruar dokumentet si nga punonjësi por edhe nga Policia e Shtetit, për vlerësimin e 

përmbushjes së detyrave nga punonjësi, janë administruar gjithsej edhe 3 (tre) dokumente.
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2. Nga shqyrtimi i tre dokumenteve, konstatohet se subjekti i vlerësimi vendos prioritete dhe 

organizon ngarkesën e punës, duke diferencuar çështjet/detyrat urgjente dhe çfarë është e 

rëndësishme. Ndjek format e duhura për të arritur qëllimet dhe arrin të realizojë detyrat që i 

kanë afatet e shkurtra, nëpërmjet planifikimit të kujdesshëm. Sigurohet në lidhje me zbatimin 

e politikave, procedurave dhe legjislacionit, mban dokumentacion të rregullt, të saktë dhe të 

rifreskuar. Krijon sisteme që lehtësojnë marrjen e informacionit, është i përpiktë me kohën 

dhe i besueshëm. 

 
3. Procesi i fitimit 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. 

 
4.Nga kartela personale e subjektit Lutfi Minxhozi, janë administruar të dhëna lidhur me 

ecurinë e tij në grada, sipas akteve të mëposhtme: 

 
 Urdhër nr.***/**, dt. 28/09/1989; urdhër nr.****/*, dt. 23/11/1991; urdhër nr.***/*, 

dt. 26/06/1993; urdhër nr.*/***, dt. 05/11/1996; urdhër nr.***, dt. 07/03/2006; urdhër 

nr.***, dt.08.02.2010; urdhër nr.****, dt. 02/06/2014. 

 Urdhër i gradimit të Lutfi Minxhozi, me gradën Komisar, i munguar ky në kartelën 
personale të subjektit, vënë në dispozicion të KJV, me shkresë nr.**/*** prot., datë 
27.11.2019, nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit. 

 
Përfundime të raportit për vlerësimin profesional. 

 
1. Komisioni, pasi ka kryer një hetim të thelluar të kontrollit të aftësive profesionale për 

subjektin e vlerësimit Lutfi Minxhozi, nëpërmjet analizimit dhe verifikimit të të dhënave të 

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

verifikimit të të dhënave të mbledhura nga institucionet dhe agjencitë ligjzbatuese, çmon se: 
 ka plotësuar formularin e vetëvlerësimit profesional, në mënyrë të saktë dhe me 

vërtetësi; 
       niveli arsimimit përputhet me funksionet dhe me detyrat të cilat ushtron; 
       ecuria në karrierë dhe procesi i fitimit të gradës është bërë sipas legjislacionit në fuqi. 
 në dosjen e personelit ndodheshin të dorëzuara dokumente të përgatitura, punime për 

nivelin manaxherial, në të cilin subjekti ushtron dhe detyrën e tij gjatë këtij vlerësimi; 
       vlerësimet e punës janë pozitive; 
       gjatë procesit të hetimit administrativ nuk ka patur asnjë ankesë nga të tretët. 

 
V-C KONKLUZIONI PËRFUNDIMTAR 

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

bazuar në provat e administruara, raportet dhe rekomandimet e relatorit të çështjes, dëgjoi 

subjektin e vlerësimit në seancë dëgjimore publike, si dhe mori në shqyrtim të gjitha shpjegimet  

nga  subjekti  i  vlerësimit,  arriti  në përfundimin  se  subjekti  i  vlerësimit  Lutfi Minxhozi, 

ka plotësuar së bashku kushtet e mëposhtme: 

 
       Nivel të besueshëm në vlerësimin e pasurisë, 
       Nivel të besueshëm në vlerësimin e kontrollit të figurës, 
       Nivel të mjaftueshëm në vlerësimin e aftësive profesionale.
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PËR KËTO ARSYE, 

 
Trupa e Vlerësimit e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, mbështetur në pikat 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, 
 

 
 

VENDOSI: 

 
1. Konfirmimin  në  detyrë  të  subjektit  të  vlerësimit  Lutfi  Haxhi  Minxhozi  me  funksion 

“Drejtor i Drejtorisë për Krimin Ekonomik dhe Financiar”, në Drejtorinë e Përgjithshme të 

Policisë së Shtetit. 

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

Përgjithshme të Policisë së Shtetit, brenda 15 ditëve pas përfundimit të seancës. 

 
3. Ky  vendim  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. 

 
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 më datë 1 Qershor 2020, në Tiranë. 
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