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

                                          KOMISIONI I JASHTËM I VLERËSIMIT 

 

Nr. 44/154 Prot.                            Tiranë, më 29.09.2020 

          

 

V E N D I M 

 

Nr. 24 Datë 18.09.2020 

 

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

Alban Laska                   Kryesues 

Artur Baku        Relator 

Mirela Ujkani (Miti)   Anëtare 

 

asistuar nga anëtarja sekretariatit teknik, Mariana Çela, më datë 18.09.2020, ora 14.00, në Tiranë, 

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

dëgjimore që i përket:  

 

SUBJEKTIT TË VLERËSIMIT: Dritan Shefki Dorda, dtl, 14.3.1973, me funksion Drejtor i 

Drejtorisë Rajonale Elbasan – Korçë, në Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në 

Ministrinë e Brendshme. 

 

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.  

 

 

TRUPA E VLERËSIMIT TË KOMISIONIT TË JASHTËM TË VLERËSIMIT, 

 

pasi dëgjoi gjetjet bazuar në arsyetimin ligjor si dhe rekomandimin e relatorit të çështjes Artur 

Baku, vlerësoi shpjegimet e subjektit të vlerësimit dhe analizoi provat shkresore të paraqitura në 
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vijim të rezultateve të hetimit; pasi dëgjoi subjektin e vlerësimit Dritan Shefki Dorda, i cili në 

seancë dëgjimore publike të datës 18.09.2020, kërkoi konfirmimin e tij në detyrë; pasi shqyrtoi 

dhe analizoi çështjen në tërësi duke u bazuar në të tre kriteret e vlerësimit, të pasurisë, të figurës 

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

ndryshuar,   

 

V Ë R E N:  

 

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

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

dhe Ankesat, në Ministrinë e Brendshme, bazuar në Ligjin nr.12/2018, “Për Vlerësimin Kalimtar 

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

Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme", i ndryshuar.    

 

I. RRETHANAT E ÇËSHTJES    

 

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

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

e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme”, i ndryshuar, shtetasi Dritan Shefki 

Dorda, është subjekt i vlerësimit kalimtar nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit, për shkak të 

funksionit si Drejtor i Drejtorisë Rajonale Elbasan - Korçë, në Shërbimin për Çështjet e 

Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme. 

2. Subjekti i vlerësimit, Dritan Shefki Dorda, iu nënshtrua procedurave të vlerësimit, duke u 

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

përputhje me Rregulloren “Për Procedurat e Zhvillimit të Shortit në Komisionin e Jashtëm të 

Vlerësimit”.   

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

mospasja e konfliktit të interesit nga anëtarët e trupës së vlerësimit e përbërë nga Alban Laska 

Kryesues; Artur Baku Relator, dhe Mirela Ujkani (Miti) Anëtare. 

4. Trupa e vlerësimit në përputhje me Ligjin 12/2018, i ndryshuar si dhe bazuar në Rregulloren e 

Brendshme të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, “Për Hapat Procedurialë 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 Dritan Shefki Dorda. 

5. Relatori i çështjes, nëpërmjet komunikimit elektronik zyrtar të datës 20.06.2019, njoftoi 

subjektin e vlerësimit për fillimin e procesit të vlerësimit kalimtar, dhe i bëri të njohur përbërjen 

e Trupës së Vlerësimit, duke i kërkuar subjektit të vlerësimit të deklaroj nëse është në kushtet 

e konfliktit të interesit me anëtarët e trupës së vlerësimit.  

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

27.6.2019, duke shprehur se nuk ndodhet në kushtet e konfliktit të interesit me asnjë nga 

anëtarët e trupës së vlerësimit.   

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

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

kalimtar.  

8. Për të realizuar procedurat e vlerësimit  kalimtar të subjektit të vlerësimit, trupa e vlerësimit 

është bazuar në parimin e ligjshmërisë, të barazisë përpara ligjit, proporcionalitetit, 

konfidencialitetit, etj.. duke garantuar të drejtën e subjektit të vlerësimit për një proces të 

rregullt ligjor.  
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9. Procesi i vlerësimit kalimtar sipas përcaktimeve të nenit 4, të Ligjit 12/2018, i ndryshuar ka 

për objekt: 

a) vlerësimin e pasurisë;  

b) kontrollin e figurës;  

c) vlerësimin e aftësive profesionale;  

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

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

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

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

vlerësimit në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore të instituconit ku ushtron detyrën që 

janë: 

- Deklarata e Pasurisë;  

- Deklarata për Kontrollin e Figurës; 

- Formulari i Vetëvlerësimit Profesional;  

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

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

- Provat dhe shpjegimet me shkrim të subjektit të vlerësimit; 

- Si dhe ka marrë në konsideratë bashkëpunimin, gadishmërinë dhe sjelljen e 

subjektit gjatë procesit të vlerësimit.   

 

11. Trupa e vlerësimit në datën 21.08.2020, pasi dëgjoi relatorin e  çështjes, dhe pasi krijoi bindjen 

se provat e administruara për kriterin e pasurisë, të kontrollit të figurës dhe të vlerësimit të 

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

gjitha hapat e nevojshme për përfundimin e hetimit kryesisht për subjektin e vlerësimit Dritan 

Shefki Dorda, me Vendimin Nr.2 datë 21.08.2020, vendosi:    

1. Mblylljen e hetimit kryesisht për subjektin e vlerësimit Dritan Shefki Dorda; 

2. Njoftimin e subjektit të vlerësimit nëpërmjet adresës elektronike zyrtare për: 

- Përfundimin e procedurave të hetimit kryesisht; 

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

vlerësimit pasuror, kontrollit të figurës dhe atij profesional; 

3. Njoftimin e subjektit të vlerësimit 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 7 (shtatë) 

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

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

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

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

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

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

(i ndryshuar).   

 

13. Në datën 16.09.2020, Kryesuesi i Trupës së Vlerësimit, njoftoi subjektin e vlerësimit për 

mbajtjen e seancës dëgjimore në datën 18 shtator 2020, ora 14:00, në Pallatin e Koncerteve, 

salla B, kati 0, në përputhje me dispozitat ligjore të Ligjin 12/2018, i ndryshuar.  
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II.  SEANCA DËGJIMORE   

Seanca dëgjimore për subjektin e vlerësimit, Dritan Shefki Dorda, u zhvillua në përputhje me 

kërkesat e nenit 56, të ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar, si dhe Ligjin nr. 44/2015, “Kodi i Procedurave 

Administrative të Republikës së Shqipërisë”. Subjekti i vlerësimit u paraqit në seancën dëgjimore 

më datë 18.09.2020. Në fund të seancës dëgjimore, subjekti i vlerësimit, kërkoi konfirmimin në 

detyrë.  

 

III. QËNDRIMI I SUBJEKTIT TË VLERËSIMIT 

Trupa e vlerësimit në përputhje me nenin 49, pika 1, e ligjit 12/2018, i ndryshuar, gjatë procesit të 

vlerësimit ka komunikuar me subjektin e vlerësimit me anë të postës elektronike, duke i bërë pyetje 

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

Subjekti i vlerësimit Dritan Shefki Dorda, ka qenë bashkëpunues gjatë gjithë procesit të vlerësimit 

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

sjellë prova dhe shpjegime kur janë nevojitur, ka qenë korrekt dhe i gatshëm për bashkëpunim 

gjatë të gjithë fazave të hetimit.   

 

IV - A. VLERËSIMI I PASURISË  

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

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

dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme”, subjekti i vlerësimit ka dorëzuar deklaratën e pasurisë 

me numër indeksi 86, datë 30.04.2018, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit. (Subjekti 

i vlerësimit Dritan Shefki Dorda në momentim e dorëzimit të deklaratës së pasurisë ka ushtruar 

funksionin e Zv.Drejtorit të Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorë). 

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, Komisioni ka kryer verifikime në institucione, 

persona jurdikë publikë dhe privat.   

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

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

subjekit për burimin e të ardhurave. 

Trupa e vlerësimit ka kontrolluar dhe krahasuar gjendjen pasurore dhe ndryshimet 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 

mjaftueshmërinë e mbulimit të pasurisë nga burimet financiare të deklaruara;  

- evidentimin e fshehjeje të mundshme të pasurive në pronësi apo në përdorim;  

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

konfliktit të interesit.  
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V – Pasuri të paluajtshme të deklaruara nga subjekti i vlerësimit: 

 

1 - Subjekti i vlerësimi në deklaratën e pasurisë në zbatim të ligjit 12/2018 i ndryshuar, ka 

deklaruar:  

 

1.1- Ndërtim informal shtëpi banimi, sip.97 m2, Rr.***..., Njësia Administrative Dajt Nr.**, 

Bashkia Tiranë. Periudha e ndërtimit vitet 2005 – 2011, pjesa takuese 100%. Legalizuar me aktin 

Leje legalizimit Nr ***, datë 31.08.2018. Vlera e ndërtimit 2.200.000 (dymilion e dyqindmijë) 

lekë. 

 

Burimi i krijimit: Të ardhura nga paga ndër vite si punonjës në Policinë e Shtetit.  

 

1.2 – Objekti i banimit është ndërtuar mbi një tokë arë me sipërfaqe 620 m2, të blerë nga subjekti 

i vlerësimit me kontratë shitblerje nr.*** Rep dhe nr.*** Kol, dt.17.3.2005. Vlera 400 000 Lekë  

 

Burimi i krijimit: Të ardhura nga paga ndër vite si punonjës në Policinë e Shtetit.  

 

1.3- Dokumentacioni i depozituar nga subjekti i vlerësimit në mbështetje të deklarimeve të 

mësipërme:  

 

(i) - Fotokopje e certifikatës për vërtetimin e pronësisë së tokës, Nr.pasurisë **/**; 

(ii)- Fotokopje e Lejes së legalizimit Nr *** datë 31.08.2018; 

(iii)- Kontratë noteriale Nr *** Rep. dhe Nr *** Kol, e datës 17.03.2005; 

(iv)-Opinion vlerësimi nga eskpert vlerësues për llogaritjen e kostove të ndërtimit; 

 

VI - Hetimi i kryer nga Komisioni: 

2 – ILDKPKI, me shkresën nr *** prot datë 21.06.2019, informon Komisionin se shtetasi Dritan 

Dorda, nuk ka qënë subjekt i ligjit nr 9449 datë 10.04.2003, “Për deklarimin dhe kontrollin e 

pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”, i ndryshuar. 

3 - ASHK Drejtoria Vendore Tirana Rurale 1, me shkresën nr *** prot datë 15.08.2019, 

informon Komisionin se:  

 

3.1  - Nga verfikimi i kryer i informacionit dixhital për zonat kadastrale që përfshihen në Drejtorinë 

Vendore Tirana Rurale 1, figuron pasuri e regjistruar në emër të Dritan Shefki Dorda. Pasuri 

Nr.**/**, vol *, fq ***, ZK ****, lloji tokë “Arë”, sipërfaqe 620 m2. Kjo pasuri është regjistruar 

me kontratë shitblerje, nr.*** Rep dhe nr.*** Kol, dt.17.3.2005, duke bashkëlidhur certifikatë për 

vërtetim pronësie sipërfaqja totale 620 m2. Pasuri Nr.**/**, vol *, fq ***, ZK ****. 

 

3.2 - Shtetasi Dritan Dorda, ka bërë kërkesë për tu përfshirë në proces legalizimi për ndërtim 

informal me vetëdeklarim me Nr.*** Prot, datë 15.11.2006, praktikë e cila është trajtuar nga 

Drejtoria jonë dhe për subjektin “Dritan Shefki Dorda”, është emëruar leja e legalizimit Nr. ***, 

datë 31.08.2018. 

 

4 - Subjektit të vlerësimit me datë 14.05.2020, i është kërkuar shpjegime shtesë, lidhur me 

sipërfaqen e ndërtimit të deklaruar, konkretisht: 

 

Në formularin e pasurisë në zbatim të ligjit 12/2018, keni deklaruar: Shtëpi banimi, sip.97 m2, 

Rr.***..., Njësia Administrative Dajt Nr.**, Bashkia Tiranë, ndërsa në dokumentacionin e 
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dorëzuar më datë 26.07.2019, fotokopje “Leje legalizimi nr ***, datë 31.08.2018”, konstatohet se 

sipërfaqja totale e ndërtimit është 158,9 m2. 

 

(i)- Nga sa më sipër jepni shpjegimet tuaja në lidhje me këtë fakt; 

(ii)- Saktësoni sipërfaqen reale të pronës në të cilën banoni; 

 

5 -  Përgjigja e subjektit të vlerësimit datë 26.05.2020: 

 

(i)- Ne formularin e pasurisë në zbatim të ligjit 12/2018, unë kam deklaruar shtëpi banimi me 

sipërfaqe 97m2, Rr. ***, Njësia Administrative Dajt, Nr. **. 

(ii)- Në këtë sipërfaqe unë kam shprehur sipërfaqen që përfshin gjurmën e objektit të matur në atë 

kohë, që në planimetri është e konturuar me  ngjyrë të gjelbërt, pra sipërfaqen e katit përdhe në 

kuoten +0.00 m i cili ka destinacion banim. 

 

(iii) - Sipërfaqja e katit nëntokë prej 56.3m2, nuk është pasqyruar në deklarim. Planimetria në 

vijim pasqyron grafikisht sipërfaqen e gjurmës objektit të deklaruar prej 97m2, konturuar me 

ngjyrë të gjelbert. 

 

6 - Subjektit të vlerësimit me datë 14.05.2020, i është kërkuar shpjegime shtesë, lidhur me 

titullin e pronësisë së tokës mbi të cilën është kryer ndërtimi, konkretisht: 

 

Mbi çfarë akti e keni fituar tokën mbi të cilën keni kryer ndërtimin në vitin 2003? Në deklarim e 

bërë në kuadër të ligjit 12/2018, keni deklaruar kontratë noteriale nr.*** Rep dhe nr.*** Kol, 

dt.17.3.2005, blerje trualli prej 620m2. 

 

7-  Përgjigja e subjektit të vlerësimit datë 20.05.2020: 

 

(i)- Kam ndërtuar një ndërtim informal në vitin 2003, me marrëveshje me pronarin e truallit 

shtetasin me iniciale N.L i datëlindjes 05.05.1965, lindur dhe banues në Shkozë Tiranë, dhe më 

vonë kam lidhur kontratë noteriale me nr.*** Rep.nr.*** kol.datë 17.03.2005, është bërë blerja 

e truallit.  

 

8 - Subjektit të vlerësimit me datë 20.05.2020, i është kërkuar shpjegime shtesë, lidhur me 

vlerën e kostos së ndërtimit të shtëpisë së banimit, konkretisht: 

(i) - Mbi çfarë baze është bërë llogaritja e kostos së ndërtimit në vlerën 2 200 000 lekë? Dispononi 

preventiv punimesh apo dokumentacion mbi të cilin keni llogaritur koston e ndërtimit? 

 

9 -  Përgjigja e subjekti të vlerësimit datë 26.05.2020: 

(i)- Në zbatim të ligjit 12/2018, unë kam deklaruar banesën time në vlerën 2 200 000 lekë. Për të 

qenë trasparent në lidhje me këtë deklarim unë kam kontraktuar një eksperte vlerësuese për të 

marrë opinion1 vlerësimi mbi koston e banesës prej saj, në momentin e përplimit të 

dokumentacionit në zbatim të këtij ligji. Qëllimi ishte për të marrë opinion sa më real e të saktë 

për këtë qëllim. 

 

                                                 
1 Dokumentacion shkresor i depozituar nga subjekti i vlerësimit për llogaritjen e vlerës së kostos së ndërtimit “Opinon 

Vlerësimi” nga ekspert vlerësues Ing.M.M, nr licence (****). 
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(ii) -Ing. M.M, me profesion inxhiniere ndërtimi dhe Vlerësuese e Pasurive të Paluajtshme, e 

pajisur me license profesionale nr (*****), Shkalla “I”, Mbikëqyrje Kolaudim të Punimeve të 

Zbatimit, MK ***, është caktuar nga ana ime për vlerësimin e pasurisë sime e cila është një 

“Godinë banimi ndodhur në adresën Rr.***, Njësia Administrative Dajt nr.**, Bashkia Tiranë” 

dhe konkretisht për llogaritjen e kostos së ndërtimit të objektit. 

 

(iii) - Në llogaritjen e kostos së ndërtimit në objekt, volumet e sipërfaqes për çdo zë punimi ndërtimi 

të përcaktohen duke iu referuar matjeve. 

 

(iv)- Ndërsa çmimi për njësi për çdo zë punimi ndërtimi, të përcaktohet duke mos marrë në 

konsideratë zërin “punëtori”, pasi të gjitha zërat e punimeve të ndërtimit në objekt, janë kryer nga 

ana ime, “pra vetë pronari”, vëllai im, dhe vjehrri, babai i bashkëshortes time.  

 

(v) - Në raport janë pasqyruar në mënyrë të detajuar nëpërmjet një preventivi punimesh, kostot e 

ndërtimit të objektit në dy faza: si punime karabina, dhe punime rafinuturë. 

 

- Kosto e ndërtimit të punimeve të ndërtimit të objektit, ndërtuar në periudhën 2003 – 2006, është 

932 980 lekë 

 

 - Kosto e ndërtimit të punimeve të ndërtimit të objektit, ndërtuar në periudhën 2006 – 2011, është 

1 267 316 lekë. 

 

10 - Konkluzione lidhur me vlerësimin e pasurisë tokë arë 620 m2: 

 

10.1 - Lidhur me pasurinë e paluajtshme tokë arë me sipërfaqe 620 m2, nga analiza e provave 

shkresore, dokumentacionit të dorëzuar nga subjekti i vleresimit gjatë procesit të hetimit 

administrativ, përgjigjeve të ardhura nga ASHK, rezulton se: 

 

10.2 Subjekti i vlerësimit ka fituar pronësinë mbi pasurinë tokë arë me sipërfaqe 620 m2, në 

mënyrë të ligjshme, me kontratë shitblerje si një nga mënyrat e përcaktuara nga Kodi Civil, për 

fitimin e pronësisë, toka nuk ka qënë pronë publike në momentin e fitimit të pronësisë, si dhe ka 

qënë e regjistruar më parë në emër të shitësit shtetasit me iniciale N. L. 

 

10.3 Rerefuar përgjigjes së ASHK Tirana Rurale, nr prot ***, datë 15.08.2019, kjo pasuri figuron 

e regjistruar në regjistrat kadastral, në emër të Dritan Shefki Dorda. Pasuri Nr.**/**, vol *, fq ***, 

ZK ****, lloji “Arë”, 620 m2. Rregjistruar me kontratë shitblerje, nr.**** Rep dhe nr.*** Kol, 

dt.17.3.2005. 

 

10.4 Nga ASHK, është lëshuar certifikata për vërtetim pronësie sipërfaqja totale 620 m2. Pasuri 

Nr.**/**, vol *, fq ***, ZK ****, në emër të Dritan Shefki Dorda. 

 

10.5 - Nga analiza fianciare e burimit të të ardhurave të subjektit të vlerësimit nga viti 1998, deri 

më datë 13.05.2005, datë e realizimit të kontratës së shit/blerjes së tokës në vlerën 400.000 lekë, 

rezulton se subjekti i vlerësimit ka pasur burime të ligjshme financiare për blerjen e kësaj pasurie.  

 

Si më poshtë vijon është përgatitur 2tabela ardhura/shpenzime në (monedhën lekë), për krijimin 

e pasurisë tokë arë në vitin 2005. 

                                                 
2 Tabela për llogartijen e të ardhurave dhe shpenzimeve, është përgatitur nga viti 1998, kur ka filluar mardhënien e punës subjekti në Policinë e 

Shtetit, deri më datë 13.05.2005, ku është realizuar kontrata e shitblerjes së pasurisë së paluajtshme tokës arë.  
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Punësimi ndër vite i 
subjektit 

Viti 1998 Viti1999 Viti 2000 Viti 2001 Viti 2002 Viti 2003 Viti 2004 Viti2005 

         

Të ardhura nga paga në 

monëdhën Lekë 

13,162 163,403 159,807 212,251 259,386 385,554 235,629 554,211 

Taksë solidariteti/ 
shpërblime nga paga 

173,760 233,824 56,868 184,423 37,224 247,008 330,414 

Shuma  337,163 393,631 269,119 443,809 422,778 482,637 884,625 

Të ardhura të familjes 13,162 337,163 393,631 269,119 443,809 422,778 482,637 884,625 

Vlera në lekë e pasurisë 

tokë arë dhe data e krijimit 

     400,000 

Shpenzime INSTAT 180,000 324,000 324,000 375,456 375,456 375,456 438,240 

Kursime 13,162 157,163   69,631 54,881 68,353 47,322 107,181 46,385 

Rezultati kursimeve progresive në vite     454,316 
Lekë 

 

11. Konkluzione lidhur me pasurinë shtëpi banimi ndërtim informal:  

 

11.1 Subjekti i vlerësimit ka deklaruar në deklaraten e pasurisë në zbatim të ligjit 12/2018, ndërtim 

informal shtëpi banimi, sip.97 m2, Rr.***..., Njësia Administrative Dajt Nr.**, Bashkia Tiranë. 

Periudha e ndërtimit vitet 2005 – 2011, pjesa takuese 100%, legalizuar me aktin Leje legalizimit 

Nr *** datë 31.08.2018, sipërfaqja totale e ndërtimit është 158,9 m2, numri i kateve II. 

 

11.2 Nga hetimi administrativ i kryer nga Komisioni ka rezultuar se objekti informal është ndërtuar 

mbi një tokë të blerë nga subjekti i vlerësimit me kontratë shitblerje. Toka nuk ka qënë pronë 

publike dhe pronësia mbi tokën është fituar në mënyrë të ligjshme nga subjekti i vlerësimit.  

 

11.3 Komisioni është informuar nga Drejtoria Vendore AKSHK-s Tirana Rurale 1, me shkresën e 

datës 15.08.2019, nr prot ***, se subjekti më datë 15.11.2006, ka bërë vetëdeklarim për legalizim 

objekti banimi që në vitin 2006.  

 

11.4 Në përgjigjen e datës 20.5.2020, subjekti ka dhënë shpjegime shtetsë: “Kam filluar një 

ndërtim informal në vitin 2003, me marrëveshje me pronarin e truallit shtetasin N.L, i datëlindjes 

05.05.1965, lindur dhe banues ne Shkozë Tiranë, dhe më vonë kam lidhur kontratë noteriale me 

nr.*** Rep.nr.**** kol.datë 17.03.2005, është bërë blerja e truallit”.  

 

11.5 Nga hetimi ka rezultuar se toka mbi të cilën subjekti ka filluar ndërtimi i objektit informal, 

shtëpi banimi, në vitin 2003, është e njëjta mbi të cilën subjekti ka fituar pronësinë, me kontratë 

shitblerje nr.*** Rep dhe nr.*** Kol, dt.17.3.2005, fakt që konstatohet nga praktika e legalizimit 

e vënë në dispozicion me shkresën nr *** prot datë 15.08.2019, të Drejtorisë Vendore ASHK-së, 

Tirana Rurale 1, dhe Leja e legalizimit Nr *** datë 31.08.2018. 

 

11.6 Nga shpjegimet e dhëna nga subjekti i vlerësimit, konstatohet se sipërfaqja e padeklaruar 

është ajo e katit nëntokë prej 56.3m2, e cili është deklaruar gjatë procedurave të legalizimit, por 

dhe gjatë shpjegimeve të dhëna nga subjekti vlerësimit në kuadër të hetimit administrativ. Nga të 

gjitha informacionet e mbledhura nga Komisioni ka rezultuar si pjesë e banesës, që në momentin 

e deklarimit për herë të parë në procedurat e legalizimit. Pasaktësitë e subjektit të vlerësimit në 

deklarimin lidhur me sipërfaqen totale të banesës duket se nuk janë të qëllimshme.  

 

11.7 Ligji 8405, datë 17.9.1998, “Për urbanistikën”, parashikonte ndërtimin pa leje si kundravajtje 

administrative, që për pasojë sanksionohej me gjobë, për herë të parë u parashikua legalizimi i 
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ndërtimeve pa leje, kryesisht i ndërtimeve të kryera pa leje nga pronarët në pronat e tyre. Ndërsa 

në vitin 2006, me qëllim “urbanizimin e zonave, blloqeve informale, ndërtimeve informale, si dhe 

integrimin e tyre në zhvillimin territorial dhe infrastrukturor”, problematikat e gjeneruara nga 

ndërtimet pa leje u rregulluan me ligj të posaçëm, ligjit 9482 datë 03.04.2006 “Për legalizimin, 

urbanizimin dhe integrimn e ndërtimeve pa leje”, i ndryshuar.  

 

11.8 Nga analiza e praktikës së legalizimit konstatohet se subjekti i vlerësimit ka filluar ndërtimin 

informal në vitin 2003, dhe në vitin 2006, ka përfunduar fazën e karabinasë së objektit, fakt që 

konstatohet nga praktika e procedurës së legalizimit, 3akti i vetëdeklarimit të subjektit më datë 

15.11.2006, dhe 4akti procesverbal konstatimit bashkëlidhur, “të dhëna ndërtimore për objektin 

numri i kateve mbi tokë 1, dhe nëntokë 1”, pas vitit 2006, subjekti ka kryer punime të 

infrastrukturës së brendshme (instalime, rafinitura, hidroizolim, dyer, veshje me pllaka etj). 

 

11.9 Në ndryshimet ligjore që u bënë Kodit Penal në vitin 2008, u parashikua për herë të parë 

ndërtimi pa leje, si figurë më vete e vepres penale dhe konkretisht neni 199/a i ligjit nr. 10023, 

datë 27.11.2008, parashikon se: “Ndërtimi i paligjshëm i një objekti në tokën e vet dënohet me 

gjobë ose me burgim deri në një vit”. Nisur nga parimi që vetëm ligji penal favorizues ka fuqi 

prapavepruese, ndërtimi i paligjshëm i godinës së banimit gjatë viteve 2003 deri më 15 janar 2009, 

(datë e hyrjes në fuqi të ndryshimeve të Kodit Penal), nuk bie ndesh me legjislacionin penal 

shqiptar, në kohën e ndërtimit. Subjekti i vlerësimit ka ndërtuar një shtëpi banimi në një sipërfaqe 

toke të blerë me kontratë të rregullt, për banim familjar, për të cilën legjislacioni penal në fuqi në 

kohën e ndërtimit nuk ka qenë rëndues dhe as penalizues. Pas 15 janarit 2009, (datë e hyrjes në 

fuqi të ndryshimeve të Kodit Penal), subjekti ka kryer punime të infrastrukturës së brendshme 

(instalime, rafinitura, hidroizolim, dyer, veshje me pllaka etj). 

 

11.10 Lidhur me kostot e ndërtimit të banesës, subjekti i vlerësimit ka depozituar pranë Komisionit 
5“opinion vlerësimi”, të hartuar nga eksperte vlerësuese, ingj.M.M, me profesion inxhinier 

ndërtimi dhe vlerësuese e pasurive të paluajtshme, e pajisur me license profesionale nr (*****), 

Shkalla “I”, Mbikëqyrje Kolaudim të Punimeve të Zbatimit, MK ***. Në opinionim e vlerësimit 

janë pasqyruar në mënyrë të detajuar nëpërmjet preventivëve të punimeve, kostot e ndërtimit të 

objektit në dy faza: (i) - punime karabina; (ii) - punime rafiniturë, ndërsa çmimi për njësi për çdo 

zë punimi ndërtimi, është përcaktuar duke mos marrë në konsideratë zërin “punëtori”, pasi të gjitha 

zërat e punimeve të ndërtimit në objekt, janë kryer nga subjekti, “pra vetë pronari”, vëllai, dhe 

babai i bashkëshortes.  

 

(i)- Kosto e ndërtimit të punimeve të ndërtimit të objektit, ndërtuar në periudhën 2003 – 2006, 

është 932 980 lekë; 

(ii)- Kosto e ndërtimit të punimeve të ndërtimit të objektit, ndërtuar në periudhën 2006 – 2011, 

është 1 267 316 lekë; 

 

11.11 UKT Tiranë me shkresën nr *** prot datë 15.07.2019, konfirmon kontratë me nr*** në 

Rr.***, Njësia Administrative Dajt, Bashkia Tiranë, në emër të subjektit të vlerësimit.   

 

11.12 OSHE, me shkresën nr *** prot datë 15.07.2019, konfirmon kontratë me Nr*** në Rr.***, 

Njësia Administrative Dajt, Bashkia Tiranë, në emër të subjektit të vlerësimit.   

 

                                                 
3 Akti i vetëdeklarimit për legalizimin e objektit datë 15.11.2006 
4 Procesverbal konstatimi 
5 Opinion vleresimi nga eskpert vlerësues, depozituar nga subjekti i vlerësimit më datë 26.05.2020.  
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11.13 Nga analiza fianciare e burimit të të ardhurave rezulton se subjekti ka pasur burime të 

ligjshme financiare për ndërtimin e objektit informal shtëpi banimi, nga të ardhura të ligjshme të 

deklaruara ndër vite si punonjës në Policinë e Shtetit, nga viti 1998 deri në vitin 2011. Si më poshtë 

vijon është përgatitur 6tabela të ardhura/shpenzime në monedhën lekë për llogaritjen e të ardhurave 

të subjektit, nga ku ka rezultuar se në fund të vitit 2011, nga të ardhurat progresive ndër vite 

subjekti ka pasur kursime në vlerën 463,165 lekë.  

 

 
 

12 -Pasuri tokë arë fituar më ligjin ligjit 7501, në vitin 1991, si anëtarë i familjes bujqësore: 

  

12.1 - Subjekti i vlerësimi në deklaratën e pasurisë në zbatim të ligjit 12/2018 i ndryshuar, ka 

deklaruar: Tokë arë, fshati Shëngjergj/Tiranë e përfituar në bazë të ligjit 7501, “Për Tokën”, në 

vitin 1991. Sipërfaqja 928 m2, pronësia është fituar si anëtar i familjes bujqësore, pjesa takuese 

100%. Lidhur me këtë pasuri subjekti ka dhënë shpjegime dhe ka dorëzuar 7dokumentacion 

justifikues: “Në vitin 1991, unë kam qenë pjesë e familjes bujqesore, ku toka është ndarë sipas 

pjestarëve të familjes”. 

 

Na hetimi administrativ ka rezultuar se:  

 

12.2 - Lidhur me këtë pasuri subjekti i vlerësimit ka depozituar dokumentacion justifikues vërtetim 

nga Bashkia Tiranë, Njësia Administrative Shëngjergj, nr *** prot, datë 02.06.2020, me anë të së 

cilit vërtetohet se z.Shefki Alush Dorda (i ati subjektit të vlerësimit), është banor i fshatit 

Shëngjergj të Njësisë Administrative Shëngjergj, Bashkia Tiranë, dhe në bazë të ligjit 7501, 

dt.19.07.1991, “Për Tokën”, është trajtuar me tokë bujqësore në masën 4640 (katër mijë e 

gjashtëqind e dyzetë m2 të kategorisë VI, gjashtë). Në përbërje të kësaj familje bujqësore në datë 

01.08.1991, ka qënë dhe z. Dritan Shefki Dorda, i cili ka përfituar sipas normës 930 m2, të 

kategorisë VI, gjashtë.  

 

12.3 -  Nga sa më sipër, rezulton se subjekti i vlerësimit ka bërë deklarim të saktë në përputhje me 

ligjin 12/2018, i ndryshuar, nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga subjekti i vlerësimit, 

rezulton se pasuria e deklaruar është përfituar pjesëtar i familjes bujqësore, bazuar në ligjin 7501, 

dt.19.07.1991, “Për Tokën”.  

 

13 -Pasuri tokë arë fituar nga bashkëshortja e subjektit të vlerësimit me ligjin 7501, “Për 

Tokën”, në vitin 1991, si anëtare e familjes bujqësore: 

 

13.1 - Subjekti i vlerësimi në deklaratën e pasurisë në zbatim të ligjit 12/2018 i ndryshuar, ka 

deklaluar: Toke arë, fshati Shëngjergj,Tiranë, sip.342m2, viti 1991, e përfituar nga ligji 7501 “Për 

                                                 
6 Tabela për llogartijen e të ardhurave dhe shpenzimeve, është përgatitur nga viti 1998, kur ka filluar mardhënien e punës subjekti në Policinë e 
Shtetit, deri në vitin 2011, ku ka përfunduar ndërtimi i pasurisë shtëpi banimi; 

 
7 Çertifikatë e Gjendjes Familjare dt. 01-08-1991, Dritan Shefki Dorda, marrë pranë Njësisë Administrative Shëngjergj , Zyra e Gjendjes Civile 
Shëngjergj; Vërtetimi marrë pranë Njësisë Administrative Shëngjergj në baze të Aktit të Marrjes së Tokës në  Pronësi; 

Punësimi në vite i subjektitViti 1998 Viti1999 Viti 2000 Viti 2001 Viti 2002 Viti 2003 Viti 2004 Viti 2005 Viti 2006 Viti 2007 Viti 2008 Viti 2009 Viti 2010 Viti 2011

Te ardhura nga paga13,162 163,403 159,807 212,251 259,386 385,554 235,629 554,211 587,097 589,342 641,806 823,591 819,830 1,029,600

Taksë solidariteti/shpërblime173,760 233,824 56,868 184,423 37,224 247,008 330,414 185,965 235,543 176,663 88,557 88,255 Nga ISSH

Shuma 337,163 393,631 269,119 443,809 422,778 482,637 884,625 773,062 824,885 818,469 912,148 908,085

1 muaj 6 muaj

Të ardhura nga paga e b/shortes

Të ardhura nga paga I biri

Të ardhura të familjes13,162 337,163 393,631 269,119 443,809 422,778 482,637 884,625 773,062 824,885 818,469 912,148 908,085 1,029,600

Pasuri të krijuara në vite 400,000 2,200,000

Shpenzime INSTAT 180,000 324,000 324,000 375,456 375,456 375,456 438,240 438,240 438,240 546,480 546,480 546,480 546,480

Kursime 13,162 157, 163 69,631 54,881 68,353 47,322 107,181 46,385 334,822 386,645 271,989 365,668 361,605 -1,716,880

Rezultati kursimeve progresive ne vite 454,316 463,165
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Tokën”, nga bashkëshortja Arta Fadil Dorda (Luzi), si anëtare i familjes bujqësore. Lidhur me këtë 

pasuri subjekti ka dhënë shpjegime dhe ka dorëzuar 8dokumentacion justifikues: “Në vitin 1991, 

bashkërotja Arta Fadil Dorda (Luzi), ka qenë pjesë e familjes bujqësore, ku toka është ndarë sipas 

pjestarëve të familjes”. 

 

Na hetimi administrativ ka rezultuar se:  

 

13.2 - Lidhur me këtë pasuri subjekti i vlerësimit ka depozituar dokumentacion justifikues vërtetim 

nga Bashkia Tiranë, Njësia Administrative Shëngjergj, nr *** prot, datë 02.06.2019, me anë të së 

cilit vërtetohet se familja e Fadil Qazim Luzi, (i ati i bashkëshortes së subjektit të vlerësimit), nga 

fshati Shëngjergj i Madh, të Njësisë Administrative Shëngjergj, Bashkia Tiranë, në bazë të ligjit 

7501, dt.19.07.1991, “Për Tokën”, është trajtuar me tokë bujqësore në masën 2700 (dymijë e 

shtatëqind m2 të kategorisë VI, gjashtë). Në përbërje të kësaj familje bujqësore më datë 

01.08.1991, ka qënë dhe znj. Arta Fadil Dorda (Luzi), e cila ka përfituar sipas normës 342 m2 të 

kategorisë VI, gjashtë.  

 

13.3 -  Nga sa më sipër, rezulton se subjekti i vlerësimit ka bërë deklarim të saktë në përputhje me 

ligjin 12/2018, i ndryshuar, nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga subjekti i vlerësimit, 

rezulton se pasuria e deklaruar është përfituar nga bashkëshortja e subjektit të vlerësimit Arta Fadil 

Dorda, (Luzi), si pjesëtare e familjes bujqësore, bazuar në ligjin ligjit 7501, dt.19.07.1991, “Për 

Tokën”.  

 

IV - Automjete të deklaruara nga subjekti i vlerësimit: 

 

14 - Subjekti i vlerësimit në deklaratën e pasurisë në zbatim të ligjit 12/2018, i ndryshuar, ka 

deklaruar: Automjet Ford Fiesta viti prodhimit 2001, blerë më datë 21.9.2016, në emër të E. Dorda, 

i biri i subjektit të vlerësimit, vlera 1.500 (njëmijë e pesqind Euro), burimi i krijimit kursime 

familjare. Subjekti ka depozituar 9dokumentacion justifikues. 

 

(i) - DPSHTRR, me shkresën nr *** prot datë 08.07.2019, informon Komisionin se në emër të 

shtetasit Dritan Shefki Dorda, ka të regjistruar mjetin me targë TR *** U, (me status çregjistrim 

i përhershëm);  

(ii) – Shtetasit e tjerë të përmendur në shkresën tuaj nuk kanë mjete të regjistruara pranë 

DPSHTRR; 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni: 

 

15 - Nga verifikimi i dokumentacionit të depozituar nga DPSHTRR, rezulton se subjekti i 

vlerësimit me kontratë shitblerje nr *** rep/ nr*** kol, datë 23.12.2008, ka blerë automjetin tip 

Land Rover, viti prodhimit 1986, me targë *** B, në vlerën 230 000 (dyqind e tridhjetëmijë lekë). 

Sipas aktit leje e qarkullimit rrugor, automjeti ka ndryshuar targat TR *** U, dhe rezulton me 

status çregjistrim i përhershëm. 

 

15.1  Konkluzione:  

Për automjetin tip Land Rover, viti prodhimit 1986, me targë TR *** U, në vlerën 230 000 (dyqind 

e tridhjetëmijë lekë), blerë me kontratë shitblerje nr *** rep/ nr*** kol, datë 23.12.2008, subjekti 

vlerësimit ka pasur burime të ligjshme financiare për blerjen e këtij automjeti.  

                                                 
8 Çertifikatë e Gjendjes Familjare dt. 01-08-1991e shtetase Arta Fadil Luzi, marrë pranë Njësisë Administrative Shëngjergj , Zyra e Gjendjes Civile 

Shëngjergj; Vërtetimi marrë pranë Njësisë Administrative Shëngjergj në baze të Aktit të Marrjes së Tokës në  Pronësi; 
9 Fotokopje e Kontrate shitje automjeti e datës 21.09.2016 me Nr *** Rep, Nr *** Kol; 
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16 - Lidhur me Automjetin Ford Fiesta viti prodhimit 2001, blerë më datë 21.9.2016, deklaruar 

nga subjekti në deklaratën e pasurisë në zbatim të ligjit 12/2018, i ndryshuar, në emër të E. Dorda, 

(i biri i subjektit të vlerësimit), më datë 14.05.2020, i është kërkuar subjektit shpjegime shtesë:  

 

(i) Nga përgjigja e ardhur nga DPSHTRR, për Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit, rezulton se në 

emër të z. E. Dorda, nuk ka automjete të regjistruara pranë DPSHTRR. (Ju lutem na sqaroni nëse 

automjeti është shitur nga z.E. Dorda, duke na bashkëlidhur dhe kontratën e shitjes. 

 

16.1 -  Përgjigja e subjektit më datë 20.05.2020: 

 

(i) - Me datë 10.10.2019 përpara noteres publike Zj.M. Xh, Anëtare e Degës Vendore Tiranë , me 

zyrë noteriale në Bulevardin “***” pranë “***” Tiranë , ka bërë kontratën e shitjes së mjetit 

Ford Fiesta prodhim i viti 2001, me (targë AA*** YD).Subjekti ka depozituar 10dokumentacion 

justifikues.  

 

16.2 Konkluzione:  

Për automjetin tip Automjet Ford Fiesta viti prodhimit 2001, blerë më datë 21.9.2016, në vlerën 

1500 Euro, nga i biri i subjekti të vlerësimi  E.Dorda, subjekti ka bërë deklarim të saktë si dhe ka 

pasur burime të ligjshme financiare për blerjen e këtij automjeti.  
 

 

VI- Konkluzione lidhur me vlerësimin e pasurisë: 

 

Në përfundim të analizës së pasurise, nga hetimi administrativ i kryer kryesisht nga Komisioni, 

duke verifikuar përputhshmërine e deklarimeve të subjektit me dokumentacionin e administruar si 

dhe duke analizuar ligjshmërine e mjaftueshmerinë nga ana financiare, në përputhje me pikën 6 të 

nenit 34 të ligjit nr. 12/2018, konstatohet se: 

 

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; 

d) nuk ka kryer deklarim të rremë; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Fotokopje e kontratës së shitjes së mjetit me Nr ***Rep.Nr.***Kol; fotokopje e lejes së qarkullimit së mjetit tip Ford Fiesta e vit prodhimit 2001 
me targë AA***; Fotokpje e certifikatë e pronësisë së mjetit tip Ford Fiesta me targë AA***.   
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B- 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 raportit të vlerësimit të figurës, mbështetet në tre elementë (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 Komsioni 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. Subjekti vlerësimit Dritan Shefki Dorda, në zbatim të nenit 36, pika 2 e ligjit nr. 12/2018 “Për 

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

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

deklaratën për kontrollin e figurës në datën 30.04.2018, brenda afatit ligjor të përcaktuar në ligjin 

12/2018, i ndryshuar. 

 

I– Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit: 

 

4. Komisioni për të kontrolluar saktësinë e deklarimeve të subjektit të vlerësimit, në deklaratën për 

kontrollin e figurës, në zbatim të nenit 37, të ligjit 12/2018, ka kryer veprime hetimore, duke 

kërkuar informacion zyrtar pranë institucioneve dhe agjencive ligjzbatuese11: 

 

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

pjesshëm të deklasifikuar me vendimin e KDZH, nr ***/*, datë 19.05.20.2020, ka rezultuar se 

Institucioni ligjzbatues me shkresën nr.*** prot, datë 12.7.2019, informon Komsionin lidhur me 

transaksionin bankar të kryer nga subjekti i vlerësimit, si më poshtë: 

 

5.1 - Në emër të Dritan Shefki Dorda, Institucioni ligjzbatues me shkresën nr.*** prot, datë 

12.7.2019, e klasifikuar ”Sekret”, konfirmon transaksion bankar si më poshtë: 

 

 

 

                                                 
11 Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave, shkresë nr. *** prot, datë 12.07.2019; Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit 
të Klasifikuar, shkresë nr.****prot, datë 12.07.2019; Shërbimit Informativ të Shtetit, shkresë nr.*** prot, datë 30.08. 2019; Drejtorisë së 

Përgjithshme të Policisë së Shtetit, shkresë nr.*** prot, datë 11.07. 2019; Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, shkresë nr.*** prot, 
datë 10.07. 2019; Ministrisë së Drejtësisë, Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve shkresë nr.*** prot, datë 28.6. 2019;Autoritetit për Informimin 

mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit shkresë nr.*** prot, datë 13.08. 2019; Avokatit të Popullit, shkresë nr.*** prot,datë 28.6. 2019; 

Prokurorisë së Përgjithshme, shkresë nr.*** prot, datë 28.6. 2019; Prokurorisë së Përgjithshme, shkresë nr.*** prot, datë 20.9.2019 
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5.2 Dritan Shefki Dorda, më datë 16.12.2016, ka tërhequr cash nga llogaria bankare në Bankën 

***, vlerën 1,000, 000. 00 Lekë. (Burimi i të ardhurave dëmshpërblimet). 

 

5.3 -  Subjekti vlerësimit ka depozituar dokumentacion justifikues ligjor: 

 

(i) - Fokopje të Vendimit Gjykatës Administrative Tiranë, nr *** datë 25.04.2016;  

(ii)- Vërtetim nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, nr.***prot, datë 20.05.2020, me 

anë të së cilit vertetohet se z.Dritan Dorda, ish punonjës në Policinë Vendore Tiranë, është paguar 

sipas vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë nr.*** datë 25.04.2016, në llogarinë e 

tij personale pranë Bankës ***, më datë 06.12.2016, në vlerën 1.130 400 (njëmilion e njëqind e 

tridhjetëmijë e katërqind lekë). 

 

5.4 - Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, me shkresë nr*** prot datë 12.06.2020, 

konfirmon se z.Dritan Dorda, ish punonjës në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë, është paguar 

sipas vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, nr.*** datë 25.04.2016, në vlerën 

1.130.400 (njëmilion e njëqind e tridhjetëmijë e katërqind lekë), më datë 06.12.2016, në llogarinë 

e tij personale pranë Bankës ***, dega Tiranë.  

 

5.5 Nga hetimi ka rezultuar se transaksioni në vlerën 1.000.000 (një milion lekë),kryer në llogarinë 

më nr **** të subjektit të vlerësimit, në Bankën ***, e ka burimin nga të ardhura të ligjshme të 

përfituara nga subjektit i vlerësimit në zbatim të Vendimit Gjykatës Administrative Tiranë, nr ***, 

i datës 25.04.2016, për pagimin e dëmshpërblimit në vlerën 12 (dymbëdhjetë paga mujore), për 

subjektin e vlerësimit Dritan Shefki Dorda. 

   

6. Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar, me shkresën  nr. *** prot, datë 12.07.2019, 

konfirmon se shtetasi Dritan Shefki Dorda, është i pajisur me certifikatë sigurie CSP, niveli “Tepër 

Sekret”, me vlefshmëri nga 10.7.2017, deri 9.7.2022.    

                                                                                               

7. Institucioni ligjzbatues me shkresën nr. **** prot, datë 30.8.2019, e klasifikuar ”Sekret”, 

informon KJV – në, se pas verifikimeve të kryera për Z.Dritan Shefki Dorda, dhe lidhjes së tij 

familjare të përmendura në shkresë, nuk disponon të dhëna. 

 

8. Drejtoria e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, me shkresën nr.**** prot, datë 11.7.2019, niveli 

i klasifikimit “Sekret”, konfirmon se pas verifikimeve të kryera rezulton se për shtetasin Dritan 

Shefki Dorda, dhe personave sipas lidhjes familjare, nuk janë të regjistruar për veprimtari 

kriminale. 

 

9. Agjencia ligjzbatuese, me shkresën  nr. ***prot, datë 10.7.2019, nga verifikimet e kryera nga 

strukturat përkatëse, informon KJV- në, se për shtetasit Dirtan Shefki Dorda, dhe personat e lidhur 

familjarë nuk disponohen të dhëna /materiale referuese/procedime penale në ngarkim të tyre. 

 

10. Drejtoria e Përgjithshme të Burgjeve, nëpërmjet email-it zyrtarë datë 10.8.2019, konfirmon se 

në bazë të verifikimeve të kryera në Regjistrin e Gjëndjes Gjysësore, shtetasi Dritan Shefki Dorda,  

rezulton i padënuar.     
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11. Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit me shkresën Nr. ***prot, 

datë 13.08.2019, informon Komisionin se AIDSSH, me vendimin Nr ***, datë 07.08.2019, ka 

vendosur: 

Të informojë Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit, për informacionin që kërkohet me shkresën nr 

*** prot, datë 28.06.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani për shtetasin Dritan Shefki Dorda: 

(i) - Nuk rezulton të ketë qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm;  

(ii) - Nuk rezulton të ketë qenë anëtar, bashkëpuntor ose i favorizuar nga ish Sigurimi i Shtetit deri 

më 2 korrik 1991, në zbatim të ligjit 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar të punonjëse të Policisë së 

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

e Brendshme”, sipas përcaktimeve të ligjit nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e ish Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.   

 

12. Avokati i Popullit, me shkresën nr.*** prot, datë 7.8.2019, konfirmon se lista emërore e 

paraqitur nga KJV-ja, pjesë e të cilës është dhe subjekti i vlerësimit Dritan Shefki Dorda, nuk 

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

 

13. Prokuroria e Përgjithshme, Drejtoria Gjyqësore me shkresë12 nr. ***prot, datë 19.12.2019, 

përcjell informacionin për Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit, përgjigje të ardhura nga 

Prokuroritë pranë Gjykatave të Shkallës së Parë dhe Apelit për Krimet e Rënda, dhe Prokuroritë 

pranë Gjykatave të Rretheve Gjyqësore me juridiksioin e përgjithshëm, për shtetasin Dritan Shefki 

Dorda, nga ku ka rezultuar se organi i akuzës: 

 

(i) - Nuk ka nxjerrë urdhër ndalimi;  

(ii)-Nuk ka kërkuar masa të sigurimit personal (masa shtrënguese, masa ndaluese, sipas 

përcaktimeve të nenit 227 të Kodit të Procedures Penale); 

(iii)- Nuk është marrë në cilësinë e të pandehurit apo personit nënhetim sipas përcaktimeve të 

nenit nenit 34 dhe 35 të Kodit te Procedurës Penale; 

(iv) - Nuk rezultojnë procedime penale të regjistruara; 

 

 

                                                 
12 1. Shkresë e Prokurorisë pranë Shkallës së Parë Tiranë, nr *** datë 17.12.2019; 2. Shkresë e Prokurorisë pranë Shkallës së Parë Kavajë, nr 

*** datë 30.09.2019; 3. Shkresë e Prokurorisë pranë Shkallës së Parë Përmet, nr *** datë 30.09.2019, 4. Shkresë e Prokurorisë pranë Shkallës së 

Parë Berat, nr *** datë 01.10.2019; 5. Shkresë e Prokurorisë pranë Shkallës së Parë Tropojë, nr *** datë 30.09.2019; 6. Shkresë e Prokurorisë 
pranë Shkallës së Parë Pukë, nr *** datë 01.10.2019; 7. Shkresë e Prokurorisë pranë Shkallës së Parë Lezhë, me nr *** datë 02.10.2019; 8. 

Shkresë e Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda, nr *** datë 30.09.2019; 9. Shkresë e Prokurorisë pranë Gjykatës Gjykatës së 

Shkallës së Parë Elbasan, nr *** datë 03.10.2019; 10. Shkresë e Prokurorisë pranë Gjykatës Gjykatës së Shkallës së Parë Dibër, nr *** datë 
03.10.2019; 11. Shkresë e Prokurorisë pranë Gjykatës Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda, nr *** datë 03.10.2019; 12. Shkresë e 

Prokurorisë pranë Gjykatës Gjykatës së Shkallës së Parë Mat, nr *** datë 04.10.2019; 13. Shkresë e Prokurorisë pranë Gjykatës Gjykatës së 

Shkallës së Parë Kurbin, nr *** datë 30.09.2019; 14. Shkresë e Prokurorisë pranë Gjykatës Gjykatës së Shkallës së Parë Kukës, nr *** datë 
30.10.2019; 15. Shkresë e Prokurorisë pranë Gjykatës Gjykatës së Shkallës së Parë Gjirokastër, nr *** datë 03.10.2019; 16. Shkresë e Prokurorisë 

pranë Gjykatës Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorës, nr *** datë 04.10.2019; 17. Shkresë e Prokurorisë pranë Gjykatës Gjykatës së Shkallës së 

Parë Lushnje, nr *** datë 08.10.2019; 18. Shkresë e Prokurorisë pranë Gjykatës Gjykatës së Shkallës së Parë Fier, nr *** datë 07.10.2019; 19. 
Shkresë e Prokurorisë pranë Gjykatës Gjykatës së Shkallës së Parë Korcë, nr *** datë 08.10.2019; 20. Shkresë e Prokurorisë pranë Gjykatës 

Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës, nr *** datë 03.10.2019; 21. Shkresë e Prokurorisë pranë Gjykatës Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër, nr 

*** datë 11.10.2019; 22. Shkresë e Prokurorisë pranë Gjykatës Gjykatës së Shkallës së Parë Pogradec, nr *** datë 14.10.2019; 23. Shkresë e 
Prokurorisë pranë Gjykatës Gjykatës së Shkallës së Parë Krujë , nr *** datë 07.10.2019; 
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II – Rezultatet e hetimit për kontrollin e figurës: 

 

Komisioni, pasi ka kryer një hetim të thelluar për kontrollin e figurës, nëpërmjet analizimit dhe 

verfikimit të të dhënave të deklaruara nga subjekti i vlerësimit në deklaratën e figurës, sipas 

përcaktimeve të nenit 36, pika 1, ligjit 12/2018, i ndryshuar; (ii) analizimin dhe verifikimin e të 

dhënave të mbledhura nga institucionet dhe agjencitë ligjzbatuese, sipas përcaktimeve të nenit 36, 

pika 3, e ligjit 12/2018, i ndryshuar, për subjektin e vlerësimit Dritan Shefki Dorda, rezulton se: 

 

14. Nuk ka të dhëna që tregojnë se subjekti i vlerësimit apo përsonat e lidhur me të sipas lidhjes 

familjare, të kenë kontakte të papërshtatshme me persona të përfshirë në veprimtari kriminale, ose 

të jenë përfshirë direkt ose indirekt në veprimtari që lidhen me krimin e organizuar; 

 

15. Nuk ka të dhëna që tregojnë se subjekti i vlerësimit apo personat e lidhur me të sipas lidhjes 

familjare, të kenë shkëmbyer para, favore, dhurata ose pasuri me persona të përfshirë ne krimin e 

organizuar; 

 

16. Nuk ka të dhëna që tregojnë se subjekti i vlerësimit të ketë pasur ndryshime gjeneralitetesh, 

emër apo mbiemër tjetër nga ai që ka pasur apo ka regjistruar në gjëndjen civile; 

 

17. Nuk ka të dhëna që tregojnë se subjekti i vlerësimit të ketë qënë i dënuar ndonjëherë me vendim 

gjyqësor të formës së prerë nga një autoritet gjyqësor shqiptar ose i huaj; 

 

18. Nuk ka të dhëna që tregojnë se subjekti i vlerësimit të ketë qenë ndonjëherë në hetim ose 

gjykim nga një autoritet shqiptar ose i huaj për kryerjen e një vepre penale; 

 

19. Nuk ka të dhëna që tregojnë se subjekti i vlerësimit të ketë qenë ndonjëherë i ndaluar apo 

arrestuar nga organet ligjzbatuese shqiptare apo të huaja, për kryerjen e një vepre penale; 

 

20. Nuk ka të dhëna që tregojnë se ndaj subjektit të vlerësimit të ketë pasur masa shtrenguese të 

sigurimit personale, në fuqi ose jo; 

 

21. Nuk ka të dhëna që tregojnë se ndaj subjektit të vlerësimit të jetë lëshuar ndonjëherë urdhër 

kërkimi ndërkombëtar lidhur me kryerjen e veprave penale; 

 

22. Nuk ka të dhëna që tregojnë se ndaj subjektit të vlerësimit të jetë marrë ndonjëherë masë dëbimi 

nga një shtet i huaj; 

 

23. Nuk ka të dhëna që tregojnë se subjektit të vlerësimit i është refuzuar  hyrja në ndonjë shtet të 

BE-së/Nato-s gjatë 10 viteve të fundit; 

 

24. Nuk ka të dhëna që tregojnë se subjekti i vlerësimit të ketë kërkuar azil politik në ndonjë shtet 

tjetër; 

 

25. Nuk ka të dhëna që tregojnë se subjekti i vlerësimit është përdorues i lëndëve narkotike; 
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26. Nuk ka të dhëna që tregojnë se subjekti i vlerësimit ka varësi ndaj alkolit apo lojërave të fatit; 

 

27. Ndaj subjektit të vlerësimit Dritan Shefki Dorda, nuk janë paraqitur denoncime nga publiku 

për shkelje ligjore në ushtrimin e detyrës, sipas parashikimit ligjor të nenit 43 të ligjit nr.12/2018, 

i ndryshuar. 

 

28. Për subjektin e vlerësimit nuk ka të dhëna që ka qenë person në ndjekje për spiunazh apo 

terrorizëm; nuk rezulton të ketë qenë anëtar, bashkëpuntor ose i favorizuar nga ish Sigurimi i 

Shtetit, sipas përcaktimeve të ligjit nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish 

Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.   

 

III – Testi Psikologjik:  

 

Subjekti i vlerësimit në zbatim të pikës 2, të nenit 38 të Ligjit 12/2018, ka kryer testin psikologjik 

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

konkludohet se subjekti vlerësimit Dritan Shefki Dorda: 

 

(i)- Akualisht nuk praqitet me problem të shëndetit mendor të cilat mund tё dёmtojё funksionimin 

e pёrditshёm të tij;(ii)- Shfaq aftësi të mira në marrëdhëniet personale dhe ndërpersonale; (iii)- 

Subjekti 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. 

 

IV – Në përfundim të hetimit të kryer për kontrollin e figurës: 

 

Komisioni pas një hetim të thelluar të kontrollit të figurës për subjektin e vlerësimit Dritan Shefki 

Dorda, nëpërmjet analizimit dhe verfikimit të të dhënave të deklaruara nga subjekti i vlerësimit në 

deklaratën e figurës, (ii) analizimin dhe verifikimin e të dhënave të mbledhura nga institucionet 

dhe agjencitë ligjzbatuese, testit psikologjik, arriti në konkuzionin se: 

 

Subjekti i vlerësimit Dritan Shefki Dorda: 

 

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

vertetësi; 

b) Nuk ka informacione në deklarimin e tij ose nga institucionet përgjegjëse të përcaktuara në 

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

veprimtari kriminale; 

c)Punonjësi është i përshtatëshëm për vazhdimin e detyrës; 
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C – VLERËSIMI I AFTËSIVE PROFESIONALE: 

  

1. Objekt i raportit të vlerësimit të aftësive profesionale është: (i) vlerësimi i aftësive profesionale; 

(ii) vlerësimi i nivelit të arsimimit dhe trajnimit në përputhje me gradën dhe/ose pozicionin e 

subjektit të vlerësimit; (iii), respektimi i rregullave të etikës, si dhe i përmbushjes së detyrave nga 

subjekti i vlerësimit si punonjës në Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë 

e Brendshme, në përputhje me nenet 43, 44, 45, 47, të ligjit 12/2018, i ndryshuar, dhe legjislacionin 

që rregullon veprimtarinë e SHÇBA-së. 

 

2.Analiza ligjore e raportit të 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 si 

punonjës në Policinë e Shtetit. 

 

I - Afati kohor brenda të cilit shtrihet procesi i vlerësimit të aftësive profesionale: 

 

1. Subjekti i vlerësimit kalimtar, Dritan Shefki Dorda, më datë 30.04.2018, ka dorëzuar në 

Drejtorinë e Burimeve Njerëzore të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, (formularin e 

vlerësimit të aftësive profesionale), sipas përcaktimeve të 44 pika 1, 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", i ndryshuar.  

 

2. Subjekti i vlerësimit kalimtar në momentin e dorëzimit të dokumetacionit ka ushtruar detyrën e 

Zv.Drejtorit në Drejtorinë Vendore të Policisë Vlorë, me gradën policore “Kryekomisar”, me 

kërkesë të tij është liruar nga Policia e Shtetit. Më datën 22.5.2019, është emëruar në detyrën e 

Drejtorit në Drejtorinë Rajonale Elbasan – Korçë të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe 

Ankesat në Ministrinë e Brendshme, me gradën “Kryeinspektor”. 

 

3. Neni 44, pika 2 dhe 3 e ligjit 12/2018, përcaktojnë se: “Periudha e vlerësimit për aftësitë 

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

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

 

4. Subjekti i vlerësimit Dritan Shefki Dorda, me urdhërin nr 1102, datë 22.05.2019, të Drejtorit të 

Përgjthshëm të SHÇBA, është caktuar në detyrën e Drejtorit në Drejtorinë Rajonale Elbasan – 

Korçë të SHÇBA, me gradën Kryeinspektor, fillimi i ushtrimit të detyrë data 22.05.2019. 

  

5. Në kuptim të nenit 44, pika 2 dhe 3, e ligjit 12/2018, i ndryshuar, periudha e vlerësimit të aftësive 

profesionale shtrihet nga data 22.05.2012, deri me datë 22.5.2019, datë në të cilën subjektit të 

vlerësimit ka filluar të ushtrojë funksionet e Drejtorit në Drejtorinë Rajonale Elbasan – Korçë të 

SHÇBA. 
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II - Vlerësimi i nivelit arsimor të subjektit të vlerësimit: 

 

6. Subjekti i vlerësimit është diplomuar Akademinë e Rendit Publik më datë 21.9.1998,  Diplomw 

nr regjistri ***, vitet akademike 1995 – 1998. 

 

7. Subjekti i vlerësimit ka përfunduar Kursin 1 (një) vjecar të Policisë pranë Akademisë së Rendit 

Publik, gjatë vitit shkollor 1994 – 1995, më Nr.amze ***. 

 

8. Nga sa më sipër, në kuptim të nenit 77 pika 1, e ligjit nr 70/2014 “ Për Shërbimin për Çështjet 

e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Punëve Brendshmë”, i ndryshuar, nenit 124, pika 2, e 

ligjit nr. 80/2015, “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë 

në Republikën e Shqipërisë”, subjekti i vlerësimi përmbush kriterin e nivelit arsimor për 

funksionin që ushtron dhe gradën. 

 

III - Procesi i fitimi të gradave 

9. 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. 

 

III/1 Fitimi i gradës Nëntoger 

 

10. Nga aktet e administruara konstatohet se subjektit të vlerësimit me Urdhërin nr 2562, datë 

2.12.1998, të Ministrit “Për titullimin oficer dhe emërimin në detyrë”, është titulluar oficer, me 

funksion inspektor i policisë kriminale, me gradë Nëntoger.  

 

III/2 Fitimi i gradës Inspektor 

 

11. Nga aktet e administruara konstatohet se subjektit të vlerësimit me Urdhërin nr 1985, datë 

1.5.2003, të Ministrit “Për inkuadrimin e gradës ushtarake në gradë policiore”, i është dhënë grada 

policore “Inspektor”. 

 

12. Inkuadrimi i gradës ushtarake “Nëntoger” në gradën policore “Inspektor”, është bërë në 

përputhje me legjislacionin në fuqi të kohës, Ligjin nr.8553 datë 25.11.1999, “Për Policinë e 

Shtetit”; Ligjin nr.8643, datë 20.07.2000 “Për gradat në Policinë e Shtetit”, si dhe neni 2, pika 3, 

shkronja b/2, e VKM nr.64, datë 02.02.2001 “Për inkuadrimin e gradave ushtarake, në gradat 

policore në Policinë e Shtetit dhe për përcaktimin e funksioneve që ushtrohen sipas tyre”. 

 

13. Subjekti i vlerësimit gjatë kohës që ka mbajtur gradën policore inspektor ka ushtruar funksionet 

Shef i N/Seksionit për Krime në Seksionin e Policisë Kriminale. 

 

III/3 Fitimi i gradës Kryeinspektor 

 

14. Me Urdhërin nr 336/1, datë 3.03.2004, të Ministrit të Rendit Publik, “Për Lëvizjen dhe 

Emërimin në Detyrë”, subjektit të vlerësimit Inspektor Dritan Shefki Dorda, i është dhënë grada 

policore Kryeinspektor, funksioni Specialist në Sektorin e Policisë Gjyqësore të Shërbimit të 

Kontrollit të Brendshëm.  

 

15. Baza ligjore e kohës që ka rregulluar procedurat për fitimin e gradave në Shërbimin e Kontrollit 

të Brendshëm, ka qënë Ligji Nr 8479, datë 01.03.2001, “Për Shërbimin e Kontrollit të Brendshëm 

në Ministrinë e Rendit Publik”, neni 21, pika 2, gërma C, e ligji nr 8643 “Për Gradat në Policinë e 
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Shtetit”; “Rregullorja për Organizimin dhe Funksionimin e Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm”, 

miratuar me Urdhërin e Ministrit datë 13.03.2003. 

 

- Neni 21, pika 2, gërma C, e ligji nr.8643 “Për Gradat në Policinë e Shtetit”, përcakton se: “Grada 

fillestare për pesonelin që do të punojë në këto funksione do jetë ajo e miratuar për atë funksion”.  

 

- Neni 4, ligjit, nr 8479, datë 01.03.2001, “Për Shërbimin e Kontrollit të Brendshëm në Ministrinë 

e Rendit Publik”, përcakton se: “Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm është strukturë e pavarur 

policore në zbatim të ligjit”. 

 

- Neni 41, pika 2 e Rregullores për Organizimin dhe Funksionimin e Shërbimit të Kontrollit të 

Brendshëm, përcakton se: …“personeli i rolit të mesëm dhe të lartë emërohen nga Ministri pas 

propozimeve të Drejtorit të Shërbimit”.  

 

16. Subjekti i vlerësimit ka ushtruar funksionin e specialistit në Sektorin e Policisë Gjyqësore pranë 

Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm. Bazuar në Rregulloren për Organizimin dhe Funksionimin 

e Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm, subjekti ka pasur statusin e punonjësit të rolit të mesëm, 

marrëdhënia e punës, i ka filluar me urdhër të Ministrit, sipas përcaktimeve të nenit Neni 41, pika 

2 e “Rregullores për Organizimin dhe Funksionimin e Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm”. Neni 

11, i ligji nr 8643 “Për Gradat në Policinë e Shtetit”, grandën policore “Kryeinspektor” e klasifikon 

tek gradat e mesme. 

 

17. Gjithashtu marrëdhënia e punës e subjektit të vlerësimit në strukturat e SHKB, ka qënë një 

marrëdhënie e re, që ka filluar me Urdhërin nr 336/1, datë 3.03.2004, të Ministrit të Rendit Publik, 

“Për Levizjen dhe Emërimin në Detyrë”, grada policore Kryeinspektor i është dhënë në pëputhje 

me funksionin që ka kryer, funksion i cili klasifikohet si rol i mesëm. 

 

III/4 Fitimi i Gradës Nënkomisar: 

 

18. Subjekti i vlerësimit bazuar në Urdhërin e Ministrit të Rendit Publik, Nr 402/4, datë 

14.09.2004, është emëruar në detyrën Shef Komisariati, si dhe i është dhënë grada policore 

“Nënkomisar”. Baza ligjore e kohës që ka rregulluar procedurat për fitimin e gradës 

“Nënkomisar”, ka qënë ligji nr 8553, datë 25.11.1999, “Për Policinë e Shtetit”; Ligji nr 8643 “Për 

Gradat në Policinë e Shtetit”.   

 

19. Lidhur me rregullimin e gradave në Policinë e Shtetit, neni 22 i ligjit 8553, datë 25.11.1999, 

“Për Policinë e Shtetit”, ka qenë dispozitë referuese, e cila ka referuar te ligji i posaçëm, “lex 

specialis”, Ligji nr 8643 “Për Gradat në Policinë e Shtetit”. Në nenin 13, pika 2 e ligjit nr 8643 

“Për Gradat në Policinë e Shtetit”, përcaktohej se:  

 

“Gradimi në rolin e lartë bëhet duke pasur si kriter themelor vlerësimin e përgjithshëm të punës 

“mirë”, arsimin, kualifikimin, aftësitë profesionale dhe vjetërsinë në shërbim, si më poshtë: 

- Nga kryeinspektor në nënkomisar 5 vjet; 

 

20. Nga sa më sipër, konstatohet e subjekti i vlerësimit në procedurat për dhënien e grades policore 

“Nënkomisar”, nuk ka kaluar afatin ligjor të qëndrimit në gradën “Kryeinspektor”, që sipas nenit 

13, pika 2 e ligjit nr 8643, ka qënë 5 (pesë), vjet. Subjekti i vlerësimit nga grada “Kryeinspektor”, 

që ka fituar më data 1.5.2003, më datë 14.09.2004, i është dhënë grada “Nënkomisar”, procedurë 

e cila nuk është bërë në përputhje me përcaktimet ligjore të nenit 13, pika 2 e ligjit nr 8643 “Për 

Gradat në Policinë e Shtetit”. 
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III/5 Fitimi i Gradës Kryekomisar:  

 

21. Subjektit të vlerësimit me urdhërin nr.46 më datë 17.06.2008, të Drejtorit të Përgjithshëm të 

Policisë së Shtetit, propozimeve të “Komisionit Kalimtar”, për kalimin në sistemin e ri të gradave 

dhe propozimit të Drejtorisë Policisë Qarkut Tiranë, i është dhënë grada “Kryekomisar”. Baza 

ligjore e kohës që ka rregulluar procedurat për fitimin e gradës Kryekomisar, ka qënë ligji nr 9749, 

datë 04.06.2007, “Për Policinë e Shtetit”, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.803, datë 21.11.2007 

“Për caktimin e funksioneve korresponduese për gradat në Policinë e Shtetit dhe ekuivalentimin e 

tyre”. 

 

22. Në nenin 126, pika 1dhe 2, e ligjit nr 9749, datë 04.06.2007, “Për Policinë e Shtetit”, 

përcaktohej se:  

 

1. “Për kalimin nga sistemi i gradave të dhëna sipas ligjit nr 8643, datë 20.7.2000 “Për gradat në 

Policinë e Shtetit”, në sistemin e gradave, sipas këtij ligji, Këshilli i Ministrave nxjerr vendim për 

përcaktimin e tabelës së funksioneve korresponduese për çdo gradë, si dhe ekuivalentimin e tyre, 

në bazë të nenit 39 të këtij ligji”.   

 

2. “Punonjësi i Policisë merr gradën që i korrespondon funksionit që kryen, vetëm nëse ka 

minimalisht 2/3 e vjetërsisë së shërbimit”. 

 

(i) - Subjekti i vlerësimit deri më datë 31.03.2008, ka pasur 9 (nëntë) vjetë e 4 (katër) muaj, vjetërsi 

shërbimi; 

(ii) - Subjekti i vlerësimit ka plotësuar 2/3 e vjetërsisë së Shërbimit për dhënien e gradës policore 

Kryekomisar; 

(iii) - Funksioni korrespondues Shef Sektori në DPQ, sipas tabelës së ekuivalentimit në VKM, Nr 

803, datë 21.11.2007, “Për caktimin e funksioneve korresponduese për gradat në Policinë e Shtetit 

dhe ekuivalentimin e tyre”, përmban gradën “Kryekomisar|”.  

 

III/6 Ekuivalentimi i gradës policore Kryekomisar në gradën e shërbimit Kryeinspektor: 

 

23. Më urdhërin nr.1102, datë 22.5.2019, të Drejtorit të Përgjithshëm të SHÇBA- së, subjekti i 

vlerësimit është emëruar në detyrën e Drejtorit në Drejtorinë Rajonale Elbasan – Korçë, të 

Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme. Grada policore që 

mbante “Kryekomisar” i është ekuivalentuar në zbatim të VKM, nr.740, datë 5.11.2014 “Për 

përcaktimin e Funksioneve Korresponduese për Gradat e Personelit Operacional në Shërbimin 

për Cështjet e Brendshme dhe Ankesat, në Ministrinë e Brendshme”, me gradën e shërbimit 

“Kryeinspektor”.  

 

24. Ekuivalentimi i gradës policore në gradën e shërbimit, është bërë në përputhje me tabelën e 

funksioneve korresponduese për gradë si dhe ekuivalentimi me gradat e policisë së Shtetit, lidhja 

nr 1, VKM, nr.740, datë 5.11.2014 “Për përcaktimin e Funksioneve Korresponduese për Gradat 

e Personelit Operacional në Shërbimin për Cështjet e Brendshme dhe Ankesat, në Ministrinë e 

Brendshme”, grada policore “Kryekomisar”, përputhet me gradën e shërbimit “Kryeinspektor” 

 

III/6 Fitimi i gradës Drejtues Shërbimi: 

 

25. Me urdhërin nr 541, datë 17.03.2020, subjektit të vlerësimit pas përfundimit me sukses të kursit 

për ngritje në gradë, në Akademinë e Sigurisë, i është dhënë grada “Drejtues Shërbimi”. Baza 
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ligjore për dhëniës e gradës “Drejtues Shërbimi”, Ligji nr.70/2014, “Për Shërbimin për Cështjet e 

Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Punëve të Brendshme”; “Rregullorja e Shërbimit për 

Çështjet e Brendshme dhe Ankesat”, miratuar me vendimin Nr.892, datë 03.04.2012.  

 

26. Neni 92, shkronja “ë”, e Ligjit nr.70/2014, “Për Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe 

Ankesat në Ministrinë e Punëve të Brendshme, përcakton se: “Për fitimin e gradës Kryeasistent 

dhe Inspektor deri në Drejtues i Parë punonjësi i Shërbimit, duhet të plotësoj kriteret e mëposhtme: 

(ë) – të plotësojë kohën e qëndrimit në gradë, sipas afateve të parashikuara”. 

 

27. Neni 93, pika 1, shkronja “ç”, e Ligjit nr.70/2014, “Për Shërbimin për Çështjet e Brendshme 

dhe Ankesat në Ministrinë e Punëve të Brendshme, përcakton se: “Për të fituar një gradë më të 

lartë Shërbimi, duhet të përmbushen këto afate: (ç) - Nga “Kryeinspektor” në “Drejtues i 

Shërbimit, 5 vite”. 

 

28. Nga sa më sipër, konstatohet e subjekti i vlerësimit në procedurat për dhënien e gradës së 

shërbimit “Drejtues i Shërbimit”, nuk ka kaluar afatin ligjor të qëndrimit në gradën 

“Kryeinspektor”, që sipas nenit 93, pika 1, shkronja “ç”, e Ligjit nr.70/2014, “Për Shërbimin për 

Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Punëve të Brendshme”, është 5 vite. Subjekti i  

vlerësimit nga grada “Kryeinspektor”, që ka fituar më data 22.5.2019, më datë 17.03.2020, i është 

dhënë grada “Drejtues i Shërbimit”, procedurë e cila nuk është bërë në përputhje me përcaktimet 

ligjore të nenit 93, pika 1, shkronja “ç”, e Ligjit nr.70/2014, “Për Shërbimin për Çështjet e 

Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Punëve të Brendshme”.  

 

IV - Përfundime për procesin e fitimit të gradave: 

  

29. Komisioni konstaton se dhënia e gradave policore Inspektor, Kryeinspektor, Kryekomisar; 

ekuivalentimi i gradës policore Kryekomisar në gradë shërbimit Kryeinspektor, është bërë në 

përputhje me legjislacionin rregullator të kohës, ligjeve dhe akte nënligjore në fuqi. 

 

30. Procedura për dhënien e gradës Nënkomisar është përtej afatit 7 vjeçar të vlerësimit, të 

përcaktuar nga neni 44, pika 2 dhe 3, e ligjit 12/2018, i ndryshuar, ky fakt nuk mund të merret në 

konsideratë për vlerësimin e përgjithshëm të aftësive profesionale.  

 

31.Procedura e dhënies së gradës “Drejtues i Shërbimit”, nuk është bërë në përputhje me 

përcaktimet ligjore të nenit 93, pika 1, shkronja “ç”, e Ligjit nr.70/2014, “Për Shërbimin për 

Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Punëve të Brendshme”.  

 

32. Duke arsyetuar mbi bazën e parimit të proporcionalitetit, në raport me provat e tjera të 

administruara nga Komisioni, rezultatit të hetimit për tre komponentët, pasurinë, figurën dhe 

aftësitë profesionale, faktin që subjekti i vlerësimit ka përfunduar me sukses kursin për ngritje në 

gradë në Akademinë e Sigurisë, Komisioni çmon se subjekti nuk gjendet në kushtet për marrjen e 

masave të mëtejshme në kuptim të neneve 62, të ligjit nr. 12/2018.  

 

V - Denoncim nga publiku: 

 

33. Më datë 04.11.2019, në postën elektronike të Komsionit të Jashtëm të Vlerësimit, ka ardhur 

denoncim nga publiku për disa punonjës të SHÇBA – së. Në këtë denocim është përmendur dhe 

subjekti i vlerësimit Dritan Dorda, për të cilin denoncuesi ka informuar Komisionin se: 
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“Drejtori i Drejtorisë së SHÇBA Elbasan – Korçë, Dritan Dorda, gjithashtu është emëruar në 

këtë funksion pa proces konkurrimi. Ky punonjës është larguar nga Policia e Shtetit me gradën 

Kryekomisar dhe në kundërshtim me ligjin Nr. 70/2014, pa kaluar periudhën e provës, prej një viti 

është pranuar të konkurrojë dhe është shpallur fitues për gradën Drejtues”. 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni: 

 

34. Komisioni me shkresën Nr***, datë 14.05.2020, ka kërkuar nga SHÇBA: (i)Praktikën e plotë 

ligjore për pranimin e z.Dritan Dorda në SHÇBA;(ii)Praktikën e plotë ligjore (aktin e 

ekuivalentimit), të gradës; 

 

35. SHÇBA, me shkresën nr ***, datë 18.05.2020, ka vënë në dispozicion të Komisionit aktet e 

mëposhtme: 

 
(i)- Urdhër nr.** datë 15.04.2019, të Drejtorit të Përgjithshëm të SHÇBA, “Për shpalljen e funksioneve të lira në 

konkurrim në strukturat e Drejtorisë së Përgjithshme të SHÇBA –së; 

(ii)- Urdhër nr **/* datë 07.05.2019 “Për procedurat e përzgjedhjes së kandidatëve për tu pranuar në strukturat e 

SHÇBA-së; 

(iii)- Vlerësimi përfundimtar i kandidatëve pjesmarrës në konkurrim; 

(iv)- Urdhër nr ****, datë 22.05.2019 “Për emërimin dhe caktimin në detyrë të një punonjësi të SHÇBA-së; 

(v)- Kontrata individuale e punës nr.****/* datë 22.05.2019; 

(vi)- Urdhër nr.****/*, datë 22.05.2019, “Për punonjësin në periudhë prove”; 

 

36. Në shkresën nr ***, datë 18.05.2020, SHÇBA, informon Komisionin, se “Përsa i përket 

ekuivalentimit të gradës në zbatim të VKM, nr.740, datë 5.11.2014 “Për përcaktimin e 

Funksioneve Korresponduese për Gradat e Personelit Operacional në Shërbimin për Çështjet e 

Brendshme dhe Ankesat, në Ministrinë e Brendshme”, në urdhërin e emërimit nr ****, kemi 

konvertuar gradën policore “Kryekomisar” në “Kryeinspektor”, automatikisht”.   

 

Qëndrimi i Komisionit: 

 

37. Nga verifikimi e dokumentacionit të vënë në dispozicion nga SHÇBA, me shkresën nr ***, 

datë 18.05.2020, konstatohet se SHÇBA, ka çelur procedurat e konkurrimit për funksionet e lira, 

mbi bazën e urdhërit nr.** datë 15.04.2019, të Drejtorit të Përgjithshëm të SHÇBA, “Për shpalljen 

e funksioneve të lira në konkurrim në strukturat e Drejtorisë së Përgjithshme të SHÇBA –së. 

 

38. Kandidatët në proces konkurrimi janë vlerësuar nga Komisioni i testimit i ngritur me urdhërin 

nr **/* datë 07.05.2019 “Për procedurat e përzgjedhjes së kandidatëve për t’u pranuar në strukturat 

e SHÇBA-së. 

 

39. Subjekti i vlerësimt është pranuar në SHÇBA, me urdhërin nr.****, datë 22.05.2019, të 

Drejtorit të Përgjithëm të SHÇBA-së, pas shpalljes fitues nga komisioni i testimit më datë 

21.05.2019. 

 

40. Në momentin e caktimit në detyrë subjekti i vlerësimit ka mbajtur gradën policore 

“Kryekomisar”, të fituar si punonjës i Policisë së Shtetit më datë 17.06.2008.  Bazuar në nenin 72, 

pika 2 e 13Ligjit nr.70/2014, “Për Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë 

e Punëve të Brendshme”, nenin 87, pika 3, e 14“Rregullores së Shërbimit”, VKM, nr.740, datë 

5.11.2014 “Për përcaktimin e Funksioneve Korresponduese për Gradat e Personelit Operacional 

                                                 
13 Grada e punonjësit të shërbimit ekuivalentohet me gradat e punonjësve të Policisë së Shtetit. 
14 Grada e punonjësit të shërbimit ekuivalentohet me gradat e punonjësve të Policisë së Shtetit. 
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në Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, në Ministrinë e Brendshme”, grada policore 

“Kryekomisar”, i është ekuivalentuar në gradën e shërbimit “Kryeinspektor”. 

 

41.Në Ligjin nr.70/2014, “Për Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e 

Punëve të Brendshme”, dhe Rregulloren e SHÇBA-së, nuk parashikohet asnjë dispozitë 

kufizuese/ndaluese që pengon ekuivalentimin e gradës të punonjësve të shërbimit në periudhë 

prove.  

 

42. Neni 81, i Rregullores së Shërbimit, rregullon momentin caktimit në detyrë të punonjësit të 

shërbimit. 15“Caktimi në detyrë i punonjësit të shërbimit merret me urdhërin e pranimit apo 

ripranimit në shërbim, ku përcaktohet edhe funksioni organik, struktura e emërimit grada (për 

punonjësit me grada), si dhe data e fillimit të marrëdhënies së punës”.  

 

43. Në nenet 88, 92, e vijues të Rregullores së Shërbimit, ku përcaktohen rregullat për fitimin e 

gradës dhe kriteret që duhen të plotësojnë kandidatët, flitet për “punonjës shërbimi”, pa bërë dallim  

mes “punonjës të konfirmuar” dhe “punonjës në periudhë prove”. Nga ligjvënësi është gjykuar 

drejtë që të mos ketë pengesa të tilla lidhur me ecurinë në gradë dhe karrierë të çdo punonjësi.  

 

44. Komisioni, nga sa më sipër, pas shqyrtimit të dokumentacionit të vënë në dispozicion nga 

SHÇBA, me shkresën nr ***, datë 18.05.2020, konstaton se subjekti i vlerësimi është përzgjedhur 

mbi bazën e një procesi të rregullt konkurrimi, të nisur mbi bazën e urdhërit nr.89 datë 15.04.2019, 

të Drejtorit të Përgjithshëm të SHÇBA, “Për shpalljen e funksioneve të lira në konkurrim në 

strukturat e Drejtorisë së Përgjithshme të SHÇBA –së. 

 

VI - Vlerësimi i tre dokumenteve të përgatitura nga subjekti i vlerësimit: 

 

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

tre dokumenteve zyrtare të përgatitura në ushtrim të detyrave funksionale si punonjës në SHÇBA 

dhe ish punonjës në Policinë e Shtetit, dhe konkretisht: 

 

(i) – “Plan veprim...”, përgatitur në cilësinë e Drejtorit të SHÇBA-së për Drejtorinë Rajonale 

Elbasan -  Korçë; 

(ii)- “Plan masash për garantimin e rendit dhe sigurisë publike...”, përgatitur në cilësinë e 

Zv.Drejtorit për Hetimin e Krimeve 

(iii)- “Plan vendosje për raste ngjarjesh kriminale....” përgatitur në cilësinë e Zv.Drejtorit për 

Hetimin e Krimeve 

Nga analiza e tre dokumenteve të përgatitura nga subjekti i vlerësimit konstatohet se: 

 

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

nënligjor të SHÇBA-së, Policisë së Shtetit,  

 

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

nënligjore që normojnë kuadrin ligjor të SHÇBA –së dhe Policisë së Shtetit; 

 

48. Dokumentet e përgatitura nga subjekti i vlerësimit janë të shkruara qartë në mënyrë të 

kuptueshme dhe të strukturuara logjikisht; 

 

                                                 
15 “Rregullorja e Shërbimit për Cështjet e Brendshme dhe Ankesat”, miratuar me vendimin Nr.892, datë 

03.04.2012. 
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49. Gjuha e përdorur nga subjekti i vlerësimit në hartimin e dokumenteve zyrtare është e qartë dhe 

në përputhje me etikën profesionale të punonjësit të SHÇBA -së dhe Policisë së Shtetit; 

 

VII - Respektimit i rregullave të etikës: 

 

50. Nga verifikimi dosjes së personelit pranë SHÇBA -së dhe Drejtorisë së Burimeve Njerëzore 

në Policinë e Shtetit, rezultoi se ndaj subjektit të vlerësimi nuk ka masa disiplinore në fuqi për 

shkelje të rregullave të etikës, sipas përcaktimeve të nenit 43 të ligjit 12/2018, i ndryshuar; 

 

51. Nga dosja e personelit (vlerësimet e eprorëve ndër vite), konstatohet se subjekti i vlerësimit (i) 

ndërton marrëdhënie të mira dhe korrekte me kolegët dhe qytetarët; (ii) është i disiplinuar, korrekt 

me detyrën, vartësit, kolegët dhe eprorët; (iii) tregon objektivitet, korrektësi dhe përpikmëri në 

kryerjen e detyrave të caktuara; 

 

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

subjektit të vlerësimit për shkelje të rregullave të etikës në ushtrimin e detyrës si punonjës i 

SHÇBA -së dhe Policisë e Shtetit, sipas parashikimit ligjor të nenit 43 të ligjit nr.12/2018, i 

ndryshuar. 

 

VIII - Përmbushja së detyrave nga subjekti i vlerësimit si punonjës i SHÇBA -së dhe Policisë 

së Shtetit: 

 

53. Nga verifikimi i dosjes së personelit të SHÇBA -së dhe Drejtorisë së Burimeve Njerëzore në 

Policinë e Shtetit, rezultoi se subjekti vlerësimit ndër vite ka pasur vlerësime pozitive lidhur me 

rezultatet e punës nga eprorët, dhe konkretisht: 

 

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

(ii)- Është kërkues ndaj zbatimit të detyrave, si dhe ka zgjidhur në kohë detyrat dhe situatat që janë 

krijuar;  

(iii)-  Është proaktiv në veprimtarinë hetimore, operacionale dhe gjurmuese; 

(iv)- Detyrat i kryen në përputhje me dispozitat ligjore dhe aktet nënligjore; 

(v) - Është i aftë të punojë në mënyrë të pavarur për zbatimin e legjislacionit, për konceptimin e 

akteve, rregulloreve dhe letërporosive për problemet e luftës kundër krimit të organizuar; 

 

IX - Në përfundim të hetimit të kryer për vlerësimin e aftësive profesionale: 

 

Komisioni pasi kreu një hetim të thelluar për vlerësim e aftësive profesionale, nëpërmjet 

verifikimit të dosjes personale të subjektit të vlerësimit, verifikimit të nivelit arsimor të subjektit 

të vlerësimit, analizimin e tre dokumenteve të paraqitura nga vetë subjekti, verfikimin e procesit 

të fitimit të gradave ndër vite, përputhjen e gradës me pozicionin e punës, vlerësimin e përmbushjes 

së detyrave funksionale dhe respektimin e rregullave të etikës në ushtrimin e detyrës si punonjës 

në Policinë e Shtetit, arrin në konkluzionin se, 

Subjekti i vlerësimit Dritan Dorda: 

 

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

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

c) ka respektuar liritë dhe të drejtat e njeriut; 

d) është i frytshëm dhe efektiv në masë të pranueshme; 
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X- Konkluzione përfundimtare: 

 

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

në provat e administruara gjatë procesit të vlerësimit, relacionin e relatorit të çështjes, shpejgimet 

me shkrim të dhëna nga subjekti i vlerësimit gjatë hetimit administrativ, si dhe pasi u njoh me 

qëndrimin e subjektit të vlerësimit në seancën dëgjimore publike të datës 18.09.2020, arrin në 

kokluzionin se subjekti i vlerësimit, Dritan Shefki Dorda, në përputhje me nenin 60 të ligjit 

12/2018, i ndryshuar, ka plotësuar së bashku kushtet e mëposhtme: 

 

- Konstatohet nivel i besueshëm në vlerësimin e pasurisë; 

- Konstatohet nivel i besueshëm në vlerësimin e kontrollit të figurës; 

- Konstatohet nivel i lartë në vlerësimin e aftësive profesionale; 

 

PËR KËTO ARSYE  

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

nr.12/2018, të ndryshuar, pasi u mbodh në dhomë këshillimi, në mbështetje të shkronjës “a”, të 

nenit 59, si dhe të pikës 1 dhe 2 të nenit 60, të Ligjit nr. 12/2018 të ndryshuar, 

 

V E N D O S I: 

 

1- Konfirmimin në detyrë të subjektit të vlerësimit Dritan Shefki Dorda, me funksion  “Drejtor i 

Drejtorisë Rajonale Elbasan – Korçë, në Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në 

Ministrinë e Brendshme”. 

 

2- Vendimi i aryetuar me shkrim u njoftohet subjektit të vlerësimit dhe Shërbimin për Çështjet e 

Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme”, brenda 15 ditëve nga dita e nesërme e 

shpalljes së vendimit. 

 

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

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

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

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. 

 

Ky vendim u shpall sot datë 18.09.2020, në Tiranë. 

 

TRUPA E VLERËSIMIT  

Kryesues  

Alban Laska 

    Relator   

Artur Baku                             

                                                 

                          Anëtare 

                                 Mirela Ujkani (Miti) 
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