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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. 16/223 Prot                  Tiranë, më 29.10.2020 

          

 

V E N D I M 

Nr. 28 datë 16.10.2020 

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

Elida Liko                     Kryesuese 

Elvira Daberdaku   Relator  

Ana Kapaj    Anëtar 

 

asistuar nga anëtarët e sekretariatit teknik, Laert Elmazaj dhe Alida Goxharaj, më datë 16.10.2020 

ora 10:30, në Tiranë, në Pallatin e Koncerteve, (Ish –Pallati i Kongreseve), salla B, kati 0 mori në 

shqyrtim në seancë dëgjimore që i përket:  

 

SUBJEKTIT TË VLERËSIMIT: Idajet Luftar Faskaj, dtl. 26.6.1969, me funksion aktual 

Drejtor në Departamentin e Mbrojtjes së Dëshmitarëve dhe 

Bashkëpunëtorëve të Drejtësisë në Departamentin e 

Marrëdhenieve Ndërkombëtare në Policinë e Shtetit. 

 

OBJEKTI:               Vlerësimi kalimtar i subjektit të vlerësimit.  

 

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

të Punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, 

Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në 

Ministrinë e Brendshme", i ndryshuar,  

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

Republikës së Shqipërisë”,  

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

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

Rregullorja e brendshme e KJV dhe Rregullorja për 

miratimin e hapave proceduriale të unifikuar për procesin e 

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

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

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

në vijim të rezultateve të hetimit; pasi dëgjoi subjektin e vlerësimit Idajet Luftar Faskaj, i cili në 

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

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

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

 

V Ë R E N:  

 

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

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

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

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

Ministrinë e Brendshme", i ndryshuar.    

 

I. RRETHANAT E ÇËSHTJES   

  

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

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

e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme”, i ndryshuar, shtetasi Idajet Luftar 

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

funksionit të tij në datën e hedhjes së shortit 3.6.2019 “Drejtor i Departamentit të 

Marrëdhenieve Ndërkombëtare” në Policinë e Shtetit”.  

2. Subjekti i vlerësimit, Idajet Faskaj, 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 Elvira 

Daberdaku Relator, Elida Liko Kryesues dhe Ana Kapaj Anëtar. 

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

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

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

Vlerësimit”), me Vendimin nr.1, datë 14.6.2019, vendosi fillimin e hetimit kryesisht për 

subjektin e vlerësimit Idajet Luftar Faskaj.  

5. Relatori i çështjes, nëpërmjet komunikimit elektronik zyrtar datë 18.6.2019 ka njoftuar 

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

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

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

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

24.6.2019 duke shprehur se nuk është në kushtet e konfliktit të interesit me asnjë nga anëtarët 

e trupës së vlerësimit.  
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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 punonjësve, trupa e vlerësimit është bazuar 

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

të drejtën e  punonjësve për një proces të rregullt ligjor.  

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

për objekt: 

a) vlerësimin e pasurisë;  

b) kontrollin e figurës;  

c) vlerësimin e aftësive profesionale.   

 

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

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

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

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

vlerësimit në Ministrinë e Brendshme që janë: 

- Deklarata e Pasurisë,  

- Deklarata për Kontrollin e Figurës dhe  

- Formulari i Vetëvlerësimit Profesional;  

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

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

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

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

procesit të vlerësimit.   

 

11. Trupa e vlerësimit në datën 7.10.2020 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 nevojshme për përfundimin e hetimit kryesisht për subjektin e vlerësimit Idajet Faskaj, me 

Vendimin nr.3 datë 7.10.2019, vendosi;    

1. Të mbyllë hetimin kryesisht për subjektin e vlerësimit Idajet Faskaj; 

2. Të njoftojë me rrugë elektronike zyrtare subjektin për: 

- Përfundimin e procedurave të hetimit kryesisht; 

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

vlerësimit pasuror, kontrollit të figurës dhe atij profesional; 

- Të drejtën e subjektit për t`u njohur me dosjen, zyrën/vendin ku mund të njihet dosja, si 

dhe të marrë një kopje të tyre, me përjashtim kur subjektit i kufizohet kjo e drejtë në rastet 

e informacionit të klasifikuar “Sekret Shtetëror”. Dosja i vihet në dispozicion subjektit 

sipas neneve 45-47 te Kodit të Procedurave Administrative, duke respektuar të drejtat e 

palëve sipas neneve 35-40 të Kodit të Procedurave Administrative. 

- Të drejtën e subjektit për të kërkuar thirrjen e dëshmitarëve apo marrjen e çdo prove 

mbështetëse. Kjo kërkesë duhet të përmbajë të gjitha informacionet e nevojshme për 

identifikimin dhe kontaktimin e deshmitarit, si dhe të dhënat mbi thelbin e informacionit të  

pritshëm. 
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- Afatin brenda të cilit duhet të bëjë kërkesën me shkrim për njohjen me dosjen dhe të 

paraqesë prova/shpjegime me shkrim apo të bëjë kërkesa në përputhje me pikat “d” dhe 

“e”të pikës 3 të Rregullores së Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit për hapat procedurialë 

të unifikuar gjatë vlerësimit të subjekteve nga Trupa e Vlerësimit. 

 

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. Me Vendimin Nr 4 dt.14.10.2020 trupa e Vlerësimit vendosi mbylljen e hetimit dhe kalimin e 

çeshtjes në seancë dëgjimore. Në datën 14.10.2020, trupa e vlerësimit nëpërmjet kryesuesit të 

seancës, njoftoi subjektin e vlerësimit për mbajtjen e seancës dëgjimore në datën 16 Tetor 

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   

Seanca dëgjimore për subjektin e vlerësimit, Idajet Faskaj, u zhvillua në përputhje me kërkesat e 

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

Administrative të Republikës së Shqipërisë”  

Subjekti i vlerësimit u paraqit pa përfaqësues ligjor.  

Gjatë seancës dëgjimore, pas fjalës së relatorit, subjekti i vlerësimit dha opinionin e tij lidhur me 

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

pasqyruara në procesvërbalin e seancës dëgjimore).  

Në fund të seancës dëgjimore datë 16.10.2020, subjekti i vlerësimit, Idajet Faskaj kërkoi 

konfirmimin në detyrë. Trupa e vlerësimit shpalli vendimin më datën 16.10.2020. 

 

 
III. QËNDRIMI I SUBJEKTIT TË VLERËSIMIT 

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

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

Subjekti i vlerësimi Idajet Faskaj 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. VLERËSIMI KALIMTAR  

Trupa e vlerësimit ka realizuar procesin e hetimit administrativ për subjektin e vlerësimit Idajet 

Luftar Faskaj, 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 a) deklaratat e dorëzuara nga vetë subjekti i 

vlerësimit në Ministrinë e Brendshme që janë Deklarata e Pasurisë, Deklarata për Kontrollin e 
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Figurës dhe Formulari i Vetëvlerësimit Profesional; b) provat shkresore/dokumente të 

administruara nga institucionet/organet publike dhe private në përputhje Ligjin nr 12/2018, i 

ndryshuar c) provat dhe shpjegimet me shkrim të subjektit të vlerësimit si edhe d) ka marrë në 

konsideratë bashkëpunimin, gadishmërinë dhe sjelljen e subjektit gjatë procesit të vlerësimit. Për 

sa më sipër, hetimi administrativ konsistoi në verifikimin e vërtetësisë së deklarimeve në lidhje 

me gjendjen pasurore të deklaruar nga subjekti i vlerësimit; në verifikimin e burimit/eve të krijimit 

të të ardhurave dhe shpenzimeve të deklaruara si edhe në mjaftueshmërinë e mbulimit të pasurisë 

nga burimet të ligjshme financiare; në evidentimin e ndonjë fshehjeje të mundshme të sendeve në 

pronësi apo në përdorim; në evidentimin e ekzistencës së mundshme të deklarimeve të rreme si 

edhe evidentimit të rasteve të konfliktit të interesit. 

  

IV - A. VLERËSIMI I PASURISË  

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

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

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

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

kalimtar dhe për personat e lidhur të tij. 

 

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

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

dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme”, subjekti i vlerësimit Idajet Faskaj ka dorëzuar 

deklaratën e pasurisë në datën 3.5.2018, brenda afateve ligjore. Formulari i Pasurisë ka nr. 538 

index, viti 2018.  

 

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

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

ndryshuar, bazuar në të cilin trupa e vlerësimit zhvillon një procedurë kontrolli, në përputhje me 

Ligjin e Vlerësimit (12/2018), Ligjin për Deklarimin dhe Kontrollin e Pasurive, të Detyrimeve 

Financiare të Personave të Zgjedhur dhe Nëpunësve të caktuar Publikë, Ligjin për Parandalimin e 

Konfliktit të Interesave në Ushtrimin e Funksioneve Publike, Ligjin për Parandalimin e Pastrimit 

të Parave dhe Financimit të Terrorizmit, si dhe Kodin e Procedurave Administrative. 

 

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 

evidentimit të rasteve të konfliktit të interesit, janë kryer veprimet verifikuese, ku Komisioni me 

anë të korrespondencës të regjistruar me numër 16, ka kërkuar të dhëna në institucionet bankare 

në vend, institucionet financiare dhe jofinanciare, Kadastër, ZRPP rajonale, ALUIZNI, 

DPSHTRR, QKB, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, DPPP, ISSH, Regjistrit Noterial pranë 

Ministrisë së Drejtësisë, OSHEE, Ujësjellës Kanalizime, kompanitë e komunikimit telefonike fix 

etj. Gjithashtu Komisioni ka mbajtur në konsideratë deklarimet e vet subjektit për vërtetimet e të 

ardhurave për secilin vit, të shoqëruara me dokumentacion zyrtar si dhe gjatë pyetsorit sqarime të 

tjera financiare për burim të ardhurash për personat e lidhur dhe të tjerë të lidhur. 

Hetimi administrativ nga Komisioni është shtrirë edhe në deklaratat e interesave private  periodike 

që ka dorëzuar subjekti dhe bashkëshortja e tij në ILDKPKI për shkak të  funksioneve që mbartin 

detyrimin për deklarim sipas Ligjit 9049/2003 (i ndryshuar). Bashkëshortja e subjektit për shkak 
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të funksionit, ka qenë subjekt deklarimi nga viti 2004 deri në vitin 2011 dhe nga viti 2014-në 

mënyrë të pandërprerë. Subjekti i vlerësimit  në bazë të nenit 22 të ligjit nr.9049 datë 10.4.2003 (i 

ndryshuar) ka qenë subjekt deklarues për shkak të personit të lidhur dhe regjimit pasuror të 

përbashkët.  

Në vitin 2013 subjekti i vlerësimit Idajet Faskaj për shkak të funksionit të tij si subjekt deklarues 

në ILDKPKI ka dorëzuar deklaratën “Para Fillimit të Detyrës” dhe në vazhdim deklaratat të 

interesave private periodike vjetore.  

Komisioni ka hetuar në lidhje me deklarimet e aseteve dhe burimet e krijimit të tyre në deklaratat 

periodike të pasurisë, ka kontrolluar dhe krahasuar gjendjen pasurore dhe ndryshimet e saj në vite, 

burimin e krijimit, shlyerjen e detyrimeve financiare, të ardhurat dhe shpenzimet për subjektin e 

vlerësimit dhe personave të lidhur me të duke i krahasuar ato me me deklaratën e pasurisë Vetting 

2018  (dorëzuar nga subjekti datë 4.5.2018 në zbatim të ligjit 12/2018) . 

 

Hetimi administrativ konsistoi në: 

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

subjekti i vlerësimit;  

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

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

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

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

rasteve të konfliktit të interesit.  
 

DEKLARIMI I PASURISË 

Në zbatim të nenit 32 të Ligjit nr. 12/2018, subjekti i vlerësimit i nënshtrohet procesit të vlerësimit  

kalimtar për periudhën e vlerësimit të deklaratës së pasurisë nga data e fillimit të marrëdhënies së  

punës në institucionin përkatës, pavarësisht datës së emërimit në pozicionin dhe/ose gradën që  

mban, deri në ditën e plotësimit të formularit të deklarimit të pasurisë. Subjekti i vlerësimit ka  

deklaruar në deklaratën e pasurisë në zbatim të Ligjit nr 12/2018 si vijon: 

 

 1/3 e sipërfaqes truall prej 238 m2 të ndodhur në Njësinë Nr ** , Rruga **, Tiranë, mbi 

të cilën është ndërtuar shtëpia e banimit. 

Kontratë shitblerje Nr. **, Rep. Nr. ** Kol datë 26.05.1999. Vlera 1.550.000 Lekë. 

Pjesa zotëruese 33%.  

 

Burimi i krijimit: blerë nga shitja e dy apartamenteve në Lushnjë, 1+1 (me Nr. Kontratë ****, 

datë 29.06.1998) dhe 2+1 (me Kontratë Rep ***, Kol ***, datë 29.06.1999) dhe kursimeve 

familjare.  

Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për vërtetimin e faktit të deklaruar administroi; 

 

1.1 deklaratën e pasurisë dhe dokumentacionin bashkëlidhur 

1.2 dokumentacionin e administruar nga Komisioni 

1.3 dokumentacionin e administruar nga deklarimet e subjektit dhënë Komisionit si përgjigje të 

pyetjeve të dërguara nëpërmjet postës elektronike. 
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Dokumentacioni i depozituar nga subjekti i vlerësimit në mbështetje të deklarimeve të 

mësipërme: 

-Kontrata e Shitjes dt.26.5.1999 me palë blerës i ati i subjektit dhe palë shitëse P. H. për blerjen e 

truallit me sipërfaqe 238 m2 në vlerën e 1.550.000 Lekë.  

-Çertifikatë për Vërtetim Pronësie me datë lëshimi 5.2.2015 për pasurinë Truall me sipërfaqe 238 

m2 dhe ndërtesë mbi sipërfaqen 174.40 m2 në emër të B. F., L. F. dhe subjektit të vlerësimit. 

-Kontratë Shitblerje Nr. ****Rep, Kol.. dt.26.8.1993 e apartamentit 1+1 me sipërfaqe 54 m2 në 

Lushnjë me burim privatizimi (palë blerëse i ati) 

-Kontratë Shitje Nr **** , Kol.., datë 29.06.1998 e apartamentit 1+1 me siperfaqe 54 m2 në 

Lushnjë, me palë shitëse z.L Fasko dhe palë blerëse z.T. H.Vlera e shitjes 1.100.000 Lekë, mënyra 

e pagesës jashtë zyrës noteriale. 

-Kontratë Shitblerje Nr ***Rep , Kol.. dt.10.8.1993 të apartamentit me sipërfaqe 73 m2 me shitës 

Komisioni i Privatizimit të Rrethit Lushnjë dhe blerës I. M. 

-Kontratë Blerje Nr ***Rep , Kol..  dt.28.4.1994 e apartamentit 73 m2 në vlerën 1.350.000 Lekë 

me palë blerëse L. Faskaj  dhe palë shitëse I. M. (dhe familjarë). 

-Kontratë Shitje e apartamentit Nr. ****Rep, Kol.. datë 29.06.1999 me siperfaqe 73 m2 në Lushnjë 

në vlerën 1.000.000 Lekë. me pale shitëse L. Fasko, Idajet Fasko, D. Fasko, B. Fasko dhe palë 

blerëse Th. N. Vlera e shitjes 1.000.000 Lekë, mënyra e pagesës jashtë zyrës noteriale. 

-Kontratë Shitblerje e apartamentit Nr ***Rep , Kol.. datë 29.06.1999 me siperfaqe 73 m2  

-Deklaratat Noteriale për huamarrje të shtetasit L.Faskaj për blerje të apartamentit 2+1.1  

-Deklaratë Noteriale Nr.Rep ****, Nr.Kol **** dt.22.9.2020 para Noterit J.S.Q  me zyrë në 

Lushnjë nga z. Th.N. (blerësi i apartamentit)  për pagesën e vlerës prej 500.000 Lek në formën e 

kaparit për të siguruar blerjen e këtij apartamenti deri në datën e realizimit të kontratës. 

-Dokumentacion justifikues për të ardhurat e personave të lidhur2 

-Dokumentacion justifikues mbi të ardhurat e përsonave të tjerë të lidhur për mundësitë financiare 

të husdhënies.  

Dokumentacioni i administruar nga Komisioni: 

ASHK, Tiranë, ka konfirmuar në emër të  Idajet Faskaj, L. F., B. F. rezulton e regjistruar pasuria, 

Truall me sipërfaqe 238 m2, sipërfaqe ndërtuese 174,4 m2, Godinë banimi 3 kate me sipërfaqe 

totale 591.3 m2.  

ASHK, Drejtoria Vendore Lushnjë ka konfirmuar se z. L. F. ka patur të regjistruar dy pasuri të 

llojit apartament 1+1 dhe 2+1 të cilat në bazë të transaksioneve të ndryshme kanë kaluar në pronësi 

të të tretëve.  

ILDKPKI ka vënë në dispozicion kopje  deklaratave të interesave private së subjektit të vlerësimit 

“Para Fillimit të Detyrës 2013” si dhe deklaratën e pasurisë të bashkëshortes së subjektit “Para 

Fillimit të Detyrës 2003” , ku rezulton se kjo pasuri është e deklaruar si truall mbi të cilën është 

                                                 
1 Deklaratë Noteriale nga shtetasi S. M.  për huadhënie z.L. Faskaj për blerje apartamenti 2+1 në vlerën 50.000 Lek. Deklaratë Noteriale nga 

shtetasi M. M. për huadhënie z.L.Faskaj për blerje apartamenti 2+1 në vlerën 200.000 Lek. Deklaratë Noteriale nga shtetasi E. Faskaj  për 
huadhënie z.L. Faskaj për blerje apartamenti 2+1 në vlerën 400.000 Lek si dhe Deklaratë Noteriale të shtetasit A Y për huadhënie z.L. Faskaj 

për blerje apartamenti 2+1 në vlerën 400.000 Lek. 
2 Licensë lëshuar në dt.4.11.1996 nga Komisioni i Liçensave Këshilli i Rrethit Lushnjë, në emër të z.L. Faskaj për tregtim me pakicë të 
karburanteve në pikën shitje ambulant  me afat rinovimi deri me dt.4.11.1997,  dokument për shlyerjen e detyrimit tatimor për gjysmën e dytë të 

vitit 1996, Shkresë nga Zyra e Tregti Sherbimeve dt.17.10.1996 për furnizimin me vajguri me autobot shitësave S.XH dhe L. Faskaj. 
2  Librezë Pune në emër të L. Faskaj nga viti 1963-1999. 
2 Librezë Pune në emër të L. Faskaj nga viti 1963-1995 llogaritur deri në 31.12.1993.Librezë pune në emër të D. Faskaj nga viti 1968-6.9.1993 

llogaritur deri në datën e largimit 6.9.1993. Reference ligjit për sigurimet shoqërore, paga minimale e percaktuar me VKM nr.452, datë 

16.9.1993 (paga mujore 1639 Lekë 
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ndërtuar godina e banimit prej një kati e deklaruar në vitin 2004 dhe prej 3 katesh e deklaruar në 

vitin 2013. 

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit ka vënë në dispozicion Vërtetime page për 

periudhen e punesimit 1993-1995 dhe 1997-1999 

Instituti i Sigurimeve Shoqërore konfirmon në emër të  bashkëshortes së subjektit të ardhurat e 

realizuara nga paga për periudhën nga Gusht 1998-Korrik 2000 pranë Fakultetit të Drejtësisë.  

Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave ka vënë në dispozicion dokumentacionin si më poshtë: 

1-Kontratë Shitje dt.22.09.1995 me palë Nd-ja Komunale Banesa Lushnjë dhe palë blerëse L. 

Fasko per mjetin “ZIZ”në vlerën 35.000 Lek 

2-Shkresën me lendë: Mbi furnizimin me vajguri lëshuar nga Bashkia Lushnje Nr **** 

dt.17.10.1996 për lejen per transport mallrash dhe liçensat shitje vajguri me autobot ambulant 

shitesave S.XH dhe L. Faskaj. 

3-Liçense për shitje vajguri në mënyrë ambulante me autobot lëshuar nga Bashkia Lushnje Nr *** 

dt.30.9.1996 për dhenie leje për shitje vajguri me autobot ZIS me targë LU 0187Z me pronar z.L. 

Fasko në të cilën të tregtoj në mënyrë ambulante vajguri per qytetin e Lushnjës sipas kontratës me 

Nd.Komunale Qytet. 

4-Liçense për tregtim me pakicë të karburanteve lëshuar nga Komisioni i liçensave, K.RR.Lushnjë 

dt.4.11.1996 per  personin juridik L.Fasko dhe administrator L.Fasko me të drejtë rinovimi deri 

me 4.11.1997. 

Drejtoria Rajonale Tatimore Fier me shkresën Nr.... dt.22.5.2020 ka konfirmuar se L. Faskaj 

(Fasko) nuk rezulton i regjistruar si tatim pagues në bazë të verifikimeve të bëra në Arkivën e 

DRTatimore Fier si dhe në sistemin tatimor C@ts.  

Bashkia Lushnjë, me shkresën Nr... dt.28.5.2020 nuk konfirmon ne lidhje me regjistrimin e 

ushtrimit të aktivitetit ne bazë të dhënave të sistemit elektronik T@IS si dhe të dhënat nga QKB 

dhe konfiron se nuk gjenden dokumentacione per vitet 1993-1997. 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni lidhur me këtë pasuri. 

KJV me qëllim vlerësimin e ligjshmërisë së përfitimit të 1/3 pjesë zotëruese,  burimit e të ardhurave 

financiare të personave të lidhur me subjektin si dhe vlerësimin e mundësisë financiare  kreu 

analizën ekonomike për periudhën kohore nga viti 1990 deri në momentin e blerjes së tokës truall 

në emër të z.L Faskaj.  

Nga dokumentacioni i paraqitur dhe gjetjet e Komisionit ka rezultuar se të gjitha asetet që i 

përkasin kësaj periudhe janë në pronësi të z.L.Faskaj (i ati i subjektit). Subjekti i vlerësimit rezulton 

i ndarë nga familja e origjinës me dt.10.11.1993 sipas çertifikatës së gjendjes familjare nr......të 

paraqitur pranë KJV. 

Gjatë kësaj periudhe nga familja e origjinës janë realizuar të ardhurat nga shitja e mjetit Aro në 

vitin 19923, huamarrje përsonave të afërt të familjes  për blerje të apartamentit 2+1 në vitin 1994, 

                                                 
3 Kontratë shitje dt.3.1.1992 të automjetit tip “Aro” me palë shitese L. Faskaj në vlerën 100.000 Lekë 
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të ardhura nga aktiviteti privat i z.L.Faskaj4 , të ardhura nga shitjet e apartamenteve si dhe të 

ardhurat nga pagat5.  

Gjithashtu komisioni ka marrë në konsideratë të ardhurat nga interesat e marra nga depozitimi i 

vlerës prej 500.000 lekë në firmën piramidale sipas përgjigjes nga Shoqëria Huamarrëse në 

Administrim pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë me shkresën Nr.... Prot dt.2.10.2019.  

 

Për periudhën nga 1990-31.12.1993 në tabelën Nr 1 pasqyrohen asetet dhe të ardhurat financiare 

të personave të lidhur.  
 

Tabela Nr.1  

Periudha kohore Të ardhura Të ardhura nga 

shitje asetesh 

Shtesa në 

asete 

Shpenzime 

sipas INSTAT 

Mundësia për kursim 

(lekë) 

Mjeti tip ARO  blerë 

në vitin 1991 

   5.020 Lekë   

Ndertim garazhi me 

siperfaqe 24.76 m2 në 

vitin 1992. 

  30.000 Lekë   

Shitje e mjetit ARO 

në vitin 1992. 

 100.000 Lekë    

Apartament1+1 blere 

në vitin 1993. 

  11.216 Lekë   

Te ardhura nga pagat 150.672  Lekë6   120.538 Lekë 30.134 Lekë 

Nga viti 1990-1993     83.898 Lekë 

 

Tabela Nr.2 7 

 

     

Periudha kohore nga 

1.1.1994-26.5.1999 

Të ardhura Të ardhura nga 

shitje asetesh 

Shtesa në 

asete 

Shpenzime 

sipas INSTAT 

Mundësia për kursim  

Apartament 2+1 blerë 

në vitin 1994 

  1.350.000 

Lekë 

  

Huamarrje per blerje 

apartamenti në vitin 

19948 

1.050.000 Lekë     

Të ardhura nga puna 

e të atit nga 1.1.1994-

1.4.1999 

260.080 Lekë9 

 

  207.728 Lekë 52.352  Lekë 

                                                 
4 Licensë lëshuar në dt.4.11.1996 nga Komisioni i Liçensave Këshilli i Rrethit Lushnjë, në emër të z.L. Faskaj për tregtim me pakicë të 

karburanteve në pikën shitje ambulant  me afat rinovimi deri me dt.4.11.1997,  dokument për shlyerjen e detyrimit tatimor për gjysmën e dytë të 

vitit 1996, Shkresë nga Zyra e Tregti Sherbimeve dt.17.10.1996 për furnizimin me vajguri me autobot shitësave S.XH dhe L. Faskaj. 
5  Librezë Pune në emër të L. Faskaj nga viti 1963-1999. 
6 Librezë Pune në emër të L. Faskaj nga viti 1963-1995 llogaritur deri në 31.12.1993.Librezë pune në emër të D. Faskaj nga viti 1968-6.9.1993 

llogaritur deri në datën e largimit 6.9.1993. Reference ligjit për sigurimet shoqërore, paga minimale e percaktuar me VKM nr.452, datë 
16.9.1993 (paga mujore 1639 Lekë 
7 Tabela përfshin analizen ekonomike për periudhen nga 1.1.1994-26.5.1999 (data e blerjes së tokës) 
8 Deklaratë Noteriale nga shtetasi S. M. banues ne Fier për huadhënie z.L. Faskaj për blerje apartamenti 2+1 në vitin 1994 në vlerën 50.000 
Lek.Deklaratë Noteriale nga shtetasi M. M. banues në Fier për huadhënie z.L.Faskaj për blerje apartamenti 2+1 në vitin 1994 në vlerën 200.000 

Lek. Deklaratë Noteriale nga shtetasi E. F. banues në Fier për huadhënie z.L. Faskaj për blerje apartamenti 2+1 në vitin 1994 në vlerën 400.000 

Lek si dhe Deklaratë Noteriale të shtetasit A Y për huadhënie z.L. Faskaj për blerje apartamenti 2+1 në vitin 1994 në vlerën 400.000 Lek. 
9 Llogaritet paga minimale mujore ne vitin 1994 ne vleren 2560 leke , në vitin 1995 në vlerën 3180 Lekë, në vitn 1996 në  vlerën  4100 lekë, në 

vitin 1997 në vlerën 4910 lekë, në vitin 1998 në vlerën 6040 Lekë dhe ne vitin 1999 në vlerën 6645 lekë. Referencë VKM nr.610 dt.31.12.1993, 

VKM nr.42 dt.23.1.1995,VKM nr.180,dt.18.3.1996, VKM nr.20 dt.13.1.1997, VKM nr.73 dt.30.1.1998, VKM nr.112, dt.18.3.1999. 
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Të ardhura nga pagat 

vellait nga 1.9.1997-

1.6.199910 

525.000  Lekë 

 

  367.500 Lekë 

 

157.500 Lekë 

Shitje apartamenti 

1+1 në vitin 1998 

 1.100.000 Lek    

Blerje automjeti ZIZ 

Ne vitin 1995 

  35.000 Lekë   

Investuar në firma  

Piramidale nga i ati në 

vitin 1996 

 Përfituar 

197.200 Lekë 

në vitin 1996-

1997 

500.000 11 

Lekë   

  

Shitja e apartamentit 

2+1 12 

 500.000 Lekë    

Totali i mundësise 

për kursim nga viti 

1995 deri me 

dt.26.5.1999 

1.682.840 Lekë 1.797.200 Lekë 1.885.000 

Lekë 

442.988 Lekë 1.182.052 

+83.898 13 =1.265.950 

Lekë 

 
Në lidhje me të ardhurat që kanë shërbyer për pagesën e 1/3 të shumës totale subjekti ka sqaruar 

ndërmjet komunikimit elektronik zyrtar se janë nga: 

1-Të ardhurat nga paga dhe shpërblime nga viti 1993-1995  dhe 1997-1999. 

2-Të ardhurat nga puna në emigracion nga Gushti i vitit 1995 deri në Dhjetor 1996 janë pjesë e 

kontributit për blerjen e tokës.  

Komisioni kreu analizën ekonomike për të ardhurat nga paga dhe shpërblime për subjektin e 

vlerësimit dhe bashkëshorten sipas tabelës Nr. 3. 

Tabela  Nr.3  
Periudha kohore 

1.1.1994-26.5.1999 

Nga paga,shpërblime  Shpenzime INSTAT Mundësia për kursim 

Nga pagat (subjekti) nga  

1.8.1993-Korrik 1993-

Gusht199514 

 

137.000 15Lekë 95.900 Lekë 

 

41.100 Lekë 

 

Nga pagat Shtator (subjekti) 

1997-Prill 1999 

263.79116 (paga) + 

+164.77717(shpërblime) 

184.654 Lekë 

 

243.914 Lekë 

 

Te ardhura nga bashkëshortja 

1995-Maj 1999 

200.54118 Lekë 140.379 Lekë 

 

60.162 Lekë 

 

Totali 766.109 Lekë 420.933 Lekë 345.176 Lekë 

Mundësia për kursim deri në datën e blerjes së tokës truall në total nga subjekti i vlerësimit dhe 

përsonat e lidhur sipas tabelave të përshkruara me lart rezultoi në vlerën 1.611.126 Lekë 

                                                 
10 Vertetim page dt. 22.5.1998 nga Dega e SKSH, Lushnjë, paga mujore 25.000 Lek. 
11Kopje të Kontratës Nr..../1 dt.16.9.1996 nga Sporteli 4, Vlorë në emër të L. Faskaj për derdhje kapitali në vlerën 500.000  Lekë ,  
12 Deklaratë Noteriale Nr.Rep ***, Nr.Kol ***, d.22.9.2020  
13 Mundësia për të kursyer që shërben si burim financiar per shtesën në asete  per periudhën 1994-1999. 
14 Subjekti i vlerësimit ka filluar mardhëniet e punës pas mbarimit të Shkollës së Larte të MPB në muajin Korrik 1993 pranë Komisariatit të Policisë 

Lushnje. 
15 Reference pagës sipas Vertetim Nr ***, dt.11.3.2020. 
16 Vertetim nr *** Prot dt.8.4.2020 nga Drejtoria Vendore e Policisë Fier. 
17 VKM nr 137, datë 15.03.1997, Praktikat shkresore të ministrisë së Financave për taksën e Solidaritetit, Urdhërat e   Ministrit të Brendshëm për 

pagesën e punonjësve te policisë në zbatim të VKM nr 137, datë 15.03.1997 Shkresa nr. *** datë 21.04.1997 të Minsitrit të Rendit “Për përcaktimin 
e koeficentit maksimal të shpërblimit” në pikën 1, ku përcaktohet se: Koefiçenti maksimal i shpërblimit është 2, ose dyfishi i nivelit të pagës për 

periudhën përkatëse”.Llogaritur shpërblimi për muajt shtator–dhjetor 1997 në vlerën 72.888 lekë 
18 Librezë kontributesh për sigurim shoqëror dhe shëndetsor Nr i serisë ******. 
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Trupa vlerësuese në analizën ekonomike nuk i ka marrë në konsideratë të ardhurat e deklaruara 

nga emigracioni pasi nuk është e provuar me dokumentacion justifikues shkresor nga subjekti i 

vlerësimit. 

Gjithashtu referuar Kontratës së blerjes së truallit dt.26.5.1999 ku palë blerëse është vetem z.L 

Faskaj, Komisioni i kërkoi  subjektit të vlerësimit paraqitjen e dokumentacionit justifikues për 

kalimin e 1/3 pjesë në pronësi sipas deklarimit në deklaratën Vetting dhe pergjigjës së ASHK. 

 

Subjekti i vlerësimit paraqiti pranë Komisionit Vendimin Nr *** datë 26.04.2010, i Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Tiranë, në të cilin është vendosur njohje bashkëpronar dhe bashkëpronësinë me 

nga 1/3 pjesë të sipërfaqes së truallit në emër Idajet Faskaj, L. F dhe B.F. 

 

 Komisioni konstatoi nga se toka truall nuk ka qënë pronë publike dhe pronësia mbi tokën 

është fituar në mënyrë të ligjshme nga subjekti i vlerësimit. 

 Komisioni konstatoi se deklaratat noteriale të huadhënieve që kanë shërbyer si burim 

financiar për blerjen e apartamentit 2+1 nga z. L.Faskaj (i ati i subjektit) nuk është 

përcaktuar një afat dhe interes për shlyerjen e huadhënieve. 

 

 KJV nga hetimi administrativ, duke verifikuar përputhshmërinë e deklarimeve të subjekti me 

dokumentacionin e administruar si dhe duke analizuar ligjshmërinë e mjaftueshmërisë nga ana 

financiare arriti në perfundim se: 

 

 Deklarimi i subjektit në deklaratën vetting në lidhje me burimin e të ardhurave 

përputhet me dokumentacionin e administruar nga hetimi. 

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

 Dokumentacioni justifikues i paraqitur nga subjekti i vlerësimit në lidhje me 

vlefshmërinë juridike të kalimit të pronësisë përputhet me deklarimin e subjektit dhe 

konfirmimin nga ASHK.  

 

Pasuria 2 

 
 1/3 e shtëpisë së banimit 3 kate me sipërfaqe totale 591 m2, ndërtuar në sipërfaqen 

238 m2, të ndodhur në Njësinë Nr.2, Rruga “***”, Tiranë. Ndërtuar në mënyrë 

private, investuar rreth 3.000.000 Lekë. 

 

Burimi i krijimit: Ndërtuar privatisht në vite dhe me kursimet familjare dhe emigracioni. Shitje 

garazhi në qytetin Lushnjë me vlerë 200.000 Lekë (dyqind mijë), Rep ****, Kol ***, datë 

23.05.2000. 

 

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

mësipërme: 

 Çertifikatë për Vërtetim Pronësie ******  ZVRPP Tiranë për pasurinë me Nr.*/***,   Vol*, 

fq **, ZK ****  për pasurisë truall me sipërfaqe 238 m2, siperfaqe ndërtese 174.4 m2 mbi 

këtë truall, Godinë banimi 3 kate me sipërfaqe totale 591.3 m2, datë lëshimi 5.2.2015. 

Pasuria është e regjistruar në emër të Idajet Faskaj, L. Faskaj dhe B. Faskaj, bashkëlidhur 

kartelën e Pasurisë  dhe harten treguese.  

 Leje Legalizimi Nr.*****, dt.18.10.2012 në emër të L. Faskaj, I. Faskaj dhe B. Faskaj për 

objektin me sipërfaqe të parcelës ndërtimore 174.4 m2, sipërfaqe totale e ndërtimit për 

banim 501.3 m2 , Numri i kateve 3.  
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 Kontratë Shitblerje te garazhit Nr.****, Nr. Kol *** dt.23.5.2000 me shites L. Fasko, vlera 

e shitjes 200.000 Lekë. 

 Preventiv nga ekspert i liçensuar për koston e ndërtimit të banesës. 

 Foto që tregojnë shtëpinë në faza të ndryshme të ndërtimit në vite, gentplan i banesës. 

 Kopje faturash për blerje lendë ndertimi, lënde drurësore, pasije elektrike, mermere etj. 

Vlera totale e blerjeve e llogaritur 614.943 Lekë. nga viti 2002-2007. Formular i Pageses 

së tarifës së shërbimit për legalizim. 

 Formular i Pageses së taksës së ndikimit në infrastrukturë për objektet informale dt.lëshimi 

31.10.2012. Llogaritur vlerë investimi 591.3*29.910=17.685.783 Lekë. 

 Faturë për arkëtim Nr.228, datë 31.10.2012, shuma që arkëtohet 902.428 Lekë (në emer të 

tre bashkëpronarëve) 

 Mandat pagese dt.5.11.2012 nga Tirana Bank në llogari të Zyrës Rajonale të Legalizimit. 

Pagesë për taksën vendore e ndikimit të infrastrukturës vlera 88.428 Lekë  e paguar nga 

subjekti i vlerësimit. 

 Mandat pagese dt.5.11.2012 nga Tirana Bank në llogari të Zyrës Rajonale të Legalizimit. 

Pagesë për tarife e sherbimit për perditësim vlera 12.000 Lekë  e paguar nga subjekti i 

vlerësimit.  

 Mandat pagese nga Tirana Bank në llogari të Zyrës Rajonale të Legalizimit. Pagesë për 

tarife e sherbimit për dokumentacion vlera 6.000 Lekë  e paguar nga subjekti i vlerësimit. 

Dt.5.11.2012.  

 Formulari i OSSH Kërkesë për Furnizim me Energji Elektrike dt.9.6.2010  nga Idajet 

Luftar Faskaj për lidhje me energji elektrike me përshkrimin pronë e kerkuesit, familjar, 

në adresën Rruga ****, Kabina Muraturë Poligon,Tiranë. 

 Kopje të librezës OSSH me Nr Kontratë ****** për pagesat e vitit 2017. Kopje te 

formularit te aplikimit dt.9.6.2010 për dy kontrata për furnizim me energji elektrike me Nr 

serial 00**** dhe 00****. 

 Kopje të librezës së kontributeve shoqërore  2000-2005 në emër të L. Faskaj për punësimin 

pranë Rezervave të Shtetit. 

 Vërtetim nga Raiffeisen Bank të depozitës e krijuar dt.31.12.2000 në vlerën 206.117 Lekë  

(dyemërore L.Faskaj &Idajet Faskaj) si dhe depozitën në emër të L. Faskaj në vlerën 

500.000 Lekë e krijuar me dt.31.12.2002. Shuma e mbartur nga depozitat e ish Bankës së 

Kursimit sh.a me dt.8.4.2005 ka qenë 700.000 Lekë. 

 Mandat që konfirmon se në datë 12.08.2005 L. Faskaj ka tërhequr nga llogaria e tij në 

Raiffeissen Bank vlerën 700.000 Lekë. 

 Vërtetim nga ICMC dt.26.1.2001 në lidhje me konfirmimin e punësimit të personit të lidhur 

B.Faskaj si punonjës social prej 17.6.1999-12.1.2001.Kopje libreze pune të B. L. Faskaj fq 

3,16-19 ku pasqyrohet punësimi pranë DSKSH Lushnjë nga 9.9.1997-30.4.2000, 

17.6.1999-12.1.2001 punonjes social pranë ICMC, 11.4.2001-31.12.2003 si asistent 

programi pranë W.F.P (Organizata Botërore e Ushqimit), nga 16.1.2002-14.1.2006 pagese 

si mjek pranë QSUT (specializim). Vërtetim nga D.R.Sigurimeve Shoqërore Tiranë Nr.*** 

Kontratë dt.30.9.2014 se z.B Faskaj ka qenë i siguruar pranë subjektit UNDP për periudhën 

Mars 2003-Dhjetor 2003. Librezë kontributesh për Sigurim Shoqëror dhe Shendetësor Nr 

**** nga Janar 2001-31.12.2003 pranë subjektit UNDP. 

 Statment nga Banka Amerikane e Shqipërisë për pagesat e kaluara nga organizata United 

Nations Development për periudhën nga 27.9.2002-27.3.2003. 
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 Konferme llogari bankare prane Bankës **** dt.30.5.2003. 

Hetimi i kryer nga Komisioni në zbatim të Ligjit.  

 ASHK Tiranë, Drejtoria Vendore Tirana Jug ka konfirmuar bashkëpronësinë mes Idajet 

Faskaj, L. Faskaj, B. Faskaj për pasurinë, lloji Truall me siperfaqe 238 m2, ndërtesë mbi 

siperfaqe 174,4 m2, Godinë banimi 3 kate, sipërfaqe totale 591.3 m2.  

 OSHEE me shkresën ka konfirmuar se me gjeneralitetet Idajet Faskaj referuar sistemit të 

faturimit identifikohen dy abonentë me kontrata furnizimi në instancën Tiranë, të dyja 

kontratat rezultojnë me dt hapje 27.8.2010. Me gjeneralitet L.Faskaj identifikohet një 

abonent me kontratë furnizimi  në  instancën Tiranë. Nga verifikimi i kryer në terren 

rezultoi se objekti furnizohet nga 3 kontrata të energjisë elektrike si më lart përshkruar. 

 UK.Sh.a  nuk konfirmon kontratë për shërbime Ujësjellës Kanalizime  Tiranë sh.a të 

regjistruar në sistem në emër të subjektit të vlerësimit dhe personave të lidhur sipas 

çertifikatës familiare. Konfirmohet Kontrata e lidhur në emër të  L. Faskaj. 

  ILDKPKI  ka konfirmuar se subjekti  vlerësimit dhe bashkëshortja bazuar në nenin 3 të 

ligjit Nr.9049 dt.10.4.2003 (i ndryshuar) janë subjekte që mbartin detyrimin për deklarim 

në funksionet e percaktuara në ligj. Janë vënë në dispozicion të KJV kopje të deklaratave 

të interesave private të subjektit të vlerësimit “Para Fillimit të Detyrës 2013” dhe deklaratat 

e interesave private periodike vjetore 2014-2018 si dhe deklaratat e interesave private të 

bashkëshortes znj.Alma Faskaj  “Para Fillimit të Detyrës 2003” dorëzuar dt.25.03.2004, 

deklaratat e interesave private periodike vjetore 2004-2010, deklarata “Pas Largimit nga 

funksioni 2011”, deklarata e interesave private “Para Fillimit të Detyrës 2014”, dhe 

periodike Vjetore 2014-2018. 

  Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit ka vënë në dispozicion vërtetime page për 

periudhën 1999-2005. 

  Avokati i Popullit në lidhje me të ardhurat e bashkëshortes së subjektit të vlerësimit ka 

vënë në dispozicion të KJV me vërtetimet e pagave për periudhen kohore 2000 deri 2005. 

  Ministria e Drejtësisë me shkresën ka vënë në dispozicion të KJV listën e notereve sipas 

adresave përkatëse pranë të cilëve subjekti i vlerësimit dhe personat e lidhur me te kanë 

kryer veprime juridike. 

  Dhoma e Notereve Tiranë, Notere A. Gj. me shkresën e administruar pranë protokollit 

të KJV  datë 15.8.2019  ka konfirmuar nënshkrimin pranë kësaj zyre të Deklaratës 

Noteriale Nr** Rep , Nr Kol , datë 12.3.2010 si dhe ka bashkëlidhur Deklaratën në 

përmbajtje të cilës pasqyrohet ndarja me mirëkuptim të sipërfaqeve të banimit mes Idajet 

Faskaj, L. Faskaj dhe B. Faskaj.  Kjo deklaratë është hartuar mbi dokumentin Vërtetim 

pronësie nga dokumentet Hipotekor të pasurisë Nr***në ZK**. me sipërfaqe 238 m2 në 

pronësi të L. Faskaj dt.1.9.2008.  

Komisioni gjatë hetimit i kërkoi subjektit të vlerësimit sqarime dhe paraqitjen e 

dokumentacioneve justifikues ndërmjet komunikimit elektronik  në lidhje me: 

a) Burimin financiar të investimit , koston totale të ndërtimit të banesës prej tre kate,  

periudhën kohore të ndërtimit që prej fillimit të hedhjes së themeleve dhe kohëzgjatjen e 

punimeve, vitin kur ka filluar të banojë në këtë banesë, koston e mobilimeve dhe 
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ristrukturimeve nëse janë realizuara deri në momentin e deklarimit si dhe paraqitjen e 

gentplanit aktual, dokumentacion nëse disponon të lejes së ndërtimit. 

b) Burimin financiar dhe dokumentacion justifikues në lidhje me investimin të pjesës takuese 

nga prindërit dhe vëllait.  

Subjekti i vlerësimit paraqiti shpjegimet e tij në pyetsorin e II-të të administruar pranë protokollit 

të KJV-së me dt.5.7.2019  ku ndër të tjera sqaroi: 

a) “Në 18.03.2005 babai im ka bërë vetëdeklarim për legalizim të banesës, e cila deri në atë 

kohë ishte e ndërtuar një kat plotësisht dhe dy kate si karabina. Në ndërtimin e kësaj banese 

ne kemi kontribuar të gjithë, si në vlera monetare por dhe me punë konkrete ndërtimi, duke 

punuar së bashku me punëtorët .Vlera e deklaruar prej 3.000.000 Lekë është për pjesën që 

unë disponoj sot, e cila është e përfunduar totalisht dhe është e banueshme që në vitin 

2003.   

b) Nuk kemi aplikuar për leje ndërtimi pasi zona ku kemi pas tokën truall dhe kemi ndërtuar, 

ka qenë një zonë për të cilen nuk kishte studim urbanistik dhe nuk kishte se si të jepeshin 

leje ndërtimi, pavarësisht se toka e blerë ishte tokë truall. 

c) Fillimi i punimeve korrespondon me vitin 2000. Ndërtimi i banesës është bërë në vite, ku 

si karabina është mbyllur në vitin 2005 dhe kur është bërë aplikimi për legalizimin, është 

përshkruar ndërtesë 3 katëshe. Rregullimi i brendshëm ka vazhduar në vite, pjesa e vëllait 

tim është ende e pa përfunduar. Gjatë kohës së ndërtimit, të gjithë pjesëtarët e familjes veç 

(nënës) kanë qënë në marrëdhënie pune. 

d) Objekti është ndërtuar me punëtore krahu të kontaktuar privatisht. Nuk disponoj 

listëpagesë për punëtorët apo shpenzimet, Mobilimi i shtëpisë është bërë gjatë viteve në 

vijimësi , Vlera e arredimit të shtepisë deri në vitin 2017 është 1.500.000 Lekë. Për vitin 

2018 kam bërë arrendim me vlerë 513.600 Lekë,  ndërsa ndërtimi i banesës është bërë në 

katin e parë me kontribut të përbashkët dhe më pas sipas kontributit të vetë për secilin kat, 

pjesa e vëllait është aktualisht ende e pa përfunduar bashkëlidhur shkresës sqaruese  foto 

te realizuara në korrik 2019.” 

Komisioni gjatë hetimit administrativ verifikoi deklaratat e interesave private periodike së 

subjektit të vlerësimit dhe bashkëshortes të vëna në dispozicion nga ILDKPKI me shkresën Nr** 

Prot dt. 10.7.2019. 

a) Në deklaratën e pasurisë “Para Fillimit të Detyrës 2003” dorëzuar pranë ILDKPKI dt. 

25.03.2004 nga bashkëshortja e subjektit znj. Alma Faskaj është pasqyruar në fq 2 të 

deklaratës : “një shtëpi private 160 m2 në proçes e pa përfunduar deri tani. Shtëpia është 

ndërtuar bashkarisht me prindërit e bashkëshortit vlera e investimit 2.5 milion Lekë. 

Kontributi im dhe i bashkëshortit ka qenë 1.5 milion Lekë, burimi: nga kursimet dhe shitja 

e dy apartamenteve ne qytetin e Lushnjes së familjes së bashkëshortit dhe kursime nga 

pagat” .  

b) Subjekti në deklaratën e interesave private “Para Fillimit të Detyrës vitit 2013” dorëzuar 

pranë ILDKPKI  lidhur me përshkrimin e burimit të krijimit të kësaj pasurie  ka pasqyruar 

në deklaratë që ky objekt është ndërtuar vetë.  

 

 Komisioni konstatoi  se nuk janë pasqyruar ndryshime në lidhje me investime të 

metejshme gjatë viteve në deklarimet periodike vjetore nga subjekti dhe 

bashkëshortja e tij nga viti 2004 deri në vitin 2018.  
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I pyetur në lidhje me sa më sipër subjekti i vlerësimit ka sqaruar ndërmjet komunikimit elektronik 

dhe në pergjigje të Pyetësorit 3 protokolluar pranë KJV dt.24.10.2019 se vlera e shpenzimeve të 

kryera vit pas viti nuk ishin në nivelin e deklarimit të shpenzimeve sipas kërkesave të plotësimit 

të deklaratës së interesave private periodike vjetore.     

 

Hetimi i kryer nga Komisioni është bazuar në lidhje me burimin financiar të këtij investimi nga 

data 26.5.1999 (data e blerjes së truallit) deri në Mars të vitit 2005 kur është dorëzuar vetëdeklarimi 

për legalizim të banesës prej 3 katesh. 

 

Në tabelën më poshtë janë pasqyruar të ardhurat nga paga dhe shpërblime të subjektit të vlerësimit 

dhe bashkëshortes, shtesa në asete dhe mundësia për të kursyer. 

Referuar Tabelës nr.4 më poshtë për të ardhurat nga paga deri me dt.31.12.2005. 
Periudha  

1.6.1999-

31.12.2003 

Paga neto e 

subjektit, 

shpërblime. 

Paga neto e b/shortes Shuma e te 

ardhurave 

Shpenzime 

sipas INSTAT 

Shtesa ne 

asete+ndryshimi 

likuiditeti 

Mundësia për 

të kursyer 

I.6-31.12.1999 117.440 Lekë19 109.698 Lekë20 227.138 108.000 

Lekë21 

  

2000 220.836 Lekë 110.468 22+180.98223 

Lekë 

512.286 216.000 Lekë 103.05824 Lekë  

2001 299.424 Lekë   585.248 Lekë 

+126.37425 

1.011.046 216.000 Lekë   

2002 414.769 Lekë   845.411 Lekë 

+38.416 Lekë26 

1.298.596 234.660 Lekë   

2003 

 

485.973 Lekë 1.086.836 Lekë27 + 

70.20728 Lekë 

 

1.643.016 281.592 Lekë 100.000 Lekë 29  

Totali 

1.6.1999-

31.12.2003 

1.538.442 

Lekë +300.000 

Lek 
30 =1.838.442 

Lek 

3.153.640 Lekë 

 

 

4.992.082 1.056.252 

Lekë  

203.058Lekë 3.732.772 

Lekë 

2004 578.71831 Lekë 

 

1.150.318 

+48.54832+63.00033 

=1.261.866 Lekë 

 

1.840.584 281.592 Lekë  1.558.992 

Lekë 

Nga 1.1-

31.3.2005 

154.376 Lekë 291.907 Lekë 

+56.70034=348,607 

502.983 82.167 Lekë  420.816 Lekë 

                                                 
19 Vertetim, DPSH ,*** dt.6.11.2017 
20 Shkresë Dega e Arkivit Rajonal Tirane Nr.*** Prot, dt.12.11.2019 
21 Shkresë Nr.*** dt.3.9.2019. 
22 Shkresë Dega e Arkivit Rajonal Tirane Nr.*** Prot, dt.12.11.2019 
23 Avokati i Popullit shkresa Nr.*** dt.18.5.2020, Vertetim page per periudhen 16.8-31.12.2000 
24 Depozitë e përbashkët me babain në Raiffeisen Bank në vlerën 206.117 Lek 
25 Avokati i Popullit shkresa Nr.*** dt.18.5.2020, Vertetim page per periudhen 16.8-31.12.2000 
26 Avokati i Popullit shkresa Nr.*** Prot dt.18.5.2020, Vertetim nga Fakulteti i Drejtesise Nr.*** dt.9.10.2017 
27 Avokati i Popullit shkresa Nr.*** Prot dt.18.5.2020, Vertetim nga Fakulteti i Drejtesise Nr.*** dt.9.10.2017 
28 Vertetim nga Fakulteti i Drejtesise Nr.*** dt.9.10.2017 
29 blerje automjeti 
30 Llogaritur të ardhura nga taksa e solidaritetit per periudhen Qershor 1999-2002 
31 Paga, sherblime dhe pagesa leje te zakonshme sipas Vertetimit nga DPPSH  
32 Avokati i Popullit shkresa Nr.*** Prot dt.18.5.2020, Vertetim nga Fakulteti i Drejtesise **** dt.9.10.2017. 
33 Universiteti Luarasi , Vertetim dt.21.10.2019 
34 Shperblime nga mesimdhenia  
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Totali deri nga 

1.1.2004-

31.3.2005 

733.094 Lekë 1.610.473 2.343.567 363.759 Lekë  1.979.808 

Lekë 

Totali nga 

1.6.1999-

31.3.2005 

2.571.536 4.764.113 7.035.649 1.420.011 203.058 5.712.580 

1.4.2005-

31.12.2005 

318.449 Lekë   862.592 Lekë 1.181.041 219.112 Lekë 146.942 (+pakesim 

depozite dhe- 

(blerje autoveture) 

814.987 

Lekë 

(1+2-4) 

Totali 2.589.985 

Lekë 

5.626.705 Lekë 8.216.690 

Lekë 

1.639.123 

Lekë 

350.000 Lekë 6.227.567 

Lekë 

Legjenda ekonomike 

Kostoja mujore  e jetesës e vitit 2000 dhe 2001. Burimi:Shpenzimet bazë të konsumit mujor  për 

frymë në masën 9,000 lekë. Praktika  e njësuar me INSTAT dërguar me shkresë nr. Prot.***, datë 

23/08/2019 

Kostoja mujore  e jetesës e vitit 2002, 2003 dhe 2004. Burimi:shpenzimet bazë të konsumit mujor  

për frymë në masën 7,822 lekë.  

Kostoja mujore  e jetesës e vitit 2005 Burimi:Shpenzimet bazë të konsumit mujor  për frymë në 

masën 9,130 lekë.  

 

Të dhënat e pasqyruara për të ardhurat nga mësimdhënia i referohen Vërtetimit Nr *** dt 

9.10.2017 nga UT, Fakulteti i Drejtësisë viti 2000-2004 për të ardhurat si pedagoge joefektive,   

shpërblim komision i zgjedhjeve në vitin 2002, 2003, 2004. 

Konfirmohet punesimi i bashkëshortes pranë Fakultetit të Drejtësisë për vitet 1998-2000 35. 

Mundësia për të kursyer nga 1.5.1999-31.3.2005 llogaritet në vlerën 5. 566.539 Lekë. 

Konstatohet nga konfermat bankare që të ardhurat nga pagat janë përdorur gjatë gjithe vitit. Me 

dt.31.12.2005 gjendje llogarie në total e mbetur është 63 Lekë.  

 

Komisioni në lidhje me vlerësimin e ndërtimit të godinës ju  referua  çmimeve te referencës të 

kostos së ndërtimit për vitet 1999, 2000, 2001 dhe 2002 ku rezulton se kosto e llogaritur sipas 

çmimeve të publikuara në faqen online të EKB (kosto mesatare e ndërtimit dhe vlerat mesatare të 

tregut të lirë të banesave ku përfshihet në llogaritje ndërtimi me firmë dhe kosto të tjera si leje 

ndërtimi etj ) janë  të pasqyruara si më poshtë: 

Viti 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Kosto ndertimi 21.985 

Lek/m2 

23.975 

Lek/m2 

25.291 

Lek/m2 

24.932 

Lek/m2 

23.731 

Lek/m2 

24.652 

Lek/m2 

Llogaritje  

shpenzimesh  për 

siperfaqen 177 m2 

në Lek 

3.891.354 4.243.575 4.476.507 4.412.964 4.200.387 4.363.404 

                                                 
35 Shkresa nga UT me lende: Kthim Pergjigje Nr.***/1 prot, dt.11.5.2020. Të dhënat në tabelë janë plotësuar nga shkresa kthim përgjigje nga 

Arkivi Qendror, Drejtoria Rajonale Tiranë, Vertetim mbi bazen e vleresueshme  nga ISSH prot ****, dt.7.8.2019.  
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Sipas një mesatare aritmetike kosto e ndertimit për periudhën 1999-2003 e llogaritur nga të dhënat 

e publikuara të Entit Kombëtar të Banesave është në vlerën 4.244.957 Lek per sipërfaqen 177 m2 

që i takon një kati. 

Mundësia për të kursyer nga subjekti i vlerësimit nga data e blerjes së tokës dhe deri me 

dt.31.12.2003 ku deklarohet se shtëpia është një kat e ndërtuar ka rezultuar në vlerën 3.712.580 

Lekë sipas dokumentacionit justifikues dhe gjetjeve të Komisionit. 

 

Komisioni gjithashtu ju referua Preventivit punuar nga Ing S. M. Lic.***Nr.K.***** e paraqitur 

në protokollin pranë KJV  Nr.*** dt.2.9.2019 nga subjekti i vlerësimit . 

Preventivi  “Mbi koston e punimeve të kryera në objektin ”Ndërtesë banimi tre kat në pronësi të 

Idajet Faskaj deri në momentin e Legalizimit ,viti 2005  pasqyron: 

I. Shuma 1 dhe 2 e punimeve deri në kuota +0.0 m (themel) dhe +3.00 m (kati perdhe) sipas 

zërave të pasqyruara në tabelat përkatëse vlerësohet 2,277,210.19 Lekë 

II. Shuma Nr 3 e punimeve deri në kuota +6.00 m ndërtim kati i Parë sipas zërave të 

pasqyruara në tabelën përkatëse vlerësohet 1,246,323.34 Lekë. 

Sipas të dhënave të këtij preventivi llogaritet se vlera e punimeve nga themeli deri në perfundim 

të katit të parë rezulton 3,523,533.5 Lekë.  

Pjesa tjetër e investimit punime kati i dytë dhe ndërtim tarracë rezultojnë 1.264.323 Lekë +250.758 

Lekë. 

Totali i kostos së punimeve të kryera në objektin “Ndertesë Banimi Tre Kat” deri në vitin 2005  

rezulton sipas Preventivit në vlerën 5,056,614 Lekë. 

Preventivi i paraqitur është mbështetur në llogaritjen e volumeve referuar Projektit zbatimit, 

statusit fizik të punimeve deri në ditën e aplikimit për legalizim (2005) dhe çmimeve të tregut të 

punimeve analoge në vitet 2003-2005 të përshkruara nga Ing.S.M. Gjithashtu është shënuar se kati 

i parë dhe i dytë teknik janë zhvilluar në periudhën 2003-2005 pasi kati përdhe ishte vënë në 

shfrytëzim. 

Komisioni hetoi në lidhje me mundësinë financiare të familjes së origjinës për ndërtimin e objektit 

3 katësh karabina deri në datën e aplikimit për legalizim dt.26.3.2005 e cila është pasqyruar në 

tabelën financiare sipas dokumentacionit justifikues të paraqitur.  

Komisioni ka kryer analizën ekonomike si më poshtë: 

Tabela 5 

Periudha  1999 2000 2001 2002 2003 2004 1.1-

31.3.200

536 

Totali Lekë 

Te ardhura nga 

pagat L.Faskaj 

6.645x12 

79.74037 Lekë 

 

6.645x12 

79.740 Lekë 

7.773x12 

93.276 Lekë 

8.396 x12 

100.752 

Lekë 

10.343x12 

124.116 

Lekë 

11.376x12 

136.512 

Lekë 

12.514x

3 

37.542 

Lekë 

651.678 
Lekë 

                                                 
36 Vetdeklarim per legalizim te godinës 3 kate mbi toke, dorëzuar pranë ALUIZNIT dt.18.3.2005 në emër të L Faskaj  
37 Llogaritur te ardhurat nga paga  bazuar ne pagën minimale sipas Librezë kontributesh per sigurim shoqëror dhe shëndetësor për vitet 1999-

2005 i punësuar pranë Rezervave të Shtetit , Tiranë. Referuar ligjit Nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e 
Shqipërisë” (ndryshuar),VKM Nr.112 dt.18.3.1999, Nr.384 dt.14.7.2000, Nr.402 dt.11.6.2001, Nr.346.dt.7.6.2002, Nr.445, datë 26.6.2003, nr.424 

dt.2.7.2004 të dhënave statistikore në lidhje me pagat  (në mungesë të dokumentacionit vertetim page nga institucioni) u llogarit paga minimale  

mujore për periudhën 1999-2005. 
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Periudha kohore e 

llogaritur nga 

dokumentacioni i 

paraqitur per  

Besnik Faskaj 

1.9.1997-

1.6.200038 

Paga mujore. 

25.000 Lekë  

1.3.1999-

31.1.200139 

Paga mujore 

50.298 Lekë 

1.4.2001-31.12.2003 

Paga mujore 128.676 

Lekë40 

16.1.2002-

31.3.2005 

Paga mujore 

30.874 

Lekë41 

 

    

Te ardhura nga 

pagat 42 

 25.000 x33 

muaj  =          

825 000 Lekë 

 

50.298 x 21 muaj 

= 

1.056.258Lekë  

 

128.676 x 33 muaj = 

4.246.308Lekë  

 

 

 

30.87443 x 

38.5= 

1.188.649 

 

 

 

  6.127.566 

Totali         6.779.244 

Shpenzime44 

INSTAT  

3 persona 

175.675 324.000 324.000 324.000 328.671 328.671 328.671 2.457.688 

Mundësia për të 

kursyer 

       4.321.556 
 

Shitje apartamenti 

dhe garazhdi 

       +700.00045 

 

Llogaritur kursime ose mundësi për të kursyer nga pagat e subjektit dhe bashkëshortes nga 

dt.1.6.1999-31.12.2003 janë në vlerën 3.737.945 Lek dhe nga 1.1.2004-26.3.2005 në vlerën 

2.028.594 Lek e cila në total llogaritet në vlerën 5.766.539 Lekë. 

Familja e origjinës sipas të dhenave në tabelën me lart ka patur mundësi për të përdorur për 

investim  me të ardhurat nga pagat nga 1.6.1999- 26.3.2005  në vlerën 4.321.556 Lekë.  

Në total mundësia për të kursyer nga familja e origjinës së bashku me të ardhurat nga shitja e 

apartamentit 2+1 dhe  Garazhit ka qenë  5.021.556 Lekë46 . 

Shuma e llogaritur në vlerën Lekë e mundësisë financiare për investim të ndërtimit të objektit 3 

katësh të përfunduar në Mars 2005 nga subjekti i vlerësimit dhe familja e origjinës llogaritet në 

vlerën 9.738.09547 Lekë. 

Mundësia për të kursyer sipas përshkrimit më lart për periudhën pas blerjes së tokës deri në datën 

e aplikimit për legalizim 26.3.2005 nga të ardhurat nga pagat nga subjekti dhe b/shortja si dhe nga 

të ardhurat nga familja e origjinës e përshkruar më lart justifikojnë përafërsisht vlerën e përshkruar 

në tabelë të publikuara  nga Enti Kombëtar i Banesave për vitin 2001-2005. 

 

Në lidhje me ndërtimin informal të objektit me 3 kate nga subjekti i vlerësimit dhe personave të 

lidhur filluar në vitin 1999 dhe mbaruar si karabina në vitin 2005 bazuar në aplikimin për legalizim 

në dt.18.3.2005, Komisioni ju referua ligjit 8405, datë 17.9.1998, “Për urbanistikën”, i cili 

parashikonte ndërtimin pa leje si kundravajtje administrative, që për pasojë sanksionohej me gjobë, 

kryesisht i ndërtimeve të kryera pa leje nga pronarët në pronat e tyre. Ndërsa në vitin 2006, me 

                                                 
38 Vertetim Page nga DSKSH-Lushnjë dt.22.5.1998. 
39 Punesuar pranë Organizatës ICMC me pagë mujore 350 Usd e deklaruar (e konvertuar 143.71 llogaritet 50,298.5 Lek/ muaji) dhe Vertetim nga 

ISSH. 
40 Llogaritur nga vertetim bankar, Banka Amerikane e Shqiperisë për pagesat mujore nga 27.9.2002-27.3.2003, Vertetim nga ISSH. 
41 Llogaritur si pagë reference mjek (specializim)  pranë QSUT Nënë Tereza, Librezë Pune. 
42 e llogaritur sipas Kontributeve , Librezës së Punës,pages reference per funksion,statment bankar 
43 Paga minimale mujore nga 2002-2005 mesatarisht 9.879 Lek. Paga max afersisht 51.870 Lek. Paga mesatare afërsisht 30.874 Lek. Llogaritur 
sipas references se kategorisë së pagës.  
44 Llogaritur per tre persona shpenzimet jetike sipas INSTAT 
45 Llogaritur ½ e vleres se shitjes se apartamentit (1.000.000 Lekë:2 + 200.000 Lekë) 
46( 4.321.556 Lek mundesi kursimi +700.000 nga shitje apartamenti dhe garazhdi - 603.058 depozite ne RZA) Lekë. 
47 Nga vlera totale prej  10.788.095 lekë mundësi për të kursyer nga familja e origjinës i është zbritur vlera e shlyerjes se huase prej 1.05.000 

Lekë për blerjen e apartamentit 2+1 që sipas deklaratave noteriale i ati i subjektit të vlerësimit i ka shlyer huamarrësve. 
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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 

integrimin e ndërtimeve pa leje”, i ndryshuar. Objekti informal ishtë ndërtuar mbi një tokë të blerë 

nga i ati i subjekti i vlerësimit me kontratë shitblerje.  

 Komisioni konstaton se në përputhje të dokumentacionit të administruar deklarimi i 

subjektit përputhet me vlefshmërinë juridike të fitimit të titullit të pronësisë, të 

legalizimit dhe regjistrimit të ndërtesës.  

 Burimi financiar justifikon deklarimin e investimit sipas deklaratës vetting dhe 

koston e ndertimit sipas të dhënave të publikuara nga EKB për vitet 2000-2005. 

 

Pasuri e tjetërsuar. 

 Blerje automjeti marka Fiat Uno, datë 08.05.2003 me Kontratë Nr***.Rep, Kol.., në vlerën 

100.000  Lekë. 

 Shitje automjeti Fiat Uno, datë 16.02.2006 me Kontratë Nr**** Rep, Kol me vlerë 50.000  Lekë. 

      

Burimi i krijimit: Kursime familjare.  

     Subjekti i vlerësimit ka bashkëlidhur deklaratës: 

- Kontratë shitblerje Nr***.Rep, Kol.., datë 8.5.2003 e automjetit Fiat, tipi Uno  i vitit te 

prodhimit 1986 me targa TR *** me palë shitëse D. H. dhe palë blerëse Idajet Faskaj në 

vlerën e blerjes 100.000 Lekë. 

- Kontratë shitblerje Nr***.Rep, Kol.. datë 16.2.2006  me shitës Idajet Faskaj dhe palë 

blerëse Sh. B të autoveturës e automjetit Fiat, tipi Uno i vitit të prodhimit 1986 me targa 

.....TR . Vlera e shitjes 50.000 Lekë. 

 

DPSHTRR, nuk e konfirmon në pronësi të subjektit automjet të markës Fiat Uno nga verifikimet 

e bëra në regjistrin Elektronik Kombëtar të Mjeteve.    

 

Të ardhurat nga pagat dhe mundësia për kursim justifikojnë burimin financiar për vlerën e 

blerjes së autoveturës48 

 

 Përputhet deklarimi i subjektit të vlerësimit me dokumentacionin e dorëzuar dhe me 

përgjigjen e  DPSHTRR;  

 

Pasuri e tjetërsuar. 

 Blerje automjeti marka Peugeot datë 21.07.2005 me Kontratë Nr***. Rep. Kol me vlerë 

250.000 Lekë. 

 Shitje automjeti marka Peugeot datë 12.07.2010 me Kontratë Nr*** Rep, Kol me vlerë 

250.000 Lekë. 

 

Subjekti i vlerësimit ka bashkëlidhur deklaratës: 

                                                 
48 Referim Tabela nr 4. 
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 Kontratë shitblerje Nr. Rep, Nr****. Kol datë 21.7.2005 me shites E. M. dhe pale blerëse 

Idajet Faskaj te autoveturës , Marka Peugeot, tipi 306 me targa TR i vitit te prodhimit 

1995.Vlera e blerjes 250.000 Lekë. 

 Kontratë shitblerje Nr***. Rep, Nr. Kol datë 12.7.2010 me shites Idajet Faskaj dhe pale 

blerëse J. K. te autoveturës, Marka Peugeot, tipi 306 i vitit te prodhimit 1995. Vlera e shitjes 

250.000 Lekë. 

Hetimi i kryer nga Komisioni në zbatim të Ligjit.  

 

 DPSHTRR, nuk e konfirmon në pronësi të subjektit automjetin Marka Peugeot nga 

verifikimet e bëra në regjistrin Elektronik Kombëtar të Mjeteve   

 ILDKPKI ka vënë dispozicion kopje të deklaratës së interesave private periodike vjetore 

2005 të bashkëshortes së subjektit dorëzuar me dt.31.3.2006 në të cilën është deklaruar 

blerja e automjetit “Peugeot”tipi 306 me targa.... TR në vlerën 250.000 Lekë si konstatohet 

deklarimi i  shitjes së automjetit në shumën 250.000 Lekë në deklaratën e interesave private 

periodike vjetor 2010.  

 

Nga të ardhurat e realizuara për periudhen nga 26.3.2005-31.12.2005  mundësia për të kursyer 

është në vlerën 961.929 Lekë e cila  justifikon burimin e krijimit të blerjes së automjeti në vlerën 

250.000 Lekë.   

 

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

D.P.SH.T.RR. 

 

Pasuria 3 

 Autoveture  Hyundai i vitprodhimit 2010, blere me 11.05.2010.Vlera e mjetit: 14.000 

Euro. 

Burimi i krijimit: huamarrje nga një person fizik, i afërt i familjes. 

 

 Subjekti i vlerësimit ka bashkëlidhur deklaratës:  

 Çertifikatë pronësie ***** dt.12.5.2010  e mjetit me targë AA**** + Fature Tatimore 

Shitje Nr.81 dt.11.5.2010 me palë shitëse Hyndai Auto Albania dhe pale blerëse  Idajet 

Faskaj , Alma Faskaj të autoveturës (I-30) ne vlerën 14.000 Euro. 

 

Hetimi i kryer nga Trupa Vlerësuese  në zbatim të Ligjit.  

 DPSHTRR, konfirmon pronësinë e subjektit të vlerësimit dhe bashkëshortes për 

automjetin e deklaruar dhe vlerën e blerjes. 

DPSHTRR ka konfirmuar se nga verifikimet e bëra në regjistrin Elektronik Kombëtar të 

Mjeteve  rezulton që në emer të Idajet Luftar Faskaj ka të regjistruar mjetin me targë  TR 

**** T. Bashkëlidhur shkresës Dosja e Mjetit Nr**** me  praktiken bashkelidhur ( faturë 

tatimore shitje nr.****** në vlerën 14.000 Euro e konvertuar në 1.908.620 Lekë, Karta e 

mjetit etj),  

 Në deklaratën e interesave private “Periodike Vjetore 2010”  me datë dorëzimi 31.3.2013  

në ILDKPKI bashkëshortja e subjektit në faqen 3 ka deklaruar: Blerje automjeti, datë 

11.05.2010, shitës Shoqëria “Hunday Auto Albania”. Blerja e realizuar me huamarrje në  
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vlerën: 14.000 Euro, pjesa zotëruese 50 %, gjithashtu në faqen 5 e kësaj deklarate është 

deklaruar se kjo huamarrje ka afat 5 vjet , dhe brenda vitit 2010 është  shlyer vlera prej 

7.000 Euro. Në faqen konfidenciale është pasqyruar emri i huadhënësit A. F. 

Në deklaratën e interesave private “Pas Largimit nga Detyra 2011”, deklarohet nga 

b/shortja shlyerje e detyrimit në vlerën 3.000 Euro. 

Në deklaratën e interesave private “Para Fillimit të Detyrës” me datë dorëzimi 1.4.2014 në 

ILDKPKI nga subjektii vlerësimit  është deklaruar: Autoveturë Hyundai, blerë me kontratë 

shitblerje në 2010, nga kursimet familjare dhe trashëgimia ime. Vlera : 1.908.620 Lekë. 

Pjesa në % është 1/2. 

Nuk është pasqyruar detyrim të pashlyer në faqen nr.6 të kësaj deklarate. 

 Dhoma e Noterisë Tiranë, notere R. R. në përgjigje të kërkesës së Komisionit depozitoi   

pranë protokollit të KJV me Nr.**/*** prot, dt.26.8.2019 Deklaratën Noteriale 

dt.20.10.2017 me palë huadhënëse A. F. dhe palë huamarrëse Idajet Faskaj  me përmbajtje 

shlyerja e detyrimit prej 14.000 Euro për blerje të mjetit tip Hynday me targa TR**** T. 

Kjo shlyerje është bërë në vite dhe citohet se shlyerja e faturës tatimore për blerjen e këtij 

automjeti është bërë nga ana e A. F. në favor të kompanisë. 

 

Komisioni gjatë hetimit administrativ i kërkoi subjektit të paraqesë dokumentacion 

justifikues dhe të japë sqarime  në lidhje me burimin financiar të huasë prej 14.000 Euro 

dhënë nga shtetasi A.F,  

Në lidhje me sa më sipër në komunikimin elektronik subjekti paraqiti shpjegimet e tij në 

pyetësorin e II-të protokolluar dt.2.8.2019 dhe Pyetësorit III të  protokolluar pranë KJV  me 

dt.24.10.2019 ku, ndër të tjera, subjekti ka sqaruar : 

“I afërmi im shtetasi A.F  ka realizuar të ardhura nga punësimi në Greqi në vitet 1994-1998 (i 

pajisur me leje qëndrimi), si dhe nga punësimi në Shqipëri. Në vitin 2010, i afërmi im A. F. ka 

pasur të depozituar ne NBG Bank shumën 50.000 euro. 

Bashkëlidhur dokumentacioni i paraqitur në protokoll dt.24.10.2019 si më poshtë: 

 Kontratë për Depozitën Bonus e shtetasit A.F për çeljen e depozite 12 mujore në shumën 

50.000 Euro dt.10.8.2010.(bashkëlidhur dy konferma bankare për gjendje në vlerën 50.000 

Euro derdhur me dt.10.8.2010 dhe maturimin e kësaj depozite me dt.10.8.2011). 

Me dt.18.5.2020 protokolluar me Nr.**/** Prot është administruar pranë KJV fotokopje e 

dokumentacionit të noterizuar pranë Notere F.N.Shehu dt.15.5.2020 e përkthyer nga greqishtja 

(perkthyese e liçensuar me Nipt L61328018J si më poshtë: 

 Dokument nga Ministria e Punës dhe Çeshtjeve Sociale, Agjensia e Unifikuar e Sigurimeve 

Shoqërore me seli në Alexandreia (Republika e Greqisë)  ku konfirmohet se per periudhën 

kohore 9.6.1998 deri me 31.12.1998 dhe nga 3.5.1999 deri në 16.9.1999  u konstatua 

regjistrimi i të siguruarit të lartpërmendur të gjendura në Arkiven e Shërbimit. Gjithashtu 

u vendos pranimi i pjesëshëm i Deklarimit Pergjegjës dt.21.10.2019 për humbjen e 

Librezës së Sigurimeve të siguruarit F. A49. 

 Dega Vendore e Punonjesve Janinë, Departamenti i të Siguruarve dt.25.10.2019 me objekt: 

Dërgim i deklarimit pergjegjës për humbjen e Librezës së Sigurimeve të të siguruarit F. A.  

U paraqit gjithashtu nga subjekti i vlerësimit: 

 Kopje Vërtetim page dt.15.5.2020  për shtetasin A. F. nga institucioni në të cilin ky shtetas 

ka qenë i punësuar nga dt.15.11.2004-13.10.2017 me nivel të pagës bazë mujore 130.000 

Lekë. 

                                                 
49 Mbiemri F, emri A. 



22                   

 

Nga sa më lart përshkruar Komisioni konstatoi se shtetasi A.F. ka patur mundësinë financiare me 

burim nga të ardhurat nga paga si dhe të ardhura nga emigracioni konstatuar nga dokumentacioni 

i administruar nga KJV  për dhënien e huasë në vlerën 14.000 Euro me qëllim blerjen e autoveturës 

nga subjekti i vlerësimit. 

Në lidhje me mundësinë e kursimit nga subjekti i vlerësimit për shlyerje huaje për vlerën prej 7.000 

Euro e deklaruar në vitin 2010, dhe në vlerat respektive nga 3500 Euro të shlyera për vitet 2011 

dhe 2012  i referohemi të dhënave bankare50 për të ardhurat e realizuara nga pagat dhe mundësisë 

për kursim sipas tabelës së përshkruar më poshtë: 

Tabela 6 
 Vitet 2010 2011 2012 2013 

1 Nga pagat dhe 

shpërblime të subjektit 

1.023.118 

 

1.061.36551 849.766 966.236 

2 Nga pagat, 

mesimdhenie etj të 

bashkëshortes 

1.940.845 1.837.288 1.100.680 1.031.349 

3 Shpenzime sipas 

INSTAT 

546.480 546.480 546.480 546.480 

4 Shtesa ne asete 

(shlyerje detyrimi) 

7000 Euro 52  e 

konvertuar 

 964,530 Lekë 

 

3500 Euro53 e konvertuar 

480.515 Lekë  

3500 Euro 54e 

konvertuar në  

480.515Lekë 

+96.000 Lekë55  

 

5 Të ardhura nga shitja e 

autoveturës marka 

Peugeot 

250.00056    

6 Shtese gjendje cash 400.000 Lekë57    

7 1+2-3-4+5-6 

Mundësi per kursim 

1.302.953 Lekë 1.862.658 Lekë 827.451 Lekë 1.451.105 Lekë 

 

Të ardhurat neto justifikojne vlerën prej 7000 Euro të përdorur për shlyerje të huasë në vitin 2010.  

Gjithashtu subjekt i vlerësimit ka sqaruar se në dy vitet e ardhëshme janë shlyer nga 3500 Euro.  

Në vitin 2013 nuk ka patur detyrime të pashlyera. 

Të ardhura të përdorura sipas konfermave bankare rezultojnë: për vitin 2010 në vlerën 1.953.714 

Lekë për vitin 2011 në vlerën 1.824.900 Lekë dhe për vitin 2012 në vlerën 1.080.299 Lekë. 

Mundësia për të kursyer justifikon vlerën e shlyerjes prej 14000 Euro për blerjen e autoveturës 

gjatë vitit 2010, 2011, 2012 sipas deklarimeve në deklaratat e interesave private pranë ILDKPKI 

dhe deklaratës Vetting. 

 

 Përputhet deklarimi i subjektit të vlerësimit në deklaratën Vetting me dokumentacionin 

e dorëzuar, dhe me përgjigjen e DPSHTRR.  

                                                 
50 Tirana Bank, Union Bank, ISP Bank dhe Raiffeisen Bank 
51 Tirana Bank 
52 Shlyerje huaje per blerje autovetures Hynday ,7000 euro e konvertuar me kursin zyrtar vjetor te kembimit të monedhës euro kundrejt Lek (ne 

vleren 137.29 Lek). Shkresa Nr.*** dt.6.11.2019 nga Banka e Shqipërise. 
53 Shlyerje e huamarjes per blerje të autoveturës. Konvertuar me kursin zyrtar të këmbimit 
54 Shlyerje e huamarjes per blerje të autoveturës. Konvertuar me kursin zyrtar të këmbimit 
55 Shpenzime shkollimi.Vertetim nga shkolla jo publike ** dt.1.7.2019 i protokolluar me Nr** dt.5.7.2019 pranë KJV.  
56 Shitja e autovetures 
57 Deklaruar shtese gjendje cash ne vleren 400.000 Lek ne deklaraten periodike vjetore 2010. 



23                   

 

 

Pasuria 4. 

 Gjendje në llogari bankare Euro, në Banken **** në vlerën 10.000 Euro. 

            Burimi i Krijimit: Kursime familjare të deklaruara në vitin 2016  gjendje cash. 

           

Hetimi i kryer nga Komisioni në zbatim të Ligjit.  

 

 Banka**** me shkresën Nr.*****/1 prot. dt.5.7.2019 ka konfirmuar me dt.29.3.2018 

depozitimin në vlerën 10,015 Euro.   

 Ne deklaratën e interesave private “Periodike Vjetore 2016” me datë dorëzimi 23.3.2017 

pranë ILDKPKI-së është deklaruar në fq 9 nga Alma Faskaj   gjendje cash nga të ardhurat 

per vitin 2016 në vlerën 1.500.000 Lekë. 

 

            Analizë e të ardhurave financiare për vitin 2015-4.5.2018. 

Tabela 7 
Viti Paga neto e 

subjektit Lekë 

Te ardhura të 

realizuara nga 

b/shortja58 

Shpenzime  

Sipas INSTAT 

Shpenzime   Mundësia per te 

kursyer 

Shtesa ne asete 

2015 1.223.310 2.192.051 881.520 240.00059 

Lekë + 500 

Euro60 

2.306.146 4988.42 Euro 

2016 1.106.556 3.893.64661 881.521 206.040Lekë62 

+240.00063 

Lekë 

3.672.641 Lekë Gjendje cash 1.500.000 Lekë64 

2017 1.843.524 

 

3.768.974 Lekë65. 940.368 Lekë 610.61366 

Lekë 

 

2.190.868 lekë 900.010 Lekë67 

5.204 Euro68=691.507 Lekë 

Gjendje likuiditeti ne total 

1.591.517 Lekë 

1.1-

4.5.2018 

466.048 1.518.480 Lekë 325.053Lekë 

 

243.060 
69Lekë 

 

1.416.415 Lekë 420.000 Lekë70 

 

Mundësia për të kursyer në vitin 2016 është llogaritur në vlerën 4.118.681 Lekë e cila justifikon 

krijimin e gjendjes cash prej 1.500.000 Lekë e cila është depozituar me dt.29.3.2018 në vlerën 

10,015 Euro.   

 Përputhet deklarimi i subjektit me përgjigjën e Bankës ***** dhe dokumentacionin e 

administruar. 

                                                 
58 Paga neto e bashkëshortes +pagesa të tjera sipas deklarimit te kaluara ne llogari bankare. 
59 Shpenzime shkollimi 
60 Shpenzime udhetimi 
61 Nga llogarite në  Banken*** dhe  Bank**** 
62 1500 Euro shpenzime udhetimi e konvertuar në Lek referuar kursit zyrtar të kembimit. 
63 Vertetim nga Shkolla Viktor Hygo. 
64  Kjo gjendje cash e krijuar në vitin 2016 nga kursimet është  depozituar në vitin 2018 sipas deklarimit të subjektit 
65 1.898.325 Lekë nga paga dhe shperblime + 8. 744 Euro nga projekti Euralius (konvertuar me kurs këmbimi në lekë në tabelën më sipër.  
66 1500 Euro e konvertuar =199.320 Lekë+114.293Lekë+297.000 Lekë (udhetime, energji elektrike, dhe vlera 297.000 lek pagesë shkollimi sipas 
vertetimit të paraqitur me nr prot 16/50 dt.5.7.2019. 
67 Gjendje ne llogarie ne Banken*** në emer te Alma Faskaj me dt.31.12.2017 
68 Gjendje llogarie në euro pranë  Bankes**** në emer te Alma Faskaj me dt.31.12.2017 me burim pagesën nga projekti  
69 Shpenzime udhetimi, energji elektrike dhe shkollimi të fëmijëve. 
70 Gjendja e llogarisë në vlerën 900.010 Lekë me dt.31.12.2017, gjendje me dt.4.5.2018 në vlerën 1.320.000 Lekë. 
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Nga analiza financiare si më lart përshkruar të ardhurat neto justifikojnë shtesën në asete.  

 

DEKLARIM I BASHKËSHORTES SË SUBJEKTIT, ALMA  FASKAJ 

DEKLARIMI I PASURIVE 

 

Pasuria 5 

 

 Bashkëpronare e sipërfaqe truall 2080 m2, ndodhur në qytetin Lushnjë, lagja “**”, fituar 

me Vendim nr.*** dhe nr.*** regj, datë 26.02.1997 të Gjykatës të rrethit Lushnjë, 

trashëgim nga babai.Pjesa zoteruese 1/3 e 1/5. 

 Bashkëpronare e pasurisë truall 1/3 e 1/5 pjesë të 8250 m2 të ndodhur në lagjen ... në qytetin 

Lushnjë. Pasuri e trashëguar, fituar me vendim të KKKP. Pjesa takuese 1/3 e 1/5.  

 

Subjekti i vlerësimit i ka bashkëlidhur deklaratës dhe ka paraqitur pranë KJV dokumentacionin 

e përshkruar : 

1. Vërtetim nga ZVRPP Lushnje e Dokumenti Hipotekor me Nr.16 datë 2.2.2000 pasurinë 

me nr ... e ndodhur ne ZK ****, e llojit truall me sipërfaqe 2080 m2  në bashkëpronësi, ku 

H. V. zotëron 1/5 pjesë takuese. (bashkëlidhur deklaratës) 

2. Kopje e noterizuar e Vendimit Nr */*, datë 8.10.1996 nga KKKP për Kthimin dhe 

Kompensim e Pronave në emër të D.V. për njohje të truallit prej 62.640 m2 e ndodhur në 

Qytetin e Lushnjës. (bashkëlidhur deklaratës) 

Paraqitur pranë KJV : 

a) Kopje të noterizuar të Vendimit Nr.5805 datë 27.5.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë  për lëshim të dëshmisë së trashigimisë të trashigimlënësit H. V. duke caktuar 

si trashigimtarë të tij shtetasit V.Vokopola, Alma Vokopola dhe A.Vokopola të cilët 

trashgojnë 1/3 pjesë të drejtave dhe detyrimeve që rrjedhin nga kjo trashigimi. 

b) Kartelë pasurie  të sipërfaqes truall 2080 m2 në ZK **** me nr Pasurie 18/134 Lushnjë 

me burim kthim fizik, Vendim Gjykate Shkurt 1997. Pjesa takuese 1/5 në emër të H. 

Vokopolës. 

c) Kopje e noterizuar e Nr *** Vendimit, Nr.*** regjistër Themeltar dt.26.2.1997 të 

Gjykatës së Rrethit Lushnjë me palë: Paditës H. Vokopola , i paditur KKKP, Lushnjë  

me objekt kthimin fizik të sipërfaqes 2600 m2  truall të ish pronarit D. Vokopola të 

ndodhur në Lagja...., Lushnjë. 

d) Kopje e noterizuar e Deshmi Trashigimie Nr****, datë 21.12.1992. 

e) Kopje e noterizuar e Vendimit Nr 5/B, datë 8.10.1996 nga KKKP për Kthimin dhe 

Kompensim e Pronave në emër të D.Vokopolës për njohje të truallit prej 62.640 m2 e 

ndodhur në Qytetin e Lushnjës e ndarë në tre troje: trualli i parë me sipërfaqe 16.000 

m2 , trualli i dytë 44040 m2, trualli  tretë  2600 m2.  

f) Kopje e noterizuar e AKT-Ekzekutimi Lëshuar nga Zyra e Permbarimit Nr.***** 

dt.7.1.2000 për kthimin fizik të sipërfaqes truall 2080 m2 si dhe kopje të hartës treguese, 

gentplan, 
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g) Vërtetim nga Drejtoria Vendore e Kadastrës Lushnjë dt.1.8.2019 ku H.Vokopola 

figuron i regjistruar në bashkëpronësi të pasurisë të llojit truall me sip 2080 m2, ZK 

**** , Lushnjë. 

h) Vërtetim Pronësie lëshuar nga Zyra e Ipotekës Lushnjë Nr.**** dt.4.12.1996  ku 

figuron e regjistuar në emër të  ish pronarit D. Vokopola siperfaqe e truallit prej 7500 

m2 në Lagjen *** Lushnjë, bashkëlidhur harta treguese. 

i) Informacion për statusin juridik të pronësisë,lëshuar nga Drejtoria Vendore Lushnjë me 

Nr.**** prot, dt.10.6.2019 ku konstatohet se në emer të H.D.Vokopola në 

bashkëpronësi është e regjistruar sipërfaqja truall prej 8570 m2, të dhënat e marra nga 

kartela  regjistrimit të pasurive të paluajtshme ZK 8571-Lushnjë. 

 Hetimi i kryer nga Komisioni në zbatim të Ligjit. 

Dhoma e Noterisë Vlorë, notere R. K me seli në në Lushnjë ka vënë në dispozicion Kontratë 

Shitblerje me nr.*** Rep , Nr** Kol dt. 12.2.216 me palë shitëse 5 trashigimtarë  ligjor të D. 

Vokopolës ( Alma Vokopola (1/3 e 1/5) dhe dy trashigimtaret e H.Vokopoles si 1/5 pjese takuese 

në terësi ) për shitjen e një sipërfaqe prej 256 m2 dhe 131 m2  me adrese XH.Nepravishta ne ZK 

****. Vlera e shitjes 2.515.500 Lek.  

Pjesa takuese e përfituar nga kjo shitje llogaritet në vlerën 167.700 Lek. 

 

 ASHK, Drejtoria Vendore Lushnjë me shkresën Nr.*****/Prot dt.12.12.2019 ka 

konfirmuar se nga verifikimet në sistemin elektronik IPS pranë kesaj drejtorie dhe Zyres 

Vendore Divjake  në emër të Alma Hakik Faskaj nuk ka të regjistruar pasuri të 

paluajteshme.  

 

 Përputhet deklarimi i subjektit me dokumentacionin e paraqitur dhe përgjigjen e 

Drejtorisë Vendore të Kadastrës Lushnjë. 

 

Pasuria 6 

 

 Gjendje llogarie bankare në Bankën **** 2018  ne shumën 1.300.000 Lekë. 

Burimi i krijimit: Kursime familjare. 

 

 Hetimi i kryer nga Komisioni në zbatim të Ligjit.  

 Banka **** me shkresën Nr.*****/1 prot. dt.5.7.2019 ka konfirmuar llogarine rrjedhëse 

në vlerën 1.020.033 Lekë në dt.31.10.2017 dhe me këtë gjendje deri me dt.28.6.2019. 

Vlera e konfirmuar e llogarisë me dt.6.4.2018 konstatohet 1.320.000 Lekë  

 Në deklaratën e Interesave private private “Periodike Vjetore 2017” dorëzuar 

dt.20.3.2018 të subjektit Alma Faskaj me funksion Komisionere pranë KPK është 

deklaruar gjendje në llogari pranë Bankës **** në vlerën 900.012 Lekë. 

 

Komisioni konstatoi se mundësia për kursim (të dhënat e pasqyruara në tabelën 7)  justifikon 

burimin e krijimit të shtesës në likuiditet. 

 Përputhet deklarimi i subjektit në deklaratën Vetting dhe me pergjigjen e Bankës 

Pasuria 7 
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 Gjendje llogarie bankare në Bankën ***** në vlerën 5000 Euro. 

Burimi: Kursime familjare. 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni në zbatim të Ligjit.  

 Banka **** me shkresën Nr.****/1 prot. dt.5.7.2019 ka konfirmuar llogarine rrjedhese 

në emër të Alma Hakik Faskaj në në vlerën 4,988.42 Euro të krijuar me dt.25.5.2015 dhe 

me të njëjtën gjendje deri me dt.28.12.2018. 

 Në deklaratën e Interesave private “Periodike Vjetore 2017” dorëzuar dt.20.3.2018 të 

subjektit Alma Faskaj me funksion Komisionere pranë KPK është deklaruar gjendje në 

llogari pranë Bankës *** në vlerën 5.204 Euro. 

 

Komisioni konstatoi se mundësia për kursim (të dhënat e pasqyruara në tabelën 7)  

justifikon burimin e krijimit të shtesës në likuiditet. 

 

 

 Përputhet deklarimi i subjektit në deklaratën vetting me përgjigjen e Bankes *** 

 

 

Nga llogaritjet rezuton që burimi i krijimit justifikon vlerën e gjendjes së depozituar sipas 

deklarimit  (5.204 Euro). 

 

 Përputhet deklarimi i subjektit me dokumentacionin justifikues 

 

Pasuria 8 

 

 Gjendje në llogarinë në emër te djalit T. Faskaj datë 31.12.2017, shuma 50.427.15 Lekë 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni në zbatim të Ligjit.  

 Banka **** me shkresën Nr. ***/1 dt.26.8.2019 e konfirmon shumën e deklaruar me 

dt.31.12.2017 dhe 4.5.2018. 

 Në deklaratën e interesave private “Periodike Vjetore 2017” data e dorëzimit të deklaratës: 

20.03.2018 pranë ILDKPKI është deklaruar nga bashkëshortja e subjektit  gjendje në 

llogarinë bankare në emër të djalit T. Faskaj në datë 31.12.2017 në vlerën 50.427.15 Lekë 

 

 Përputhet deklarimi i subjektit në deklaratën vetting me përgjigjen e Bankes *** 

 

Pasuria 9 

 

 Gjendje llogarie bankare në emër të djalit E. Faskaj datë 31.12.2017, shuma 40.365 

Lekë 

Hetimi i kryer nga Komisioni në zbatim të Ligjit.  
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 Banka ***** me shkresën Nr.****/1 dt.26.8.2019 e konfirmon shumën e deklaruar me 

dt.31.12.2017 dhe dt.4.5.2018. 

 Në deklaratën e interesave private “Periodike Vjetore 2017” data e dorëzimit të deklaratës: 

20.03.2018 pranë ILDKPKI është deklaruar nga bashkëshortja e subjektit  gjendje në 

llogarinë bankare në emër të djalit E. Faskaj në datë 31.12.2017 në vlerën 40.365 Lekë. 

 

 Përputhet deklarimi i subjektit në deklaratën vetting me përgjigjen e Bankes *** 

 

Banka **** konfirmon  në emër të Alma Faskaj derdhjen e gjendjes cash prej 300.000 Lekë 

dt.12.6.2008 dhe çeljen e depozites me dt.13.6.2008 në vlerën 300.000 Lekë e cila është tërhequr 

me dt.26.6.2008. 

Kjo depozitë është çelur dhe mbyllur brenda vitit. Subjekti nuk ka mbartur detyrimin për ta 

deklaruar këtë ndryshim te gjendjes se likuiditetit sipas kerkesave ligjore të plotësimit të deklarimit 

periodike vjetore. Mundësia e krijimit të kësaj shumë justifikohet me të ardhurat e realizuara nga 

pagat. 

 

DETYRIMET FINANCIARE 

 

 Kartë Krediti në Bankën *** në vlerë 50.000 Lekë. 

Hetimi i kryer nga Komisioni në zbatim të Ligjit.  

 Banka **** me shkresën Nr.******/1 prot. dt.5.7.2019 ka konfirmuar gjendje balance për 

llogari tërheqje Mastër Card në vlerën 894.46 Lekë. 

 

 Kartë Krediti në Bankën **** në vlerë 3000 Euro, detyrim i pashlyer 850 Euro. 

Hetimi i kryer nga Komisioni në zbatim të Ligjit.  

 Banka ****** me shkresën Nr.****/1 prot. dt.5.7.2019 ka konfirmuar gjendje balance për 

llogari tërheqje Mastër Card në vlerën -2.311 Euro me dt.1.7.2019 

 

Përputhet deklarimi i subjektit në deklaratën vetting me përgjigjen e Bankes *** 
onvertuar me kursin zyrtar të këm0111189250011… 

 

 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. 4.5.2018 si më poshtë; 

1. Truall 1/3 e sipërfaqes prej 238 m2 .Vlera e pjesës takuese 500.000 Lekë. Zotërimi 100 % me 

bashkëshorten. 

2. Shtëpi banimi me tre kate e ndërtuar mbi truallin 238 m2, zotëron 1/3 pjesë, vlera 3.000.000 Lekë.  

3. Autoveturë Hundai në vlerën 14.000 Euro e konvertuar në 1.908.620 Lekë. (kursi 136.33) 

4. Autoveture Fiat blerë në vitin 2003 ne vlerën 100.000 Lekë (shitur) 

5. Autoveture Peugeot blerë në vitin 2005 në vlerën 250.000 Lekë (shitur) 

6. Gjendje llogarie në Bankën ****, vlera 10.050 Euro  

7. Gjendje llogarie në Bankën *** në emër të b/shortes , vlera 1.300.000 Lekë. Zotërimi 100 % me 

bashkëshortin. 
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8. Gjendje llogarie në Bankën *** në emër të b/shortes , vlera 5000 Euro. Zotërimi 100 % me 

bashkëshortin. 

9. Gjendje llogarie në Bankën *** në emër të T.Faskaj , vlera 50.427 Lekë. 

10. Gjendje llogarie në Bankën *** në emër të E.Faskaj, vlera 40.365 Lekë. 

Vlera e pasurisë të paluajtëshmëe dhe luajtëshme është në vlerën 29.050 euro ( 3.698.065,00 Lekë) 

+  4.890.792,00  Lekë  dhe në vlerën  8.588.857,00 Lekë/neto 

(konvertuar me kursin e këmbimit të BSH të datës 4.5.2018 *1 euro konvertohet në 127.3Lekë ) data 

e fundit e dorezimit). 

 

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

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

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

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

mënyrë të përmbledhur, rezultoi se; 

 Pasuria totale është në vlerën; 

8.588.857,00  Lekë/neto  

Të ardhurat total nga pagat dhe shpërblime familjare (subjekti + b/shorte) janë gjithsej në shumën 

46.451.928 Lekë 

 Shpenzimet e deklaruara për energji elektrike për periudhën nga 1.1.2017-31.12.2017 në vlerën 

114.293 Lekë,  

 Udhëtimet private personale apo të personave të lidhur jashtë shtetit për vitet 2016-2017 

deklarohen në vlerën 4.000 Euro. 

 Shpenzime për arsimimin e dy fëmijëve në Shkollën 9 vjeçare “****” për vitin shkollor 

2016-2017 deklarohen në vlerën 297.000 Lekë. 

 

Me shkresën nr. ***/1 Prot dt.21.8.2019 nga DPPSH nga të dhënat e sistemit TIMS (raporti 

hyrje/dalje nga territori shqiptar  rezulton se subjekti i vlerësimit ka patur hyrje dalje nga territori 

i Republikës së Shqipërisë. 

DPPSH me shkresën Nr */*** prot dt.11.3.2020 ka konfirmuar Urdhëra Shërbimit për daljet e 

regjistruara për vitin 2004-2018 nga sistemi TIMS. 

Daljet për shërbime pune janë evidentuar sipas urdhërave të shërbimit dërguar me shkresën Nr.*/ 

****-1, dt 10.10.2019.  

Komisionin konstatoi se deklarimi i subjektit në lidhje me daljet private  jashtë territorit të 

Shqipërisë  përputhen me të dhënat nga sistemi TIMS dhe dokumentacioni i depozituar nga 

DPPSH. 

Komisioni në përfundim të analizës ekonomike bazuar në dokumentacionet justifikuese të sjella 

nga subjekti dhe të konfirmuara nga institucionet përkatëse arriti në konkluzionin si më poshtë: 

VLERA E TE ARDHURAVE  46.451.928  LEKË  

VLERA E PASURISË NETO  8.588.857  LEKË 

VLERA E SHPENZIMEVE71 14.404.471   LEKË 

                                                 
71 Shpenzimet janë llogaritur  sipas deklarimit të subjektit në vlerën 2.000.000 lekë që janë shpenzuar në vite për arredim shtepie + 777.000 Lekë 

per shkollim të fëmijëve sipas vertetimeve +1.907.343 Lekë të llogaritura udhetime jashtë territorit të R.Shqipërisë sipas dite/netve dhe shpenzime 
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REZULTATI 23.458.600 LEKË 

 

PËRFUNDIME PËR PROCESIN E VLERËSIMIT TË PASURISË   

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

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

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

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

përmbledhur, rezultoi se; 

Komisioni, pasi shqyrtoi dokumentacionin e grumbulluar nga hetimi administrativ, si dhe 

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

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

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

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

c) nuk ka kryer fshehje të pasurisë,  

d) nuk ka kryer deklarim të rremë,  

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

 

 

V – B. KONTROLLI I FIGURËS: 

 

Në perputhje me nenin 35 te ligjit 12/2018, Për kontrollin e figurës se subjektit 

te vlerësimit Komisioni kreu një hetim administrativ të thelluar, i cili konsistoi në 

verifikimin e vertetësisë dhe besueshmërise së deklarimeve, si dhe identifikimin 

nëse eshte i përfshire apo ka kontakte te papërshtatshme me personat e përfshire në 

veprimtari kriminale.   

1. Subjekti Idajet Faskaj 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 4.5.2018 brenda afatit ligjor.  

 

2. Kontrolli i figurës për subjektin e vlerësimit  Idajet Faskaj, është kryer bazuar në përcaktimet 

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

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

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

të ndryshuar.  

 

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

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

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

                                                 
ditore (vlerë e përafert) sipas të dhënave nga sistemi TIMS+114.293 Lekë energji elektrike + shpenzime jetike llogaritur sipas shkresës nga INSTAT 

në vlerën  9.605.835,25 =14.404.471.25 Lekë 
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veprimtarinë e punonjësit apo personave të lidhur, si dhe vlerësimit të provave, informacioneve 

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

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

parashikohen në nenin 38-41 të ligjit.  

 

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

ligjit 12/2018  (ndryshuar). 

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

subjekti si detyrim i ligjit 12/2018 (ndryshuar). 

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

informuese.  

 

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

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

institucioneve si më poshtë të cilat konfirmojnë: 

 

6. Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar, konfirmon se Idajet Faskaj është i pajisur 

me certifikatë sigurie CSP, niveli Tepër Sekret me vlefshmëri nga 25/04/2017. 

 

7. Institucioni ligjzbatues (informacion i deklasifikuar nga KDK Nr.*** dt.20.12.2019) 

konfirmon se nuk disponon të dhëna/materiale referuese/procedime penale në ngarkim të 

subjektit të vlerësimit Idajet Faskaj dhe personave të lidhur me të. 

 

 

8. Autoriteti per Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit ka informuar KJV - në, për 

vendimin nr.****, datë 23.10.2019 e marrë për subjektin e vlerësimit Idajet Faskaj. Në këtë 

vendim AIDSSH ka vendosur:Të informojë Institucionin e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, 

se nga verifikimet e kryera deri tani për shtetasin Idajet Luftar Faskaj nuk rezulton të ketë qenë 

person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm, të ketë qenë anëtar, bashkëpuntor ose i 

favorizuar nga ish – Sigurimi i Shtetit deri në 2 korrik 1991, në zbatim të ligjit 12/2018, sipas 

përcaktimeve të Ligjit nr.45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Doklumentet e ish-Sigurimit 

të Shtetit në Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë”. 

 

9. Ministria e Drejtesisë, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve konfirmon se bazë të verifikimeve 

të kryera në regjistrin e gjendjes gjyqësore shtetasi Idajet Faskaj rezulton i padënuar. 

 

 

10. Drejtoria e Përgjithshme  Policisë së Shtetit, Departamenti i Policisë Kriminale, konfirmon se 

pas verifikimeve të kryera në sektorin e kartotekës, në Drejtorinë e Analizës dhe Informacionit 

Kriminal, shtetasi Idajet Faskaj dhe personat e lidhur me të, nuk janë të regjistruar për 

veprimtari kriminale. 
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11. Institucioni ligjzbatues, (informacion i deklasifikuar nga KDK Nr.*** dt.20.12.2019) bën me 

dije se pas verifikimeve të kryera për Z. Idajet Faskaj dhe lidhjeve të tij familjare, nuk 

disponohen të dhëna. 

 

12. Drejtoria e Përgjithshme e Shtetit, nëpërmjet verifikimeve në TIMS ka konfirmuar të gjitha 

hyrjet-daljet nga territori i Republikës së Shqipërisë për subjektin dhe personat e lidhur me të.  

 

 Komisioni komunikoi me shkresë me DPSHTRR për verifikimin e targave të konfirmuara 

nga TIMS.  

 

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

mjeteve, me kërkesën e KJV ka verifikuar të gjitha targat e konfirmuara nga sistemi TIMS për 

të gjitha hyrjet-daljet nga Territori i Republikës së Shqipërisë.                                                                                                 

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

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

persona të përfshirë në veprimtari kriminale. 

 

14. Prokuroria e Përgjithshme ka percjellë informacionin të ardhur nga Prokuroria pranë Gjykatës 

së Shkallës së Parë për Krime të Renda dhe Prokoruritë pranë gjykatave të rretheve gjyqësore 

me juridiksion të përgjithëm ku konfirmohet se nuk ka patur kallëzime, proçedime penale, 

dënime dhe nuk ka të dhëna për përfshirje në veprimtari të kundraligjshme që mund të 

rezultojnë në ngarkim të subjektit të vlerësimit. 

 

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

ka përcjellë formularin e vetdeklarimit bazuar në kërkesën e KJV për vënie në  dispozicion të 

formularit të vetëdeklarimit në zbatim të ligjit nr. 138/2015 i ndryshuar dhe Vendimit të 

Kuvendit 17/2016 të dalë në zbatim të tij për subjektin Idajet Faskaj. 

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

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

zbatim të përcaktimeve të ligjit specifik 138/2015. 

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

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

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

e Përgjithshme dhe orientimeve të saj. 

 

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

të diponohen infomacione në ngarkim të subjektit, për të cilin duhen nisur hetime të thelluara nga 

organet ligjzbatuese. 

 

16. Avokati i Popullit ka konfirmuar se nuk ka patur ankesa të trajtuara apo hetime administrative 

të nisura kryesisht. 
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17. Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile ka derguar informacionin mbi të dhënat aktuale që 

përputhen me të dhënat e deklaruara. 

 

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

subjektit të vlerësimit Idajet Faskaj, për shkelje të rregullave të etikës në ushtrimin e detyrës si 

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

                                                                                                                                                                                                                    

Në përfundim të hetimit të kryer:  

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

Luftar Faskaj, nëpërmjet analizimit dhe verifikimit të të dhënave të deklaruara nga subjekti i 

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

dhënave të mbledhura nga institucionet dhe agjensitë ligjzbatuese në përputhje me dispozitat 

ligjore të ligjit nr.12/2018, të ndryshuar, arriti në konkluzionin se: 

 

 Subjekti i vlerësimit Idajet Faskaj; 

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

vërtetësi;    

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

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

në veprimtari kriminale; 

c) punonjësi është i përshtatshëm për vazhdimin e detyrës. 

 

 

VI – C.  VLERËSIMI I AFTËSIVE PROFESIONALE:  

 

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

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

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

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

Policisë së Shtetit.  

 

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

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

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

vetëvlerësimit të aftësive profesionale, në datën 4.5.2018 brenda afatit ligjor. 

 

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

1. 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).   

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

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

12/2018 (i ndryshuar).   
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3.  te tre dokumente të depozituara nga subjekti i vlerësimit, në zbatim të nenit 46, pika 3, dhe 

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

funksionale të subjektit të vlerësimit si punonjës në Policinë e Shteti. 

 

3. Subjekti i vlerësimit Idajet Faskaj në momentin e dorëzimit të dokumetacionit në zbatim të 

ligjit 12/2018 ka ushtruar funksionin e “Drejtor i Departamentit të Marrëdhenieve 

Ndërkombëtare” në Policinë e Shtetit”. Nga data 28.08.2020 e vazhdim subjekti i vlerësimit 

Idajet Faskaj ushtron detyrën e Drejtor në Drejtorinë e Mbrojtjes së Dëshmitarëve dhe 

bashkëpunëtorve të Drejtësisë në Policinë së Shtetit. 

 

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

1. Arsimi 

Niveli i 

arsimit 

Institucionit ku janë ndjekur 

studimet 

Fillimi Përfundimi Vendi  Titulli/Diploma 

I lartë Instituti i Lartë i Rendit, Shkolla e Lartë 

e MPB profili “Polici” 

01/09/1989 

 

3/07/1993 

 

Tiranë Specialist i Lartë 

Policie 

 

I lartë Universiteti i Tiranës 

Fakulteti Shkencave Politiko-Juridike 

Dega Drejtësi 

01/09/1998 

 

5/07/2002 

 

Tiranë Jurist 

 

 Universiteti i Tiranës 

Shkolla Pasuniversitare e Studimeve 

Evropiane 

2005 11.7.2008  Master ne studime 

Evropiane 

 

 

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

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

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

 

5. Në 7 (shtatë) vitet e fundit subjekti i vlerësimit Idajet Faskaj ka punuar në funksionet si më 

poshtë: 

 

A. Punësimi 

Institucionit ku punon/ka punuar Fillimi Përfundimi Vendi  Pozicioni 

DPPSH 28.08.2020 Aktualisht Tiranë Drejtor ne Drejtorinë e Mbrojtjes së 

Dëshmitarëve dhe bashkëpunëtorve 

të Drejtësisë. 

DPPSH 20.3.2018 27.08.2020 Tiranë Drejtor Departamenti të Mardhenieve 

Nderkombetare 

DPPSH  28.4.2017 20.3.2018 Tiranë Drejtor Departamenti  per Hetimin e 

Narkotikve dhe Trafiqeve. 

DPP 21.10.2013 

 

28.04.2017 Tiranë Drejtor i Drejtorisë për Narkotikët dhe 

Trafiqet 

 

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

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

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

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



34                   

 

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

dhe të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat”.  

 

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

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

e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, 

subjekti i vlerësimit përmbush kriterin e nivelit arsimor për funksionin që ushtron dhe gradën 

policore që mban si punonjës i Policisë së Shtetit.   

 

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

paraqesë për vlerësim tri dokumente zyrtare të përgatitura. 

 

1. Subjekti i vlerësimit me Urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë  Nr.1246, datë 18.12.2017 

me qëllim Zbatimin e Urdhërit të Ministrit te Brendshem Nr.1246, datë 5.11.2017 për krijimin dhe 

funksionimin e Task Forcës speciale në nivel qëndror dhe Vendor, për zbatimin e planit të veprimit 

në luftën kundër krimit të organizuar, opercionit “Forca e Ligjit” është caktuar anëtar i grupit të 

punës për hartimin dhe paraqitjen për miratim të gjitha akteve të nevojshme që shërbejnë për 

ngritjen dhe funksionimin e Task Forcës Speciale  në nivel Qëndror dhe Vendor. 

2.  Me Urdhër të Ministrit te Brendshem Nr.302\1 dt.21.3.2019 Për ngritjen e grupit të punës ”Për 

hartimin e Projekt rregullores së oficerëve të kontaktit të Ministrisë së Brendshme” subjekti i 

vlerësimit është caktuar anëtar i grupit të punës. 

3. Subjekti i vlerësimit ka përgatitur dhe dërguar shkresë Nr. ****/1 Prot, datë 05.12.2018, me objekt: 

- Propozim për ndryshime ligjore lidhur me shpalljen në kërkim ndërkombëtar 

4. Subjekti i vlerësimit ka përgatitur dhe dërguar shkresë Nr. ***/1 Prot, datë 24.01.2018, me objekt: 

- Analiza Vjetore 2018 e Departamentit të Marrëdhënieve Ndërkombëtare. 

 

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

Jashtëm i Vlerësimit arrin në konkluzionin se: 

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

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

funksionimin e  Departamentit  të Marrëdhënieve Ndërkombëtare ; 

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

dhe nënligjore që normojnë kuadrin ligjor për Policinë e Shtetit;  

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

strukturuara logjikisht; 

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

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

 

Respektimit i rregullave të etikës: 

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

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

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

detyrave; komunikimin efektiv, qëndrimin konstruktiv, dhe paanshmërinë; 
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 punon në grup, ndërton marrëdhënie të mira dhe korrekte me kolegët dhe qytetarët; 

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

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

 

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

Për vlerësimin e aftësive individuale të punës, trupa e vlerësimit konsideroi dokumentacionin e 

dërguar nga Drejtoria e Stadarteve Profesionale në DPPSH. 

Kjo Drejtori, vuri në dispozicion vlerësimin e performancës të subjektit të vlerësimit, për vitin 

2017, sipas standarteve të miratuara. Vlerësimi i aftësive individuale të punës, bëhet nga eprori 

direk bazuar në vlerësimin e integritetit, profesionalizmit, komunikimit, qëndrimin konstruktiv, 

paanshmërinë, punës në grup si dhe planifikimin dhe organizimin e punës. Për të gjithë periudhën 

e deklaruar, subjekti i vlerësimit ka marrë vlerësim maksimal. Në mënyrë të veçantë janë vlerësuar 

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

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

bashkëkohore për zhvillimin cilësor të mësimdhënies. 

Subjekti i vlerësimit nuk ka marrë asnjë masë disiplinore për të gjithë periudhën e punësimit të saj.  

 

Procesi i fitimi të gradës  

 

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

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

Aktualisht me Urdhër 1242/1, dt. 27.8.2020 subjekti mban gradën policore “Drejtues i Parë”.    

Komisioni konstatoi se dhënia e gradave policore është bërë në përputhje me legjislacionin 

rregullator të kohës, ligjeve dhe akte nënligjore në fuqi dhe funksioneve që ka kryer subjekti ndër 

vite të cilat janë në përputhje me gradat respektive. 

Komisioni Jashtëm i Vlerësimit arrin në përfundimin se, nga vlerësimi i aftësive profesionale 

subjekti i vlerësimit z. Idajet Faskaj është i aftë për vendin e tijë të punës, duke treguar cilësi të 

larta në punë, aftësi në zbatim të përshkrimeve të punës, të përcaktuara për funksionin e mbajtur, 

ka respektuar liritë dhe të drejtat e njeriut, është i frytshëm dhe efektiv.  

 

KONKLUZIONI PËRFUNDIMTAR  

 

Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit, pasi u njoh me rrethanat e çështjes, bazuar në provat e 

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

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

arrin në përfundimin se subjekti i vlerësimit z. Idajet Faskaj, në përputhje me nenin 60 të ligjit nr. 

12/2018, të ndryshuar, ka arritur një nivel të besueshëm të vlerësimit të pasurisë, një nivel të 

besueshëm të kontrollit të figurës, si dhe një nivel të besueshëm të vlerësimit të aftësive 

profesionale. 

 

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

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

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

   

V E N D O S I: 

 

1. Konfirmimin në detyrë të subjektit të vlerësimit z. Idajet Luftar Faskaj, me funksion Drejtor 

në Departamentin e Mbrojtjes së Dëshmitarëve dhe Bashkëpunëtorëve të Drejtësisë në 

Departamentin e Marrëdhënieve Ndërkombëtare në  Policinë e Shtetit.  

1. Vendimi u njoftohet me shkrim subjektit të vlerësimit dhe Drejtorisë së Përgjithshme të 

Policisë së Shtetit, brenda 15 ditëve nga dita e nesërme e shpalljes së vendimit. 

2. 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. 

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

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. 

4. Ky vendim u shpall në Tiranë në datë 16.10.2020. 

 

 

TRUPA E VLERËSIMIT 

 

 

Elida Liko 

Kryesuese 

 

 

                        Elvira Daberdaku                                                                         Ana Kapaj 

                            Relator                                                                                            Anëtar                                                                                                

                                                                                                                                                                                                            

 

 


