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KOMISIONI I JASHTËM I VLERËSIMIT 

 

 

Nr. 45/232 Prot             Tiranë, më 18.12.2020  

          

 

 

V E N D I M  

 

Nr. 32 datë 03.12.2020  

 

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

 

- Ana Kapaj    Kryesues  

- Kozeta Ndoi   Relator    

- Marjeta Gjelaj   Anëtar       

 

asistuar nga anëtari i sekretariatit teknik, Ilva Mitro, në Tiranë, në Pallatin e Koncerteve, (Ish –

Pallati i Kongreseve), salla B, kati , mori në shqyrtim në seancë dëgjimore çështjen që i përket:  

 

 

 

SUBJEKTI I VLERËSIMIT:  Pëllumb Beshir Seferi, me funksion Drejtor i  

Departamentit në Departamentin e Marrëdhënieve 

Ndërkombëtare, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së 

Shtetit. 

 

OBJEKTI: Vlerësimi kalimtar i subjektit të vlerësimit.  

 

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

të Punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, 

Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në 

Ministrinë e Brendshme", i ndryshuar. 

 

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

Republikës së Shqipërisë”.  

 

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

gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve 

administrative”, i ndryshuar. 
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TRUPA E VLERËSIMIT TË KOMISIONIT TË JASHTËM TË VLERËSIMIT 

 

pasi dëgjoi gjetjet bazuar në arsyetimin ligjor të relatorit të çështjes, znj. Kozeta Ndoi, mori në 

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

shqyrtoi dhe analizoi çështjen, duke u bazuar në të tria kriteret e vlerësimit, atë pasuror, të figurës 

dhe vlerësimin profesional, mbështetur në pikat 1 dhe 2 të nenit 4, të ligjit12/2018 të ndryshuar,  

 

V Ë R E N:  

 

I. RRETHANAT E ÇËSHTJES  

  

- Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit është organi që kryen vlerësimin 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.      

 

- 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 

Pëllumb Beshir Seferi, është subjekt i vlerësimit kalimtar nga Komisioni i Jashtëm i 

Vlerësimit, për arsye të funksionit të tij në datën e zhvillimit të shortit 3.6.2019, ka mbajtur 

detyrën “Drejtor i Kabinetit të Drejtorit të Përgjithshëm në Drejtorinë e Përgjithshme të 

Policisë së Shtetit“. 

 

- Subjekti i vlerësimit, Pëllumb Beshir Seferi, 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”. 

 

- Trupa e Vlerësimit, në përputhje me Ligjin 12/2018, i ndryshuar si edhe në bazë të 

Rregullores së Brendshme të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit “Për Hapat 

Procedurialë të Unifikuar gjatë Vlerësimit të Subjekteve nga Trupa e Vlerësimit”,  vendosi 

fillimin e hetimit kryesisht për subjektin e vlerësimit Pëllumb Beshir Seferi.   

 

- Në mbledhjen e Trupës së Vlerësimit, datë 14.06.2019, është deklaruar se nuk ka konflikt 

interesi me subjektin e vlerësimit, nga anëtarët e trupës së vlerësimit dhe është vendosur 

fillimi i hetimit administrativ.  

 

- Më datë 20.06.2019, Trupa e Vlerësimit, me anë të postës elektronike, ka njoftuar subjektin 

e vlerësimit se Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit, ka filluar procesin e vlerësimit kalimtar, 

në përputhje me Ligjin nr.12/2018, të ndryshuar, e ka njohur atë, me anëtarët e Trupës së 

Vlerësimit dhe i ka kërkuar subjektit të vlerësimit deklarimin e konfliktit të interesit me 

anëtarët e kësaj trupe.  
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- Subjekti i vlerësimit ka dorëzuar në Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit, “Deklaratën për 

Konfliktin e Interesit”, me nr ** prot datë 24.6.2019, duke shprehur se nuk është në kushtet 

e konfliktit të interesit me asnjë nga anëtarët e trupës së vlerësimit.   

 

- Më datë 2.10.2019, Trupa e Vlerësimit me anë të postës elektronike, e ka njohur subjektin 

e vlerësimit me relatorin e ri, për shkak të dorëheqjes së anëtarit relator të kësaj trupe dhe 

i ka kërkuar subjektit të vlerësimit, deklarimin e konfliktit të interesit me anëtarin e ri të 

kësaj trupe, sipas  dispozitave ligjore në fuqi.  

 

- Subjekti i vlerësimit ka dorëzuar në Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit, “Deklaratën për 

Konfliktin e Interesit”, me nr ** prot datë 7.10.2019, duke shprehur se nuk është në kushtet 

e konfliktit të interesit me anëtarin e ri të trupës së vlerësimit.  

 

- Më datë 2.11.2020, Trupa e Vlerësimit me anë të postës elektronike, e ka njohur subjektin 

e vlerësimit për zëvëndësimin e anëtarit kryesues, për shkak të dorëheqjes dhe i ka kërkuar 

subjektit të vlerësimit, deklarimin e konfliktit të interesit me anëtarin e kryesues  

zëvëndësues të kësaj trupe, sipas  dispozitave ligjore në fuqi.  

 

- Në zbatim të legjislacionit në fuqi mbi parandalimin e konfliktit të interesit, subjekti i 

vlerësimit, ka dorëzuar në Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit, “Deklaratën për Konfliktin 

e Interesit”, me nr ** prot., datë 3.11.2020, duke shprehur se nuk është në kushtet e 

konfliktit të interesit, me anëtarin e kryesues  zëvëndësues, të trupës së vlerësimit. 

 

- 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.  

- Për të realizuar procedurat e vlerësimit  kalimtar të punonjësve, Trupa e Vlerësimit është 

bazuar në parimet e ligjshmërisë, të barazisë përpara ligjit, të proporcionalitetit, të 

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

rregullt ligjor.    

 

- Procesi i vlerësimit kalimtar të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe 

Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, 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.   

 

- Trupa e Vlerësimit, ka realizuar procesin e hetimit administrativ për subjektin e vlerësimit, 

Pëllumb Beshir Seferi, bazuar në Ligjin nr.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 zbatim të Ligjit nr 12/2018 i 

ndryshuar, që janë Deklarata e Pasurisë, Deklarata për Kontrollin e Figurës dhe 

Formulari i Vetëvlerësimit Profesional;    

b) provat shkresore/dokumente të administruara nga institucionet /organet publike dhe 

subjekte private në zbatim të Ligjit nr.12/2018 i ndryshuar;  

c) provat dhe shpjegimet me shkrim të subjektit të vlerësimit si edhe  
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d) ka marrë në konsideratë bashkëpunimin, gadishmërinë dhe sjelljen  e subjektit të 

vlerësimit  gjatë procesit të vlerësimit.    

 

Trupa e Vlerësimit, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, dhe pasi krijoi bindjen se provat e 

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

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

nevojshme për përfundimin e hetimit kryesisht për subjektin e vlerësimit Pëllumb Beshir Seferi, 

me Vendimin nr.**, datë 5.11.2020, vendosi:  

a) Mbylljen e hetimit kryesisht për subjektin e vlerësimit Pëllumb Beshir Seferi;   

b) Njoftimin e subjektit të vlerësimit nëpërmjet adresës elektronike zyrtare për:   

- Përfundimin e procedurave të hetimit kryesisht;   

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

vlerësimit pasuror, kontrollit të figurës dhe atij profesional;   

c) Njoftimin e subjektit të vlerësimit për t’u njohur me dosjen dhe me provat e administruara 

nga Komisioni, në përputhje me nenin 50, të Ligjit nr. 12/2018, nenet 35 - 40 dhe 45 – 47, 

të Kodit të Procedurës Administrative. 

 

- Në datë 6.11.2020, Subjektit të vlerësimit iu njoftua për mbylljen e hetimit kryesisht, ju 

dërgua relacioni praprak, pra rezultatet e hetimit kryesisht, duke i vënë në dispozicion të 

gjitha provat e administruara dhe relacionin përkatës. Iu dha kohë për tú njohur me dosjen 

(provat e administruara), për të disponuar kopje të saj, si dhe për të paraqitur prova ose 

shpjegime, për të provuar të kundërtën e rezultateve të hetimit kryesisht. 

 

- Subjekti i vlerësimit, pasi u njoh me rezultatet e hetimit paraprak dhe me dokumentacionin 

e administruar nga Komisioni përgjatë procesit të vlerësimit kalimtar, nëpërmjet 

komunikimit elektronik zyrtar të datës 10.11.2020, paraqiti kërkesën për shtyrje të afatit, 

për të paraqitur prova/shpjegime me shkrim si dhe thirrjen si dëshmitarë të shtetasve, Y.P., 

Xh.Sh., F.B., R.B.,  dhe të shtetasit S.B.  

 

- Trupa e Vlerësimit, me vendimin nr.*, datë 11.11.2020, vendosi pranimin e kërkesës së 

subjektit të vlerësimit Pëllumb Beshir Seferi, për shtyrjen e afatit për të paraqitur 

prova/shpjegime me shkrim, duke vendosur afatin deri më datë 19.11.2020, për paraqitjen 

e parashtrimeve që ai e gjykon të nevojshme për procesin, si dhe për të paraqitur 

dokumentacionet e nevojshme. Trupa e Vlerësimit çmoi, plotësimin e kritereve ligjore, për 

thirrjen e dëshmitarëve nga subjekti i vlerësimit. 

 

- Në datën 11.11.2020, subjekti i vlerësimit, nëpërmjet komunikimit elektronik zyrtar, 

paraqiti një dokument/provë të re, në mbështetje të barrës së provës, si dhe kërkoi 

riverifikim të llogarisë bankare depozitë, pranë Raiffeisen Bank, të shtetases N.D. Lidhur 

me këtë dokument, Trupa e Vlerësimi, vendosi se duhet ta vlerësojë bashkë me dokumentet 

e tjera, (provat), që subjekti do të paraqesë brenda afatit të caktuar. Trupa e Vlerësimit, 

çmoi të ezauruar procedurën zyrtare me Raiffeisen Bank. 

 

- Në datën 12.11.2020, subjekti i vlerësimit, nëpërmjet komunikimit elektronik zyrtar, 

paraqiti një dokument/provë të re, në mbështetje të barrës së provës. Lidhur me këtë 

dokument, Trupa e Vlerësimi, vendosi se duhet ta vlerësojë bashkë me dokumentet e tjera, 

(provat), që subjekti do të paraqesë brenda afatit të caktuar.  
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- Në datën 13.11.2020, subjekti i vlerësimit nëpërmjet komunikimit elektronik zyrtar, 

paraqiti gjeneralitetet e dëshmitarëve, që do të paraqiten në seancën dëgjimore të subjektit 

të vlerësimit. 

 

- Në datën 17.11.2020, nëpërmjet komunikimit elektronik zyrtar në adresën zyrtare, Trupa e 

Vlerësimit, administroi e-mail të dërguar nga z. V. H., Drejtor i Buxhetit dhe Menaxhimit 

Financiar, Ministria e Brendshme. Trupa e Vlerësimit, vendosi se duhet ta vlerësojë bashkë 

me dokumentet e tjera, (provat), që subjekti do të paraqesë brenda afatit të caktuar. 

 

- Në datën 19.11.2020 dhe datë 20.11.2020, subjekti i vlerësimit, nëpërmjet komunikimit 

elektronik zyrtar dhe zyrtarisht pranë Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, paraqiti 

shpjegimet së bashku me provat e reja mbi rezultatet e hetimit kryesisht. 

 

- Hetimi administrativ përfshiu edhe personat e lidhur apo persona të tjerë të lidhur, në 

zbatim 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 të neneve 3 dhe 34 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.  

 

- Trupa e Vlerësimit, në datë 1.12.2020, njoftoi subjektin e vlerësimit për mbajtjen e seancës 

dëgjimore në datën 2.12.2020 , ora 09:30, në Pallatin e Koncerteve, salla B, kati 0, në 

përputhje me dispozitat ligjore të Ligjin 12/2018, i ndryshuar. 

 

II. SEANCA DËGJIMORE   

 

Seanca dëgjimore për subjektin e vlerësimit Pëllumb Beshir Seferi, u zhvillua në përputhje me 

kërkesat e nenit 56, të Ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar, si edhe të Ligjit nr. 44/2015, “Kodi i 

Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë” në datën 2.12.2020, ora 09.30, në 

ambjentet e Pallatit të Koncerteve (Ish –Pallati i Kongreseve), salla B, kati 0.    

 

Subjekti i vlerësimit u paraqit në seancën dëgjimore sëbashku me avokat, F.R., Person Fizik, me 

numër identifikimi (NUIS) L********Q dhe numër license ****. Subjekti deklaroi se do të jem 

unë që do tu përgjigjem pyetjeve dhe do jap shpjegime, ndërsa avokati do ndërhyjë në rast se e 

konsideron të arsyeshme. Gjatë seancës dëgjimore subjekti i vlerësimit mori të gjithë kohën e duhur 

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

të kryer ndaj tij. Në përfundim të shpjegimeve dhe parashtrimeve, subjekti i vlerësimit, kërkoi 

konfirmimin në detyrë.   

 

III. QËNDRIMI I SUBJEKTIT TË VLERËSIMIT   

 

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

të vlerësimit, ka komunikuar me subjektin e vlerësimit me anë të komunikimit elektronikë zyrtar, 

duke i bërë pyetje dhe kërkuar shpjegime, me qëllim vlerësimin e të gjitha fakteve dhe rrethanave.  

Subjekti i vlerësimit Pëllumb Beshir Seferi, ka qenë bashkëpunues gjatë gjithë procesit të 

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

 

IV. VLERËSIMI KALIMTAR   

 

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

Beshir Seferi, bazuar në Ligjin nr 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 që janë Deklarata e Pasurisë, Deklarata për Kontrollin e 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 ç) ka marrë në konsideratë 

bashkëpunimin, gadishmërinë dhe sjelljen  e punonjësit gjatë procesit të vlerësimit.   

 

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; në vërtetësinë e deklarimeve për kontrollin e 

figurës, si edhe për vlerësimin e aftësive profesionale të subjektit të vlerësimit.  

 

 

IV - A. VLERËSIMI I PASURISË  

 

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

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

dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme”, i ndryshuar, punonjësi deklaron çdo pasuri, të luajtshme 

apo të paluajtshme, të fituar, poseduar, përdorur apo tjetërsuar që nga data e fillimit të 

marrëdhënieve të punës në institucionin përkatës, pavarësisht datës së emërimit në pozicionin 

dh/ose gradën që mban, deri në ditën e plotësimit të formularit të deklarimit të pasurisë. Subjekti i 

vlerësimit z. Pëllumb Seferi, ka filluar marrëdhëniet e punës më datë 15.06.1998 me detyrë, Shef 

i Zyrës së Marrëdhënieve me Publikun, në Drejtorinë e Policisë Tiranë, duke vazhduar në 

funksione të ndryshme në strukturat e Policisë së Shtetit. 

 

Subjekti i vlerësimit ka deklaruar në deklaratën e pasurisë në zbatim të Ligjit nr 12/2018, si vijon;  

 

1. Apartamenti 1+1 me sipërfaqe 61m2 (52m2 të banueshëm dhe 9m2 të përbashkët), Zona 

Kadastrale ****, Pasuria nr.****, Rr. “Reshit Petrela”, blerë më datën 19.09.2003, me vlerë 

26.230  (njëzet e gjashtë mijë e dyqind e tridhjetë) Euro. Pjesa në zotërim: 100%. 

Shitur në datën 24.09.2010, sipas Kontratës nr.****Rep, nr.****Kol, me vlerë 61.000 

(gjashtëdhjetë e një mijë)  Euro. 

 

Burimi i krijimit: 

- Kursime nga të ardhurat familjare gjatë periudhës (1998-2003). 

- Kursimet gjatë periudhës (1992-1997), si student në Itali. 
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- Ndihmë nga prindërit dhe motrat (Nadire Seferi dhe Nazmije Seferi-Dajiu).  

- Të ardhura në vitet maj 1999- prill 2002, si përfitues i Programit të Felloëship-it, për 

Pushtetin Qëndror. 

- Të ardhura nga punësimi gjatë kësaj periudhe në Drejtorinë e Policisë Qarkut Tiranë dhe 

Ministrinë e Rendit Publik.  

 

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

- deklaratën e pasurisë. 

- dokumentacioni i administruar nga Komisioni.  

- dokumentacioni i administruar nga deklarimet e subjektit dhënë Komisionit gjatë 

procesit të hetimit kryesisht1. 

- dokumentacioni, prova/dokumente të reja justifikuese të vënë në dispozicion datë 

19.11.2020 dhe 20.11.2020, nga subjekti i vlerësimit. 

 

Fakte që kanë rezultuar gjatë hetimit administrativ; 

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

dhe dokumentacion justifikues ligjor në lidhje me blerjen e kësaj prone, sipas deklarimit në 

Deklaratën e Pasurisë 2018. 

Subjekti i Vlerësimit Pëllumb Seferi, në përgjigje të barrës së provës, gjatë procesit ka paraqitur 

shpjegime në protokoll, të shoqëruar me dokumentacionin justifikues ligjor, si burime të krijimit, 

për financimin e të këtij apartamenti. 

 

Nga hetimi administrativ për pasurinë e paluajtshme, të subjektit të vlerësimit në lidhje me këtë 

pasuri, janë administruar dokumentacionet nga institucionet, organet ligjzbatuese, nga të cilat 

konstatohet si vijon:   

- Agjensia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Tiranë Veri, me shkresën nr. ****, 

datë 31.07.2019, konfirmon se nga verifikimi i kryer informacionit dixhital,  në emër të 

subjektit të vlerësimit Pëllumb Seferi dhe bashkëshortes Ilda Banaj, figuron një pasuri, 

Apartament me sipërfaqe 61m2 (52 m2 të banueshëm dhe 9 m2 të përbashkët), Zona 

                                                
1

Kopje të kontratës shit-blerje banese, datë 19.09.2003, nënshkruar ndërmjet palëve ; Shoqëria “ÄLB BUILDING” shpk, shtetasit Pëllumb Beshir 

Seferi dhe Supervizorit ”MIX TEKNIK”, Valentina Tili, për blerjen e një apartamenti banimi  me sipërfaqe 61m2, me vlerë 26.230 Euro, në zonën 

kadastrale ****, pasuria nr.***- Rr.”Reshit Petrela”;MA nr.**, datë 17.09.2003, ku rezulton se subjekti i vlerësimit ka paguar cash vlerën prej 

22,798 Euro, në këstin e parë. MA nr.*** datë 15.12.2003, ku rezulton se subjekti i vlerësimit ka paguar cash, këstin e dytë  prej 3,435 Euro, për 

blerjen e këtij apartamenti;Vërtetim noterial***Rep, datë 18.02.2020;Vërtetim hipotekor, në emër të subjektit nr.***, datë 25.08.2005;Vërtetim i 

lëshuar nga Fondacioni “Shoqëria e Hapur për Shqipërinë”, datë 18.04.2018, mbi të ardhurat e z. Pëllumb Seferi, si përfitues i Programit Felloëship 

për Pushtetin Qëndror, për periudhën maj 1999 – prill 2002, në vlerën 1,155,424 lekë; Deklaratë Noteriale e regjistruar në Gjykatën e Faktit të 

Romës, me numër protokolli 13155, datë 12.11.2019, nga shtetasit H.D.dhe N.D.(kunati/motra),  lidhur me huan e dhënë, subjektit të vlerësimit në 

vlerën 9 (nëntë) mijë Euro për blerje apartamentit,(1+1);Kontratë Depozite me Afat me RFZ Bank, datë 08.08.2016, në emër të N.D.;Email i datës 

18.02.2020, ku konstatohet komunikimi i subjektit të vlerësimit me përfaqësuesen e RFZ Bank, shtetasen H.P;Dokument i lëshuar nga (INPS), Itali, 

në emër të shtetasit H.D., për të ardhurat nga punësimi për periudhën 1998 – 2018;Letër sqaruese dërguar KJV, nga huadhënësit, shtetasit H.D. dhe 

N.D., datë 25.09.2020; Kopje të pasaportës Nr.***, lëshuar më datë 03.03.2020, në Ambasadën tonë në Romë;Kopje të pasaportës Nr.***, lëshuar 

më datë 03.03.2020, në Ambasadën tonë në Romë;Kontratë depozite pa afat, lëshuar nga RFZ Bank, datë 09.08.2016; Statement nga RFZ Bank, 

për depozitë bankaretë lëshuar me datën 23.09.2020, në emër të shtetases N.D. për periudhën 2008-2016;Statement nga RFZ Bank,për depozitë 

bankaretë lëshuar me datën 23.09.2020, në emër të shtetasit H.D., për periudhën 2008-2017.Deklaratë Noteriale nr.****, datë 13.11.2019,nëpërmjet 

të cilës, N.S. (motra), me banim në Torino Itali, deklaron se në vitin 2003, ka sjellë cash, për ta ndihmuar subjektin për blerjen e një apartamenti 

(1+1) në Tiranë. Dokumentin “Ratifikim i pozicioneve të sigurimeve” për znj. N.S., me shkresë nr.07012233 Prot., datë 18.6.2009, i shoqëruar me 

Ekstraktin e lëshuar nga (INPS,) Itali, për të ardhurat neto nga punësimi për periudhën 2002-2017. Ïnformacion shtesë,datë 03.06.2020, me 

dokumentet –vërtetim pune shtesë, të lëshuar nga punëdhënësi për N.S.në emigracion, sipas të cilit deklarohen të ardhurat nga punësimi për 2017-

2018-2019.;Vërtetimet e të ardhurave nga punësimi dhe shpërblimet e subjektit të vlerësimit Pëllumb Seferi gjatë kësaj periudhe në Drejtorinë e 

Policisë Qarkut Tiranë dhe Ministrinë e Rendit Publik si dhe të bashkëshortes, znj. Ilda Banaj, nga institucionet përkatëse për periudhën respektive; 

Kopje Kontratë Shitjeme Kusht e Pasurisë së Palujtshme, datë 24 shtator 2010, me nr.**** Rep, për shitjen e apartamentit nga subjekti i vlerësimit 

blerësit Erlet Myqerem Male, në vlerën 61,000 Euro.Deklaratë noteriale nr.****Rep., nr.**** Kol., datë 12.10.2010, midis shtetasit Pëlumb Seferi 

dhe shtetasit E. M., ku vërtetohet pagesa e këstit të parë prej 21,000 Euro, sipas kushteve të kontratës së shitjes së pasurisë së palujajtshme.Çertifikatë 

Familjare,  ku konfirmon shkëputjen nga trungu familjar të subjektit të vlerësimit, më datë 10.07.2002. 
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Kadastrale ****, Pasuria nr.****, Rr. “Reshit Petrela”,Tiranë, të shoqëruar me kartelën e 

pasurisë, ku shtetasi E. M. e ka blerë këtë apartament, sipas kontratës së shitjes me kusht. 

 

- Nga hetimi i kryer konstatohet se kjo pasuri, është shitur me kontratë shitje me kusht, 

nr.****Rep, datë 24.09.2010, shtetasit z. E. M. në vlerën 61,000 (gjashtëdhjetë e një mijë) 

Euro, me kusht që vlera 21,000 (njëzet e një mijë) Euro, të paguhet në llogarinë e shitësit, 

në momentin e nënshkrimit të kontratës dhe pjesa prej 40,000 Euro, do të paguhet nga 

blerësi, në momentin e miratimit të një kredie.  

 

- Banka Kombëtare Tregëtare me shkresën nr.*** Prot., datë 26.03.2020, informon 

Komisionin nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur, se shtetasi E.M., ka transferuar 

shumën prej 39,800 Euro, në favor të subjektit të vlerësimit Pëllumb Seferi, datë 

27.10.2010, sipas kontratës së shitjes së pasurisë së paluajtshme nr.*** Rep, nr.*** Kol, 

datë 24.09.2010. 

 

- Vlera e blerjes  së apartamentit është 26.230 (njëzet e gjashtë mijë e dyqind e tridhjetë) 

Euro. Pagesa është kryer me dy këste gjatë vitit 2003. Kësti i parë, datë 17.09.2003, ku 

rezulton se subjekti i vlerësimit ka paguar cash vlerën prej 22,798 Euro dhe kësti i dytë, 

datë 15.12.2003, ku rezulton se subjekti ka paguar cash, vlerën prej 3,435 Euro. 

 

- Në lidhje me burimin e krijimit të pasurisë së paluajtshme, subjekti i vlerësimit, ka 

deklaruar si burim kursimet familjare ndër vite, të cilat janë të ardhurat nga punësimi, pagat 

e subjektit dhe b/shortes deri në vitin 2003, si dhe të ardhurat për periudhën, maj 1999 - 

prill 2002, si përfitues i Programit të Felloëship-it, për Pushtetin Qëndror. 

 

- Si burim të krijimit të kësaj pasurie të paluajtshme, subjekti i vlerësimit ka deklaruar; 

ndihmë nga prindërit dhe motrat, shtetaset N.S dhe N.D, si dhe kursimet gjatë periudhës 

(1992-1997), si student në Itali. 

 

- Trupa e Vlerësimit vlerësoi dokumentacionin e vënë në dispozicion nga subjekti i 

vlerësimit mbi të ardhurat e përfituara nga punësimi i znj. N.S., motra e subjektit të 

vlerësimit, në shtetin italian në periudhën e dhënies së huas ( 2003), si të ardhura të ligjshme 

të realizuara nga paga, bazuar në ekstraktet e lëshuara nga Instituti Kombëtar i Sigurimeve 

Shoqërore (INPS,) Itali, për periudhën 01.06.2002- 2008. 

 

- Dokumentin e lëshuar nga Instituti Kombëtar i Sigurimeve Shoqërore, Itali (INPS) 

(ekstrakt llogarie kontribute shoqërore), për periudhën 01.06.2002 - 31.06.2017. 

 

- Informacioni shtesë, datë 03.06.2020, subjekti i vlerësimit dorëzon dokumentet – vërtetim 

pune shtesë, të lëshuar nga punëdhënësi për znj. N.S. (motra) në emigracion. Ky vërtetim 

shoqërohet me Deklaratat e të ardhurave nga punësimi për tre vitet e fundit, 2017-2018-

2019. Ky dokumentacion paraqitet në gjuhën italiane, i përkthyer dhe i noterizuar, në prani 

të noteres M. Ll. Shuma e të ardhurave të përfituara nga burime të ligjshme është gjithësej 

në vlerën 164,659.06  (njëqind e gjashtëdhjetë e katër mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë e 

nëntë, pikë zero gjashtë) Euro. 
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- Deklaratë Noteriale nr.****, Rep, nr.****Kol, datë 13.11.2019, nëpërmjet të cilës, znj. N.S. 

(motra), me banim në  Itali,  deklaron se në vitin 2003,  ka dhuruar 6,000 (gjashtë mijë) Euro, 

me qëllim për ta ndihmuar  subjektin, për blerjen e një apartamenti (1+1) në Tiranë. 

 

- Trupa e Vlerësimit për vërtetimin e faktit të deklaruar për këtë pasuri, shqyrtoi dhe analizoi 

shpjegimet dhe prova/dokumente të reja justifikuese të vënë në dispozicion, datë 19.11.2020 

dhe 20.11.2020, nga subjekti i vlerësimit.2 

 

- Letër Sqaruese e motrës N. S., në lidhje Deklaratën Noteriale, nr.****Rep, nr.****, nr.Kol 

****, datë 13.11,2020, dërguar me email KJV-së, datë 1.11.2020, dorëzuar në KJV, me 

nr.**/***Prot. datë 19.11.2020, e noterizuar, nr.Rep.****, datë 19.11.2020.  

 

- Letër Sqaruese e vëllait B.B., në lidhje me Deklaratën Noteriale, nr.**** Rep, nr.****Kol, 

datë11.11.2020, dërguar me email KJV-së, datë 12.11.2020, dorëzuar në KJV, me 

nr.**/***Prot. datë 19.11.2020, e noterizuar, nr.Rep.****, datë 19.11.2020. 

 

- Trupa e Vlerësimit, administroi këto dokumente sipas të cilëve deklaruesit sqarojnë se :- “ për 

periudhën 1998—01.06.2002, kam jetuar në Torino, Itali, pa dokumente të rregullta, sëbashku 

me vëllain tim Bashkim Seferi dhe të gjitha shpenzimet përfshirë dhe koston e jetesës janë 

mbuluar nga vëllai im i cili ishte me dokumente të rregullta.....falja e shumës 6,000 euro, është 

bërë me dakortësinë e Bashkim Seferit, pasi kursimet ishin të përbashkëta.... Ju sigurojmë që 

ne Nadire dhe Bashkim Seferi, i kemi patur të ardhurat e mësipërme për të justifikuar këtë 

dhurim për blerjen e apartamentit 1+1”. 

 

- Për vërtetimin e këtij fakti, Trupa e Vlerësimit, shqyrtoi dhe analizoi dokumentet e dorëzuara 

nga subjekti i vlerësimit; 

- Shkresë lëshuar nga zyra vendore Torino, “Ratifikim i pozicioneve të sigurimeve” nr. ***** 

Prot., datë 18.6.2009, për të ardhurat neto nga punësimi për periudhën 2002-2008, shoqëruar 

me ekstraktin e lëshuar nga Instituti Kombëtar i Sigurimeve Shoqërore (INPS,) Itali , drejtuar 

shtetases N.S (motra), me adresë, “Corso Giulio Cesare 95 10155 Torino”, ku theksohet -me 

këtë shkresë bashkëngjitur ju dërgojmë ekstraktin e llogarisë  së ratifikuar, në lidhje me 

pozicionin e kontributeve pranë INSP, Instituti i Sigurimeve Shoqërore, Itali, (i përkthyer dhe 

noterizuar); 

- Dokumentin (ekstraktin) lëshuar nga Instituti Kombëtar i Sigurimeve Shoqërore (INPS,) Itali, 

për periudhën 31.05.1996 - 31.12.2019, (i përkthyer dhe noterizuar), drejtuar shtetasit B.S. 

(vëllai), në adresë, “Corso Giulio Cesare 95 10155, Torino”. 

- Trupa e Vlerësimit, verifikoi dokumentin e identifikimit të vëllait B.S, lëshuar nga shteti 

italian, datë 15.07.2016, me numër identifikimi AX*****, ku konstatohet se krahas 

                                                
2
Kopje të Urdhrit Nr.***, date 24.03.1992, të Ministrit té Mbrojtjes, “Për dërgimin me studime  në Itali, marrë nga Ministria e Mbrojtjes. Deklaratë 

nr.*** Rep., datë 08.10.1997, lëshuar, nga Shkolla e Aplikacionit/Torino për frekuentimin e studimeve: Akademia Ushtarake Modena, vitet 1992-

1994 dhe Shkolla e Aplikacionit giate viteve 1994-1997”; Kthim përgjigje nga Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë, me numër Prot ****, datë 

18.11.2020. Kopje të Urdhrit Nr.****, datë 26.12,2002, të Drejtorit të Përgjithshëm te Policisë së Shtetit; Kopje të Urdhrit Nr.****, datë 26.10.2004, 

të Drejtorit të Përgjithshëm DPPSH; Shkrsë nga ASHK, datë 18.11.2020, nëtë cilin vërtetohet se janë kryer pagesat e tatimit mbi të ardhurat, për 

shitjen e apartamentit 1+1; Kopje të Kartës së Identitetit për shtetasit: Y.P; Xh. SH; Kopje te kursit të liretës, datë 08.11.2020, nga Banka e 

Shqipërisë Departamenti i Statistikave Financiare; Vërtetim nga ISSH për pension Pleqërie Zaje Zyber Seferi, lëshuar më datë 13.11.2020; Vërtetim 

nga ISSH për pension Pleqërie, Beshİr Hamdi Seferi, lëshuar më datë 13.11.2020; Certifikata familjare 4 copë dhe 1 copë certifikatë martesore, 

Letër Sqaruese e vëllait B.S, nr.**** Prot. datë 19.11.2020, nr.rep.****, date 19.11.2020; Letër Sqaruese e motrës N.S. nr.**** Prot. datë 

19.11.2020, Nr.rep.****, datë 19.11.2020; Letra sqaruese, nga H. dhe N. Dajiu, drejtuar Kryetares së Komisionittë Vlerësimit, me nr. Rep. 4196, 

datë 20.11.2020 në lidhje me huanë 9,000 euro; Email i dërguar nga, drejtori i buxhetit dhe menaxhimit financiar, MB, në lidhje me pagesën e 

taksës së solidaritetit 
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profesionit, për shtetasin B.S. në këtë dokument është vendosur adresa e banimit, “Corso 

Giulio Cesare 95 Torino”. 

 

- Trupa e Vlerësimit, në përfundim, nga analiza e provave të administruara nga subjekti i 

vlerësimit dhe nga hetimi administrativ, pasi analizoi shpjegimet dhe dokumentacionin 

justifikues ligjor shtesë edhe sqarimet e bëra nga subjekti i vlerësimit, çmon se janë paraqitur 

prova/dokumente të mjaftueshme për të provuar pretendimet e subjektit dhe të deklaruesve, 

shtetasve N.S. dh B.S. (motër/vëlla) se kanë jetuar sëbashku në një adresë banimi familjare.  

 

- Trupa e Vlerësimit, kreu analizën financiare të të ardhurave nga burime të ligjshme për të 

vërtetuar mundësinë financiare të shtetasve B.S. dhe N.S., për ndihmën e dhënë subjektit të 

vlerësimit, në vlerën prej 6,000 (gjashtë mijë ) Euro. 

 

- Analiza financiare iu referua të ardhurave dhe shpenzimeve për periudhën  2002 – 31.08.2003. 

Të ardhurat nga punësimi, të znj.N. S. dhe B.S., duke ju referuar periudhës të sipërcituar, janë; 

- Të ardhurat nga burime të ligjshme të znj.N.S., janë në vlerën 8,803.01 Euro. 

- Të ardhurat nga burime të ligjshme të z.B.S., janë në vlerën 31,057 Euro. 

- Të ardhurat gjithsej nga burime të ligjshme për periudhën 2002-31.08.2003 (periudhë e 

cila përkon me pagesën e këstit të parë), janë në vlerën 39,860.01 Euro. 

- Trupa e Vlerësimit, referuar nivelit mesatar mujor i shpenzimeve, sipas ISTAT, Itali, kreu 

analizën e shpenzimeve jetike për periudhën respektive. 

- Nga analiza e kryer rezultoi se znj. N.S. dhe B.S., sëbashku kanë patur mundësi për kursime të 

akumuluara në vlerën 18,105.34 Euro (pa përfshirë pagesën e qerasë apo të detyrimeve të tjera 

tatimore në shtetin italian), për të kontribuar dhe ta ndihmuar subjektin e vlerësimit, në vlerën 

prej 6,000 Euro, në blerjen e kësaj pasurie të paluajtshme. 

 

- Ne lidhje me huanë e marrë në vlerën 9 (nëntë) mijë Euro, subjekti i vlerësimit ka detyrimin 

për të provuar ligjshmërinë e burimit të krijimit të kësaj pasurie nga huadhënësi. Subjektit të 

vlerësimit, i kaloi barra e provës për të paraqitur prova dhe shpjegime të tjera për të 

dokumentuar mundësië e huadhënësit H.D.(kunati), për dhënien e kësaj shume hua. Subjekti i 

vlerësimit, paraqiti shpjegime lidhur me të ardhurat e shtetasit H.D., duke bashkëlidhur 

dokumentacionin provues ndërmjet të tjerave; 

 

- Deklaratë Noteriale, e regjistruar në Gjykatën e Faktit të Romës, me numër protokolli ****, 

datë 12.11.2019, nga shtetasit H.D. dhe N. D. (kunati/motra),  aktualisht me banim në Romë, 

Itali, lidhur me huan e dhënë, subjektit të vlerësimit Pëllumb Seferi, në vlerën 9 (nëntë) mijë 

Euro, për blerje apartamentit,(1+1), për ta ndihmuar nga ana ekonomike.  

- Email i datës 18.02.2020, (i printuar) ku konstatohet komunikimi i subjektit të vlerësimit me 

përfaqësuesen e Raiffeisen Bank, shtetasen H.P., e cila konfirmon se:-“Znj. Dajiu, rezulton 

kliente e bankës nga janari i vitit 2004, nga momenti që sistemi i Bankës së Kursimeve është 

kompjuterizuar” dhe ka kaluar në Raiffeisen Bank; 

- Kontratë depozite pa afat, lëshuar nga Raiffeisen Bank, datë 09.08.2016, në emër të N.D. 

(motra); 

- Statement nga Raiffeisen Bank, për depozitë bankare, lëshuar me datë 23.09.2020, në emër të 

shtetases N.S. për periudhën 2008-2016. 

- Statement nga Raiffeisen Bank, për depozitë bankare, lëshuar me datën 23.09.2020, në emër 

të shtetasit H. D. për periudhën 2008-2017. 
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- Dokumentin e lëshuar nga (INPS), Instituti Kombëtar i Sigurimeve Shoqërore, Itali, në emër 

të shtetasit H.D., për të ardhurat nga punësimi për periudhën 1998 - 2018.  

 

- Në lidhje me huanë e dhënë në vlerën 9 (nëntë) mijë Euro, sipas Deklaratës Noteriale e 

regjistruar në Gjykatën Faktit të Romës, nr. ****, datë 12.11.2019, nga shtetasit H. D. dhe 

N.D. (kunati/motra), Trupa e Vlerësimit, verifikoi dokumentacionin mbi të ardhurat e 

përfituara nga punësimi i z. H.D. në shtetin italian, si të ardhura të ligjshme të realizuara nga 

paga, bazuar në ekstraktin e lëshuar nga Instituti Kombëtar i Sigurimeve Shoqërore (INPS,) 

Itali, për periudhën 1998-2018, të cilat janë gjithsej në vlerën 80,907.47 (tetëdhjetëmijë e 

nëntëqind e shtatë, pikë dyzet e shatë) Euro. Të ardhurat nga punësimi për periudhën 1998 - 

2002, si burime të ligjshme të shtetasit H.D., rezultojnë në vlerën 8,551 (tetëmijë e pesëqid e 

pesëdhjetë e një) Euro. 

 

- Pjesa e të ardhurave për periudhën 1996-1998, është e pa deklaruar kjo për faktin se huadhënësi 

ka punuar si emigrant pa dokumenta të rregullta qëndrimi, e vetëdeklaruar në letrën sqaruese 

nga shtetasit H.D. dhe N.S.. Sipas këtij dokumenti, huadhënësi shpjegon se :- “Kam emigruar 

në Itali në vitin 1996 deri 1998, kam punuar pa dokumenta dhe pa deklaruar asgjë. Në vitin 

1998, kam përfituar nga ligji për pajisjen me dokumente qëndrimi të emigrantëve të 

parregullt....” 

 

- Lidhur me ligjshmërinë e burimit të krijimit dhe mundësitë financiare, të deklaruar në cilësinë 

e huadhënësit, subjekti i vlerësimit shpjegon se: - “një pjesë e të ardhurave që shtetasi H.D. 

(kunati) ka fituar si rezultat i punës si emigrant në Itali për periudhën 1996-2003, periudhë e 

cila korespondon me huadhënien, janë të depozituara në Bankën Raiffeisen, në emër të 

bashkëshortes N.D. (motra), në monedhën shqiptare lekë, si pjesë e kursimeve nga puna në 

emigracion....”. 

 

- Në lidhje me pretendimin e subjektit se një pjesë e të ardhurave që shtetasi H.D. (kunati) ka 

fituar si rezultat i punës së kryer si emigrant në Itali, për periudhën 1996-2003, janë të 

depozituar në Bankën Raiffeisen, në emër të bashkëshortes N.D.(motra), si pjesë e kursimeve 

nga puna në emigracion. Raiffeisen Bank sh.a. me shkresë nr. **** Prot., datë 22.09.2020, 

informon Komisionin, se shtetase N.D. është kliente e bankës me nr. personal **** dhe pas 

verifikimeve të arkivës në kartelat e depozitave të ish Bankës së Kursimeve, Dega Kavajë, nuk 

gjendet kartelë depozite për znj. N.D., në vitin 2003. 

 

- Subjekti i vlerësimit më datë 19.11.2020, paraqiti shpjegime lidhur me të ardhurat e shtetasit 

H.D, duke bashkëlidhur dokumente/prova të reja si më poshtë; 

 

- Trupa e Vlerësimit, shqyrtoi dokumentin dorëzuar nga subjekti më datë 19.11.2020, “Letër 

Sqaruese”, nga shtetasi H.D., drejtuar Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, i noterizuar, me 

nr.**** Rep, datë  20.11.2020. 

- Në këtë letër ndër të tjera theksohet se :- “Në vitin 1998, kam filluar të punoj me dokumenta, 

.........., kam deklaruar shumë pak, sepse të gjitha kursimet e mia i kam dërguar pranë familjes 

në Synej-Kavajë. Një pjesë e të ardhurave nga puna ime në Itali, janë depozituar fillimisht nga 

bashkëshortja N.D. në Bankën e Kursimeve. Pas viteve 2000 dhe në vitin 2004, kjo bankë u 

ble nga Raiffeisen Bank. ....”. 
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- Subjekti i vlerësimit, paraqiti edhe një dokument “Vërtetim”, të Raiffeisen Bank sha, Diskrikti 

Perëndimor, Dega Kavajë, të datës 13.11.2020, i cili informon se nga verifikimet e kryera për 

të dhënat e klientes, pranë ish Bankës së Kursimeve sha, me mbiemrin e vajzërisë (Seferi) 

rezulton se në emër të N.B.Seferi (Dajiu) pranë degës Kavajë, ka qënë çelur një depozitë 

kursimi me nr.*****, me afat 12 mujor, në monedhën lekë. Sipas depozitës së kursimit, 

rezulton se kjo depozitë është celur më datë 23.01.1996. Gjëndja e llogarisë më datë 

30.01.2003, ka qënë në vlerën 4,180,600 lekë. 

 

- Trupa e Vlerësimit, pasi shqyrtoi dhe analizoi provat e administruara nga subjekti i vlerësimit 

dhe nga hetimi administrativ, konstaton se nëpërmjet dokumentacionit ligjor shtesë të paraqitur 

provohet se shtetasi H.D., ka qenë në marrëdhënie pune me të ardhura të deklaruara, në 

periudhën 1998-2002 dhe ka patur në bankë të ardhura nga kursimet, shumën prej 4,180,600 

lekë. 

- Mbështetur në këto dokumente të paraqitura nga subjekti i vlerësimit, trupi vlerësues, 

konstaton se shtetasi H.D. ka patur mundësi financiare nga punësimi për periudhën 1998-2002 

- Trupa e Vlerësimit konstaton se huaja e dhënë, justifikohet në vlerën prej 8,551 (tetëmijë e 

pesëqind e pesëdhjetë e një) Euro, si e ardhur nga burime të ligjshme. 

 

Në lidhje me burimin e krijimit të kësaj pasurie, kursime nga bursa, gjatë hetimit kryesisht, 

subjektit të vlerësimit i është kërkuar të japë shpjegime si dhe dokumentacion justifikues ligjor 

mbi kursimet e krijuara nga bursa e marrë, për të përballuar shpenzimet e qëndrimit si student për 

periudhën (1992-1997), sa është shuma e pretenduar për kursim dhe mënyrën e kalimit në Shqipëri 

(bank/cash) i të ardhurave të kursyera, pyetje së cilës subjekti nuk i është përgjigjur. 

 

Subjekti i vlerësimit në përgjigje të barës së provës, ka dorëzuar në lidhje me të ardhurat nga bursa 

për periudhën 1992-1997, dokumente në gjuhën italiane, të përkthyera dhe të noterizuara si më 

poshtë; 

- Korespondenca me Atasheun Ushtarak të Ambasadës Italiane, në lidhje me të ardhurat nga 

bursa për periudhën 1992-1997, të qëndrimit si student në Itali, të shoqëruar me; 

- Kopje Vërtetimi, drejtuar subjektit të vlerësimit me postë elektronike të datës 20.11.2019, nga 

Akademia Ushtarake e Modenës, nëpërmjet Atasheut Ushtarak të Ambasadës Italiane në 

Tiranë, i noterizuar dhe i përkthyer, ku konfirmohet se z. Pëllumb Seferi ka mbaruar 

Akademinë Ushtarake, për periudhën 1992-1994,sipas formatit falas. Në këtë dokument 

theksohet se; -Është gjithashtu e mundshme se z. Seferi i është akorduar një pagesë mujore 0.5 

milion lireta (500 mijë lireta)/muaj për kohëzgjatjen e kursit për periudhën 1992-1994. 

 

- Kopje Vërtetimi, dërguar subjektit të vlerësimit me postë elektronike elektronike të datës 

25.11.2019, informacion shtesë nga shkolla e Aplikacionit – Torino, nëpërmjet Atasheut 

Ushtarak të Ambasadës Italiane në Tiranë, i përkthyer dhe i noterizuar ku konfirmohet se, -

“sipas legjislacionit të gjitha dokumentatat janë shkatëruar. Në këtë dokument konfirmohet se 

Z. Pëllumb Seferi, ka mbaruar Shkollën e Aplikacionit në Torino për periudhën shtator 1994 - 

tetor 1997, sipas formatit falas i cili parashikonte të gjitha, shpenzimet ngashteti italian. Në 

këtë dokument theksohet se;-Është gjithashtu e mundshme se z. Seferi i është akorduar një 

pagesë mujore prej 900 mijë lireta në muaj  për kohëzgjatjen e kursit për periudhën 1994-

1997. 

- Në lidhje me pretendimin e subjektit të vlerësimit se –“Nuk më janë njohur si të ardhura , të 

ardhurat nga bursa për periudhën 1992-1997, të dhëna nga Akademia Ushtarake e Modena-
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Itali, megjithëse kam paraqitur dokumente justifikues”, subjekti i vlerësimit më datë 

19.11.2020, ka depozituar dokumente/prova të reja: 

 

- Kopje të Urdhrit nr.***, datë 24.03.1992, të Ministrit té Mbrojtjes, “Për dërgimin me studime 

në Itali”, marrë nga Ministria e Mbrojtjes - Arkivi i Forcave të Armatosura, datë 09.11.2020;  

- Deklaratë e lëshuar më datë 01.10.1997, nga Shkolla e Aplikacionit/Torino, “Për frekuentimin 

e studimeve: Akademia Ushtarake Modena, vitet 1992-1994 dhe Shkolla e Aplikacionit giate 

viteve 1994-1997”; 

 

- Në shpjegimet e paraqitura datë 19.11.2020, subjekti pretendon se; -“Theksoj se, në të dyja 

deklaratat Akademia Ushtarake — Shkolla e Aplikacionit, cilësohet formati falas, nënkupton 

që gjatë periudhës së studimit çdo lloj kosto përballohej nga shteti Italian. Pagesat mujore 

kanë qenë cash, të cilat janë cilësuar si të ardhura, në Deklaratën Veting në shumën 42 milion 

lireta Italiane”. 

- Referuar kursit të liretës të lëshuar nga Banka e Shqipërisë, datë 08.11.2020, subjekti 

pretendon njohjen e të ardhurave nga bursa për periudhën 1992-1997, për 42 milion lireta 

italiane, të konveruara në vlerën 3,594,780 lekë. 

 

- Subjekti i vlerësimit në dijeni të këtij fakti, për të provuar të ardhurat e siguruara si student, 

gjatë periudhës 1992-1997, në Itali, i është drejtuar komisionit që të pyeten edhe dëshmitarë, 

duke qenë se dokumentacioni përkatës për vërtetimin e këtij fakti nuk ekziston, kërkesë e cila 

është miratuar si e drejtë, bazuar në Rregulloren e Brendshme të Komisionit të Jashtëm të 

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

Vlerësimit”, si dhe dispozitave të Ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative të 

Republikës së Shqipërisë”. 

 

- Sipas vërtetimit datë 20.11.2019, nga Akademia Ushtarake e Modenës dhe nga Shkolla e 

Aplikacionit në Torino, datë 25.11.2019, subjekti  i vlerësimit provon se sipas legjislacionit të 

gjitha dokumentatat janë shkatëruar. Në këtë dokument konfirmohet se Z. Pëllumb Seferi, ka 

mbaruar studimet në Itali për periudhën 1992-1997, sipas formatit falas i cili parashikonte të 

gjitha, shpenzimet nga shteti italian. 

 

- Ky akt përbën një fillim prove me shkresë në kuptim të Nenit 233/b te K. Pr. Civile, të cilat 

tregojnë një rrethanë konkrete që subjekti, gjatë kësaj periudhe ka qenë me studime në Itali. 

 

- Gjatë seancës dëgjimore datë 2.12.2020, Subjekti i vlerësimit deklaron se; 

Atëherë në lidhje me të ardhurat gjatë qëndrimit tim në Itali, siç e theksoi dhe relatorja unë dy 

dokumentat nga dy institucionet i kam siguruar në rrugë zyrtare nëpërmjet Ambasadës 

Italiane. Ju kam shpjeguar edhe arsyen pse është shkruajtur mendohet, dokumentacioni 

administrativ mbahet rreth 10 vjet dhe mbas 10 vjetëve shkatërrohet. Gjatë kohës 1992 – 1994, 

pagesa ka qenë 500 mijë lireta çdo muaj e formatit falas sepse, Shteti Italian parashikonte që 

gjithë shpenzimet me akomodim, ushqim, çdo gje, udhëtim, taksa paguheshin nga shteti italian. 

Ato kanë qenë thjeshtë para xhepi nga Shteti Italian. Gjatë tre viteve të fundit në Torino m.q.se 

shkolla ka qenë me e lartë,  dhe grada më e lartë, kjo pagesë ishtë në 900 mijë lireta dhe këtu 

formati ka qenë falas vetëm dy vitet e fundit se s’jamë shumë i sigurtë, në moment. Sepse ne 

kemi qenë studentët e parë shqiptarë që kemi shkuar në itali ....... dhe unë për këtë arsye si 

dëshmitarë kam thirrë një të kursit tim dhe një të kursit një vit më pas, për të konfirmuar 
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deklarimet që unë kam dhënë, bashkë me deklarimet e marrë nga institucioni përkatës në këtë 

rast Ambasada, që të konfirmoj. E përsëris ka qenë e formatit falas, nuk ka qenë se mua mu 

dhanë 100 mijë lireta dhe unë duhet të paguaja”. 

I pyetur se sa është vlera që subjekti pretendonte si kursim nga të ardhuar nga bursa, subjekti i 

vlerësimit deklaron se: - “Këto kanë qenë bazë, dhe ju konfirmoj që në vitin 2003, kursimet e 

mia nga studimet kanë qenë rreth 18 (tetëmbëdhjetë) milion lekë dhe kjo është diçka e saktë”. 

 

- Në vijimësi të pretendimit të tij me kërkesë të subjektit të vlerësimit, para komisionit, u pyetën 

me cilësinë e dëshmitareve, gjatë seancës dëgjimore datë 2.12.2020, shtetasit Y.P., dhe Xh.SH  

të cilët u shprehën se;  

 

- Dëshmitari, shtetasi Y.P., deklaron se; 

- Atëhere duke qenë se ishim studentë ushtarak, bursa e cila na ishte akorduar përfshinte 

mbulimin e të gjitha shpenzimeve duke përfshirë biletën e udhëtimit vajtje-ardhje në Itali, duke 

përfshirë ushqimin, veshjen, uniformën ushtarake dhe një trajtim ekonomik, që më pas si quhej 

(borselo) ose lekë xhepi që pala Italiane na i jepte thjeshtë për t’i patur për shpenzime 

personale, që në kompleksitetin e vetë bursa që ishte ofruar përfshinte të gjitha shpenzimet 

ushtarake që ne na detyroheshin si studentë që ishim normalisht, për fjetje, për ngrënie, për 

veshmbathje, për taksa shkolle”..Këto që ja u them, ja u them me përgjegjësi të plotë dhe janë 

të bazuara. Përsa i përket 500 mijë lireta që ne merrnim 2 (dy) vitet e para dhe 900 mijë lireta 

që ne merrnim 3 (tre) vitete dyta ishin lekë ekstra, që ne vinim nga familje jo të pasura. Ne 

vinim nga familje të varfëra dhe faktikisht periudha historike në të cilën kemi jetuar dhe i kemi 

marrë, pra ishte një lluks për neve të kishim atë trajtim dhe një pjesë të mirë i kemi sjellë në 

Shqipëri”. 

 

- Dëshmitari, shtetasi Xh.SH. deklaron se; 

- Studimet i kam filluar në vitin 1993 mbaruar në 1998. Dy vjetët e para Akademinë Ushtarake 

në Modena. Tre vjet pastaj te Shkolla e Aplikimeve në Torino. Ne kemi qenë me një bursë nga 

Ministria e Mbrojtjes, që paguhej nga Shteti Italian, për gjithë periudhën. Kam kursyer, 

shumën e saktë nuk e di. Ose më saktë nuk e mbaj mënd”. 

 

- Kështu pas plotësimit të këtyre kushteve proceduriale, Trupa e Vlerësimit, çmoi se referuar 

provave te paraqitura si dhe pretendimeve të shprehura, nga përmbajtja e këtyre akteve,        

 ( vërtetimet nga nga Akademia Ushtarake e Modenës dhe Shkolla e Aplikacionit në Torino) 

rezultoi se duke qenë se provat e paraqitura nga subjekti, përbëjnë një fillim prove me shkresë 

në kuptim të Nenit 233/b te K. Pr. Civile, lejoi pyetjen me cilësinë e dëshmitareve, shtetasit 

Y.P. dhe XH.SH., të cilët në thëniet e tyre para komisionit, konfirmuan faktin se kishin qënë 

studentë pranë Akademisë Ushtarake të Modenës dhe në Shkollën e Aplikacionit në Torino, 

me shpenzime të paguara nga shteti italian. 

 

- Përsa i takon ligjshmërisë së pretendimeve të subjektit, trupa vlerësuese vëren se pretendimet 

e tij, nuk vërtetohen me prova ligjore.  

 

- Në këtë përfundim të hetimit administrativ, bazuar në provat shkresore dhe në thëniet e 

dëshmitarëve, Trupa Vlerësuese konstaton se nuk u paraqitën prova të reja, për të krijuar 

bindjen se nga ardhurat nga bursa në Itali, subjekti të ketë kursyer 18 milion lekë dhe ti ketë 

sjellë ato  në Shqipëri. 
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- Në vijjim të sa më lart, Trupa e Vlerësimit dukë vlerësuar të gjitha provat e tjera të paraqitura 

gjatë hetimit, për vërtetimin e faktit të të ardhurave nga bursa dhe të kursimeve të krijuara, 

çmon se, pretendimi i subjektit nuk është i mbështetur në prova ligjore. 

 

- Subjekti i vlerësimit më datë 19.11.2020, në shpjegimet e paraqitura, lidhur me pretendimin 

se: -“Nuk është marrë në konsideratë fakti se deri në muajin korrik 2002, kemi qënë një familje, 

unë (Pëllumbi) prindërit (Beshir-Zaje), dhe vëllai (Bashkim) fakt që vërtetohet nga çertifikata 

familjare, vënë në dispozicion të KJV-së. Rezulton se vetem për periudhén 1996 deri 2002, 

vëllai B.S., ka realizuar të ardhura të ligjshme nga punësimi në Itali në shumën 88,840 euro, 

vënë në dispozicion të KJV-së. Po të shtosh të ardhurat e prindërve, nga pensioni, dhe 

prodhimet bujqësore e blegtorale, del se kanë patur burime të ligjshme të mjaftueshme për të 

më ndihmuar në blerjen e banesës. 

 

- Në lidhje me burimin e krijimit të kësaj pasurie, gjatë hetimit kryesisht, subjektit të vlerësimit 

në pyetësorin nr.2, (pyetja nr.1), i është kërkuar të japë shpjegime mbi burimin e krijimit të 

këtij apartamenti si dhe dokumentacion justifikues ligjor. 

- Trupa e Vlerësimit, pasi shqyrtoi dhe analizoi provat e administruara nga subjekti i vlerësimit 

dhe nga hetimi administrativ, konstaton se; 

o Në shpjegimet dhe dokumentacionin ligjor shoqërues, në përgjigje të pyetësorit nr.2 

(pyetja nr.1), subjekti i vlerësimit ka paraqitur si burim për këtë apartament, të ardhurat 

nga punësimi, dhurime si dhe huadhënie nga familjarët. 

o Subjekti i vlerësimit në deklaratën e Pasurisë ‘Veting”, nuk ka deklaruar si burim për 

krijimin e këtij apartamenti, kontributin në familje nga kursimet e z. B.S. (vëllai) me punë 

dhe banim në Itali; 

- Fakt ky që provohet dhe me deklarimin e subjektit gjatë seancës dëgjimore datë 2.12.2020,  ku 

subjekti deklaron se;-“Vetëm, unë mund të them që baza kryesore e blerjes së shtëpisë 1+1, në 

vitin 2003, kanë qenë kursimet e mia si student, të ardhurat nga Fondacioni Soros, kanë qenë 

dhe të ardhurat njëkohësisht nga Drejtoria e Policisë, nga Policia e Shtetit, njëkohësisht duke 

llogaritur taksën e solidaritetit dhe shpërblimet etj., pa llogaritur dhurimet, huadhëniet e 

familjarëve të mi”. 

 

- Trupa e vlerësimit në lidhje me këtë pasuri, shqyrtoi, provat/dokumentet e reja 

depozituar,datë 19.11.2020, nga subjekti i vlerësimit sipas; 

- Urdhrit nr.****, datë 26.12,2002, të Drejtorit të Përgjithshëm te Policisë së Shtetit, “Për 

shpërblimin e punonjësve me 1 (një) page mujore” ; 

- Shkresës nr.**** Prot., datë 16.091998, e Ministrisë së rendit, Drejtoria e Policisë së 

Prefekturës, “Mbi shpërblimin e efektivave të Drejtorisë së Policisë”,  

- Shkresë nr.**/* Prot., datë .12.1998, e Ministrisë së Rendit Publik, Drejtoria e Policisë së 

Prefekturës, “Mbi shpërblimin e punonjësve”; 

- Certifikatave familjare 4 (katër) copë, si dhe 1 (një) copë certifikatë martesore të subjektit të 

vlerësimit; 

- Vërtetim nr. ****, datë 13.11.2020, nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore për të ardhurat nga 

pension pleqërie Z.Z.S. (nëna);   

- Vërtetim ****, datë 16.11.2020, nga Instituti İ Sigurimeve Shqërore për të ardhurat  pension 

pleqërie, B.H.S. (babai); 
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- Pasi analizoi shpjegimet dhe dokumentacionin e depozituar trupa vlerësuese konstaton se, 

subjekti ka paraqitur dokumentacion ligjor, për të provuar përfitimin e të ardhurave shtesë 

të cilat çuan në rivlerësim të të të ardhurave, në analizën financiare. 

 

- Trupa e Vlerësimit në lidhje me pretendimin e subjektit në materialin “Shpjegime”, 

depozituar në Komision më datë 19.11.2020, se ; -nuk më janë përllogaritur të ardhurat e 

përfituara, në formën e shpërblimeve nga taksa e solidaritetit, pasi analizoi shpjegimet dhe 

dokumentacionin e depozituar, sipas shkresës nr. **/*Prot., datë 18.11.2020, Drejtoria 

Vendore e Policisë Tiranë, si dhe bazuar në Urdhërin e Ministri i Rendit Publik nr. 7/448 

datë 26.1.1998, "Për trajtimin me shpërblim të funksioneve organike, ushtarake, në sistemin 

e Ministrisë së Rendit Publik" në të cilin theksohet se, “shpërblimi i përcaktuar në këtë 

urdhër jepet me listë pagesë të vecantë për cdo muaj, ....”, konstaton se, dokumentacioni i 

paraqitur nga subjekti i vlerësimit nuk është i plotë, për të provuar përfitimin e të ardhurave 

shtesë si shpërblim, nga taksa e solidaritetit. 

 

- Trupa e Vlerësimit, bazuar në dokumentacionin e dorëzuar nga subjekti si dhe të administruara 

gjatë hetimit kryesisht si dhe dokumentet/provat e reja të paraqitura në materialin ”Shpjegime”, 

depozituar në Komision më datë 19.11.2020, ka kryer hetime në lidhje me pagesën e kësteve 

të likuidimit të apartamentit, shoqërisë sipërmarrëse “Shoqëria“ÄLB BUILDING” shpk dhe 

konkretisht: 

 . 

- Komisioni në lidhje me këtë pagesë të kryer si kësti i parë në vlerën 22,798 Euro, administroi 

mandat arkëtimi nr.94, datë 17.09.2003, ku rezulton se subjekti i vlerësimit ka paguar cash 

shumën prej 22,798 Euro, sipas kontratës shit-blerje banese, datë 19.09.2003, nënshkruar me 

Shoqërinë “ÄLB BUILDING” shpk. 

 

- Trupa vlerësuese për këtë pasuri, kreu analizën e treguesve financiarë për periudhën 

01.01.2003 - 17.09.2003, për të evidentuar aftësinë paguese të subjektit të vlerësimit, në 

momentin e kryerjes së shpenzimeve për për shlyerjen e këtij detyrimi. 
Tabela nr.1 

 
 

Trupa e Vlerësimit nga analiza financiare e kryer konstaton se subjekti i vlerësimit, ka patur 

mundësi financiare nga burime të ligjshme, për pagesën e kestit të parë të kësaj pasurie të 

paluajtshme.(tabela nr.1). 

 

Trupa e Vlerësimit bazuar në dokumentacionin e administruar, duke marrë në konsideratë të 

pasuritë, të ardhurat, detyrimet dhe shpenzimet e subjektit të vlerësimit dhe personave të lidhur, 

kreu analizën financiare për periudhën 1998-2003 (Tabela nr.2) : 

 

Nr. Përshkrimi Vlera në lekë

1        (+)Rezultati Financiar Progresiv deri në fund të vitit 2002 920,147                      

2        (+)Të ardhura  deri  17.9.2003 1,251,439                  

3        (+)Likujditet Cash tërheqje në lekë 17.9.2003 në BKT 1,235,900                  

5        (+)Likujditet cash nga huaja e marre 1,142,841                  

6        (-)Shpenzime jetike sipas INSTAT deri 17.9.2003 211,194                      

7        (-)Shpenzime pagese kësti I parë   (22798 Eu) deri 17.9.2003 3,057,668                  

Aftësia paguese në momentin e pagesës së këstit të ap. 1,281,465           
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Tabela nr.2 

 
 

Trupa e Vlerësimit hetoi në lidhje me mundësitë financiare dhe nga analiza e të ardhurave dhe 

shpenzimeve, rezultoi se subjekti dhe bashkëshortja, kanë patur burim financiar të mjaftueshëm 

për të përballuar pagesat për blerjen e apartamentit 1+1, me sipërfaqe 61m2, blerë sipas kontratës 

së lidhur më datën 19.09.2003, me vlerë 26.230 Euro. 

Kjo pasuri është shitur me kontratë shitje me kusht, nr.**** Rep, datë 24.09.2010, shtetasit z. E. 

M. në vlerën 61 (gjashtëdhjetë e një mijë) Euro. 

 

Në lidhje me burimin e krijimit të kursimeve familjare, nga analiza financiare rezultoi se subjekti 

i vlerësimit, në vitin 2003, justifikon me të ardhura nga burime të ligjshme, mundësitë financiare, 

për blerjen e pasurisë së paluajtshme. 

 

2. Apartament banimi me sipërfaqe totale 104.8m2 (92.48 m2 +12 m2). Zona Kadastrale nr. 

****, Adresa: Njësia Administrative Nr.5, 1022 – Rruga “Jusuf Vrioni”, Nd.1, H.3, Ap.6, Bashkia 

Tiranë. Apartamenti është i pa legalizuar.Subjekti ka deklararuar se ka bërë kërkesë pranë 

ALUIZNI-it, Tiranë. Vlera 110.000 Euro. 

Pjesa në zotërim e subjektit 50%. Pjesa në zotërim e bashkëshortes 50%. 

Burimi i krijimit: Nga shitja e një Apartamenti me sipërfaqe 61m2 (52 m2 të banueshëm dhe 

9m2 të përbashkët), Zona Kadastrale ****, Pasuria nr.*/***, –Rr. “Reshit Petrela”. Shitur më 

datën 24.09.2010, Kontrata nr.**** Rep, Nr.**** Kol, me vlerë 61.000 Euro. 

- Kursime nga të ardhurat familjare gjatë viteve 2003-2010.  

- Kontratë huadhënie me nr.**** Rep dhe Nr.*** Kol, datë 19.03.2010, nga një person 

fizik në shumën prej 15.000 euro, për një afat të përcaktuar, pa interes.  

- Kontratë huadhënie me Nr.**** Rep. dhe Nr.*** Kol, datë 23.03.2010, nga një person 

fizik në shumën prej 10.000 Euro, për një afat të pacaktuar pa interes.  

- Kontratë Kredi Bankare Konsumatore Nr.***Rep dhe ***/*Kol, datë 26.01.2011, 

Kredimarrësi Pëllumb Beshir Seferi – I. S. Banaj, shuma 1.000.000 lekë nga Raiffeisen 

Bank, me afat shlyerje prej 5 vitesh, e cila më pas u ble nga Tirana Bank. 

- Burime të tjera: Ndihmë nga prindërit dhe motra Nadire Seferi, me banim në Itali.  

 

Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për vërtetimin e faktit të deklaruar gjatë hetimit 

administrativ, subjektit të vlerësimit i është kërkuar të japë shpjegime si dhe dokumentacion 

justifikues ligjor në lidhje me blerjen e kësaj prone, si kontribut i subjektit dhe anëtarëve të familjes 

se tij, sipas deklarimit në deklaratën “Vetting” 2018. 

Subjekti i Vlerësimit Pëllumb Seferi, në përgjigje të barrës së provës, gjatë procesit të vlerësimit 

ka paraqitur shpjegime në protokoll, shoqëruar me dokumentacionin justifikues si burime të 

Viti  
 Te ardhurat 

gjithsej 

 Shpenzime 

gjithsej 

 Ndryshim 

Likujditeti 
Pasuri  Detyrime 

 Pasuri Neto 

(Ndryshim 

Likujditeti +Pasuri 

-detyrim) 

 Mundesi per 

kursim 

 Rezultati 

progresiv 

1998-1999                   683,165                 180,000    0 503,165 247,261

2000                   704,498                 216,000    0 488,498 991,663

2001                   784,360                 216,000    72,360 72,360 496,000 1,487,663

2002                   722,313                 191,413    1,098,416 1,098,416 (567,516) 920,147

2003               1,466,468                 282,228    (1,140,734)       3,506,040         1,142,841    1,222,465 (38,225) 881,922

T OT A L 98-18 4,360,804        1,085,641  30,042 3,506,040 1,142,841 2,393,241 881,922
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krijimit për financimin e të këtij apartamenti, dokumentacion i cili u administrua nga Komisioni, 

gjatë procesit të hetimit kryesisht3. 

 

Subjekti i vlerësimit në shpjegimet e tij bashkëlidhur dokumentacionit të dorëzuar gjatë hetimit 

kryesisht, sqaron se; “Në deklarimin tim lidhur me burimet financiare, nuk kam arritur të 

dokumentoj ndihma që babi më ka dhënë në momentin e blerjes së shtëpisë (2+1) sepse ishim 

brenda familjes dhe se babai është ndarë nga jeta në vitin 2014....” 

 

Fakte që kanë rezultuar gjatë hetimit administrativ  

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

administruara gjatë hetimit administrativ konstaton se; 

 

- Nga hetimi i kryer për pasurinë e paluajtshme, të subjektit të vlerësimit, “Apartament Banimi”, 

me sipërfaqe 104.8 m2 (92.48 m2 +12 m2), Zona Kadastrale nr.. ****, me adresë Njësia 

Administrative Nr.5,  – Rruga “Jusuf Vrioni”, Nd.* H.*, Ap.*, Bashkia Tiranë, me vlerë, 

110.000 (njëqind e dhjetë mijë) Euro, rezulton se është krijuar në vitin 2010, sipas Kontratë 

Sipërmarrje nr.**** Rep. nr.*** Kol., datë 26.03.2010, para noteres M.Sh, nënshkruar nga 

shoqëria “ÄLSION”shpk,  dhe  porositës, shtetasin Pëllumb B. Seferi. 

 

                                                
3Kontratë sipërmarrje nr.****Rep. nr.**** Kol., datë 26.03.2010, me Sipërmarrës Shoqëria “ÄLSION”shpk dhe porositës Pëllumb 
Seferi për blerjen e një apartamenti (2+1) me sipërfaqe 104.8 m2, me vlerë 110,000 (njëqind e dhjetë mijë ) Euro; MA nr.11, datë 
26.03.2010; MA nr.24 datë 05.04.2010; Më datë 27.10.2010, rezulton se subjekti i vlerësimit ka paguar nëpërmjet Bankës BKT, 
vlerën 60,000 (gjashtëdhjetë mijë) Euro në favor të shoqërisë ÄLSION” shpk,(ekstrakti bankar dublikate) date datë 

27.10.2010;MA nr.104 datë 13.06.2011; Kontratë shitje me kusht e pasurisë së palujtshme, para noterit J.ZH., datë 24 shtator 2010, 
me nr.**** rep dhe nr.**** Kol; Kopje Deklaratë Noteriale nr.**** Rep., nr.**** Kol., datë 12.10.2010, para noterit. midis 
shtetasit Pëlumb Seferi dhe shtetasit E. M. Kopje të ekstraktit lëshuar nga Banka Kombëtare Tregëtare, datë 14.02.2020; Dokument 
dublikatë, kopje të transfertës (ekstraktit) lëshuar nga BKT, datë 13.11.2019, për transfertën e shumës prej 4,987 (katërmijë e 
nëntëqin e tetëdhjetë e shtatë) Euro nga italia, nga shtetasit B.S. dhe S.S;Deklaratë, datë 12 qershor 2019, të lëshuar nga Shoqëria 
Italiane MA S.r.l., i cili vërteton se shtetasi B.S., (vëllai) banues në Torino, është punonjës i kësaj shoqërie, nga data 04.07.2000 e 
në vazhdim; Dokumenti i lëshuar nga Instituti Kombëtar i Sigurimeve Shoqërore(INPS), Itali, në gjuhën italiane, i shoqëruar me 
dokumentet “Vërtetim Përkthimi”  nr.***Rep deri në nr.*** Rep., datë 18.02.2020;Tabelë përmbledhëse e të ardhurave të 

realizuara, në emër të shtetasit B.S.i për periudhën 31.5.1996 -31.12.2019, i cili konfirmon një vlerë totale të ardhurave të deklaruara 
pranë këtij institucioni 489,703 (katërqind e tetëdhjet  nëntë mijë e shtatëqind e tre) Euro;Kopje Kontratë kredie bankare më datë 
24.03.2010, në Tiranë, nga Kredidhënësi Raiffeisen Bank sha, me kredimarrës Pëllumb Seferi dhe bashkëkredimarrëse Ilda Skënder 
Banaj (bashkëshortja), me shumën 1,000,000 (një milion) lekë;;Kopje Kontratë huadhënie me nr.**** Rep dhe nr.*** Kol, datë 
23.03.2010, ku palët, shtetasi huadhënës Fredi Hysni Beu, i jep huamarrësit Pëllumb Seferi, vlerën prej 10.000 (dhjetë mijë ) Euro; 
4 certifikata pronësie në emër  në emër tëF. Beu.(huadhënësi) dhe E. Beu(b/shortja),foto Hotel LOTUS.;Ekstrakt nga BKT, lëshuar 
më datë 12.06.20194 ;Deklaratë Noteriale, nr.**** Rep, nr.*** Kol,.datë 21.02.2020, dhënë para noterit J.ZH. nga shtetasit F.B. 
dhe R.B. (xhaxhai);Kontratë huadhënie me nr.**** Rep dhe nr.*** Kol, datë 19.03.2010, në prani të noteres M. Ll. nga, huadhënësi 
S.B. (vjehri); Deklaratë noteriale nr.*** Rep dhe nr.*** Kol, datë 15.01.2016; Një kopje të prokurës së posacme, nr.**** Rep, datë 

10.08.2011, nënshkruar nga shtetësja N.S.i (motra), e cila emëron subjektin e vlerësimit Pëllumb Seferi (vëllain) si përfaqësues 
ligjor, për tërheqjen e shumës së depozituar sëbashku me interesat bankare, në numërin e llogarisë peërkatës, në vlerën 1,105,802.12 
lekë në BKT; Kopje të Librezës së Kursimit të depozitës bankare me BKT, në emër të shtetases N.S; Deklaratë noteriale nr.**** 
Rep, nr.**** Kol, datë 13.11.2019, nëpërmjet të cilës, shtetase N.S.i (motra), banuese në Torino Itali, ja fal vëllait këtë vlerë;Letër 
e familjarëve të subjektit dhe konkretisht,e nënshkruar nga nëna, Z.Seferi, vëllai B.S. dhe motra N.S., dërguar Komisionit të Jashtëm 
të Vlerësimit, me postë elektronike, datë 03.06.2020; Deklaratë Noteriale, Nr. ****Rep., *** Kol., datë 19.09.2020,; Praktika 
dokumentare nr.***Prot, datë 23.03.2018, pranë ALUIZNI-t,; Leje e Legalizimit nr.***, datë 24.09.2020,e pasurisë së paluajtshme 
“Apartament banimi”,(2+1), me nr. */***-*-*, zona kadastrale ****;Kopje Çertifikatë per Vertetim Pronesie;Vërtetimet e të 

ardhurave nga punësimi dhe shpërblimet e subjektit të vlerësimit Pëllumb Seferi, të lëshuara nga Ministria e Rendit Publik si dhe 
të bashkëshortes, znj. Ilda Banaj; Vërtetim debie i lëshuar nga OSHE, nr.*** Prot., datë 13.11.2019; Vërtetim i lëshuar nga UKT 
nr.***, datë 12.11.2019. 
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- Ministria e Drejtësisë me shkresë nr. *** prot., dt. 19.07.2019, konfirmon listën e akteve 

noteriale duke filluar nga data 01.03.2013, deri më datë 17.07.2019, të kryera nga subjekti 

dhe  familjarët e tij që janë subjekt verifikimi në Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit. 

 

- Me shkresë nr.*** Prot., datë 20.9.2019, Notere pranë Dhomës së Noterisë Tiranë, M. Ll., ka 

paraqitur dokumentet e administruara si më poshtë; 

 

▪ Kontratë huadhënie me nr.****Rep. dhe nr.***Kol, datë 23.03.2010, nga shtetasi F.B., 

në shumën prej 10.000 Euro, për një afat të përcaktuar, pa interes. 

▪ Kontratë huadhënie me nr.****Rep dhe nr.***Kol, datë 19.03.2010, nga shtetasi S.B. 

(Vjehri)  në shumën prej 15.000 Euro, për një afat të pacaktuar pa interes. 

▪ Deklaratë noteriale nr.***Rep., datë 15.01.2016, ku z. S.B. deklaron se z. Pëllumb Seferi, 

e ka dhënder dhe i fal vlerën monetare 15,000 Euro, në shprehje të dashurisë për vajzën 

I.Banaj. 

▪ Deklaratë Noteriale nr.***Rep., nr.** Kol., datë 12.01.2019, ndërmjet subjektit të 

vlerësimit dhe  shtetasit Fredi Beu, mbi shlyerjen e detyrimit prej 10,000 Euro. 

▪ Deklaratë Noteriale nr.**** Rep., datë 20.03.2019, revokim i pjesshëm dhe saktësim i 

Deklaratës Noteriale nr.***Rep., nr.** Kol, datë 12.01.2019 , para noteres M. Ll. 

 

- Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, në 

zbatim të nenit 34/1 të ligjit 12/2018, i ndryshuar, me shkresënr.*** datë 21.06.2019, ka 

depozituar pranë Komisionit, formularët e deklarimit të pasurisë të subjektit të vlerësimit, i cili 

rezulton të ketë qënë subjekt deklarimi në ILDKPKI, për vitet 2012, 2013 dhe 2018, në zbatim 

të Ligjit nr.9049, datë 10.04.2003, "Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve 

financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë", të ndryshuar, dhe të ligjit nr. 9367, 

datë 10.04.2005, "Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve 

publike", të ndryshuar.  

- Në Deklaratën Para Fillimit të Detyrës (DPF), dorëzuar më datë 22.10.2012, subjekti ka 

mbajtur detyrën e Drejtor i Policisë të Qarkut Kukësdhe ka deklaruar ndër të tjera:. 

- “- Apartament banimi me sipërfaqe totale 104.8m2 (92.48 m2 +12 m2). Zona Kadastrale Nr. 

8260, Adresa: Njësia Administrative Nr.5, 1022 – Rruga “Jusuf Vrioni”, Nd.1, H.3, Ap.6, 

Bashkia Tiranë….Me burim krijimi nga shitja e shtëpisë së mëparshme në vlerën 61,000 Euro 

dhe pjesa tjetër me kredi dhe huamarrje”. 

- Në Deklaratën e Interesave Private Para fillimit të Detyrës, dorëzuar më datë 04.05.2018, 

subjekti i vlerësimit ka mbajtur detyrën e Drejtorit të Kabinetit të Drejtorit të Përgjithshëm të 

Policisë së Shtetit. Sipas këtij deklarimi, vlera e detyrimit financiar prej 10,000 Euro, ndaj 

shtetasit F.B., (huadhënës) sipas kontratës nr.**** Rep, dhe nr. ***Kol, datë 23.03.2010, 

rezulton detyrim i pa shlyer. 

  

-  Raiffeisen Bank, me shkresën nr.*** Prot., datë 09.07.2019, konfirmon Komisionin se Pëllumb 

Beshir Seferi është bashkëkredimarrës me I. Banaj, për kredi konsumatore sipas kontratës 

nr.***Rep, dhe nr.***/*Kol, datë 24.03.2010, me afat 5 vjecar, në vlerën 1,000,000 (një 

milion) lekë e cila më pas është blerë dhe transfëruar në Tirana Bank. 

 

- Tirana Bank, me shkresën nr.*** prot, dt.12.7.2019, konfirmon se Pëllumb Beshir Seferi është 

bashkëkredimarrës me I.S.Banaj, për vlerën 920,000 lekë, disbursuar më datë 26.01.2011, si 

kredi e blerë nga Tirana Bank, Raiffeisen Bank, në vlerën 920,000 lekë. 
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-  Trupa e Vlerësimit shqyrtoi dokumentacionin nga Banka Kombëtare Tregtare, në të cilën 

konfirmohet me shkresë nr.*** Prot., datë 26.03.2020, transaksione me Bankën Kombëtare 

Tregëtare në emër të subjektit, në lidhje me likujdimin e apartamentit, me burim të ardhura nga 

shitja e apartamentit 1+1, në vlerën 60,000 Euro dhe 5,000 Euro, transferim nga vëllai B.Seferi 

me banim në Itali, për likujdim këstit  të fundit të shtëpisë. 

 

- Gjatë procesit të vlerësimit, Komisioni administroi ekstraktin e lëshuar nga Instituti Kombëtar 

i Sigurimeve Shoqërore (INPS,) Itali, të z. B.S. (vëllai),  për periudhën 31.05.1996 - 

31.12.2019. Subjekti i vlerësimit, ka vënë në dispozicion të Komisionit, dokumentacionin mbi 

të ardhurat e përfituara nga punësimi në shtetin italian si të ardhura të ligjshme të realizuara 

nga paga, i cili konfirmon një vlerë totale të ardhurave të deklaruara pranë këtij institucioni 

prej 489,703 (katërqind e tetëdhjet  nëntë mijë e shtatëqind e tre) Euro. 

- Trupa e Vlerësimit, hetoi në lidhje me mundësinë financiare nga burime të ligjshme të 

personave të tjerë të lidhur. Bazuar në provat e dorëzuara nga subjekti i vlerësimit, Komisioni 

kreu analizën e treguesve financiarë për periudhën 31.05.1996 - 31.05.2011, për të evidentuar 

mundësinë financiarë të z. B.Seferi, për transferimin e vlerës 5,000 Euro, në favor të subjektit 

të vlerësimit. 

- Përsa më sipër, Trupa e Vlerësimit konstaton se B.Seferi, në muajin qershor 2011, ka patur 

burime financiare të ligjshme me një balancë pozitive në vlera të konsiderueshme, (pa 

përfshirë pagesën e qerasë apo të detyrimeve të tjera tatimore në shtetin italian), për të 

mundësuar transfertën e vlerës prej 5,000 Euro, për blerjen e kësaj pasurie.    

 

- Trupa e vlerësimit në lidhje me këtë pasuri, vlerësoi provat/dokumentet e reja depozituar, 

datë 19.11.2020, nga subjekti i vlerësimit sipas; 

- Urdhërit Nr.*/**, date 26.10.2004, të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, “Per 

shpërblimin e një punonjësi me 1.5 (një pagë e gjysem”);  

 

- Subjekti ka paraqitur dokumentacion ligjor justifikues shtesë për të provuar pagesën e 

tatimit mbi të ardhurat të përfituara nga shitja e  apartamentit 1+1, si shpenzime të ligjshme  

në rivlerësim të analizës financiare, sipas dokumentit të dërguar nga ASHK, Tiranë, datë 

16.11.2020, në të cilin vërtetohet se janë kryer pagesat e tatimit mbi të ardhurat, nga shitja 

e apartamentit 1+,1. në vlerën 600,818 lekë, si shpenzime të  kryera, sipas dokumentit nr. 

****, datë 23.11.2010, të bankës Credins. 

 

- Bazuar në shpjegimet dhe provat e paraqitura, datë 19.11.2020, të subjektit të vlerësimit,  në 

lidhje me pretendimin se në blerjen e këtij apartamenti, kanë shërbyer si burim krijimi të 

ardhurat nga huaja e marrë nga persona fizik dhe dhurimet e familjarëve dhe konkretisht; 

 

- Trupa e Vlerësimit shqyrtoi dokumentet e dorëzuara nga subjekti i vlerësimit gjatë hetimit 

kryesisht, në lidhje me deklarimin e subjektit të vlerësimit se në blerjen e këtij apartamenti ka 

kontribuar huadhënësi S.T.B (vjehri) sipas Kontratë huaje, me nr.**** Rep dhe nr.*** Kol, 

datë 19.03.2010, në vlerën prej 15.000, (pesëmbëdhjetë mijë) Euro, për një afat të pacaktuar, 

pa interes. Më pas kjo vlerë dhurohet nga huadhënësi me Deklaratë Noteriale, nr.*** Rep dhe 

**Kol, datë 15.01.2016, me arësyen se subjektin e vlerësimit e ka dhënder dhe i fal vlerën 

monetare prej 15,000 Euro, (pesëmbëdhjetë mijë) Euro, në shprehje të dashurisë për vajzën I.B. 



21 

 

Në lidhje me këtë huamarrje, në përgjigje të barës së provës, subjektit ju kërkua të paraqesë 

dokumentacion justifikues dhe burimin financiar të shtetait S.T.B. 

 

- Lidhur me ligjshmërinë e burimit të krijimit dhe mundësitë financiare të kësaj vlere dhuruar 

subjektit vlerësimit, shtetasi huadhënës S.B. (vjehri) me Deklaratë Noteriale nr.****Rep, 

nr.**** Kol, datë 21.11.2019, deklaron ndër të tjera se burimi i të ardhurave janë;“-Nga puna 

si Oficernë Forcat e Armatosura për vitet 1966-1993 dhe pagesë kalimtare për periudhën 

1993-1995, nga  të ardhurat e bashkëshortes e cila ka punuar në administratë shtetërore deri 

në vitin 1991. Të ardhura të realizuara në informalitet si shitës ambulant sëbashku me djalin,  

për periudhën 1995-2002. ………Nëpërmjet kësaj deklarate  shpjegoj arësyen se përse vendosa 

të fal detyrimin në vitin 2016, pasi vajza ime Ilda Banaj dhe dhëndri kujdesen për ne prindërit, 

pasi fëmijët e tjerë jetojnë dhe punojnë jashtë Shqipërisë”. 

 

- Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, me shkresën nr. ****/* Prot., dt. 12.7.2019, informon 

Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit, se për shtetasit S.B. (huadhënësi) dhe L.B., nuk rezulton 

të kenë aktivitet ekonomik, listëpagesa të regjistruara dhe nuk rezultojnë të dhëna nëse 

përfitojnë të ardhura nga qiramarrja. 

 

- Në shpjegimet e paraqitura datë 19.11.2020, subjekti i vlerësimit, kërkon njohje për të ardhurat 

nga huadhënia në shumën 15,000 Euro, sipas kontratës me nr.**** Rep dhe nr.*** Kol, datë 

19.03.2010, ku ndër të tjera deklaron se; për të provuar burimin e të ardhurave të kësaj 

huadhënie, kam bërë kërkesë me email KJV-së (duke dërguar edhe gjeneralitetet e tij), të 

thirret në seancën dëgjimore dëshmitari, kërkesë, e cila është miratuar”. 

 

- Subjekti i vlerësimit në dijeni të këtij fakti, për të provuar burimin e të ardhurave të kësaj 

huadhënie në vlerën prej 15.000, (pesëmbëdhjetë mijë) Euro, me shtetasin S.B., i është drejtuar 

komisionit që të pyeten edhe dëshmitarë, kërkesë e cila eshte miratuar, si e drejtë, bazuar në 

Rregulloren e Brendshme të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit “Për Hapat Procedurialë të 

Unifikuar gjatë Vlerësimit të Subjekteve nga Trupa e Vlerësimit” si dhe dispozitave të Ligjit 

nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”. 

 

- Ky akt perbën nje fillim prove me shkresë në kuptim të Nenit 233/b të K. Pr. Civile, të cilat 

tregojnë një rrethanë konkrete që subjekti, më datë 19.3.2010, ka lidhur një kontratë huaje me 

shtetasin S.B., në vlerën 15,000 Euro. 

 

- Në vijimësi të pretendimit të tij me kërkesë të subjektit të vlerësimit, para komisionit, u pyet 

me cilësinë e dëshmitarit, gjatë seancës dëgjimore datë 2.12.2020, shtetasi S.B, i cili u shpreh 

se; 

 

- Dëshmitari, shtetasi S.B. deklaron se; - Në vitin 1995, deri më 2002, unë kam punuar në tregti, 

biznes i vogël ambulant, në Medrese. Kam punuar me vëllanë tim. ....... Kam bërë goxha punë 

në kuptimin e mirë të fjalës. E vërteta është që punët atëhere bëheshin fiktive, as mbaheshin 

llogari.  Dhe kam qenë ambulant, kështu dhe nuk mbanim me thënë të drejtën asnjë lloj 

dokumentacioni. Paguanim vetëm një taksë, një 50 leksh, vetëm për tavolinën që kishim atje... 

 

- Për sa më lart, trupa vlerësuese konstaton se shtetasi S.B, (vjehri), për periudhën 1995-2002, 

ka punuar si shitës ambulant, i pa deklaruar pranë institucioneve tatimore.  



22 

 

 

- Në vijim sa më lart, trupa vlerësuese konkludon se, në vitin 2010, moment kur z. S.B, ka dhënë 

hua shumën 15 000 Euro subjektit të vlerësimit, nuk vërteton të ketë ardhura të ligjshme në 

emër të vet nga puna si bisnes i vogël ambulant. 

 

- Në lidhje me deklarimin e subjektit të vlerësimit se në blerjen e këtij apartamenti ka kontribuar 

shtetasi F.B. sipas Kontratë Huadhënie me nr.**** Rep dhe nr.*** Kol, datë 23.03.2010, në 

vlerën prej 10.000, (hua ) Euro, për një afat të pacaktuar, pa interes, rezulton, se shtetasi F.B. 

në bazë të nenit 3, pika 14, e ligjit 12/2018, të ndryshuar, konsiderohet në cilësinë e personave 

të tjerë të lidhur të cilët mbartin detyrimin për të justifikuar ligjshmërinë e burimit të krijimit 

të huasë së dhënë, në vlerën 10,000 Euro.  

 

- Lidhur me ligjshmërinë e burimit të krijimit dhe mundësitë financiare të deklaruar në cilësinë 

e personave të tjerë të lidhur subjekti i vlerësimit shpjegon se - shtetasi huadhënës F.B, është 

bashkëpronar në Hotel-Restorant LOTUS, me adresë Tiranë, vërtetuar me  dokumentet; 

- Certifikatë për vërtetim pronësie nr.******* 

- Certifikatë për vërtetim pronësie nr.******* 

- Certifikatë për vërtetim pronësie nr.******* 

- Ekstrakt nga BKT, lëshuar më datë 12.06.2019, 

- Foto të Hotel LOTUS. 

- Nga hetimi administrativ kryesisht hoteli “LOTUS”, në pronësi të shtetasve F.B. dhe E.B. 

(b/shortja), rezulton se kjo shoqëri është krijuar në vitin 2013, ndërkohë që huaja e dhënë nga 

ky shtetas është më përpara (datë 23.03.2010). Për këtë arësye subjektit të vlerësimit ju kërkua 

dokumentacion justifikues ligjor shtesë që provon burimin e ligjshëm dhe mundësitë financiare 

të shtetasit F.B., në momentin e dhënies së huasë nga ky shtetas (data 23.03.2010), 

 

Subjekti i vlerësimit, Pëllumb Seferi, gjatë procesit të vlerësimit, ka paraqitur shpjegime në 

protokoll, dokumentacionin justifikues shtesë; 

- Deklaratë Noteriale, nr.**** Rep, nr.*** Kol,.datë 21.02.2020, dhënë para noterit J.ZH. nga 

shtetasit F.B. dhe R.B. (xhaxhai)  

 

- Kjo deklaratë është e shoqëruar me dokumentin bankar nxjerrje llogarie, nr.********, në USD 

dhe nr.******** në lekë, për shtetasin R.B. në Raiffeisen Bank.  

 

- Në shpjegimet e paraqitura datë 19.11.2020, subjekti i vlerësimit, kërkon njohje për të ardhurat 

nga huadhënia sipas Kontratë Huadhënie me nr.**** Rep dhe nr.*** Kol, datë 23.03.2010, në 

vlerën prej 10.000 (dhjetë mijë) Euro. 

 

- Subjekti i vlerësimit në dijeni të këtij fakti, për të provuar burimin e të ardhurave të kësaj 

huadhënie në vlerën prej 10.000, (dhjetë mijë) Euro, me shtetasin F.B., i është drejtuar 

komisionit që të pyeten edhe dëshmitarë, kërkesë e cila është miratuar, si e drejtë, bazuar në 

Rregulloren e Brendshme të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit “Për Hapat Procedurialë të 

Unifikuar gjatë Vlerësimit të Subjekteve nga Trupa e Vlerësimit”. 

 

- Gjatë seancës dëgjimore datë 2.12.2020, shtetasit F.B, dhe R.B., u shprehën si më poshtë; 
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- Dëshmitari, shtetasi F.B. (huadhënësi) deklaron se; “Ne kemi patur një aktivitet që nga viti 

1992 e në vazhdim. Kemi patur fillimisht një zdrukthari nga 1992 deri në 2005. Nga 2005 e 

prapa e bëmë restorant, bar restorant dhe hotel. Të gjitha të ardhurat tona kanë ardhur nga 

ky aktivitet. Aktivitetin e kam pasur bashkë me xhaxhain, si një familje. Lekët i mori kur bleu 

shtëpinë në 2010, kur mori shtëpinë dhe e ndihmova me aq sa më kërkoi, 10 mijë euro. Në 

prezencën e noterit shkuam e i dhamë, dhe pastaj mi shleu pas njëfarë kohe.. 

- Shtetasi F.B. vazhdon deklarimin - ne jetonim në një shtëpi të përbashkët me xhaxhain dhe i 

pari ishte xhaxhai. Çdo gjë bëhej në emër të xhaxhait. Me mirëkutpimin e të dy palëve edhe të 

timen edhe të xhaxhait vendosëm ti japim hua Pëllumbit për hallin që kishte. Kjo ka qenë...  

 

- Dëshmitari, shtetasi R.B. (xhaxhai i huadhënësit) deklaron se; - kam pas licensë vetëm 

zdruktharinë. Edhe tregti, por më shumë te zdruktharia... Për shkurt, kam pas punësu gjithë 

familjen tëme dhe kam pasur dhe katër punëtor të tjerë. Para vitit, prishjes sistemit kam qenë 

në riparim shërbimi dhe  ... edhe ishte një fitim shumë i mirë për mua.....Ne jena bashkë edhe 

sot..... Na nuk jena ndarë ene sot. Kur isha për të dal në pension, ishin të gjitha në emrin tem, 

edhe Fredin e kisha punëtor si çunin tem, si vëllain, si grun. Ishin gjithë licensat në emrin tem. 

Dola unë në pension, ene hotelin e shkruajta në emrin e Fredit dhe restorantin në emrin e 

djalit. Edhe këta vazhdojnë edhe sot.  

 

- Për sa më lart, trupa vlerësuese konstaton se xhaxhai i huadhënësit z. R.B, ka pasur një biznes 

familjar dhe në vitin 2013, dhe e ka kaluar në emër  të nipit (huadhënësi)  z. F.B dhe të djalit 

të tij. 

 

- Në përfundim , trupa vlerësuese konkludon se, në vitin 2010, moment kur z. F.B, ka dhënë hua 

shumën 10 000 Euro subjektit të vlerësimit, nuk vërteton të ketë ardhura të ligjshme në emër 

të vet dhe gjithashtu nuk u vertetua se huadhënësi ka qenë bashkëpronarë me xhaxhain e tij në 

biznesin familjar. 

 

- Subjekti i vlerësimit në materialin “Shpjegime”, depozituar në Komision më datë 19.11.2020 

si përgjigje e shpjegimeve të gjetjeve të konstatuara  nga Komisioni në Relacionin e dërguar 

në përfundim të hetimit administrativ,  midis të tjerave shpjegon se: 

- “e vërteta është se per blerjen e kësaj banese, përvec motrës dhe prindërve që me kanë dhuruar 

nga 4000 euro, një shumë  prej 4000 euro ma ka dhuruar edhe vëllai Bashkimi. ......Sic e kam 

sqaruar që prindërit gjithmonë kane jetuar me Bashkimin. Në këto rrethana unë gabimisht-

lapsus, nuk e kam pasqyruar në deklaratën veting këtë ndihmë të dhënë nga vëllai (nuk kam 

dhene detaje financiare). Në letrën sqaruese datë 01.06,2020, vëllai Bashkimi, së bashku me 

motrën dhe nënën i kanë derguar KJV, ndër të tjera ka theksuar: "Unë Bashkim Beshir SEFERI 

pervec transfertës nëpërmjet Bankës Kombëtare Tregtare, datë 06.06.2011, ne vitin 2010, i 

kam dhuruar vëllait tim një shumë prej 4000 Euro, në momentin e nënshkrimit të Kontratës”, 

duke kërkuar njohje si burim për krijimin e kësaj pasurie,  të ardhurat nga ndihmat e dhëna nga 

familjarët dhe konkretisht; 

• Të ardhurat 4000 Euro, dhuruar nga motra N.S. 

• Të ardhurat 4000 Euro, dhuruar nga vëllai B.S. 

• Të ardhurat 4000 Euro, dhuruar nga babai B.S. 

 

- Trupa vlerësuese, pas shqyrtimit edhe të sqarimeve të subjektit të vlerësimit, pasi analizoi 

dokumentin e depozituar nga familjarët e subjektit, dhe konkretisht, “Letër”, e nënshkruar nga 
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nëna, Z.S., vëllai B.S. dhe motra N.S., drejtuar Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, (me postë 

elektronike, datë 03.06.2020) dhe zyrtarisht të noterizuar me nr. Rep.****, datë 20.11.2020, 

dorëzuar me nr.**/***Prot. datë 20.11.2020, konstaton se: shtetasit N.S. (motra), B.S. (vëllai) 

dhe B.S. (babai) me anë të një letre të dërguar me postë elektronike dhe zyrtarisht në KJV, 

deklarojnë se kanë dhuruar sejcili nga 4,000 (katërmijë) Euro, për ta ndihmuar subjektin në 

blerjen e apartamentit 2+1 në Tiranë. 

 

- Trupa e Vlerësimit analizoi dokumentin e depozituar nga subjekti i vlerësimit dhe konkretisht, 

Deklaratë Noteriale, Nr. ****Rep., *** Kol., datë 19.09.2020, e paraqitur nga deklaruesja, 

Z.S. (nëna) e subjektit, ku konstatohet se Deklaruesja, Z.S., (nëna) e subjektit, deklaron se; -

“Edhe babai i tij, i ndjeri bashkëshorti im B.H.S., në vitin 2010, në mometin që djali ynë 

Pëllumb Seferi, ka nënshkruar kontratën për blerjen e apartamentit 2+1, i ka dhuruar 

Pëllumb-it, një shumë prej 4 mijë Euro” 

 

- Subjekti ndër të tjera shpjegon se: Fakti që shuma prej 4000 Eeuro më është dhuruar nga 

babai B.Seferi, për pagesën e kësteve të para për blerjen e banesës vërtetohet edhe nga 

deklarata noteriale nr. ****Rep, nr.*** Kol, datë 19.9.2020, bërë nga nëna ime Z. Seferi, para 

noterit. ....”.  

- Trupa vlerësuese, referuar shpjegimeve dhe dokumentacionit në cilësinë e provave të 

dorëzuara, konstaton se subjekti nuk ka paraqitur as dhe një dokument justifikues, për të 

provuar kalimin e këtyre shumave të përfituara nga dhurimi, prej vëllait B.S. dhe motrës N.S. 

rezidentë në Itali. Subjekti i vlerësimit në shpjegimet e tij bashkëlidhur dokumentacionit të 

dorëzuar gjatë hetimit kryesisht, sqaron se; “Në deklarimin tim lidhur me burimet financiare, 

nuk kam arritur të dokumentoj ndihma që babi më ka dhënë në momentin e blerjes së shtëpisë 

(2+1) sepse ishim brenda familjes dhe se babai është ndarë nga jeta në vitin 2014....”.  

 

- Përsa më sipër, Trupa e Vlerësimit, konkludon se pretendimi i familjarëve për dhurimin e 

shumave të sipërcituara subjektit të vlerësimit, sipas dokumenteve bashkëlidhur, ngelet vetëm 

në nivel deklarativ dhe nuk mund të marrë vlerë provuese. 

 

-  Në lidhje me burimet e krijimit të pasurisë së paluajtshme, subjekti i vlerësimit ka deklaruar si 

burim krijimi, përveç kursimeve nga të ardhurat familjare, edhe vlerën 1,105,802.12 lekë, 

dhurim nga shtetase N.S. (motra), vlerë e tërhequr nga subjekti i vlerësimit më datë 24.10.2011, 

pranë BKT. Trupa e Vlerësimit administroi mandat arkëtimi nr.104, datë13.06.2011, nga ku 

rezulton se subjekti i vlerësimit ka paguar cash, firmën sipërmarrëse “ALSION” shpk, në 

vlerën 10,000 (dhjetë mijë )  Euro, si këstin e fundit për blerjen e këtij apartamenti.  

-  Trupa vlerësuese bazuar në dokumentacionin  e sipërcituar konstaton se vlera 1,105,802.12 

lekë, nuk vlerësohet si burim për blerjen e kësaj pasurie. 

 

- Trupa vlerësuese, ka kryer hetime në lidhje me pagesat e kësteve të likuidimit të apartamentit, 

shoqërisë sipërmarrëse “ALSION” shpk dhe konkretisht: 

Në lidhje me burimin e krijimit të shumës prej 40,000 (dyzet mijë) Euro, Komisioni administroi 

mandat arkëtimet nr.11, datë 26.03.2010, ku rezulton se subjekti i vlerësimit ka paguar cash 

shumën prej 20,000 (njëzet mijë) Euro, shoqërisë“ALSION” shpk, në momentin e nënshkrimit 

të kontratës së Sipërmarrjes nr.**** Rep., datë 26.03.2010, si këstin e parë dhe mandat 

arkëtimi nr.24, datë 05.04.2010, ku rezulton se subjekti i vlerësimit ka paguar cash shumën 

20,000 (njëzet mijë) Euro, si këstin e dytë për blerjen e këtij apartamenti. 
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- Trupa vlerësuese për shlyerjen e këstit të parë dhe të dytë, në vlerën 40,000 Euro, kreu analizën 

e treguesve financiarë për periudhën 01.01.2010-05.04.2010, për të evidentuar aftësinë 

paguese të subjektit të vlerësimit, në shlyerjen e detyrimit ndaj shoqërisë sipërmarrëse 

“ALSION” shpk, sipas kontratës të nënshkruar ndërmjet palëve; 

 

- Nga  analiza financiare e kryer dhe vlerësimit të provave të paraqitura, aftësia paguese e 

subjektit  në momentin e kryerjes së pagesës, për dy këstet e para, është paraqitur në tabelën 

nr.3:  
Tabela nr.3 

 

 

- Përsa më sipër, Trupa e Vlerësimit konstaton se nga vlerësimi i provave të paraqitura, subjekti 

i vlerësimit dhe bashkëshortja kanë patur burim financiar të justifikueshëm për kryerjen e 

pagesave për këstin e parë dhe të dytë, shoqërisë“ALSION” shpk. 

 

- Ujësjellës Kanalizime Tiranë sha,me shkresë nr. K-1899/1 prot., datë 16.7.2019,në referim të 

të dhënave të dërguara konfirmon se subjekti i vlerësimit Pëllumb Beshir Seferi është abonent 

me kontratë nr.******-*, me adresë rruga “Jusuf Vrioni”, Njësia Bashkiake nr.5, Tiranë, me 

detyrime të likuiduara, deri në muajin Maj 2019. 

 

- Me shkresë nr.****/* prot., datë 18.02.2020, lëshuar nga Furnizuesi i Shërbimit Universal, 

konstatohet se në emër të Pëllumb Beshir Seferi, referuar sistemit të të dhënave të faturimit, 

identifikohen 2 (dy ) abonentë e kontratë  furnzizimi me nr.****, në Kavajë dhe nr.****, në 

Tiranë. 

 

Komisioni bazuar në dokumentacionin e administruar kreu analizën financiare, duke marrë në 

konsideratë pasurinë, të ardhurat, detyrimet dhe shpenzimet e subjektit të vlerësimit dhe personave 

të lidhur, për periudhën 2004 – qershor 2011.(Tabela nr.4) 
Tabela nr.4 

 
 

Nr. Përshkrimi Vlera në lekë

1            (+)Rezultati Financiar Progresiv deri në fund të vitit 2009 4,084,837.0                        

2            (+() te ardhura nga pagat deri 5.4.2010 458,618.0                            

3            (+) Likujditet depozitë në lekë në BKT deri 5.4.2010 268,648.0                            

4            (+) Likujditet tërheqje kredi bankare RFZ Bank 1,000,000.0                        

5            (-)Shpenzime jetike INSTAT deri 5.4.2010 182,160.0                            

6            (-)Shpenzime  pagese kësti I parë dhe dytë  (40,000 Eu) deri 5.4.2010 5,556,000.0                        

Aftësia paguese në momentin e pagesës së kësteve të ap. 73,943.0                    

Viti  
 Te ardhurat 

gjithsej 

 Shpenzime 

gjithsej 

 Ndryshim 

Likujditeti 
Pasuri  Detyrime 

 Pasuri Neto 

(Ndryshim 

Likujditeti +Pasuri 

-detyrim) 

 Mundesi per 

kursim 

 Rezultati 

progresiv 

 Rezultati 2003                 881,922    

2004                   753,559                 370,437    0 383,122 1,265,044.26

2005                   773,700                 415,674    612,700 612,700 (254,674) 1,010,370

2006               1,088,046                 416,500    11,103 11,103 660,443 1,670,813

2007               1,110,897                 608,062    240,397 240,397 262,438 1,933,250

2008               1,354,800                 497,320    (604,716) (604,716) 1,462,195 3,395,446

2009               1,347,186                 643,871    13,921 13,921 689,394 4,084,839

2010            10,069,793            1,329,153    (247,090)    13,779,000         1,000,000    12,531,910 (3,791,269) 293,570

Qershor 2011               1,416,763                 325,310    (2,813)       1,403,300    1,400,487 (309,034) (15,464)

T OT A L 04-  qersho r 11            17,914,744            4,606,327    23,502    15,182,300         1,000,000    14,205,802 (15,464)
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Komisioni pasi shqyrtoi dhe analizoi provat e administruara nga subjekti i vlerësimit dhe ato të 

administruara gjatë hetimit administrativ, arrin në përfundimin se subjekti i vlerësimit,  ka patur 

burim financiar të justifikueshëm në vitin 2010, për blerjen e pasurisë së paluajtshme “Apartament 

banimi”, me Kontratë Sipërmarrje nr.**** Rep. nr.*** Kol., datë 26.03.2010, me sipërfaqe 104.8 

m2, në vlerën 110,000 (njëqind e dhjetë mijë) Euro.  

 

Në lidhje me burimin e krijimit të kursimeve familjare, nga analiza financiare rezultoi se subjekti 

i vlerësimit, justifikon me të ardhura nga burime të ligjshme, mundësitë financiare, për blerjen e 

pasurisë së paluajtshme apartament banimi( 2+1). 

 

3.Tokë bujqësore e përfituar në bazë të ligjit nr. 7501, datë 19.07.1991 “Për Tokën” – 11.650 

m2. (Si familje: prindërit, vëllai dhe unë). Njësia Administrative Gosë. Bashkia Rrogozhinë. 

Z.V.R.P.P.Kavajë. Nuk është vlerësuar.  Pjesa në zotërim; toka është e pandarë sepse nuk është 

përpjesëtuar pasuria. 

  

Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për vërtetimin e faktit të deklaruar gjatë hetimit administrativ, 

subjektit të vlerësimit i është kërkuar të japë shpjegime si dhe dokumentacion justifikues ligjor në 

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

deklarimit në deklaratën “Vetting” 2018. 

 

Subjekti i Vlerësimit Pëllumb Seferi, në përgjigje të barrës së provës, gjatë procesit të vlerëimit ka 

paraqitur shpjegime në protokoll, shoqëruar me dokumentacionin justifikues si burime të krijimit 

për financimin e të këtij apartamenti, dokumentacion i cili u administrua nga Komisioni, gjatë 

procesit të hetimit kryesisht4. 

                                                
4

Çertifikatë familjare, (trungu familjar) të datës 01.08.1991, lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile Gosë, më datë 07.12.2015.  Akti i marrjes së tokës 

në pronësi, nr.***, Gosë Kavajë, në emër të kryefamiljarit B.H Seferi, ku është përfituar në bazë të ligjit nr.7501, datë 19.07.1991 “Për Tokën”, 

11,650 m2. Nga këto 10,450 m2 “Arë” dhe 1200 m2, Ullishte.Përfitues janë prindërit, vëllai dhe subjekti i vlerësimit sipas Çertifikatës familjare, 

(trungu familjar) të datës 01.08.1991.Vërtetimin datë 13.04.2018, e lëshuar nga Njesia Administrative Gosë, ku vërteton se shtetasi B.H.Seferi, ka 

përfituar tokë bujqësore në bazë të ligjit nr.7501, datë 19.07.1991 “Për Tokën”, 11,650 (njëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë) m2.Vërtetim 

datë 18.11.2019, të lëshuar nga Administratori për Njësinë Administrative Gosë, ku vërtetohet se shtetasi Pëllumb Beshir Seferi, ka për fituar tokë 

bujqësore nëbazë të ligjit nr.7501,datë 19.07.1991 “Për Tokën”dhe ka paguar të gjitha detyrimet financiare deri në fund të vitit 2019.Kopje e 

testamentit nr.*** të Regjistrit Testamentar, datë 06.08.2013, para noterit S.S. Nëpërmjet këtij testamenti, trashgimlënësi B.H.Seferi (babai)cakton 

si trashgimtar testamentar Pellumb Seferi dhevëllain, B. Seferi të cilët përfitojnë cdo pasuri te luajtshme dhe të paluajtshmepër pjesën takuese që 

ka paturi ndjeri babai i tyre, B. Seferi.Kopje e Dëshimsë së Trashgimisë Testamentare, datë 28.11.2015, nr.*** Rep, **** Kol, përballë noterit 

S.S.Kopje e Çertifikatës Vërtetim Pronësi nr.*****, lëshuar nga Zyra e Regjistrimit të Pasurisë së Palujtshme ZVRPP Kavajë, zona kadastrale 

nr.****. Adresa: Gosë e Vogël, lloji i pasurisë, Arë, sipërfaqe totale 3544 m2, e lëshuar më datë 23.10.2017.Pjesa takuese e subjektit të vlerësimit 

1/12 te kësaj prone.Kartelë e Pasurinë së Paluajtshme Nr. ***/**, Vol *, fq., ***, e llojit “Arë” me sipërfaqe 3500 m2 (3544 m2) në Zonën 

Kadastrale **** Gosë e Vogël, me bashkë pronarë subjektin e vlerësimit Pëllumb Beshir Seferi dhe anëtarët e familjes .Hartat treguese të 

regjistrimit, për pronën me nr. 235/18, Kopje e Çertifikatës Vërtetim Pronësinr.*****, lëshuar nga Zyra e Regjistrimit të Pasurisë së Palujtshme 

ZVRPP Kavajë, zona kadastrale nr.****. Adresa: Gosëë Vogël, lloji i pasurisë Arë + truall, sipërfaqe totale 2150 m2, e lëshuar më datë 23.10.2017. 

Pjesa takuese e subjektit të vlerësimit 1/12 te kësaj prone.Kartelë e Pasurinë së Paluajtshme nr. ***/**, Vol *, fq. **, e llojit “Arë +Truall” me 

sipërfaqe 2150 m2, nga kjo 192.8 m2 truall, nga sipërfaqe truall në ndërtesë. Në Zonën Kadastrale **** Gosë e Vogël, me bashkëpronarë subjektin 

e vlerësimit Pëllumb Beshir Seferi dhe anëtarët e familjes .Hartat treguese të regjistrimit për pronën me nr. ***/**.Kopje e çertifikatës për vërtetim 

pronësie nr.*****, lëshuar nga Zyra e Regjistrimit të Pasurisë së Palujtshme ZVRPP, Kavajë, zona kadastrale nr.****. Adresa: Gosë Vogël, lloji i 

pasurisë Arë, sipërfaqe totale 315 m2, e lëshuar më datë 23.10.2017.Pjesa takuese e subjektit të vlerësimit 1/12 te kësaj prone.Kartelë e Pasurinë 

së Paluajtshmenr. ***/**, Vol *, fq. ***, e llojit ‘Arë” me sipërfaqe 315 m2, në Zonën Kadastrale **** Gosë e Vogël, të shoqëruar me 

bashkëpronarë subjektin e vlerësimit Pëllumb Beshir Seferi dhe anëtarët e familjes .Hartat treguese të regjistrimit për pronën me nr. ***/**.Kopje 

e çertifikatës për vërtetim pasurie nr.*****, lëshuar nga Zyra e regjistrimit të Pasurisë së Palujtshme ZVRPP Kavajë, zona kadastrale nr.****. 

Adresa: Gosë Vogël, lloji i pasurisë Arë, sipërfaqe totale 1835 m2, e lëshuar më datë 23.10.2017.Pjesa takuese e subjektit të vlerësimit 1/12 te 

kësaj prone. Kartelë e Pasurinë së Paluajtshme, nr. ***/**, Vol *, fq.***, e llojit “Arë” me sipërfaqe 1835 m2 në Zonën Kadastrale ****, Gosë e 

Vogël, të shoqëruar me bashkëpronarë subjektin e vlerësimit Pëllumb Beshir Seferi dhe anëtarët e familjes .Hartat treguese të regjistrimit për 

pronën me nr. ***/**.Nje foto të tokës 4 dynym e 300 metra, sipas aktit të marrjes së tokës në pronësi - Sallatace.Kopje Akti i Marrjes në Pronësi 

i Tokës nr.***, Gosë Kavajë, lëshuar në emër të kryefamiljarit Beshir Hamdi Seferi, përfituar në bazë të ligjit nr.7501, "Për Tokën”, Kopje 

Vërtetimi i lëshuar nga Bashkia Rogozhinë, Njësia Administrative Gosë, datë 19.08.2020, me anë të së cilës vërtetohet se z. Beshir Hamdi Seferi, 

ka në pronësi sipas Aktit të marrjes së Tokës në Pronësi nr.***, një tokë me sipërfae 1200 m2, në zërin Kadastral  “Üllishte”.Dy kopje të Kartelës 

së Pasurisë së Paluajtshme, që korrespondojnë me sipërfaqen 2650 m2 tokëe ndarë në dy (2) pjesë, njëra pjesë ndodhet në Zonën Kadastrale ****, 



27 

 

 

Subjekti i vlerësimit shpjegon se deri në vitin 2015, çertifikatat e pronësisë kanë qënë në emër të 

kryefamiljarit, Beshir Hamdi Seferi. Pas hapjes së testamentit nr.400, i Regjistrit Testamentar, 

lënë nga shtetasi B.H. Seferi (babai,) para noterit S.S, në Kavajë, më datë 06.08.2013, mbështetur 

në Dëshminë e Trashgimisë Testamentare, datë 28.11.2015, nr.5421 Rep, 1834 Kol, rezulton se si 

trashgimtar testamentar janë caktuar dy djemtë Pëllumb dhe Bashkim Seferi. Më vonë janë bërë 

ndryshime në Çertifikatat e Pronësisë për Tokën në Zyrën Vendore për Regjistrimin e Passurive 

të Palujtshme Kavajë.  Pjestarë në Çertifikatën e re të pronësisë janë Pëllumb Beshir Seferi,dhe 

familjarët e tij.”. 

 

Fakte që kanë rezultuar gjatë hetimit administrativ;  

- Nga hetimi administrativ rezulton se pasuria Tokë bujqësore e përfituar në bazë të ligjit nr. 

7501, datë 19.07.1991 “Për Tokën – 11.650 m2. Njësia Administrative Gosë. Bashkia 

Rrogozhinë. Z.V.R.P.P.Kavajë.Toka bujqësore është përfituar në bazë të ligjit nr.7501, 

datë 19.07.1991 “Për tokën” – me sipërfaqe 11650 m2, sipas certifikatës familjare e 

gjendjes civile Gosë-Kavajë të datës 01.08.1991, me anëtarë familje, Beshir Seferi, Zaje 

Seferi, Pëllumb Sefer dhe Bashkim Seferi. 

 

- Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, me 

shkresë nr.*** datë 21.06.2019, ka depozituar pranë Komisionit, formularët e deklarimit 

të pasurisë të subjektit të vlerësimit, i cili rezulton të ketë qënë subjekt deklarimi në 

ILDKPKI. 

- Kjo pasuri është deklaruar për herë të parë nga subjekti i vlerësimit, në Deklaratën e  

Interesave Private, Para Fillimit të Detyrës, (2012). Subjekti ka mbajtur detyrën e Drejtorit 

të Policisë të Qarkut Kukës. 

 

- Ministria e Drejtësisë me shkresën nr. *** prot., datë. 19.07.2019, konfirmon listën e 

akteve noteriale duke filluar nga data 01.03.2013 deri më dt. 17.07.2019, të kryera nga 

subjekti dhe/ose familjarët e tij që janë subjekt verifikimi në Komisionin e Jashtëm të 

Vlerësimit. 

 

- Noter, S.S, Dega Vendore Kavaje, konfirmon me shkresë nr.ekstra, datë 17.09.2019, se 

subjekti i vlerësimit ka kryer veprime noteriale në lidhje me Dëshmi Trashëgimnie 

Testamentare për babain subjektit, B. Seferi. 

 

- Komisioni administroi korespondencën shkresore me Drejtorinë Vendore Kavajë, me 

shkresë nr. *** prot., datë 29.07.2019. Ky institucion konfirmon pasuritë në emër të 

subjektit të vlerësimit Pëllumb Beshir Seferi dhe familjarëve të tij. si më poshtë; 

 

- Pasurinë Nr. ***/**, Vol *, fq., ***, e llojit “Arë” me sipërfaqe 3500 m2 (3544 m2) në 

Zonën Kadastrale **** Gosë e Vogël, me përfitues dhe bashkëpronarë subjektin e 

vlerësimit Pëllumb Beshir Seferi dhe anëtarët e familjes . 

                                                
N. Pasurisë ***/*, Volumi 4 Faqe 83, ndërsa pjesa tjetër në Zona Kadastrale ****, Nr. Pasurisë ***/***, Volumi *, Faqe ***, në emër të Beshir 

Hamdi Seferi. Kopje e çertifikatës për vërtetim pronësie nr.*****, shoqëruar me kartelën përkatëse, në vendin e quajtur Lajıe 3500 m2; 
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- Pasuria Nr. ***/**, Vol *, fq., ***,, e llojit “Truall” me sipërfaqe 300 m2 në Zonën 

Kadastrale 1815 Gosë e Vogël me përfitues dhe bashkëpronarë subjektin e vlerësimit 

Pëllumb Beshir Seferi dhe anëtarët e familjes . 

- Pasuria nr. ***/**, Vol *, fq., ***,, e llojit “Arë” me sipërfaqe ***, m2 në Zonën 

Kadastrale 1815 Gosë e Vogël, me përfitues dhe bashkëpronarë subjektin e vlerësimit 

Pëllumb Beshir Seferi dhe anëtarët e familjes . 

- Pasuria nr. ***/**, Vol *, fq., ***,, e llojit ‘Arë” me sipërfaqe 315 m2, në Zonën Kadastrale 

1815 Gosë e Vogël, me përfitues dhe bashkëpronarë subjektin e vlerësimit Pëllumb Beshir 

Seferi dhe anëtarët e familjes . 

- Pasuria ***/**, Vol *, fq., ***, e llojit “Arë +Truall”, me sipërfaqe 2150 m2 dhe 192.8 

m2, në Zonën Kadastrale ****, Gosë e Vogël me përfitues dhe bashkëpronarë subjektin e 

vlerësimit Pëllumb Beshir Seferi dhe anëtarët e familjes . 

- Subjekti Pëllumb Seferi ka qenë pronar i pasurisë ***/**, Vol *, fq., ***,, e llojit 

“Ranishte” me sipërfaqe 1000 m2 në Zonën Kadastrale ***, të cilën e ka shitur me 

kontratën nr.****Rep **** kol dt. 15.10.2009, shtetasit Z.K.. 

 

- Nga hetimi i kryer në lidhje me pronën “Ranishte”, Agjensia Shtetërore e Kadastrës, 

Drejtoria Vendore Kavajë, me shkresë nr. *** prot., datë 6.2.2020, informon Komisionin 

se pasuria me nr. */**, vol **, fq. ***, e llojit “Ranishte” me sipërfaqe 1000 m2 në Zonën 

Kadastrale ****, është në emër të shtetasit P.O.Seferi, bazuar në Letërnjoftimin me 

nr.*****, sipas kontratës së shitjes me kusht nr.****Rep, dhe nr.**** Kol, datë 

15.10.2009. 

- Certifikata për vërtetim prone të kësaj pasurie, me nr. */**, vol **, fq. ***, e llojit 

“Ranishte”, me sipërfaqe 1000 m2, në Zonën Kadastrale ****, është në pronësi shtetasit 

P.O. Seferi 

 

- Agjensia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Kavajë, me shkresë nr,*** Prot., datë 

21.02.2020., informon Komisionin, se nga verifikimet në sistemin e pasurive dhe në 

sistemin e arkivës dixhitale të kësaj zyre, rezulton pasuri të regjistruara në emër të shtetasit 

Pëllumb Beshir Seferi duke bashkëlidhur një kopje të praktikës së regjistrimit si dhe kopje 

të dokumentacionit të dosjes të shtetasit Z.B., bazuar në kontratë shitje me kusht ndërmjet 

P.O.Seferi (me atësi tjetër) dhe shtetasit Z.B. nr.**** Rep, dhe nr.**** Kol, datë 

15.10.2009. 

 

- Trupa e Vlerësimit, bazuar në dokumentacionin e administruar gjatë hetimit kryesisht, 

konstaton se pasuria me nr. */**, vol **, fq. ***, e llojit “Ranishte” me sipërfaqe 1000 m2, 

në Zonën Kadastrale ****, nuk është pronë e subjektit të vlerësimit Pëllumb Beshir Seferi, 

por është në emër të shtetasit P.O. Seferi. 

 

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

ato të administruara gjatë hetimit administrativ për pasurinë paluajtshme Tokë Bujqësore, 

përfituar në bazë të ligjit 7501, datë 19.07.1991 “Për Tokën”  – 11.650 m2. (Si familje: 

prindërit, vëllai dhe subjekti i vlerësimit). Njësia Administrative Gosë. Bashkia 

Rrogozhinë. Z.V.R.P.P. Kavajë, konstaton se : 
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- Pasuria e paluajtshme Tokë Bujqësore është përfituar në bazë të ligjit 7501, datë 

19.07.1991 “Për Tokën” – 11.650 m2. (Si familje: prindërit, vëllai dhe subjekti i 

vlerësimit). Njësia Administrative Gosë. Bashkia Rrogozhinë. Z.V.R.P.P.Kavajë. 

 

- Akti i marrjes së tokës në pronësi, nr.***, Gosë Kavajë, është në emër të kryefamiljarit 

B.H.Seferi, sipas të cilit në bazë të ligjit nr.7501, datë 19.07.1991, “Për Tokën” është 

përfituar tokë bujqësore gjithsej 11,650 m2. Nga këto 10,450 m2 , tokë“Arë” dhe 1200 m2, 

Ullishte. Përfitues janë prindërit, vëllai dhe subjekti i vlerësimit sipas çertifikatës familjare, 

(trungu familjar) të datës 01.08.1991. 

 

- Me Testamentit nr.***, datë 06.08.2013, të Regjistrit Testamentar, Trashgimlënësi 

B.H.Seferi, cakton si trashgimtar testamentar subjektin e vlerësimit Pëllumb Beshir Seferi 

dhe i vëllai, B. Seferi të cilët përfitojnë cdo pasuri te luajtshme dhe të paluajtshme për 

pjesën takuese që ka patur i ati i tyre. 

 

- Sipas Dëshmisë së Trashgimisë Testamentare, nr. **** Rep , **** Kol, lëshuar më datë 

28.11.2015, trashëgimtar testamentar janë djemtë Pëllumb Seferi dhe B. Seferi të cilët 

trashëgojnë nga trashëgimlënësi ½ pjesë sejcili, për pjesën e tij takuese. 

 

- Toka Bujqësoree regjistruar pranë Agjensia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore 

Kavajë, është në bashkëpronësi me anëtarët e familjes: Pëllumb Beshir Seferi, B.Seferi, Z. 

Seferi, S. Seferi,S. B.Seferi dhe M.B. Seferiri dhe figuron e pandarë ndërmjet tyre. 

 

- Dokumentacioni i paraqitur, konfirmon pasuri të regjistruar në cilësinë e përfituesit dhe të 

bashkëpronarit, në emër të subjektit të vlerësimit dhe bashkëpronarëve të tjerë të familjes 

gjithsej për 7,844-m2 tokë “Arë”, nga këto 192.8 m2 truall. 

 

- Pjesa takuese e subjektit të vlerësimit në cilësinë e përfituesit dhe të bashkëpronarit është 

1/12, e kësaj prone,bazuar në Çertifikatat Vërtetim Pronësi nr.*****, nr.*****, nr.***** 

dhe nr.*****. 

 

- Dokumenti i lëshuar nga Bashkia Rogozhinë, Njësia Administrative Gosë, datë 

19.08.2020, vërteton z. B.H. Seferi, ka në pronësi sipas AMPT me nr.***, në parcelën 254-

257, një tokë me sipërfaqe 1200 m2, në zërin Kadastral  “Üllishte”, të pa regjistruar. 

 

- Bazuar në dokumentacionin e paraqitur nga subjekti i vlerësimit që i korespondon një 

pasurie me sipërfaqe 2650 m2 tokë, të ndodhura në Zonën Kadastrale 1815,**** me N. 

Pasure***/*dhe nr. pasurie ***/***, konstatohet se kjo pasuri është në emër të B.H. Seferi 

(kryefamiljari). Për këtë pasuri, sipas shpjegimeve të subjektit, për arsye teknike nuk është 

aplikuar akoma për certifikatë pronësie nga ana jonë, pas ndarjes nga jeta të kryefamiljarit. 

 

- Toka bujqësore e përfituar në bazë të ligjit 7501, datë 19.07.1991 “Për Tokën” Njësia 

Administrative Gosë. Bashkia Rrogozhinë. Z.V.R.P.P.Kavajë, nuk është vlerësuar. 

 

Në përfundim Trupa e Vlerësimit konstaton se subjekti i vlerësimit, ka pasuri të ligjshme, të 

përfituar në bazë të ligjit nr. 7501, datë 19.07.1991 “Për Tokën”, Testamentit nr.*** i Regjistrit 
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Testamentar, lënë nga shtetasi Beshir H. Seferi (babai) dhe Dëshmisë së Trashgimisë 

Testamentare. 

 

Bazuar në shpjegimet dhe provat e paraqitura, datë 19.11.2020, të subjektit të vlerësimit në lidhje 

me pretendimin e subjektit  - Nuk është marrë në konsideratë fakti se, nga viti 1991,  sipas ligjit 

7051, unë jam pronar me të gjitha të drejtat reale i një sipërfaqe toke prej 2.9 dynym. Fakt që 

vërtetohet edhe nga Njësia Administrative dhe certifikata familjare e vitit 1991, vënë në 

dispozicion ti KJV-së. 

Trupa e Vlerësimit pasi shqyrtoi dokumentet e dorëzuara nga subjekti i vlerësimit si dhe gjatë 

hetimit kryesisht, konstaton se: 

- Drejtorinë Vendore Kavajë, me shkresë nr.***prot., datë 29.07.2019, informon 

Komisionin se;-“Nga verifikimet e kryera në sistemin e arkivës dixhitale në emër të 

Pëllumb Beshir Seferi rezultojnë të regjistruara; 

- Pasuria Nr. ***/**, Vol *, fq., ***, e llojit “Arë” me sipërfaqe 3500 m2 (3544 m2) në 

Zonën Kadastrale **** Gosë e Vogël, me përfitues dhe bashkëpronarësubjektin e 

vlerësimit Pëllumb Beshir Seferi dhe anëtarët e familjes . 

- Pasuria Nr. ***/**, Vol *, fq., ***,, e llojit “Truall” me sipërfaqe 300 m2 në Zonën 

Kadastrale ***, Gosë e Vogël me përfitues dhe bashkëpronarë subjektin e vlerësimit 

Pëllumb Beshir Seferi dhe anëtarët e familjes . 

- Pasuria nr. ***/**, Vol *, fq., ***,, e llojit “Arë” me sipërfaqe 1835 m2 në Zonën 

Kadastrale ***, Gosë e Vogël, me përfitues dhe bashkëpronarë subjektin e vlerësimit 

Pëllumb Beshir Seferi dhe anëtarët e familjes . 

- Pasuria nr. ***/**, Vol *, fq., ***,, e llojit ‘Arë” me sipërfaqe 315 m2, në Zonën Kadastrale 

***, Gosë e Vogël, me përfitues dhe bashkëpronarë subjektin e vlerësimit Pëllumb Beshir 

Seferi dhe anëtarët e familjes . 

- Pasuria ***/**, Vol *, fq., ***, e llojit “Arë +Truall” me sipërfaqe 2150 m2 dhe 192.8 m2, 

në Zonën Kadastrale ***, Gosë e Vogël, me përfitues dhe bashkëpronarë subjektin e 

vlerësimit Pëllumb Beshir Seferi dhe anëtarët e familjes . 

 

Duke konfirmuar të regjistruara në emër të shtetasit Pëllumb Beshir Seferi dhe të familjarëve të 

tij,  si përfitues dhe bashkëpronarë, gjithsej  7844-m2 tokë arë, nga këto 192.8 m2 truall. 

 

- Agjensia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Kavajë, shkresë nr, ****/*prot., datë 

21.02.2020, informon Komisionin se nga verifikimet në sistemin e pasurive dhe në sistemin 

e arkivës dixhitale të kësaj zyre, rezulton pasuri të regjistruara në emër të shtetasit Pëllumb 

Beshir Seferi dhe familjarëve, si përfitues dhe bashkëpronarë, gjithsej 7844-m2 tokë arë, 

nga këto 192.8 m2 truall, duke bashkëlidhur një kopje të praktikës së regjistrimit. 

 

- Në vijim të korespondencës elektronike, subjekti i vlerësimit, në plotësim dhe saktësim të 

këtij dokumentacioni ka paraqitur shpjegimet në Protokoll, datë 26.08.2020 dhe në postë 

elektronike,  shoqëruar me dokumentete  si më poshtë; 

- Kopje Akti i Marrjes në Pronësi i Tokës nr.***, Gosë Kavajë, lëshuar në emër të 

kryefamiljarit Beshir Hamdi Seferi, përfituar në bazë të ligjit nr.7501, "Për Tokën”, 

- Kopje Vërtetimi i lëshuar nga Bashkia Rogozhinë, Njësia Administrative Gosë, datë 

19.08.2020, me anë të së cilës vërtetohet se z. Beshir Hamdi Seferi, ka në pronësi sipas 

AMPT me nr.***, në parcelën ***-***, një tokë me sipërfae 1200 m2, në zërin Kadastral  

“Üllishte”. 
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- Dy kopje të Kartelës së Pasurisë së Paluajtshme, që korrespondojnë me sipërfaqen 2650 

m2 tokë në vendin e quajtur Rrethi, në emër të Beshir Hamdi Seferi. 

- Kopje e çertifikatës për vërtetim pronësie nr.****, shoqëruar me kartelën përkatëse, në 

vendin e quajtur Lajıe 3500 m2; 

- Subjekti i vlerësimit ndër të tjera ka shpjeguar se : -Kryefamiljari Beshir Hamdi Seferi nuk 

kishte aplikuar për certifikatë pronësie. Konfirmoj sipërfaqja 2650 m2 tokë “Arë” është 

akoma pronë e familjes Seferi, por që për arsye teknike nuk është aplikuar akoma për 

certifikatë pronësie nga ana jonë, pas ndarjes nga jeta të kryefamiljarit. 

 

Në lidhje me këtë pasuri, bazuar në shpjegimet e subjektit dhe provat e administruara gjatë hetimit 

administrativ kryesisht, si dhe ato të dorëzuara nga subjekti, nuk rezulton e regjistruar, vetëm në 

emër të z. Pëllumb Seferi, sipërfaqe toke të pretenduar prej tij. 

 

4. Godinë banimi 4 katëshe me sipërfaqe 781.7 m2. Zona Kadastrale ****. Numri I Pasurisë 

***/**. Adresa: Njësia Administrative Gosë. Bashkia Rrogozhinë. Z.V.R.P.P.  

- Prona vjen nga regjistrimi i Lejes së Legalizimitnr nr.****, datë 22.05.2015, 

regjistruarmbi bazën e aplikimitqëkabërëtrashëgimlënësi (Babai) B.H.Seferi. mbështetur 

në Testamentin nr.***, datë 06.08.2013, në Kavajëdhe DëshmiTrashëgimieTestamentare, 

datë 28.11.2015, nr.**** Rep nr.****Kol. Pjesëtarët në çertifikatën e pronësisë janë: 

Z.Z.Seferi, B.B.Seferi, S.H.Seferi, S.B.Seferi, M.B.Seferi, P.B.Seferi. (Nuk është në 

çertifikatën e pronësisë, por pjestare është edhe motra N.B.Seferi, e divorcuar, është me 

banim në Itali). Nuk ështe vlerësuar, është ndërtuar ndër vite, duke filluar nga viti 1994 e 

në vazhdim. Pjesa në zotërim; Godina është e pandarë sepse nuk është pjesëtuar pasuria. 

 

✓ Subjekti i ka bashkëlidhur deklaratës:  

- Leje Legalizimit nr.****, datë 22.05.2015, për objektin Godinë banimi 4 kate, I jepet B. 

H.Seferi, adresa Komuna Gosë, Qarku Tiranë. Zk.****, nr. pasurie***/**/*, sip. 

ndërtimore 192.3.8m2 dhe sip. totale 781.7m2, nr. kate 4. 

- Testamentin nr.*** regjistri testamentar, dt.6.8.2013 Testatori B. Seferi  

- Proces verbal për çelje testament nr.****Rep, nr.**** Kol, dt. 28.11.2015, kërkues 

Pëllumb Seferi. 

- Çertifikatë vdekje, B. Seferi Njësia Administrative Gosë***, Zyra e Gjendjes Civile Gosë, 

datë 12.11.2015 (data e vdekjes 20.04.2014). 

 

Në komunikimin elektronik me subjektin e vlerësimit për verifikimin e të dhënave të Deklaratës 

së Pasurisë Veting, bazuar në nenin 4, pika 1, gërma “a”, nenin 25, pika 1, gërmat “a” dhe “c” dhe 

nenin 34, pika 2 të Ligjit 12/2018, i ndryshuar, është kërkuar dokumentacioni justifikues ligjor mbi 

pronësinë e godinës, periudhën e ndërtimit, shpenzimet e kryera dhe burimin e të ardhurave për 

përballimin e kostos së ndërtimit të godinës deri në legalizimin e saj.      

 

Fakte që kanë rezultuar gjatë hetimit administrativ;  

Subjekti i Vlerësimit Pëllumb Seferi, në përgjigje të pyetësorit nr.3, datë 21.02.2020, gjatë procesit 

të vlerësimit ka paraqitur shpjegime në protokoll, dokumentacionin ligjor justifikues shtesë të kësaj 

pasurie, të shoqëruar me dokumentet të administruara pranë Komisionit; 

- Shkresa nr.**** Prot., datë 19.02.2020, ASHK, Drejtoria Vendore Kavaj,  

- Shkresa nr.****Prot., datë 20.02.2017, Drejtoria e Aluiznit Kamëz-Vorë,  

- Vetëdeklarim për legalizim, 
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- Foto të godinës së banimit, 

- Certifikatë për vërtetim, pronësie në emër të Beshir Hamdi Seferi, 

- Harta regjistruese e regjistrimit, 

- Kartelë Pasurie e Paluajtshme, e tj.(bashkëlidhur dosjes personale) 

 

- Në lidhje me periudhën e ndërtimit dhe burimin e krijimit, subjekti i vlerësimit shpjegon se:-

“ Banesa ka qënë e palegalizuar si gjithë ndërtimet në pas vitit 1990. Deklaroj se banesa kati 

i parë ka filluar së ndërtuari në vitin 1994 dhe përfundoi në vitin 1995... Në fund të vitit 1997, 

babai vendosi të ndërtonte katin e II-të i cili përfundoi në mars të vitit 1998. Në fund të vitit 

2011, babai B.Seferi, vëllai B.Seferi dhe motra N.Seferi, vendosën të bëjnë shtesë duke 

ndërhyrë në projektin ekzistues. ... Me modifikimet e bëra në fund të vitit 2011, vetëm kati i 

parë është i banueshëm...Në lidhje me burimin e të ardhurave për përballimin e kostos së 

ndërtimit të godinës deri në legalizimin e saj, janë përballuar nga vëllai B.S. motra N.S. por 

dhe babai ka kontribuar me kursimet që ka patur ndër vite”. 

 

Subjekti i vlerësimit në përgjigje të Pyetësorit nr.3, ka paraqitur si burime financiare 

dokumentacionin; 

- Dokumentin e lëshuar nga Instituti Kombëtar i Sigurimeve Shoqërore, Itali, në emër të 

B.Seferi (vëllai) rezident në Itali, mbi të ardhurat nga punësimi i ligjshëm për periudhën 

1996-2019, sipas tabelës, në vlerën 489,703 (katërqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e 

shtatëqind e tre) Euro. 

- Dokumentin e lëshuar nga Instituti Kombëtar i Sigurimeve Shoqërore, Itali, në emër të 

N.Seferi, rezidente në Itali, ku konstatohen të ardhura nga punësimi i ligjshëm për 

periudhën 01.06.2002- 30.12.2019, ku shuma e të ardhurave nga punësimi, sipas tabelës,  

është 164,659.06 ( njëqind e gjashtëdhjetë e katër mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë e nëntë) 

Euro. 

- Subjekti deklaron se babai Beshir H.Seferi, ka patur llogari depozita bankare, nga 

kursimet familjare 

 

Për verifikimin e të dhënave të deklaratës së pasurisë së subjektit të vlerësimit dhe të personave të 

lidhur me të, duke qenë se subjekti nuk arriti të shteronte kërkesat e Komisionit në Pyetësorin nr. 

3, në mungesë të dokumentacionit ligjor justifikues për vlerën e investuar në ndërtimin e kësaj 

banese, Trupa e Vlerësimit, kërkoi dokumentacion ligjor provues shtesë, në lidhje me praktikën e 

legalizimit të kësaj godine. 

Subjekti i vlerësimit me shkresë nr **/***, datë 12.3.2020 dhe postë elektronike 12.03.2020, 

paraqet në Komision, shpjegime të shoqëruar me dokumentet; 

1. Praktika e regjistrimit të Lejes së Legalizimit, nga ASHK Kavajë,datë 10.03.2020, me 

Nr.prot **/*, ku konstatohet se subjekti i vlerësimit ka dorëzuar bashkëlidhur kësaj 

praktike ndër të tjera, planimetritë për pasurinë e sipërpërmendur, vërtetimin e pagesës së 

taksës së ndikimit në infrastrukturë, lëshuar nga Bashkia Rrogozhinë, një kopje e mandatit 

të arkëtimit për pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë, shoqëruar me dokumente 

plotësues, të administruara në dosje e subjektit.5 

                                                
5

Praktika e regjistrimit të Lejes së Legalizimit, nga ASHK Kavajë,datë 10.03.2020, me Nr.prot **/*, ku konstatohet se subjekti i vlerësimit ka 

dorëzuar bashkëlidhur kësaj praktike ndër të tjera planimetritë për pasurinë e sipërpërmendur, vërtetimin e pagesës së taksës së ndikimit në 

infrastrukturë, lëshuar nga Bashkia Rrogozhinë, një kopje e mandatit të arkëtimit për pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë të administruara 

në dosje si më poshtë;Vërtetim nr.**** Prot., datë 10.03.2020, Bashkia Rogozhinë, me anë të së cilës vërtetohet shlyerja e detyrimit të taksës së 

ndikijmit në infrastrukturë për objektin “Godinë 4 katëshe”;Mandat Arkëtimi nr. ***, datë 10.03.2020, për pagesën e kësaj takse;Kartela e 

Pasurisë së palujtshme  tokë arë 2150 m2 dhe truall 192.8 m2, në emër të trashgimtarëve ligjorë, bazuar në lejen e legalizimi t;Deklaratë Noteriale 
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2. Praktikën e Vetëdeklarimit për legalizim nga Agjencisë Shtetërore të Kadastrës (ASHK) 

Kamëz, shoqëruar me dokumente të administruara në dosje.6 

 

Në vijim të korespondencës elektronike, subjekti i vlerësimit, me shkresë nr **/***, datë 

20.05.2020 dhe postë elektronike, ndër të tjera shpjegon se: - “Edhe pse nuk është bërë ndarja e 

pronësisë, përballë noterit për të kryer procedurat ligjore, për arsyet që unë i kam deklaruar, me 

marrëveshje familjare kati i II-të, më është caktuar nga kryefamiljari në vitin 2000, këtë fakt e kam 

deklaruar edhe në vitin 2012, atë pretendoj si pjesë takuese dmth 1/4, me sipërfaqe 196.3 m2”. 

  

- Në lidhje me shpenzimet e kryera për ndërtimit e godinës subjekti i vlerësimit sqaron se;  

“Kosto financiare për ndërtimin e katit të I-rë, në vitin 1994, është përballuar nga babai, nga 

kursimet e punës së tij ndër vite, dhe të ardhurat e tjera janë nga puna e vëllait B.Seferi, gjatë 

viteve 1993 - 1994 në shtetin grek, ...Kosto financiare për ndërtimin e katit të 11-të, i cili përfundoi 

në mars të vitit 1998, është përballuar nga vëllai (B.Seferi), i cili ka punuar në shtetin italian, gjatë 

periudhës fundi i vitit 1994 - 1996, (të padeklaruara) ndërsa të ardhurat e tjera pas vitit 1996....Në 

lidhje me dy katet shtesë Ju deklaroj se: Kosto financiare është përballuar nga vëllai Bashkimi, 

motra Nadire, edhe babai Beshir Seferi, me kursimet e tij të grumbullura ndër vite.....”. 

 

Lidhur me shpenzimet e ndërtimit të banesës, subjekti i vlerësimit ka depozituar pranë Komisionit 

një vlerësim orientues të shpenzimeve të ndërtimit të hartuar nga ekpertët Sh.S.Bi. dhe V.S. Nasti, 

me profesion inxhinier ndërtimi të pajisur me license profesionale Nr. *<.****/*, duke 

bashkëlidhur dokumentet si më poshtë; 

- Relacion në lidhje me godinën 4 katëshe në pronësi të shtetasve: Z.Z.Seferi, B.B.Seferi, 

S.H.Seferi, S.B.Seferi, M.B.Seferi, P.B.Seferi. sipas certifikatës së pronësisë. Sipas relacionit 

si referencë cmimesh kanë shërbyer analizat e cmimeve të ndërtimit të viteteve 2008 dhe 2011. 

Në këto cmime nuk është përfshirë fitimi (e ardhura neto), shpenzimet suplementare si dhe 

tvsh-ja , pasi investitori në këtë rast është vetë familja. 

- Preventiv Nr.1,  ku janë pasqyruar në mënyrë të detajuar kosto e ndërtimit sipas zërave të 

punimeve, për ndërtimin e kësaj godine. 

- Foto me pamje të ndryshme të objektit. 

 

Bazuar në dokumentacionin e sipërcituar, vlera totale e godinës 4 kate, me sipërfaqe 781.7 m2 

është në 9,952,755 (nëntëmilion e nëntëqind e pesëdhjetë e dy mijë e shtatëqind e pesëdhjetë e 

pesë) lekë. Në këtë çmim nuk është përfshirë fitimi (e ardhura neto), shpenzimet suplementare si 

dhe tvsh-ja, me pretendimin sepse investitori në këtë rast është vetë familja. 

Me postë elektronike, datë 03.06.2020, paraqitet në Komision shpjegime të shoqëruar me 

dokumentin si vijon:   

                                                
Nr.**** Rep, *** Kol., datë 06.04.2017, e subjektit të vlerësimit;Gen Plan;Dëshmi Trashgimnie Testamentare, nr.**** Rep, ****Ko l., datë 

28.11.2015, në prani të noterit Seid Sedja;Kartelë e pasurisë së paluajtshme e pasurisë nr.***/** tokë arë 2150 m2 në emër  të 

trashgimtarëve;Çertifikatë familjare, Zyra e Gjendjes Civile Gosë, Bashkia Rogozhinë, datë 07.12.2015;Kartë identiteti e subjektit të 

vlerësimit;Harta treguese e regjistrimit;Shkresa nr.**** prot., datë 20.02.2017, Drejtoria e Aluiznit Kamëz-Vorë;Leje legalizimi e godinës 4 kate, 

nr. **** datë 22.05.2015, në emër  të z. B.Seferi (babai);Kartelë e pasurisë nr.228/86/1, Truall -192 m2, në emër të Beshir Hamdi Seferi 

(babai.);Dokument bankar, datë 04.10.2010, në vlerë 4,000 lekë,pagesë nga B.Seferi për legalizimin e banesës;Formulari i pagesës së tarifës së 

shërbimit për legalizim;Faturë për arkëtim, datë 04.03.2010 për tarifë shërbimi;Dokument bankar për pagesë tarife, datë 06.04.2017;Planimetria 

e 4 kateve të godinës së banimit.shoqëruar me inventarin e dosjes. 

 
6

Vetëdeklarim për legalizim;Certifikatë e përbërjes familjare;Certifikatë për vertetim pronësie datë 18.3.2005 tokë arë 2150 m2;Harta treguese e 

regjistrimit për nr. pasurie ***/**;Kartelë pasurie nr.228/86;Deklaratë Noteriale nr.2613 Rep, 1439 Kol e trashëgimlënësit Beshir 

Seferi;Procesverbal i verifikimit në teren i sipërfaqes së ndërtimit të godinës prej 781.7 m2;Gen Plan i kateve të godinës;Deklaratë personale e 

trashëgimlënësit Beshir Seferi;Gen plan i godinës;Leje Legalizimit nr.**** datë 22.05.2015, për objektin Godinë banimi 4 kate, I jepet Beshir 

Hamdi Seferi, adresa Komuna Gosë, Qarku Tiranë. Zk.1815,Nr. pasurie ***/**/*, sip. ndërtimore 192.3.8m2 dhe sip. totale 781.7m2, nr. kate 4 
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- Letër e familjarëve të subjektit, me nr. Rep. ****, datë 20.11.2020, dorëzuar në KJV, me 

nr.**/*** Prot. datë 20.11.2020, në lidhje me këtë pronë dhe konkretisht, e nënshkruar nga 

nëna, Z.Z.Seferi, vëllai B.B.Sefetri dhe motra N.B.Seferi, dërguar Komisionit të Jashtëm të 

Vlerësimit, me postë elektronike datë 03.06.2020,  ku ndër të tjera theksohet se: -“ndërtesa në 

fshatin Gosë e Vogël – Kavajë që në fillim ka qënë 2 katëshe-model elbasani e cila ka filluar 

së ndërtuari në vitin1994 dhe ka mbaruar në mars të vitit 1998,...Në vitin 2011, janë kryer 

modifikimet shtesë katesh mbi ndërtesën aktuale 2 katëshe. Aktualisht ndërtesa është e 

papërfunduar, i banueshëm është kati i parë. Pjesa takuese e shtetasit Pëllumb Seferi në 

ndërtesën 4 katëshe është kati i II-të me sip. 196.3 m2...e tj. 

 

Subjekti i vlerësimit me postë elektronike datë 22.9.2020 dhe zyrtarisht me nr.**/***, datë 

22.9.2020, paraqet në Komision shpjegime të shoqëruar me dokumentin si vijon:   

- Deklaratë Noteriale, Nr. ****Rep.,***.Kol, datë 19.09.2020, e deklarueses, Z.Seferi, (nëna) 

e subjektit, e cila ka deklaruar ndër të tjera se:- “në lidhje me ndërtesën në fshatin Gosë e 

Vogël — Kavajë, që fillimisht ka qenë 2 katëshe - model Elbasani, ndërtim i së cilës ka filluar 

në vitin 1994 dhe ka mbaruar në mars të vitit 1998....Aktualisht është godinë banimi 4 

katëshe....Pavarësisht se ndërtesa është e ndarë në kate, që posedohen nga secili anëtar i 

familjes sipas zotërimit të rënë dakord bashkërisht, ndarja ligjore e pasurisë nuk është bërë 

sepse jo të gjithë pjesëtarët kanë qenë prezent në Shqipëri në të njëjtën kohë....Nga ana ime 

dhe të gjithë antarët e familjes, dihet që pjesa takuese e djalit tim. Pëllumb Beshir Seferi, 

është kati i dytë” 

 

Komisioni, bazuar në: deklarimet e subjektit të vlerësimit në “Deklaratën e Pasurisë për procesin 

kalimtar, Vetting”, deklaratave periodike të administruara nga ILDKPKI-ja, provat shkresore të 

administruara nga Komisioni, shpjegimeve dhe provat të dërguara nga subjekti i vlerësimit dhe 

familjarët gjatë hetimit administrativ, konstaton se: 

 

- Në lidhje me këtë pronë, rezulton se në deklaratën “Vetting” të vitit 2018, subjekti i vlerësimit 

ka deklaruar se disponon godinë banimi 4 katëshe me sipërfaqe 781.7 m2, Zona Kadastrale 

****. Numri i Pasurisë ***/**, Adresa: Njësia Administrative Gosë. Bashkia Rrogozhinë. 

Z.V.R.P.P. Kavajë, në bashkëpronësi me pjestarë të familjes, me pasuri të përbashkët me 

subjektin. 

 

- ASHK, Drejtoria Vendore Kamëz – Vorë, me shkresë nr.***prot., datë 28.02.2020, informon 

Komisionin se nga verifikimi i kryer në lidhje me këtë pronë rezulton; 

a) Leja e Legalizimit nr.****, datë 22.05.2015, për objektin godinë banimi 4-kate, në 

emër të trashgimlënësit Beshir Hamdi Seferi, (babai) adresa Komuna Gosë, Qarku 

Tiranë. Zk. **** Nr. pasurie ***/**/*, sip. ndërtimore 192.8m2 dhe sip. totale 

781.7m2, me n4 kate.  

b) Planimetritë e godinës për sejcilin kat.  

 

- ASHK, Drejtoria Vendore Kamëz – Vorë, me shkresë nr. *** prot., datë 14.4.2020, informon 

Komisionin se nga verifikimi i kryer në lidhje me dosjen e legalizimit dhe dosjen e regjistrimit 

për regjistrimin e Lejes së Legalizimit nr.****, datë 22.05.2015, në favor të B.H.Seferi, 

rezulton se kjo pasuri ndodhet në Gosë –Kavajë, duke bërë të ditur se dosja administrohet 

pranë ASHK Vendore Kavajë. 
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- ASHK, Drejtoria Vendore Kamëz – Vorë, me shkresë nr. *** prot., datë 19.05.2020, 

informon Komisionin në lidhje me këtë pronë, se nga verifikimi dhe kontrolli i kryer në arkivë 

në dosjen përkatëse të legalizimit rezulton në mungesë Formulari i taksës së ndikimit të 

infrastrukturës dhe fatura e pagesës së taksës së sipërcituar. Në këto kushte, kanë përcjellë 

vetëm Formularin e Vetëdeklarimit. 

 

- Formulari për Vetëdeklarim për Legalizim datë 23.03.2005, në parcelën ***/** konfirmon 

nga trashëgimlënësi, ndërtimin e  godinës së banimit, dy kate  e para me vit ndërtimi 

03.09.1992. 

 

- Enti Kombëtar I Banesave, Drejtoria Teknike, me shkresë nr.*** Prot., datë 27.05.2020, 

informon Komisionin se nuk disponon informacion mbi koston mesatare të ndërtimit të 

banesave për vitet 1991 dhe 1992, pasi si institucion është krijuar me VKM nr.198, datë 

04.05.1993 “Për krijimin e Entit Kombëtrar të Banesave”. 

 

- Agjensia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Kavajë, me shkresë nr. *** prot., datë 

19.08.2020, “Dërgim dokumentacioni” në lidhje me këtë pronë, dërgon bashkëlidhur kopje 

të praktikës së regjistrimit të lejes së legalizimit në favor të z. B.H. Seferi, Lejen e 

Legalizimit, duke konfirmuar se Formulari i pagesës së taksës së ndërtimit në infrastrukturë 

nuk disponohet nga ky institucion. 

 

- Noter, S.S, Dega Vendore Kavajë me shkresë nr.ekstra, datë 17.09.2019, informon 

Komisionin se subjekti i vlerësimit, ka kryer veprime noteriale në lidhje me Dëshmi 

Trashëgimnie Testamentare të lënë nga babai,  Beshir H.Seferi. 

 

- Komisioni administroi kopje të Testamentit nr.***, të Regjistrit Testamentar, datë 

06.08.2013 dhe Kopje e Dëshimsë së Trashgimisë Testamentare, datë 28.11.2015, 

nr.****Rep, **** Kol, në prani të noterit S.S. 

 

- Nga hetimi administrativ i kryer nga Komisioni, rezulton se për legalizimin e kësaj godine 

janë shlyer të gjitha detyrimet tarifore të shërbimit, nga trashëgimlënësi dhe pjesëtarët e 

tjerë të familjes të cilët janë bashkëpronarë në këtë pasuri.  

 

- Kjo pasuri vjen nga regjistrimi i Lejes së Legalizimitnr.*****, datë 22.05.2015, regjistruar 

mbi bazën e aplikimit që ka bërë trashëgimlënësi (Babai) B.H.Seferi. Dokumentacioni për 

legalizim është paraqitur pranë ALUIZNIT, në vitin 2005 nga babai i subjektit të vlerësimit 

z. B.Seferi. 

 

- Godina e banimit 4 katëshe me sipërfaqe 781.7 m2, është ndërtuar në truallin në pronësi të 

familjes sipas Çertifikatës Vërtetim Pronësi nr.****, lëshuar nga Zyra e Regjistrimit të 

Pasurisë së Palujtshme ZVRPP Kavajë, me bashkëpronarë : Z.Z.Seferi, B.B.Seferi, 

S.H.Seferi, S.B.Seferi, M.B.Seferi, P.B.Seferi. Pjesa takuese e subjektit të vlerësimit sipas 

kësaj certifikate është 1/12 të truallit të kësaj prone.  

 

- Pasuria godinë banimi 4 katëshe me sipërfaqe 781.7 m2. Zona Kadastrale ****., bazuar në 

Çertifikatën e Pronësisë, është e pandarë ndërmjet bashkëpronarëve, pasi me çeljen e 
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testamentit nr. *** i Regjistrit Testamentar, lënë nga shtetasi Beshir H. Seferi, nuk është 

bërë përpjestimi në natyrë i pasurisë.  

 

- Me marrëveshje familjare sipas shpjegimeve të subjektit dhe të familjarëve të tij, ndarja e 

pasurisë i takojnë; Kati i I-rë Z.Seferi, Nëna,  kati i II-të, subjekti i vlerësimit Pëllunb Seferi, 

Kati III-të B.Seferi, vëllai bashkë me familjarët e tij dhe Kati i IV-të i takon motrës N. Seferi. 

 

- Në lidhje me burimin e krijimit dhe me mundësinë financiare, të babait, z.Beshir Seferi; 

- OTP Banka me shkresë nr.Prot. ***, datë 06.06.2020, informon Komisionin se kryefamiljari, 

z. B. Seferi, ka patur pranë kësaj banke; 

➢ Llogarri mbështetëse depozitë në monedhën lekë, mbyllur më datë 02.12.2010. 

➢ Llogarri mbështetëse depozitë, bashkëemërore me znj. Z.Seferi në monedhën lekë, 

hapur në datë 05.08.2010. 

- Raiffeisen Bank me shkresë nr. *** Prot., datë 12.06.2020, informon Komisionin se z. 

B.Seferi ka qënë klient pranë kësaj banke me numër ***, i cili aktualisht është i mbyllur.  

- Banka Kombëtare Tregëtare, me shkresë nr.*** datë 19.06.2020, informon Komisionin se se 

z. B. Seferi ka patur pranë kësaj banke një llogarri e cila rezulton që nga data 06.07.2009. Me 

shkresë nr.***/* Prot., datë 05.09.2020, BKT, konfirmon mbylljen e llogarisë depozitë me 

tërheqjen e depozitës në lekë. 

 

-    Në lidhje me periudhën, fillimin dhe përfundimin e ndërtimit të godinës në Deklaratën Veting 

subjekti deklaron, Godina 4-katëshe është ndërtuar ndër vite, duke filluar nga viti 1994 e në 

vazhdim. Pjesa në zotërim; Godina është e pandarë sepse nuk është pjesëtuar pasuria. 

 

- Në mungesë të informacionit nga trashëgimlënësi mbi vlerën e investuar, subjekti i vlerësimit 

ka paraqitur vlerë orientuese të ndërtimit të godinës, të vlerësuar ne ekspertë të licensuar në 

vlerën 9,952,755 ( nëntëmilion e nëntëqind e pesëdhjetë e dy mijë e shtatëqind e pesëdhjetë e 

pesë) lekë.  

- Sipas relacionit në çmimet referencë të ndërtimit nuk janë përfshirë fitimi (e ardhura neto), 

shpenzimet suplementare si dhe tvsh-ja , pasi investitori në këtë rast është vetë familja. 

 

- Për sa më sipër, bazuar në dokumentacionin e administruar, trupa e Vlerësimit përllogariti 

vlerën e godinës 4 kate, bazuar në periudhën e deklaruar nga subjekti si dhe në kostot për 

sipërfaqe ndërtimi publikuar në udhëzimet e EKB-së, për vitet 1995, 1997 dhe 2011.  

(shif tabelën)  

 

  
 

- Vlera e përllogaritur e godinës sipas periudhës së deklaruar nga subjekti dhe familjarët e tij, 

bazuar në kostot mesatare për sipërfaqe të ndërtimit, publikuar në udhëzimet e EKB, është 

afërsisht në vlerën 17,025,924 lekë. 

 

Përshkrim Sipërfaqe 
Çmimi për njësi 

sip. ndërtimi 
Vlerë totale 

1995 196.3 13,851 2,718,951

1997 196.3 13,985 2,745,256

2011 389.1 29,714 11,561,717

TOTAL 781.7  17,025,924
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- Trupa vlerësuese, pasi shqyrtoi dhe analizoi provat e administruara nga subjekti i vlerësimit, 

administroi përgjigjen e vënë në dispozicion nga Agjencisë Shtetërore të Kadastrës (ASHK) 

Kamëz, në lidhje me këtë pronë. 

Në dokumentacionin Formulari për Vetëdeklarim për Legalizim datë 23.03.2005, në parcelën 

***/**, ndërtimin e nje godine banimi ne dy kate, me vit ndërtimi 23.09.1992, me deklarues 

shtetasin Beshir H.Seferi. Sipas këtij formulari, viti i ndërtimit është data 23.09.1992 dhe 

funksioni i objektit është shënuar godine banimi ne dy kate, në parcelën ***/**. 

 

- Enti Kombëtar i Banesave, Drejtoria Teknike, me shkresë nr.*** Prot., datë 27.05.2020,  

konfirmon se nuk disponon informacion mbi koston mesatare të ndërtimit të banesave për 

vitet 1991 dhe 1992, pasi si institucion është krijuar me VKM nr.198, datë 04.05.1993 “Për 

krijimin e Entit Kombëtrar të Banesave”. 

 

- Komision, bazuar në dokumentacionin e administruar, në mungesë të informacionit ligjor mbi 

vlerën e investuar, përllogariti vlerën e godinës 4 kate, bazuar në vetdeklarimin e 

trashëgimlënësit Beshir Seferi dhe në kostot për sipërfaqe ndërtimi publikuar në udhëzimet e 

EKB-së, për vitet 1995 dhe 2011.  

 

 
 

- Vlera e përllogaritur e godinës sipas periudhës së vetdeklaruar nga trashëgimlënësi, bazuar 

në kostot mesatare për sipërfaqe të ndërtimit,publikuar në udhëzimet e EKB, është afërsisht, 

në vlerën 16,999,620 lekë. 

 

- Trupa vlerësuese, kreu analizën e treguesve financiarë për periudhën 31.05.1996 - 31.12.2011, 

për të evidentuar mundësinë financiarë të z. B.Seferi., i cili ka kontribuar në ndërtimin e 

godinës, nga ku rezultoi se ; shtetasi, B.Seferi në fund të vitit 2011, ka patur burime financiare 

të ligjshme me një balancë kursimi në vlerën 12,907,592 lekë, për të mundësuar dhe 

kontribuar në ndërtimin e godinës. 

 

- Trupa vlerësuese, kreu analizën e treguesve financiarë për periudhën 01.06.2002 - 31.12.2011, 

për të evidentuar mundësinë financiarë të znj. N.Seferi, në lidhje me kontributin e dhënë, në 

ndërtimin e godinës, nga ku rezultoi se se znj. N. Seferi, në fund të vitit 2011, ka patur burime 

financiare të ligjshme me një balancë pozitive në vlerën 2,791,091 lekë, për të  kontribuar në 

ndërtimin e godinës 4-kate 

- Nga faktet e analizuara më lart, bazuar në ligjin nr. 12/2018, datë 5.6.2018 “Për Vlerësimin 

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

të Brednshme dhe Ankesat”, i ndryshuar, trupa vlerësuese, kreu analizën financiare për këtë 

investim të kryer për ndërtimin e godinës 4-katëshe. 

 

Përshkrim Sipërfaqe m2
Kosto për njësi sip. 

ndërtimi 
Vlerë totale 

Kati i parë dhe Kati i dytë 392.6 13,851 5,437,903

Kati I tretë dhe I katërt 389.1 29,714 11,561,717

TOTAL 781.7  16,999,620
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Në lidhje me burimin e krijimit të kursimeve familjare, nga analiza financiare rezultoi se  ndërtimi 

i godinës së banimit 4 katëshe me sipërfaqe 781.7 m2,  me adresë: Njësia Administrative Gosë. 

Bashkia Rrogozhinë, është mbështetur në mundësi financiare nga burime të ligjshme. 

 

Gjatë hetimit administrativ Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurisë dhe 

Konfliktit të Interesave (IDKPKI), në zbatim të nenit 34/1 të ligjit 12/2018, i ndryshuar, ka 

depozituar pranë Komisionit formularët e deklarimit të pasurisë të subjektit të vlerësimit, i cili 

rezulton të ketë qënë subjekt deklarimi në ILDKPKI për vitet, 2012, 2013, 2018, në zbatim të ligjit 

nr.9049, datë 10.04.2003, "Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të 

të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë", të ndryshuar, dhe të ligjit nr. 9367, datë 10.04.2005, 

"Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike", të ndryshuar.  

 

Në Deklaratën Para Fillimit të Detyrës (DPF), dorëzuar më datë 22.10.2012, Subjekti ka mbajtur 

detyrën e Drejtorit të Drejtorisë së Policisë të Qarkut Kukës, ku ka deklaruar ndër të tjera edhe: - 

“Shtëpi banimi me sipërfaqe me sipërfaqe 200 m2, në fshatin Gosë e Vogël - Kavajë, me burim 

krijimi trashëgimni familjare, pjesa në zotërim 100%.” 

Komisionikonstaton se në Deklaratën e Pasurisë Veting, kjo pasurinuk paraqitet nga ana e subjektit 

të vlerësimit Pëllumb Seferi. Nisur nga ky fakt, subjektit të vlerësimit ju kërkua ; 

- Të shpjegojë arësyen e mosdeklarimit në Deklarataën e Pasurisë Veting të kësaj pasurie. 

- Të paraqesë dokumentacion justifikues dhe burimin e krijimit në lidhje me përfitimin e shtëpisë 

së banimit, vërtetim hipotekor dhe gjendjen aktuale të pasurisë (foto).  

 

Subjekti i vlerësimit, Pëllumb Seferi në përgjigje të barrës së provës, gjatë procesit të vlerësimit 

ka dhënë shpjegimet shoqëruar me dokumente.7 

 

Komisioni bazuar në: provat shkresore të administruara, shpjegimeve dhe provat të dërguara nga 

subjekti i vlerësimit gjatë procesit të hetimit kryesisht, konstaton se; 

- Sipas dokumentacionit për legalizim, pasuria godinë banimi 4 katëshe dhe kartelës  të kësaj 

pasurie, me sipërfaqe 781.7 m2. Zona Kadastrale ****. Numri I Pasurisë ***/** Adresa: 

Njësia Administrative Gosë. Bashkia Rrogozhinë. Z.V.R.P.P. Kavajë,  ka figuruar e regjistruar 

në emër të shtetasit Beshir Hamdi Seferi (trashëgimlënësi). 

                                                
7 Subjekti i vlerësimit shpjegon se; -Në datën 23.09.2012, në momentin e emërimit në detyrë si Drejtor i Policisë së Qarkut Kukës, kan deklaruar 

shtëpi banimi me dy kate (model Elbasani) me sipërfaqe me sipërfaqe 200 m2, në fshatin Gosë e Vogël - Kavajë, me burim krijimi trashëgimni 

familjare, e pa legalizuar dhe certifikata e pronësisë së tokës ka qënë në emër të kryefamiljarit. Ka qënë një ndarje me marrëveshje familjare 

(verbale)  ku prindërit (Beshir- Zaje Seferi dhe vëllai i vogël Bashkim Seferi, kishin si pjesë takuese katin e parë të banesës, kontrata OSSHE- 

Nr.DU1F040041028874. Ndërsa unë Pëllumb Seferi dhe motra Nadire Seferi (e divorcuar na është caktuar si pjesë takuese kati i dytë i banesës. 

... Subjekti i vlerësimit ka paraqitur Foto me pamje nga ndërtesa  dy katëshe, ku ndër të tjera i shpjegon se : -“ky është kati i dytë që unë kam 

deklaruar pranë ILDKPKI , në vitin 2012 si shtëpi banimi me sipërfaqe 200 m2, por që realisht është 196.3 m2, në fshatin Gosë  e Vogël – Kavajë, 

me burim krijimi trashëgimni familjare, të palegalizuar....Për të kuptuar kronologjinë në fund të vitit 2011, babai, Beshir Seferi, vëllai Bashkim 

Seferi dhe motra Nadire Seferi vendosën të bëjnë shtesë, duke ndërhyrë në projektin ekzistues. Mbyllje të hapësirës përpara dhe duke futuur shkallët 

brenda, të shoqëruar me foto të ndërtesës së banimit nga dy kate e  në 4-kate”. 

 

1 PASURI  (Godinë Banimi ****kate) 16,999,620                  

Godinë banimi 4-kate

2 Burime të krijimit 18,018,771                  

a Beshir Seferi (trashëgimlënësi) të ardhura në depozitë kursimi 2,320,088                     

b Bashkim Seferi (te ardhura të deklaruara nga punësimi  në Itali) 12,907,592                  

c Nadire Seferi (të ardhuratë deklaruara  nga punësimi në Itali) 2,791,091                     

3 BALANCA 1,019,151                     
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- Në Certifikatën për Vërtetim Pronësie nr.**** dhe Kartelës së Pasurisë së Paluajtshme, lëshuar 

nga Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Kavajë, konstatohet se nga 

pronësia Arë + truall gjithsej 2150 m2, figuron 192.8 m2, pasuri truall në zonën kadastrale 

nr.****, nr. pasurie ***/**, vol. *, faqe **. 

 

- Komsisioni administroi Lejen e Legalizimitnr.****, datë 22.05.2015, të godinës 4 kate, 

regjistruar mbi bazën e aplikimit që ka bërë trashëgimlënësi (Babai) Beshir H. Seferi. 

Dokumentacioni për legalizim është paraqitur pranë ALUIZNIT në vitin 2005, nga babai i 

subjektit të vlerësimit z. Beshir Seferi, mbështetur në vetdeklarimin për legalizim të godinës 

dy katëshe. 

 

- Mbështetur në përgjigjen e vënë në dispozicion nga Agjencia Shtetërore të Kadastrës (ASHK) 

Kamëz -Vorë, me shkresë nr. ****/* prot., datë 19.05.2020, në lidhje me regjistrimin e 

pasurisë godinë banimi me 4 kate, Komisioni konstaton se në dokumentin, Formulari për 

Vetëdeklarim për Legalizim të kësaj pasurie, datë 23.03.2005, në parcelën ***/** deklaruesi, 

trashëgimlënës B.Seferi deklaron, godine banimi ne dy kate, të ndërtuar në vitin 1992. 

 

- Sipas shpjegimeve me shkrim nga Subjekti i Vlerësimit, konstatohet se Kryefamiljari. B. 

Seferi, (trashëgimlënësi) vëllai B.Seferi dhe motra N.Seferi vendosën të bëjnë shtesë, duke 

ndërhyrë në projektin ekzistues. Mbyllje të hapësirës përpara dhe duke futur shkallët brenda, 

të shoqëruar me foto të ndërtesës së banimit nga dy kate dhe aktualisht godina është në 4-kate, 

me sipërfaqe 781 m2, e cila është e ndërtuar në truallin në pronësi të familjes sipas Certifikatës 

Vërtetim Pronësi nr.****, lëshuar nga Zyra e Regjistrimit të Pasurisë së Palujtshme ZVRPP 

Kavajë, zona kadastrale nr.****, numër pasurie ***/**, e cila është trajtuar sa më sipër. 

 

- Në Relacionin shoqërues të  vlerësimit orientues mbi shpenzimet (koston) e ndërtimit të kësaj 

godine nga ekspertët, inxhinierë ndërtimi, konstatohet se në vitin 2011, kanë filluar punimet 

për 2 kate shtesë, duke ndërhyrë në projektin ekzistues (godinë dy katëshe - model elbasani), 

me mbylljen e (verandës) hapësirës përpara dhe anash, shkallë të reja të futura brenda, me 

hyrje kryesore anash të ndarë nga kati përdhe.  Ky relacion shoqërohet me fotot e 

rikonstruksionit të godinës. 

 

Trupa e Vlerësimit, bazuar bazuar në shpjegimet dhe provat e depozituara nga subjekti i vlerësimit 

gjatë procesit të hetimit në përgjigje të barrës së provës të administruar nga Komisioni, dhe ato 

të administruara gjatë hetimit administrativ konstaton se, godina me kate, me burim krijimi 

trashëgimni familjare, është ristrukturuar me dy kate shtesë, e ndërtuar në truallin në pronësi të 

familjes sipas Certifikatës Vërtetim Pronësi nr.****, lëshuar nga Zyra e Regjistrimit të Pasurisë 

së Palujtshme ZVRPP Kavajë, zona kadastrale nr.****, numër pasurie ***/**, e lëshuar më datë 

23.10.2017. 

Subjekti i vlerësimit në Deklaratën Veting, duhet të sqaronte se godina e banimit, 4 katëshe me 

sipërfaqe 781.7 m2, ishte krijuar nga ristrukturimi i godinës ekzistuese dykatëshe, të deklaruar në 

(DPF), në vitin 2012.  

 

5. Truall me sipërfaqe 300 m2, Zona Kadastrale ****. numëri i pasurisë ***/*/*. Adresa: Njësia 

Administrative Gosë. Bashkia Rrogozhinë Z.V.R.P.P. Kavajë. 
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Prona e trashëguar me Testamentin Nr.***, datë 06.08.2013, në Kavajë dhe Dëshmi Trashëgimie 

Testamentare, datë 28.11.2015, nr.**** Rep ****Kol. Pjesëtarët në çertifikatën e pronësisë janë: 

Z. Seferi, B.Seferi, S.Seferi, S.Seferi, M.Seferi, P.Seferi.  

Pasuria/trualli nuk është vlerësuar.  

Pjesa në zotërim: godina është e shkatëruar, trualli është i pandarë sepse nuk është pjesëtuar 

pasuria.  

 

Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për vërtetimin e faktit të deklaruar gjatë hetimit 

administrativ, subjektit të vlerësimit i është kërkuar të japë shpjegime si dhe dokumentacion 

justifikues ligjor në lidhje me blerjen e kësaj prone, si kontribut i subjektit dhe anëtarëve të familjes 

se tij, sipas deklarimit në deklaratën “Vetting” 2018. 

Subjekti i Vlerësimit Pëllumb Seferi, në përgjigje të barrës së provës, gjatë procesit të vlerëimit në 

përgjigje të Pyetësorit nr.2, ka paraqitur shpjegime në protokoll, të shoqëruar me dokumente.8 

 

- Subjekti i vlerësimit më datë 09.03.2020, në shpjegimet në lidhje me këtë pasuri thekson 

se; -me hapjen  e Testamentit nr.*** i Regjistrit Testamentar, lënë nga shtetasi B.H.Seferi, 

para noterit S. S., mbështetur në Dëshminë e Trashëgimnisë Testamentare, datë 

28.11.2015, rezulton se testori kishte caktuar si trashëgimtar testamentar dy djemtë 

Pëllumb dhe Bashkim Seferi. Certifikata e pronësisë ka qënë në emër të Kryefamiljarit.  

 

Fakte që kanë rezultuar gjatë hetimit administrativ;  

- Trupa e Vlerësimit administroi korespondencën shkresore me ASHK/Drejtoria Vendore 

Kavajë, ku konstatohet se; 

- Me shkresënr. *** prot., dt. 29.07.2019,Pasuria nr. ***/*/* e llojit “Truall”, me sipërfaqe 

300 m2, në Zonën Kadastrale ****, Gosë e Vogël, me bashkëpronarë,Z. Seferi, B.Seferi, 

S.Seferi, S.Seferi, M.Seferi, P.Seferi., të shoqëruar me Kartelë e Pasurinë së Paluajtshme 

Nr. ***/*/*. 

 

- Me shkresë nr, nr.***prot., datë 21.02.2020, konfirmohet se nga verifikimet në sistemin e 

pasurive dhe në sistemin e arkivës dixhitale të kësaj zyre rezulton pasuri të regjistruara në 

emër të shtetasit Pëllumb Beshir Seferi dhe të pjesëtarëve të familjes pasuri e paluajtshme 

Nr. ***/*/*, e llojit “Truall” me sipërfaqe 300 m2 në Zonën Kadastrale ****, Gosë e 

Vogël, me bashkëpronarë Z. Seferi, B.Seferi, S.Seferi, S.Seferi, M.Seferi, P.Seferi. 

 

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

ato të administruara gjatë hetimit administrativ konstaton se Pasuria nr. ***/*/*, e llojit 

“Truall”, me sipërfaqe 300 m2, në Zonën Kadastrale ****, Gosë e Vogël, me 

bashkëpronarë Pëllumb Beshir dhe familjarët, nuk është vlerësuar. 

 

- Bazuar në Çertifikatë për Vërtetim Pronësie (dublikatë) nr.****, datë 23.10.2017, pjesa 

takuese e subjektit të vlerësimit është 1/12 e kësaj prone. 

                                                
8

Foto e truallit me sipërfaqe 300 m2, (shtëpi e vjetër, e braktisur nga viti 1995), zona kadastrale nr.**** numëri i pasurisë ***/*/*. Adresa: Njësia 

Administrative Gosë, Bashkia Rogozhinë, ZVRPP Kavajë; Kopje të Testamentit nr.***, të Regjistrit Testamentar, të shtetasit Beshir Hamdi 

Seferi, datë 06.08.2013, në prani të noterit Seid Sedja; Kopje e Dëshmisë së Trashgimisë Testamentare, datëv 28.11.2015, nr.**** Rep, ****, 

Kol, në prani të noterit S.S.; Çertifikatë për vërtetim pronësie nr.****, lëshuar nga Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Palujtshme Kavajë. Lloji i 

pasurisë, Truall (shtëpi e vjetër) zona kadastrale nr.****, nr. pasurie ***/*/*1, sipërfaqa 300 m2, lëshuar më datë 23.10.2017.Bashkëpronarë në 

çertifikatën e pronësisë janë: Z. Seferi, B.Seferi, S.Seferi, S.Seferi, M.Seferi, P.Seferi. Pjesa takuese e subjektit të vlerësimit është 1/12 e kësaj 

prone; 
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Në përfundim të hetimit, Trupa e Vlerësimit konstaton se Subjekti ka pasuri të ligjshme, të përfituar 

sipas Testamentit nr.*** i Regjistrit Testamentar, lënë nga shtetasi Beshir Hamdi Seferi 

(babai)dhe Dëshmisë së Trashgimisë Testamentare. 

 

5. Llogaria rrjedhëse (paga), në Tirana Bank, gjendje datë 30.04.2018, është 10,204.62 lekë. 

Pjesa në zotërim 100%. 

. 

Fakte që kanë rezultuar gjatë hetimit administrativ;  

- Tirana Bank, me shkresën nr.*** prot, dt.12.7.2019, konfirmon se Pëllumb Beshir Seferi 

është klient i bankës me llogari page gjendje në datë 30.04.2018, është 10.204,62 lekë. 

Pjesa në zotërim 100%. 

 

Në lidhje me përputhshmërinë e deklarimit nga dokumentacioni i administruar Komisioni  arrin 

në konkluzionin se për këtë aset: 

- Përputhet deklarimi i subjektit me dokumentacionin e dorëzuar, me përgjigjet e Tirana 

Bank. 

 

DEKLARIMI I TË ARDHURAVENGA ANGAZHIME DHE VEPRIMTARI PRIVATE 

DHE /OSE PUBLIKE TË SUBJEKTIT PËLLUMB SEFERI 

 

Subjekti i vlerësimit në Deklaratën Veting ka deklaruar të ardhura nga punësimi në vite në 

vlerën në vlerën 20,576,082lekë. 

 

Në lidhje me të ardhurat e deklaruara  – Subjekti i vlerësimit, Pëllumb Seferi  në përgjigje të barrës 

së provës, gjatë procesit ka paraqitur shpjegime në protokoll, duke sjellë dokumentacionin 

justifikues të të ardhurave tërealizuaranga institucionet përkatëse, shoqëruar me dokumentet 

shoqëruese.9 

   

Trupa e Vlerësimit bazuar në deklaratën e pasurisë, provat shkresore të administruara, dhe provat 

të dërguara nga subjekti i vlerësimit gjatë procesit të hetimit, konstaton se, 

- Trupa e Vlerësimit, administroi dokumentacionin e mbërritur nga institucionet 

punëdhënëse të subjektit, Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë, Fondacioni Shoqëria e 

Hapur për Shqipërinë,Ministria e Brendshme, Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së 

Shtetit dhe Drejtoria Vendore e Policisë Kukës, nga ku konfirmohet punësimi i z. Pëllumb 

Seferi nga data 16.06.1998, e në vijim si dhe të ardhurat neto nga paga dhe shpërblime 

                                                
9

Vërtetim nr.**/*, lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë, datë 09.08.2019, për të ardhurat e subjektit të vlerësimit Pëllumb Beshir Seferi, 

për periudhën 16.6.1998 deri më 16.12.1999.Vërtetim lëshuar nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, datë 18.04.2018, për të ardhurat 

e Z. Pëllumb Beshir Seferi, si përfitues i Programit Felloëship për Pushtetin Qëndror, për periudhën maj 1999 – prill 2002; Vërtetim për bazën e 

Vlerësueshme, lëshuar nga Ministria e Brendshme, Nr.87/1 Prot, datë 13.08.2019, për periudhjën Shkurt 2000- Qershor 2001; Vërtetim për bazën 

e Vlerësueshme dhe pagën neto mesatare, lëshuar Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtretit, datë 11.11.2019, për z. Pëllumb Beshir Seferi, 

për peridhën korrik 2001- dhjetor 2005; Vërtetim për bazën e vlerësueshme dhe pagën neto mesatare, lëshuar Drejtoria e Përgjithshme e Policisë 

së Shtretit, datë 11.11.2019, për z. Pëllumb Beshir Seferi, për peridhën janar 2006 – dhjetor 2010; Vërtetim për bazën e vlerësueshme dhe pagën 

neto mesatare, lëshuar Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, datë 11.11.2019, për z. Pëllumb Beshir Seferi, për peridhën janar 2011 – 

dhjetor 2015;Vërtetim për periudhën shtator 2012 - tetor 2013, e lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Kukës, për të ardhurat financiare nga 

paga neto, ku për vitin 2012 (shtator-dhjetor) dhe për vitin 2013 (janar - tetor).Vërtetim për bazën e vlerësueshme dhe pagën neto mesatare, lëshuar 

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtretit, datë 11.11.2019, për z. Pëllumb Beshir Seferi, për peridhën janar 2016 – tetor 2019; Gjithsej të 

ardhura për periudhën 16.6.1998 deri më 30.04.2018, janë në vlerë totale 16,915,013 lekë. 
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pasqyruar në tabelat respektive të analizave financiare. Për periudhën 16.06.1998- Prill 

2005, rezulton se të ardhurat neto nga paga, janë në vlerën 3,464,843 lekë. 

Trupa e Vlerësimit administroi, dokumentacionin/prova të reja, depozituar nga subjekti, 

datë 19.11.2020, në lidhje me të ardhurat nga shpërblimet, të cilat sollën rivlerësim në të 

ardhurat e realizuara nga subjekti nga shpërblimet në vlerën neto prej 136,079 lekë.  

 

- Trupa e Vlerësimit administroi dokumentacionin e mbërritur nga Raiffeisen Bank, me 

shkresë nr.***/*, Prot.,datë 09.07.2019, e hapur në datë 05.04.2005 dhe mbyllur në vitin 

2011, ku rezulton në emër Pëllumb Beshir Seferi, llogari page me kreditim nga periudha 

maj 2005 deri 31 dhjetor 2010. Nga analiza rezulton se levizjet në llogari janë kreditim 

page dhe shpërblime, me vlerë totale, në masën: 5,485,439 lekë. 

 

- Trupa e Vlerësimit administroi dokumentacionin nga Tirana Bank, me shkresën nr.*** 

prot, datë.12.7.2019, ku rezulton në emër Pëllumb Beshir Seferi, llogari page me kreditim 

nga periudha janar 2011e në vazhdim. Nga analiza e të ardhurave të kredituara për paga 

për periudhën janar 2011-prill 2018, rezulton se levizjet në llogari kreditim page dhe 

shpërblime, janë me vlerë totale, në masën: 7,773,296 lekë. 

- Trupa e Vlerësimit, procedoi me analizën financiare të të ardhurave neto për periudhën 

16.06.1998– 30.04.2018, nga ku rezultoi se të ardhurat neto nga paga dhe shpërblime të 

subjektit të vlerësimit janë në vlerën 16,859.657 lekë.  

 

- Trupa e Vlerësimit, gjatë hetimit kryesisht, konstatoi nga dokumentacioni i administruar, 

vlera të hyra për trajtim veshmbathje, shpenzime transporti, telefoni dhe dieta për shkak të 

shërbimeve të kryera nga subjekti për arësye të trajtimit të veçantë në përputhje me 

funksionin e kryer në policinë e shtetit . 

 

- Trupa e Vlerësimit sqaron se këto vlera, nuk janë llogaritur në të hyrat përfituese të 

subjektit dhe familjes së tij për shkak të legjislacionit mbi të ardhurat dhe kuadrit ligjor 

lidhur me të,  Ligjit Nr.8438, datë 28.12.1998,“Për Tatimin mbi të Ardhurat’’(i ndryshuar) 

si dhe  akteve nënligjore në zbatim të tij. 

 

DETYRIMET FINANCIARE 

 

- Kontratë Kredi Bankare Konsumatore pranë Tirana Bank, datë 15.01.2018, shuma: 

400.000 lekë, me këst mujor 18.300, për 2 vite deri më 15.01.2020. Detyrimi i mbetur 

353.772 lekë. 

- Kontratë huadhënie me Nr.****Rep dhe Nr. *** Kol., datë 23.03.2010, me shtetasin F.B., 

në vlerën 10.000 (dhjetë mijë) Euro, për një afat të pacaktuar, pa interes për blerje 

apartament banimi, (2+1). 

 

Në lidhje me detyrimin kredi konsumatore pranë Tirana Bank – Subjekti i vlerësimit, Pëllumb 

Seferi  në përgjigje të barrës së provës, gjatë procesit ka paraqitur shpjegime në protokoll, në 

përgjigje të Pyetësorit nr.2, shoqëruar me dokumentacion të këtij detyrimi si më poshtë; 

 

1. Kontratë Kredi Bankare Konsumatore, nr.***/*****/12.01.2018,  me Bankën e Tirana 

sh.a., Dega Tiranë, me kredimarrës shtatasin Pëllumb Seferi, në vlerën 400,000 lekë, me 



43 

 

një kohëzgjatje prej 2 (dy) vjetësh, të shoqëruar me planin e amortizimit të kredisë me afat 

24 muaj. 

 

Fakte që kanë rezultuar gjatë hetimit administrativ ; 

- Nga hetimi administrativ rezulton se Tirana Bank, me shkresën nr.**** prot, dt.12.7.2019, 

konfirmon se Pëllumb Beshir Seferi, ka kredi bankare konsumatore të celur datë 15.1.2018 

në vlerën 400,000 mijë lekë.  

- Shuma e detyrimit financiar kredi konsumatore që ka mbetur e pashlyer deri në periudhën 

e deklaruar është 353,772 lekë. 

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

konkluzionin se subjekti dhe b/shortja kanë burime financiare për periudhën në vazhdim 

për të përballuar pagimin e kësteve të kredisë.  

 

Në lidhje me përputhshmërinë e deklarimit nga dokumentacioni i administruar Komisioni  arrin 

në konkluzionin se për këtë aset: 

- Përputhet deklarimi i subjektit me dokumentacionin e dorëzuar, me përgjigjet e Tirana 

Bank. 

 

2. Në lidhje me detyrimin Kontratë Huadhënie me Nr.****Rep dhe Nr. ***Kol., datë 23.03.2010, 

me shtetasin F.B.në vlerën 10.000 Euro, për një afat të pacaktuar, pa interes për blerje apartament 

banimi, (2+1), bazuar në Ligjin 12/2018, i ndryshuar, Subjekti i vlerësimit, Pëllumb Seferi në 

përgjigje të barrës së provës, gjatë procesit ka paraqitur shpjegime në protokoll, shoqëruar me 

dokumentacionin e këtij detyrimi në përgjigje të Pyetësorit nr.2 dhe 3. 

- Komisioni konstaton se shuma e detyrimit financiar deri në datën e dorëzimit të Deklaratës 

së Pasurisë Veting, ka mbetur e pashlyer në vlerën 10.000 (dhjetë mijë ) Euro. 

 

DEKLARIM I BASHKËSHORTES SË SUBJEKTIT ILDA BANAJ SEFERI 

 

DEKLARIMI I PASURIVE 

 

1. Llogaria rrjedhëse (paga), Nr.***** në Bankën Credins, gjendje datë 30.04.2018, është 

zero. 

Fakte që kanë rezultuar gjatë hetimit administrativ ; 

- Credins Bank,, me shkresën nr.55462/1 prot, dt.06.11.2019, konfirmon se shtetase Ilda Skender 

Banaj, (Seferi) është kliente në Credins Bank me llogari page aktive, monedha lekë, e celur 

03.07.2007. 

 

Në lidhje me përputhshmërinë e deklarimit nga dokumentacioni i administruar Komisioni  arrin 

në konkluzionin se për këtë aset: 

- Përputhet deklarimi i subjektit me dokumentacionin e dorëzuar, me përgjigjet e Bankën 

Credins. 

 

 

DEKLARIMI I TË ARDHURAVE 

 

Përmbledhje e të ardhurave të deklaruara nga Ilda Tafil Seferi 
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- Të ardhurat e deklaruara të bashkëshortes së subjektit Ilda Tafil Banaj, në DeklaratënVeting 

janë në vlerën rreth 6,059,959 lekë. 

 

Në lidhje me të ardhurat e deklaruara të bashkëshortes së subjektit Ilda Tafil Banaj – Subjekti i 

vlerësimit, Pëllumb Seferi, në përgjigje të barrës së provës, gjatë procesit ka paraqitur shpjegime 

në protokoll, duke sjellë dokumentacionin justifikues të të ardhurave nga paga e shpërblime të  

realizuaraanga instituionet përkatëse, shoqëruar me dokumentet në përgjigje të Pyetësorit nr.2.10 

 

Fakte që kanë rezultuar gjatë hetimit administrativ;  

Trupa e Vlerësimit bazuar në: provat shkresore të administruara, dhe provat të dërguara nga 

subjekti i vlerësimit gjatë procesit të hetimit kryesisht, konstaton se; 

- Trupa e Vlerësimit, administroi dokumentacionin e mbërritur nga institucionet 

punëdhënëse të bashkëshortes së subjektit, Enti Kombëtar i Banesave dhe Shërbimi 

Kombëtar i Punësimit, nga ku konfirmohet punësimi i znj. Ilda Banaj (Seferi) nga periudha 

maj 2003 e në vijim si dhe të ardhurat neto nga paga dhe shpërblime pasqyruar në tabelat 

respektive të analizave financiare.Për periudhën maj 2003–mars 2007, rezulton se të 

ardhurat neto nga paga, janë në vlerën 717,654 lekë.  

 

- Trupa e Vlerësimit administroi dokumentacionin e ardhur rnga Credins Bank, me shkresën 

nr.*** Prot., datë 11.11.2019, e cila konfirmon se shtetasja Ilda Skender Banaj(Seferi) 

është kliente në Credin Bank, me llogari të hapur në datë 03.07.2007, duke bashkëlidhur 

dokumentacionin llogari page me kreditim nga periudha 03.07.2007 deri 28.10.2019. Nga 

analiza e kryer për periudhën 03.07.2007-30.04.2018, në llogari konstatohet kreditim page, 

me vlerë totale, në masën: 5,540,160 lekë. 

 

- Trupa e Vlerësimit procedoi me analizën financiare për periudhën maj 2003 – 30.04.2018, 

nga ku rezultoi se të ardhurat neto nga paga dhe shpërblime të znj. Ilda Banaj,janë në vlerën 

6,257,814 lekë.  

 

DEKLARATË E PASURISE SË PERSONIT TË LIDHUR 

VAJZADUENA PËLLUMB SEFERI,  

 

Duena Pëllumb Seferi, ka deklaruar se nuk disponon pasuri veçmas të regjistruara në emrin e saj.  

Duena ka deklaruar se kaDepozitë Junior – Llogari kursimi me Tirana Banknr.****-****-***, e 

hapur në vitin 2015.Gjendja me datën 26.04.2018, është e barabartë me 80.000 Lekë 

 

Fakte që kanë rezultuar gjatë hetimit administrativ;  

- Tirana Bank, me shkresën nr.*** prot, dt.12.7.2019, konfirmon se Duena Pëllumb Seferi ka 

llogari në monedhë lekë aktive të celur në vitin 2015, në vlerën 80,000 lekë, depozitë junior pa 

afat. Burim krijimi e kësaj pasurie janë të ardhurat familjare. Gjithsej vlera e depozitës është 

                                                
10

Vërtetim për bazën e vlerësueshme dhe pagën neto, lëshuar nga Enti Kombëtar i Banesave, për periudhën maj 2003-mars 2006;Vërtetim për 

bazën e vlerësueshme dhe pagën neto, lëshuar nga Shërbimi Kombëtar i Punësimit, për periudhën mars 2006-mars 2007;Vërtetim nr.*** Prot., 

datë 13.04.2018, lëshuar nga Shërbimi Kombëtar i Punësimit;për periudhën 30.05.2007 deri 03.05.2010. Periudha nga 02.12.2008,  deri në 

16.11.2009, ka qënë me leje lindje dhe pagesa është kryer nga Drejtoria Rajonalee Sigurimeve Shoqërore Tiranë;Vërtetim lëshuar nga Shërbimi 

Kombëtar i Punësimit, për periudhën maj 2010 – dhjetor 2013;Vërtetim lëshuar nga Shërbimi Kombëtar i Punësimit, për periudhën maj 2014 – 

dhjetor 2016;Vërtetim lëshuar nga Shërbimi Kombëtar i Punësimit, për periudhën janar 2017 –janar 2018;Vërtetim nr.398 Prot., datë 12.11.2019, 

lëshuar nga Shërbimi Kombëtar i Punësimit;Për periudhën janar 2018 deri më 31 tetor 2019.Gjithsej të ardhura për periudhën maj 2003 deri më 

30.04.2018, janë në vlerë totale  6,120,730 lekë. 
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80,000 lekë. Për periudhën 2015-2017, të ardhurat nga interesat e maturuara janë 1,935.87 

lekë. Subjekti në lidhje me interesat e kësaj depozite, shpjegon se,- në momentin e deklarimit 

nuk është bërë maturimi i të ardhurave nga depozita në Tirana Bank. 

 

Trupa e Vlerësimit konstaton se: 

- Në lidhje me përputhshmërinë e deklarimit nga dokumentacioni i administruar  për këtë aset, 

konstatohet se deklarimi i personit të lidhur të subjektit të vlerësimit nuk përputhet  me 

përgjigjet e Tirana Bank, për vlerën e interesave bankare në shumën 1,935.67 lekë 

 

RAPORTIME NGA INSTITUCIONET E SPECIALIZUARA TË CILAT NUK JANË 

DEKLARUAR NGA SUBJEKTI I VLERËSIMIT 

 

Në bazë të nenit 33, pika "ë", punonjësi deklaron ...llogaritë bankare, brenda dhe jashtë vendit, 

duke specifikuar numrat, vendndodhjen, datën e krijimit dhe gjendjen aktuale... 

 

Subjekti dhe personat e lidhur nuk kanë deklaruar disa llogari bankare në Deklaratën e Pasurisë 

“Veting”. Të dhënat e mëposhtme kanë dalë gjatë procesit të vlerësimit nga Komisioni. 

 

Tirana Bank, me shkresën nr.*** prot, dt.12.7.2019, informon Komisionin se Pëllumb Beshir 

Seferi, ka patur llogari aktive nr.****, monedha Euro, në vlerën 192.6 Euro. Kjo llogari rezulton 

e mbyllur në vitin në vitin 2016. 

 

Banka Kombëtare Tregëtare, me shkresë nr.****/* Prot., datë 26.03.2020, informon Komisionin 

se subjekti  i vlerësimit ka patur llogari të cilat rezultojnë të mbyllura. 

1.  Llogari në Euro, Nëpërmjet kësaj llogarie Komisioni konstaton se subjekti i vlerësimit ka kryer 

transaksione me Bankën Kombëtare Tregëtare, vetëm në lidhje me pagesën e blerjes së 

apartamentit (2+1). 

2.  Llogari në lekë, për periudhën (05.06.2001-23.12.2002 ) depozitë në lekë, pa afat, e maturuar 

më datë 31.12.2001, në vlerën 72,621.65 lekë, vlerë e cila transferohet në depozitë me afat.  

3. Llogari depozitë në lekë, celur më datë 26.09.2002, në vlerën 1,170,776 lekë. Kjo llogari 

mbyllet datë 01.06.2010. Pas analizimit të burimeve të ligjshme dhe mjaftueshmërisë së tyre 

për krijimin e llogarisë depozite, në vlerën 1,170,776 lekë, rezulton se subjekti i vlerësimit, 

disponon të ardhura të mjaftueshme për krijimin e kësaj depozite. 

4. Llogari me nr.*****, depozitë në Euro, për periudhën (02.02.2005- 17.08.2015). 

Nëpërmjet kësaj llogarie trupa e Vlerësimit, konstaton se znj. I.Banaj, (b/shortja), në cilësinë e 

personit të lidhur, ka kryer derdhje në llogari, vlerën 5,000 (pesë mijë) Euro më datë 02.02.2005. 

- Trupa vlerësuese, kreu analizën e treguesve financiarë për periudhën deri më 02.02.2005, 

për të evidentuar aftësinë paguese të subjektit të vlerësimit dhe personave të lidhur, për 

krijimin e kësaj pasurie depozitë kursimi. (tabela nr.5) 

 
Tabela nr.5 

 

Nr. Përshkrimi Vlera në lekë

1            (+)Rezultati Financiar Progresiv deri në fund të vitit 2004 1,265,044.0                        

2            (+() te ardhura  deri më datë 2.2.2005 123,474.0                            

3            (-)Shpenzime jetike INSTAT deri më datë 2.2.2005 27,389.0                               

4            (-) Krijim depozite, date 2.2.2005 ne vleren 5,000 Euro 612,700.0                            

Aftësia paguese në momentin e krijimit te depozites 748,429.0                  



46 

 

 

Në lidhje me burimin e krijimit të kursimeve, nga analiza financiare rezultoi se subjekti i vlerësimit, 

justifikon me të ardhura nga burime të ligjshme, krijimin e depozitës së kursimit në vlerën 5,000 

Euro. 

 

SHPENZIMET E DEKLARUESHME: 

 

Neni 33 i ligjit 12/2018, i ndryshuar, parashikon se punonjësi i cili i nënshtrohet vlerësimit, 

deklaron edhe: 

a) shpenzimet e vitit të fundit për qira banese, ujë, drita, telefon dhe internet, si dhe të gjitha 

ato pagesa periodike për kontratat e furnizimit apo pajtimit në emër të tij apo të personave 

të lidhur; 

b) udhëtimet private personale apo të personave të lidhur jashtë shtetit gjatë tre viteve të 

fundit, duke specifikuar shtetin, vendin e qëndrimit, kohëzgjatjen dhe, me përafërsi, 

shpenzimet e përballuara; 

c) arsimin e fëmijëve, madhorë apo të mitur, në momentin e deklarimit, apo të personave të 

lidhur, duke deklaruar fillimin, llojin e institucionit arsimor, emrin e institucionit, pagesat 

vjetore, si dhe kohëzgjatjen e studimeve për të gjithë periudhën e përcaktuar në pikën 1, të 

nenit 32, të këtij ligj; 

 

Subjekti i vlerësimit Pëllumb Seferi në Deklaratën Vetting deklaron se për vitin 2017, 

shpenzimet për ujë, energji, telefon, internet dhe shërbim celular janë nëvlerën 167,688 lekë. 

 

Subjekti i vlerësimit, Pëllumb Seferi në përgjigje të barrës së provës, gjatë procesit ka paraqitur 

shpjegime në protokoll, dokumentacionin justifikues të shpenzimeve të shoqëruar me dokumentet 

e mëposhtme  në përgjigje të Pyetësorit nr.2, duke paraqitur, shpenzimet e vitit të fundit për ujë, 

drita, telefon dhe internet, si dhe të gjitha ato pagesa periodike për kontratat e furnizimit apo 

pajtimit në emër të tij apo të personave të lidhur.11 

 

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

administruara gjatë hetimit, kreu verifikimin për ekzistencën e banesave në Tiranë dhe në Gosë-

Rogozhinë,. 

 

Gjatë procesit të hetimit administrativ Komisioni konstatoi se; 

 

a) Ujësjellës Kanalizime Tiranë sha,me shkresë nr. K-1899/1 prot., datë 16.7.2019, në referim të 

të dhënave të dërguara konfirmon se subjekti i vlerësimit Pëllumb Beshir Seferi është abonent 

                                                
11 Ujsjellës Kanalizime sha, Tiranë me shkresë nr.26276/1, datë 12.11.2019, konfirmon  se kontrata  nr.****, me adresë rruga “Jusuf Vrioni”, 

Njësia Bashkiake nr.5, Tiranë është me detyrime të paguara dhe se pagesa vjetore për vitin 2017 është 19,990 lekë, të shoqëruar me kopje libreze 

uji të UKT, Tiranë. Vërtetim i lëshuar nga  Albtelekom nr.**** prot, datë 18.11.2019, e identifikon subjektin e vlerësimit abonent me kontatë me. 

nr. 35542207095, me detyrime të paguara për vitin 2017, në vlerën 9,321.21 lekë në Tiranë.Vërtetim debie i lëshuar nga OSHE, nr.****/* Prot., 

datë 13.11.2019, e identifikon subjektin e vlerësimit abonent me aparatë matës të energjisë elektrike me kontatë nr. O/***** në Tiranë me 

shpenzime për vitin 2017, 72,370 lekë dhee nr. F/***** në Kavajë, me shpenzime për vitin 2017, 4,080 lekë. Fotokopje libreze me nr. kontrate 

0/*****  dhe nr. F/*****, në emër të Pëllumb Seferi, me detyrime të vitit 2017 të paguara. Subjekti i vlerësimit ka dorëzuar shpenzimet e numrave 

celularë me 41, sipas Tirana Bank për vitin 2017 në vlerën 43,382.9 lekë dhe disponon një numër celulari privat privat **** m e 10,000 lekë 

shpenzime në vit. Bashkëshortja disponon një numër celulari në emër të institucionit me 300 lekë/muaj shpenzime. 
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me kontratë nr.******-*, me adresë rruga “Jusuf Vrioni”, Njësia Bashkiake nr.5, Tiranë, me 

detyrime të likuiduara, deri në muajin Maj 2019. 

b) Me shkresë nr.****/* prot., datë 18.02.2020, lëshuar nga Furnizuesi i Shërbimit Universal, 

konstatohet se në emër të Pëllumb Beshir Seferi, referuar sistemit të të dhënave të faturimit, 

identifikohen 2 (dy ) abonentë e kontratë  furnzizimi me nr.****, në Kavajë dhe nr.****, në 

Tiranë. 

c) ALBtelecom me shkresën nr. ***/* Prot., datë 25.07.2019, në referim të të dhënave të 

dërguaraqë disponohet nga ky institucion, rezulton që Pëllumb Seferi identifikohet si abonent 

me kontratën nr.107095, datë 16.06.2011, përnumrin fiks 35542207095, ku shpenzimet për 

peridhën Korrik 2017-Korrik 2019 janë në vlerën 20,555.96 lekë me tvsh. 

d) Vodafone sha me shkresë nr. **/*** Prot., datë 08.11.2019, në referim të të dhënave të 

dërguaraqë disponohet nga ky institucion, rezulton që subjekti i vlerësimit identifikohet si 

abonent me 2 (dy) numra, duke bashkëlidhur iinformacionin e kërkuar. 

 

Gjithsej shpenzimet e deklarueshme për ujë, drita, telefon dhe internet janë në vlerën 167,688 

lekë. 

Në zbatim 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”, neni 33, për të vërtetuar saktësinë e deklarimit të subjektit mbi 

udhëtimet private personale apo të personave të lidhur jashtë shtetit, duke specifikuar shtetin, 

vendin e qëndrimit, kohëzgjatjen dhe me përafërsi, shpenzimet e përballuara në lidhje me 

mjaftueshmërinë në burime të ligjshme për të përballuar këto udhëtime dhe shpenzimet përkatëse 

për to, Komisioni i është drejtuar DPPSH (TIMS ) për të verifikuar hyrje –daljet nga shteti shqiptar. 

- Me shkresë nr. nr. ***/* prot, dt.09.09.2019, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, 

konfirmon të gjitha rrugët hyrëse dhe dalëse nga territori i vendit nga sistemi TIMS.  

 

Trupa vlerësuese nga verifikimi i kryer, konstatoi përputhje me urdhërat e lëshuara nga institucioni 

përgjegjës dhe me deklarimin e subjektit të vlerësimit. 

 

Subjekti gjatë procesit të vlerësimit, ka paraqitur shpjegime në protokoll, dhe dokumentacionin 

justifikues për udhëtimet zyrtare, si dhe ka deklaruar vlerat e shpenzimeve për çdo udhëtim të 

konstatuar privat të tij dhe të personave të lidhur gjithsej në vlerën 413 Euro, si më poshtë; 

1. Udhëtim privat me familjen në Pejë - Kosovë, datë 5-7.08.2015, 110 Euro. 

2. Udhëtim privat në Greqi (Lefksada) bashkëshortja Ilda Seferi sëbashku me vajzën 

Duena Seferi për peridhën 10-12.03.2017 (2 x 99 eu) në vlerën 198 Euro. 

3. Udhëtim privat në Greqi (Korfuz) bashkëshortja Ilda Seferi  për periudhën 10-

12.06.2016, në vlerën 105 euro. 

4. Trupa e Vlerësimi, konstatoi se totali i shpenzimeve familjare për udhëtime private 

në vitet 2015, 2016, 2017, janë në vlerën 413 Euro. 

 

Gjithsej shpenzimet e deklarueshme janë; 
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Trupa e Vlerësimit, kreu analizën financiare të vlerësimit për tre vitet e fundit para dorëzimit të 

deklaratës “Vetting”, në përputhje me gërmën b dhe c, neni 33 të ligjit 12/2018, të ndryshuar.  

Trupa e Vlerësimi, nga analiza e kryer, konstaton se subjekti ka të ardhura të mjaftueshme për të 

përballuar këto shpenzime në periudhat përkatëse. 

 

PËRFUNDIME PËR PROCESIN E VLERËSIMIT TË PASURISË    

 

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

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

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

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

përmbledhur, rezultoi se;  

 

➢ Subjekti i vlerësimit dhe bashkëshortja e tij deri në momentin e dorëzimit të deklaratës 

datë 30.4.2018, zotërojnë pasuri/likujditete/detyrime si më poshtë:  

 

 
 

Nr. Pershkrimi Periudha Monedha  Vlera 

a) Ujë, drita, telefon viti 2017 LEK         167,688 

1 Shpenzime uji 2017 LEK             19,990 

2 Shpenzime për enegji elektrike 2017 LEK             76,450 

3 Shpenzim telefoni celulare/fiks/internet subjekti/bashortja 2017 LEK             71,248 

b) Udhëtime: Subjekti/Bashkëshortja

1 Vizitë familjare në Pejë -Kosovë 2015 Euro 110

2 Udhëtim privat Lefkada-Greqi I.Seferi-D.Seferi 2017 Euro 198

3 Udhëtim privat Korfuz-Greqi I.Seferi 2016 Euro 105

Gjithsej Euro 413

Viti  
 Te ardhurat 

gjithsej 

 Shpenzime 

gjithsej 

 Ndryshim 

Likujditeti 
Pasuri  Detyrime 

 Pasuri Neto 

(Ndryshim 

Likujditeti +Pasuri 

-detyrim) 

 Mundesi per 

kursim 

 Rezultati 

progresiv 

1998-1999                   683,165                   180,000    0 503,165 247,261

2000                   704,498                   216,000    0 488,498 991,663

2001                   784,360                   216,000    72,360 72,360 496,000 1,487,663

2002                   722,313                   191,413    1,098,416 1,098,416 (567,516) 920,147

2003               1,466,468                   282,228    (1,140,734)       3,506,040         1,142,841    1,222,465 (38,225) 881,922

2004                   753,559                   370,437    0 383,122 1,265,044

2005                   773,700                   415,674    612,700 612,700 (254,674) 1,010,370

2006               1,088,046                   416,500    11,103 11,103 660,443 1,670,812

2007               1,110,897                   608,062    240,397 240,397 262,438 1,933,250

2008               1,354,800                   497,320    (604,716) (604,716) 1,462,195 3,395,445

2009               1,347,186                   643,871    13,921 13,921 689,394 4,084,839

2010            10,069,793              1,329,153    (247,090)    13,779,000         1,000,000    12,531,910 (3,791,269) 293,570

2011               2,194,691                   779,583    (2,813)       1,403,300    1,400,487 14,621 308,191

2012               1,573,506                   847,661    (882) (882) 726,727 1,034,917

2013               1,721,494                   876,627    25,419 25,419 819,448 1,854,365

2014               1,599,807              1,229,608    5,237 5,237 364,962 2,219,327

2015               1,617,069              1,137,948    (78,517)              20,000    (58,517) 537,638 2,756,965

2016                  1,731,954                954,571    (10,820)              60,000    49,180 728,202 3,485,168

2017               1,811,150                   970,028    (2,436) (2,436) 843,558 4,328,726

2018                   553,165                   400,117    (81)              10,263             400,000    (389,818) 542,866 4,871,592

T OT A L 98-18 33,661,621     12,562,801 (8,535) 18,778,604 2,542,841 16,227,227 4,871,592
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Trupa e Vlerësimit analizoi, vlerësoi dhe mori në konsideratë qëndrimin e subjektit në harmoni 

me provat e administruara në dosje, duke pranuar dhe reflektuar të gjitha efektet e shpjegimeve 

bindëse dhe të bazuara në dokumentacion justifikues ligjor dhe në rezultatet financiare të viteve 

respektive.   

  

Nga përfundim të procedurës së kontrollit të pasurisë, u konstatua se rezultati financiar është 

pozitiv dhe subjekti i vlerësimit nuk ka probleme me pasurinë dhe analizën financiare ndër vite, si 

dhe ka burime financiare të ligjshme, të mjaftueshme për të justifikuar pasuritë dhe shpenzimet e 

kryera. 

 

Trupa Vlerësuese, në përputhje me pikën 6, të nenit 34 të Ligjit nr. 12/2018, bazuar, në parimin 

e transparencës, procesit të rregullt ligjor, arrin në përfundimin se:  

 

Nga kontrolli i pasurisë ndaj subjektit të vlerësimit nuk u evidentuan pasuri më të mëdha nga 

sa mund të justifikohen ligjërisht. Deklarimi është i saktë dhe në përputhje me ligjin me burime 

financiare të ligjshme. Pasuria e subjektit të vlerësimit dhe e personave të lidhur rezulton të 

jetë e ligjshme, nuk ka deklarim të rremë apo të pamjaftueshëm për kriterin e pasurisë. Subjekti 

nuk ka kryer fshehje të pasurisë. Subjekti nuk gjendet në situatë konflikti interesi.  

 

IV-B  KONTROLLI I FIGURËS 

DEKLARIMI I PASTËRTISË SË FIGURËS 

 

- Procesi i vlerësimit të kontrollit të figurës, ka për objekt verifikimin e deklarimeve të 

subjektit të vlerësimit dhe të dhënave të tjera, me qëllim verifikimin e vërtetësisë dhe 

besueshmërisë së deklarimeve, si dhe identifikimin e atyre që janë përfshirë apo kanë 

kontakte të papërshtatshme me persona të përfshirë veprimtari kriminale.   

 

- Subjekti Pëllumb Seferi 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 2.5.2018, brenda afatit ligjor.   

 

- Kontrolli i figurës për subjektin e vlerësimit  Pëllumb Seferi, 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.   

 

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

bashkëpunimin me institucionet publike dhe ato ligjzbatuese, informuese dhe verifikuese 

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

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

informacioneve të klasifikuara dhe 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.     
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- Trupa vlerësimit ka proceduar në dy momente të rëndësishme të verifikimit të figurës sipas 

ligjit nr. 12/2018:   

- Fillimisht është administruar dhe verifikuar Formulari i kontrollit të figurës i 

plotësuar nga subjekti si detyrim i Ligjit 12/2018. 

- Më tej janë administruar përgjigjet nga institucionet ligjzbatuese, verifikuese dhe 

informuese. 

- Në Deklaratën për Kontrollin e Figurës, Subjekti i vlerësimit, Pëllumb Seferi, ka deklaruar 

si më poshtë: 

- Nuk ka pasur emër apo mbiemër tjetër; 

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

regjistruar në gjendjen civile;  

- Nuk ka pasur shtetësi tjetër; 

 

- Të dhëna për vendbanimin : Të njëjtën adresë që ka deklaruar edhe në formularin e 

deklarimit të pasurisë; 

- Të dhëna për arsimin dhe kualifikimet: të njëjta me ato të deklaruara në formularin e 

vlerësimit profesional; 

- Të dhëna për Punësimin: të njëjta me ato të deklaruara në formularin profesional; 

- Në lidhje me të dhëna për sigurinë, pjesa 5 e Formularit, Shtojca 2, Subjekti i përgjigjet 

negativisht, 17 pyetjeve të formularit. 

 

Për të kontrolluar figurën dhe saktësinë e deklarimit për subjektin e vlerësimit, Trupa e Vlerësimit 

ka kryer veprime hetimore duke kërkuar të dhëna me anë të korrespondencës zyrtare pranë këtyre 

institucioneve verifikuese dhe ligjzbatuese: 

- DSIK 

- SHISH 

- SHCBA 

- Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimin e Shtetit 

- Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit 

- Drejtoria e Përgjithshme e Gjëndjes Civile 

- Prokuroria e Përgjithshme  

- Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve. 

 

Institucionet e mësipërme kanë kthyer përgjigje me shkresat përkatëse. 

 

Nga hetimi i kryer nga Komisioni rezultoi: 

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

shkresë datë 07.11.2019, ka përcjellë formularin e vetdeklarimit në zbatim të ligjit nr. 

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

e vlerësimit, Pëllumb Seferi. 

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. 

 

- Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile me shkresë  nr..****/*1 Prot., datë 19.08.2019, ka 

informuar se nuk ka të dhëna që subjekti i vlerësimit të ketë ndryshim të gjeneraliteteve. 
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- Ministria e Drejtesisë, Drejtoria Përgjithshme e Burgjeve, konfirmon se bazë të verifikimeve 

të kryera, në regjistrin e gjendjes gjyqësore me të dhënat e dërguara për subjektin e vlerësimit,  

rezulton i padenuar.  

 

- Nuk ka të dhëna që subjekti të jetë regjistruar për veprimtari kriminale sipas shkresës së 

drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, Departamenti i Policisë Kriminale. 

 

- Nuk ka të dhëna/materiale referuese/procedime penale filluar ndaj subjektit të vlerësimit, 

referuar shkresës së Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat. 

 

- Nuk ka të dhëna që ndaj subjektit të vlerësimit të jenë regjistruar procedime penale, referuar 

shkresës së Prokurorisë së Përgjithshmë/Prokurorive të Rretheve. 

 

- Nuk ka informacion se ka qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm, anëtar, 

bashkëpunëtor ose i favorizuar nga Ish Sigurimi i Shtetit para vitit 1990, referuar shkresës 

zyrtare të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit. 

 

- Institucion Ligjzbatues, konfirmon se subjekti i vlerësimit është pajisur me çertifikatë sigurie 

personelit (CSP) të nivelit, “Tepër sekret”. 

  

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

subjektit të vlerësimit Pëllumb Seferi, 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. 

 

Bazuar në ligjin 12/2018, i ndryshuar (neni 38/2), subjeti i është nënshtruar vlerësimit psikologjik. 

Në përfundim të raportit të vlerësimit psikologjik, është arritur ne konkluzionin se subjekti 

Pëllumb Seferi: 

- Z.Pëllumb Seferi, aktualisht nuk shfaq probleme të shëndetit mendor, apo probleme më të 

lehta emocionale,të cilat mund tё ndikojnë dhe dёmtojnё funksionimin e pёrditshёm të tij.   

- Shfaq aftësi të mira në marrëdhëniet personale dhe ndërpersonale, aftësi të mira resiliente 

dhe aftësi të mira për të menaxhuar emocionet, duke ruajtur vetëkontrollin.   

- Subjekti paraqet funksionim të mirë ditor dhe tipare të një personaliteti të qëndrueshëm, të 

cilat bëjnë të mundur arritje të kënaqshme në të gjitha fushat. 

 

Në përfundim të hetimit të kryer:   

Trupa e Vlerësimit, pas një hetimi të thelluar të kontrollit të figurës për subjektin e vlerësimit  

Pëllumb Seferi, nëpërmjet analizimit dhe verifikimit të të dhënave të deklaruara nga subjekti 

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

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

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

konkluzionin se:  

  

Subjekti i vlerësimit Pëllumb Beshir Seferi;  

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

vërtetësi;      

a) punonjësi është i përshtatshëm për vazhdimin e detyrës.  
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IV-C. VLERËSIMI I AFTËSISË PROFESIONALE 

 

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.   

 

Subjekti Pëllumb Seferi 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 02.05.2018, brenda afatit ligjor.  

 

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

- Në të dhënat e deklaruara nga subjekti i vlerësimit në formularin e aftësive profesionale, 

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

- Në 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;    

- Në 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 Shtetit. 

 

Komisioni administroi dokumentacionin e përcjellë nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore pranë 

Departamentit për Shërbimet Mbështetëse në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, me 

shkresë nr. */****-*, datë 14.08.2019 dhe shkresë nr. */****-*, datë 05.03.2020.  

 

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

- Subjekti i vlerësimit është diplomuar:   

- Viti 1986 – 1990, është diplomuar, në Shkollën e Mesme Ushtarake “Skënderbej”, 

Tiranë. 

- Viti 1990 – 1992 ka ndjekur Akademinë Ushtarake “Skënderbej”, Tiranë, për dy vjet 

dhe e ka ndërprerë për të vazhduar në Itali.  

- Viti 1992 – 1994 është diplomuar në Akademinë Ushtarake në Modena-Itali ku dhe 

është graduar Nëntoger. Ka fituar të drejtën për të vazhduar Shkollën e Lartë të 

Aplikacionit në Torino, Itali. 

- Viti 1994 – 1997 është diplomuar në Shkollën e Aplikacionit në Torino, Itali. Graduar 

Toger.  

- Viti 1992 – 1997, është diplomuar në Universitetin e Torinos “Fakulteti i Shkencave 

Politike” Drejtim Ndërkombëtar. (Njohur nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, datë 

15.3.2010). 

- Viti 2010 – 2013, është diplomuar në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe 

Filologjisë. Ka marrë Diplomë, Master i Nivelit të II-të, në Marrëdhëniet 

Ndërkombëtare. 

 

- Subjekti i vlerësimit është pajisur me çertifikata për kryerje kursesh, shkollime dhe 

trajnime brenda dhe jashtë vendit nga viti 1993 e vazhdim.  
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- Viti 9.1993 – 9.1993, Kurs në Shkollën Ushtarake të Parashutizmit në Piza-Italy, dhe 

ka marrë Certifikatë. 

- Viti 6.1994 –7.1994,ka ndjekur Kursin e Mbijetesës (zbulimi), pranë Shkollës 

Këmbësorisë në Cezano, Itali.  

- Viti 5.1995 – 5.1996 ka ndjekur Kursin e trajnimit për Instruktor të Edukimit Fizik, 

pranë Shkollës së Aplikacionit në Torino,   

- Viti 4.1999 – 4.1999,ka ndjekur trajnimin pranë Xhandarmërisë Franceze në Paris-

Francë në Sektorin e Marrëdhënieve Ndërkombëtare (Për sektorin e Marrëdhënieve 

me Publikun). 

- Viti 12.2000 –12.2000, ka ndjekur seminarin “HORIZONT”- Mbi luftën kundër 

shfrytëzimit seksual të minoreneve”, në Athinë, Greqi..  

- Viti 5.2001, ka ndjekur Seminarin – Mbi ndërkombëtarizimin mes të tjerash dhe 

bashkëpunimin me INTERPOL-in, Europolin dhe Schengen – Organizuar nga 

“DANIDA”.  

- Viti 8.2002 – 10.2002, ka ndjekur kursin e trajnimit pranë ILEA, Akademisë 

Ndërkombëtare të Forcave të Zbatimit të Ligjit në Budapest, Hungari. 

- Viti 5.2004 – 6.2004, ka ndjekur Seminarin e 4-të Ndërkombëtar Trainues të 

INTERPOL-it, Ankara, Turqi.  

- Viti 11.2004 – 11.2004, ka ndjekur kursin e trajnimit me temë “Krimi në fushën e 

vjedhjes së automjeteve” në Qendrën Ndërkombëtare Antitrafik-Vlorë të organizuar 

nga Zyra Federale e Policisë Kriminale Gjermane (B.K.A).   

- Viti 3.2005 – 6.2005, ka ndjekur kursin 4 mujor për “Formimin profesional të 

punonjësve të Policisë të Rolit të Mesëm”, zhvilluar në Akademinë e Policisë “Arben 

Zylyftari”.  

- Viti 9.2005 – 12.2005, ka ndjekur kursin tre mujor Strategjik për Drejtuesit e Lartë, 

organizuar nga PAMECA.   

- Viti 1.2007 – 1.2007, ka ndjekur trajnimin me temë “Grupet Ndërkombëtare të 

hetimit”, në kuadrin e projektit Austriak “Bashkëpunimi policor në luftën kundër 

trafikimit të qënieve njerëzore dhe të migrimit illegal”, zhvilluar në Akademinë e 

Policisë “Arben Zylyftari”.  

- Viti 1.2012 – 3.2012, ka ndjekur kursin e përgjithshëm mësimor, në Akademinë 

Kombëtare të FBI-së në Quantico/ Virginia, nga Departamenti i Drejtësisë së SHBA-

FBI-ja (Byroja Federale e Hetimit). Konvertuar në Akademinë e Policisë me gradën 

Drejtues.  

- Viti 1.2012 – 3.2012, ka ndjekur Universitetin e Virginia-s, Shkolla e Studimeve të 

Vazhdueshme dhe Profesionale, Çertifikatë në fushën e Drejtësisë Penale në njohje të 

përfundimit me sukses të kursit pranë Akademisë Kombëtare e FBI-së, Quantico-

Virginia.  

- Viti 3.2014 – 3.2014, ka ndjekur kurs trajnimi pranë Akademisë Ndërkombëtare të 

Forcave të Zbatimit të Ligjit (ILEA), në Budapest – Hungari, “Policimi në mjediset 

multikulturore”, organizuar nga FBI-ja (Byroja Federale e Hetimit) – Departamenti i 

Drejtësisë. 

- Viti 4.2017 – 5.2017, ka ndjekur kurs në kuadër programin e Lidershipit të vizitorëve 

ndërkombëtar “Drejt një bote më të sigurtë: Përpjekjet e bashkëpunimit në luftën 

kundër krimit ndërkombëtar, nga Departamenti i Shtetit.  

- Viti 10.2017 – 10.2017, ka ndjekur ëorkshopin organizuar nga Sekretariati i 

Përgjithshëm i INTERPOL-it “Lufta kundër trafikimit të Pronës Kulturore”.  
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- Viti 23.11.2017, ka ndjekur kurs trajnimi nga Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të 

Klasifikuar me temë “Për Punën me Informacionin e Klasifikuar Sekret Shtetëror”.  

- Viti 10.2017 –11.2017, ka ndjekur ëorkshop-in me temë “Mbi krijimin e sistemit të 

avancuar të informacionit për pasagjerët (API)”. Organizuar nga OSBE në 

bashkëpunim me Sekretariatin e Përgjithshëm të INTERPOL-it. 

 

- Komisioni konstaton 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.    

 

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”.   

 

Subjekti i vlerësimit Pëllumb Seferi, në momentin e dorëzimit të dokumetacionit në zbatim të ligjit 

12/2018, ka ushtruar detyrën e Drejtorit të Kabinetit të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së 

Shtetit” sipas urdhrit nr.***, datë 10.04.2018, me gradë “Drejtues”, gradë të cilën e ka fituar më 

datë 18.06.2008. 

 

Nga data 28.08.2020 e në vazhdim, në zbatim të urdhrit nr.*** datë 26.08.2020, “Për emërimin në 

detyrë dhe dhënien e gradës “Drejtues i Lartë“ një punonjësi policie”, Drejtues i Parë Pëllumb 

Beshir Seferi, me detyrë Drejtor në Kabinetin e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, në 

Drejtorinë e Policisë së Shtetit, për nevoja pune, transferohet dhe emërohet në detyrën, Drejtor i 

Departamentit në Departamentin e Marrëdhënieve Ndërkombëtare, në Drejtorinë e Përgjithshme 

të Policisë së Shtetit. 

 

Sipas dokumentacionit të administruar nga dosja personale e subjektit të vlerësimit, rezulton se  

është emëruar për herë të parë në Policinë e Shtetit më 15.06.1998 dhe ndër vite ka pasur këtë ecuri 

në karrierë; 

- Me Urdhër nr.****/*, datë 15.06.1998, z. Pëllumb Seferi. ka filluar marrëdhëniet e punës 

në Strukturat e Policisë së Shtetit (ky fakt konfirmohet me shkresën nr. */***/*, datë 

05.03.2020, të Drejtorisë së Burimeve Njerëzore në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë 

së Shtetit). 

- Me Urdhër nr.**** datë 16.12.1999, z. Pëllumb Seferi, emërohet në dispozicion, Drejtoria 

e Policisë, Prefektura Tiranë.  

- Me Urdhërin nr.****, datë 11.2.2000, z. Pëllumb Seferi emërohet Inspektor, sektori i 

Interpolit - Ministri, Drejtoria e Policisë Kriminale. Pozicion i mbajtur nga data 16.12.2000 

– 10.5.2001. 

- Me Urdhër nr.***, datë 10.5.2001,“Për riemërim në detyrë” të z. Pëllumb Seferi, me detyrë 

inspektor  Drejtorinë e Policisë Kriminale, “Për ndryshim të strukturës”, subjekti emërohet 

specialist në Zyrën e Çështjeve Kriminale (Sektori Interpol), Drejtoria Qëndrore e Policisë 

Kriminale, në D.P.P.SH.  

- Me Urdhër nr.****, datë. 23.9.2004, të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë, “Për emërimin 

në detyrë të një punonjësi policie”, z. Pëllumb Seferi, emërohet në detyrën Specialist në 

Zyrën (Sektor) Qendror Interpol, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë. 
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- Me Urdhër Ministri nr.**** datë, 7.7.2006, z. Pëllumb B. Seferi, komandohet në detyrë 

Shef i Zyrës së Interpol, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë.  

- Urdhër nr.****/*, datë 8.8.2006, për ndërprerje komandimi dhe emërim në detyrë të një 

punonjësi policie, z. Pëllumb B. Seferi, emërohet Shef i Zyrës (Sektor) Qëndrore të 

Interpol, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë.  

- Urdhër nr.****, datë 6.9.2007, “Për Emërimin në detyrë të një punonjësi policie”,  z.  

Pëllumb Seferi, emërohet në detyrën, Shef Sektori ai dhe Specialist, në Zyrën Qëndrore të 

Interpolit, në Drejtorinë e Analizës së Informacionit Kriminal, në Departamentin për 

Hetimin e Krimeve në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.  

- Me Urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm nr.****, datë. 22.09.2012. për ngritjen në gradë, 

transferim dhe caktimi në detyrë të një punonjësi policie, z. Pëllumb Seferi, shpallur fitues 

në konkurim dhe i jepet grada policore “Drejtues i Parë”, transferohet dhe caktohet në 

detyrën, Drejtor në Drejtorinë e Policisë Qarkut Kukës. 

- Me Urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm nr.****, datë 09.10.2013, z. Pëllumb B. Seferi, 

transferohet dhe caktohet në detyrën Specialist Koordinator, në Sektorin e Analizës dhe 

Studimeve Strategjike, në Drejtorinë e Standarteve Profesionale dhe Zhvillimit Strategjik, 

në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë.  

- Me Urdhër nr. ****/*, datë 12.5.2014, “Për transferimin dhe caktimin në detyrë të një 

punonjësi policie”, i Drejtorit të Përgjithshëm, subjekti i vlerësimit z. Pëllumb Seferi, 

transferohet dhe caktohet në detyrën Shef Sektori, në Sektorin e Oficerëve Ndërlidhës dhe 

Bashkëpunimit Ndërkombëtar, në Drejtorinë e Bashkëpunimit dhe Koordinimit 

Ndërkombëtar, në D.P.P.SH.  

- Me Urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, nr.***, datë 02.02.2016 “Për 

transferimin dhe emërimin në detyrë të një punonjësi policie”, z. Pëllumb Seferi,  emërohet 

Zëvendësdrejtor për hetimin e krimeve dhe sigurinë, në Drejtorinë Vendore të Policisë 

Kukës. 

- Me Urdhër nr.***/*, datë 08.02.2016 “Për transferimin dhe emërimin në detyrë të një 

punonjësi policie”, z. Pëllumb Seferi, emërohet në detyrë, shef Sektori/specialist në 

Sektorin e Bashkëpunimit, Koordinimit Ndërkombëtar dhe Përkthimeve, në Drejtorinë e 

Bashkëpunimit, Koordinimit Ndërkombëtar dhe Marrëdhënieve me Publikun, në 

D.P.P.SH. 

- Me Urdhër të Drejtorit të Policisë së Shtetit, nr.***, datë.27.04.2017, “Për Transferimin 

dhe Emërimin në Detyrë të një Punonjësi Policie”, z. Pëllumb Seferi për nevoja pune 

transferohet dhe emërohet në detyrën Shef sektori/specialist, në Sektorin (Zyra) Qendrore 

Kombëtare, Interpol, në Drejtorinë e Analizës dhe Informacionit Kriminal, në Drejtorinë e 

Përgjithshme për Hetimin e Krimit të Organizuar dhe Krimet e Rënda, në Drejtorinë e 

Policisë së Shtetit.  

- Me Urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, nr. ***, datë. 09.02.2018, “ 

Për Transferimin dhe Emërimin në Detyrë të një Punonjësi Policie”, z. Pëllumb Seferi, 

transferohet dhe emërohet në detyrën Shef Zyre, në Zyrën Ndihmëse të Drejtorit të 

Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.  

- Me Urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, nr. ***/*, datë 10.04.2018, 

“Për Emërimin në Detyrë të një Punonjësi Policie”, z. Pëllumb Seferi, emërohet Drejtor, 

në Kabinetin e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit (Zyra Ndihmëse) në 

Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.  
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- Me Urdhërin nr.***, të Ministrit të Brendshëm, datë 26.8.2020, z. Pëllumb Seferi, 

emërohet në detyrën Drejtor i Departamentit, në Departamentin e Marrëdhënieve 

Ndërkombëtare, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.  

 

2. Procesi i fitimit të gradës 

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

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

fuqi.  

Tabela përbledhëse lidhur me ecurinë e gradave 

 
Nr. Periudha  Grada 

1. 16.6.1998 Kapiten 

2. 11.2.2000 Kapiten i Parë 

3. 1.5.2003 Kryeinspektor 

4. 19.4.2006 N/Komisar 

5. 18.6.2008 Drejtues 

6. 22.9.2012 Drejtues i Parë 

7. 31.3.2014 Kthim në Gradën Drejtues /Ulje në gradë 

8. 20.12.2019 Drejtues i Parë 

9. 26.8.2020 Drejtues i Lartë 

 

Për gradat “Kapiten” dhe Kapiten  i Parë”,  të dhënat janë nxjerrë nga shënimet në dosje, ndërsa 

të dhënat e tjera që rezultojnë nga aktet e administruara në dosjen e personelit, janë si vijon: 

 

1. Me Urdhërin nr.****/* datë 15.06.1998, z. Pëllumb Seferi, ka filluar marrëdhëniet e punës 

në Strukturat e Policisë së Shtetit, ky fakt konfirmohet me shkresën nr. */***, datë 

05.03.2020, të Drejtorisë së Burimeve Njerëzore në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së 

Shtetit, me gradën “Kapiten”. 

2. Me Urdhërin nr. **/*, datë 11.2.2000, z. Pëllumb Seferi, emërohet Inspektor, sektori i 

Interpolit - Ministri, Drejtoria e Policisë Kriminale. Pozicion i mbajtur nga datë 16.12.2000 

– 10.5.2001, me gradën “Kapiten  i Parë”. 

 

3. Fitimi i gradës “Kryeinspektor”.   

Nga aktet e administruara konstatohet se:  

 

Me Urdhër nr. ** datë 1.5.2003, “Për Inkuadrimin e Gradës Ushtarake në Gradë Policore”, 

nga Kapiten i Parë, merr gradën policore “Kryeinspektor”.  

 

➢ Komisioni bazuar në aktet e administruara, në analizë të legjislacionit përkatës 

konstaton se dhënia e gradës “Kryeinspektor”, është bërë në përputhje me ; 

- VKM nr.64, datë 2.2.2001, “Për Inkuadrimin e Gradave Ushtarake, në Gradat e 

Policisë së Shtetit dhe për përcaktimin e funksioneve që do të ushtrojnë sipas tyre“, me 

propozim të Komisionit të Gradimit, për rolin e mesëm e të lartë sipas, Vendimit nr.3, 

datë 15.04.2003 

- Ligjit nr.8553, datë 25.11.1999 “Për Policinë e Shtetit” dhe të ligjit nr.8643, datë 

20.07.2000 “Për gradat në Policinë e Shtetit”. 

- Funksioni/pozicioni përcaktohet në urdhërin e Ministrit të Rendit Publik dhe  funksioni 

i  përputhet gradës që i është dhënë subjektit.   

- Pozicioni është i barazvlefshëm me ato të listuara në lidhjen 1, të VKM së sipërcituar. 
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4. Fitimi i gradës “N/Komisar”.   

Nga aktet e administruara konstatohet se:  

 

- Me Urdhër të Ministrit të Brendshëm nr. *** prot., datë 19.4.2006, “Për gradimin e 

K/Inspektor Pëllumb Beshir Seferi” me gradën policore “N/Komisar”.   

 

➢ Komisioni në analizë të legjislacionit përkatës konstaton se dhënia e gradës “N/Komisar”, 

është bërë bazuar në Ligjin nr.8643, datë 20.07.2000, “Për gradat në Policinë e Shtetit” dhe 

në zbatim të VKM nr.64, datë 02.02.2001 “Për inkuadrimin e gradave ushtarake në grada të 

Policisë së Shtetit dhe për përcaktimin e funksioneve që do të ushtrohen sipas tyre”, me 

propozim të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë, nr.****, Prot., datë 13.04.2006. Gradimi i 

subjektit të vlerësimit është bërë nga organi kompetent, Ministri i Brendshëm.  

 

5. Fitimi i gradës “Drejtues”.   

Nga aktet e administruara konstatohet se:  

- Me Urdhër Drejtorit të Përgjithshëm nr. ***/* datë 18.06.2008, “Për dhënien e gradës 

policore një punonjësi policie,” subjekti ka marrë gradën policore, “Drejtues”.  

 

➢ Komisioni bazuar në aktet e administruara, në analizë të legjislacionit përkatës, konstaton se 

dhënia e gradës “Drejtues”, është dhënë në mbështetje të; 

- Ligjit nr. 9749, date 04.06.2007 “Për Policinë e Shtetit”. 

- Urdhërit të Ministrit të Brendshëm nr. **, datë 15.01.2008 “Për organizimin, funksionimin 

dhe procedurat e punës të Komisioneve Kalimtare për kalimin në sistemin e ri të gradave”. 

- Grada “Drejtues”, është dhënë nga organi kompetent në përputhje me këtë ligj dhe VKM 

nr.803, datë 21.11.2007, neni 3 gërma “dh” , ku theksohet se, punonjësi i policisë merr 

gradën, që i korrespondon funskionit që kryen, vetëm nëse në çastin e kalimit në këtë sistem 

gradash, ka vjetërsi shërbimi jo më pak se 10 vjet, kjo për gradën “Drejtues”. 

- Sipas të dhënave të dosjes së personelit dhe informacionit të ardhur nga DPPSH me 

shkresën nr.*/*** prot., datë 14.08.2019, subjekti Pëllumb Seferi ka filluar shërbimin në 

forcat e Policisë së Shtetit më qershor 1998, dhe si rrjedhim në qershor të 2008, plotëson 

10 vjet shërbim në Policinë e Shtetit. Sipas tabelës/ lidhja 1 e VKM-së së sipërcituar, grada 

“Drejtues” përputhet me funksionin Shef sektori/shef zyre në DPPSH. 

- Komisioni konstaton se kemi të bëjmë me një ekuivalentim gradash në përputhje me ligjin 

e ri të asaj periudhe si rezultat i ndryshimit të ligjit, në përputhje me VKM nr.803, datë 

21.11.2007, “Për përcaktimin e funksioneve korresponduese për gradat në Policinë e 

Shtetit dhe ekuivalentimi i tyre”, dalë në zbatim të tij.  

 

6. Fitimi i gradës “Drejtues i Parë”. 

Nga aktet e administruara konstatohet se:  

- Me Urdhër Drejtori të Përgjithshëm nr. *** datë 22.09.2012, “Për ngritjen në gradë, 

transferimi dhe caktimin në detyrë të një punonjësi policie”, subjektit i jepet grada policore 

“Drejtues i Parë”. Nga akti administrativ konstatohet se subjekti Pëllumb B. Seferi, është 

shpallur fitues në konkurimin e zhvilluar dhe i jepet grada policore “Drejtues i Parë”. Me 

kalimin në gradën policore “Drejtues i Parë”, me urdhërin e mësipërm, subjekti transferohet 

dhe caktohet në detyrën - Drejtor në Drejtorinë e Policisë Qarkut Kukës. 

 



58 

 

➢ Komisioni bazuar në aktet e administruara, në analizë të legjislacionit përkatës konstaton 

se dhënia e gradës “Drejtues i Parë”, është mbështetur;Në nenin 42, pika 1, pika 2 shkronja 

“b”, të Ligjit nr.9749, dt.04.06.2007 “Për Policinë e Shtetit” dhe neni 50, pika 3, shkronja ‘a” 

të Rregullores së Personelit të Policisë së Shtetit si dhe në Urdhrin nr.408, dt. 06.09.2012 “Për 

miratimin e listës emërore të së drejtës për gradën “Drejtues i parë”.  

- Sipas dispozitës ligjore të sipërcituar, neni 41 i ligjit parashikon kriteret e ngritjes në gradë 

dhe për gradën Drejtues i Parë ku shprehet se – pika 1 e nenit 41: “Ngritjet në gradë nga 

“Inspektor”, deri në “Drejtues i Parë” bëhen nëpërmjet pjesëmarrjes në një proces 

vlerësimi konkurrues, që përfshin raportet e vlerësimit të punës dhe një provimi ....” dhe 

pika 5 e po këtij neni citon se: - Punonjësit të policisë i lind e drejta të aplikojë për të 

konkuruar në procesin e përzgjedhjes, pas plotësimit të kohës së qëndrimit në gradë, sipas 

afateve..... nga Drejtues në Drejtues i Parë, 4 vjet.  

- Këtë kusht subjekti i vlerësimit e plotëson, për arësye se; -Në nenin 42, të ligjit nr.9749- 

Fitimi i gradës: Ngritja në gradë e punonjësit të Policisë nënkupton ngritjen e tij në detyrë, 

sipas tabelës së funksioneve korresponduese për çdo gradë. etj. Punonjësi i policisë mund 

të ngrihet në gradë vetëm pasi të kenë përfunduar me sukses kursin e trajnimit përkatës 

për gradën.  

- Nga hetimi konstatohet se subjekti ka ndjekur, një trajnim 10 javësh në SH.B.A. në muajin 

Mars të vitit 012. 

- Subjekti plotëson vjetërsinë në shërbim për kalimin nga grada, Drejtues në Drejtues i Parë;  

- Urdhëri është nxjerrë nga organi kompetent;  

- Subjekti ka marrë pjesë në konkurim për gradën drejtues i parë dhe është shpallur fitues; 

- Me kalimin në gradën policore “Drejtues i Parë”, me urdhërin e mësipërm, subjekti 

transferohet dhe caktohet në detyrën- Drejtor në Drejtorinë e Policisë Qarkut Kukës.  

- Funksioni i dhënë është në përputhje me grandën policore. 

 

7. Kthimi në Gradën Policore “Drejtues”. 

Nga aktet e administruara konstatohet se:  

- Me Urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, nr.***, datë 31.03.2014 “Për 

uljen në gradë të një punonjësi policie”, subjekti është ndëshkuar me masën disiplinore “Ulje 

në një gradë për 12 muaj”, pra nga “Drejtues i Parë”, ulet në gradën policore “Drejtues”. Ky 

akt mbështetet në Ligjin nr.9749, dt.04.06.2007 “Për Policinë e Shtetit”, dhe të Rregullores së 

Personelit të Policisë së Shtetit, si dhe në Vendimin e Komisionit të Apelit nr.**, datë, 

21.02.2014 “Për shqyrtimin e ankesës për masë disiplinore” i cili morri në shqyrtim ankesën 

e punonjësit të policisë Drejtues i Parë për shqyrtimin e masës disiplinore.  

- Sipas urdhërit nr.1160 Prot., datë 31.03.2014, deri më datë 20.12.2019, subjekti i vlerësimit ka 

mbajtur gradën policore “Drejtues”, në pozicionin specialist koordinator, në Sektorin e 

Analizës dhe Studimeve Strategjike në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë. 

 

➢ Fakte nga hetimi administrativ; 

Drejtoria e Burimeve Njërëzore, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, me shkresën nr. 

*/***-* datë 20.02.2020, ka vënë në dispozicion të Komisionit, Vendimin e Komisionit të 

Apelit, nr. **, datë 21.02.2014, me masë disiplinore “Ulje në një gradë për 12 muaj”. 

Nga hetimi I kryer Komisioni konstaton se: - Ulja në Gradë Drejtues, është bërë në zbatim të 

Vendimit nr. **, të Komisionit të Apelimit, datë 21.02.2014 “Për shqyrtimin e ankesës për 

masë disiplinore”. Neni 79, pika 2, e ligjit shprehet se “Ulje deri në një gradë” qëndrojnë në 
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dosjen personale të punonjësit të Policisë për një periudhë prej një viti nga data e përfundimit 

të ekzekutimit të masës, përiudhë pas së cilës shuhet. 

- Akti administrativ është nxjerrë nga organi kompetent; bazuar në Ligjin nr.9749, datë 

04.06.2007 “Për Policinë e Shtetit”, dhe të Rregullores së Personelit të Policisë së Shtetit. 

- Sipas këtij vendimi rezulton se; - “Nga ana e punonjësit të Policisë, Drejtues i Parë, Pëllumb 

Seferi, me detyrë Specialist, Koordinator, Sektori i Analizes dhe Studimeve Strategjike, në 

Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, ka shkelur nenin 11, pika 12, “Shkelje ose 

mosushtrim i kompetencave të policisë”, i Rregullores së Disiplinës së Policisë së Shtetit, 

miratuar me VKM nr.786, datë 04.06.2008”. 

 

8. Kthimi në Gradën Policore “Drejtues i Parë”. 

Nga aktet e administruara konstatohet se:  

- Me Urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, nr.****, datë 20.12.2019, 

“Për dhënien e Gradës Policore një Punonjësi Policie”, i rijepet grada “Drejtues i Parë”.  

 

➢ Komisioni në analizë të legjislacionit përkatës, konstaton se dhënia e gradës “Drejtues i 

Parë”, është mbështetur, në Ligjin nr.108/2014 “Për Policinë e Shtetit”, të ndryshuar, në 

“Rregulloren e Policisë së Shtetit”, në Vendimin e Komisionit Qëndror të Apelimit nr.74, datë 

21.02.2014 “Për Shqyrtimin e ankesës për masë disiplinore”, si dhe në Urdhërin e Drejtorit 

të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit nr.****, dt.31.03.2014, “Për ulje në gradë të një 

punonjësi policie”, pas përfundimit të afatit të masës disiplinore. 

- Subjekti i vlerësimit nga data 10.04.2018 – 26.08.3030, ka ushtruar funksionin e Drejtor, 

në Kabinetin e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit . 

- Sipas dokumentacionit të administruar gjatë hetimit administrativ kryesisht, konstatohet se 

fitimi i gradave është bërë në përputhje me legjislacionin në fuqi të kohës 

 

9. Fitimi i gradës “Drejtues i Lartë ”.   

Nga aktet e administruara konstatohet se: 

- Me Urdhërin nr.***, të Ministrit të Brendshëm “Për emërimin në detyrë dhe dhënien e 

gradës ”Drejtues i Lartë” një Punonjësi Policie”, Pëllumb Seferit transferohet dhe 

emërohet në detyrën, Drejtor i Departamentit, në Departamentin e Marrëdhënieve 

Ndërkombëtare, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit dhe i jepet grada 

policore “Drejtues i Lartë”. Arsyeja e lëvizjes është për nevoja pune.  

- Komisioni në analizë të legjislacionit përkatës konstaton se dhënia e gradës “Drejtues i 

Lartë”, është mbështetur, në në nenin 10/1, pika 5; neni 14, pika 1 ; nenin 53, pika 3, të 

ligjit nr.108/2014 “Për Policinë e Shtetit” dhe nenin 179, pika 13, të Rregullores së Policisë 

së Shtetit. 

 

10. Vlerësimi i tre  dokumenteve të përgatitura nga subjekti i vlerësimit:   

 

11. Në bazë të nenit 44, pika 2 e ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar, periudha e vlerësimit të aftësive 

profesionale, përfshin periudhën që nga data e emërimit të punonjësit në gradën dhe/ose 

pozicionin që mban, por jo më shumë se shtatë vjet. Bazuar në nenin 45 pika 2, e ligjit 

nr.12/2018, objekt i vlerësimit të aftësive profesionale janë dokumentat e përgatitura nga 

vetë punonjësi, sipas përcaktimit në këtë nen. 
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12. Nga hetimi administrativ u konstatua se subjekti i vlerësimit ka marrë pjese dhe kontribuar 

në grupet e punës të deklaruara prej tij. Në mbështetje të nenit 46, pika 2 e ligjit nr. 12/2018, 

indryshuar, trupa e vlerësimit i kërkoi subjektit të përzgjedhë dhe sjellë në KJV, për vlerësim 

tri dokumente zyrtare të përgatitura prej tij. 

 

13. Me shkresën protokolluar me tonën me nr.**/***, datë 18.2.2020, subjekti i vlerësimit ka 

depozituar katër dokumente zyrtare, të përgatitura në ushtrim të detyrave funksionale si 

punonjës në Policinë e Shtetit, dhe konkretisht; 

a) Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, Nr.***/*, datë 06.07.2018, 

për një ndryshim në Urdhrin Nr.***, datë 22.05.2018, “Për ngritjen e grupit të punës 

për hartimin e Rregullores për Funksionimin e Zyrës Qëndrore Kombëtare Interpol 

Tirana” të shoqëruar me draftin “Rregullat dhe Procedurat për Funksionimin e Zyrës 

Qendrore Kombëtare Interpol Tirana”. 

b) Aalizë vjetore e Zyrës Qëndrore Kombëtare Interpol Tirana, datë 08.01.2017. 

c) Urdhërin e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit Nr.*** datë 26.10.2016, për 

miratimin e “Procedurat e punës për realizimin e bashkëpunimit e koordinimit 

ndërkombëtar, në fushën e hartimit e ndjekjes së zbatimit të marrëveshjeve dypalëshe 

e shumëpalëshe, kryerjes së përkthimeve, si dhe administrimit të tyre”. 

d) Strategjia Vjetore e Sigurisë në Qark dhe Policimit në Komunitet për vitin 2013, 

Drejtoria e Policisë së Qarkut Kukës, nr.***/* prot., datë 17.04.2013, i miratuar nga 

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit. 

 

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

Komisioni konstaton se:  

- Ka nivel të mirë profesional lidhur me hartimin e akteve ligjore/nënligjore që lidhen me 

veprimtarinë e Policisë së Shtetit.  

- Subjekti i vlerësimit ka njohuri mbi legjislacionin e Policisë së Shtetit, që kanë të bëjnë me 

bashkëpunimin e koordinimit ndërkombëtar, në fushën e hartimit e ndjekjes së zbatimit të 

marrëveshjeve dypalëshe e shumëpalëshe. 

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

dhe nënligjore për Policinë e Shtetit;   

 

14. 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), u konstatua se subjekti gjatë katër 

viteve të fundit ka patur vlerësim maksimal të punës së mirë, në përmbushjen cilësore të 

detyrave dhe kontributit të dhënë për sigurimin dhe ruajtjen e rendit e të qetësisë publike, 

në shërbim të Policisë së Shtetit.  

 

➢ Nga sa më sipër, Komisioni konstaton se subjekti Pëllumb Seferi; 

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

- Ka treguar standard të lartë të etikës, gjatë përmbushjes së detyrave funksionale; 

- Është i aftë të punojë për zbatimin e legjislacionit, për konceptimin e akteve, rregulloreve 

dhe për problemet e luftës kundër krimit të organizuar;  

- Trajnimi dhe pajisja me çertifikata trajnimi është kryer gjatë karierës së tij si dhe  janë  të 

lidhura me objektin e ushtrimit të funksioneve të tij në detyrat drejtuese.   
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V. KONKLUZIONI PËRFUNDIMTAR   

 

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

bazuar në provat e administruara, relacionin e relatorit të çështjes, shpjegimet me shkrim të dhëna 

nga subjekti i vlerësimit gjatë hetimit administrativ, si edhe pasi u njoh me qëndrimin e subjektit 

të vlerësimit në seancën dëgjimore publike të datës 2.12.2020, arrin në përfundimin se subjekti i 

vlerësimit Pëllumb Beshir Seferi, në përputhje me nenin 60 të Ligjit 12/2018, i ndryshuar, ka 

plotësuar së bashku kushtet e mëposhtme,   

 

- Konstatohet nivel i besueshëm në vlerësimin e pasurisë;   

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

- Konstatohet nivel i mjaftueshëm në vlerësimin e aftësive profesionale;  

 

PËR KËTO ARSYE,  

 

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

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

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

 

V E N D O S I:  

 

1. Konfirmimin në detyrë të subjektit të vlerësimit Pëllumb Beshir Seferi, me funksion 

Drejtor i Departamentit në Departamentin e Marrëdhënieve Ndërkombëtare, në Drejtorinë 

e Përgjithshme të Policisë së Shtetit. 

 

2. Vendimi i arsyetuar me shkrim, i njoftohet subjektit të vlerësimit dhe publikohet në faqen 

zyrtare të KJV-së, në përputhje me pikën 8, të nenit 56, të ligjit nr. 12/2018, brënda 15 

ditëve nga dita e nesërme e shpalljes së vendimit.  

  

3. Kundër këtij vendimi mund të ushtrohet ankim i drejtpërdrejtë në gjykatën administrative 

kompetente, sipas legjislacionit në fuqi për gjykatat administrative dhe gjykimin e 

mosmarrëveshjeve administrative.  

    

Ky vendim u shpall sot, datë 03.12.2020, në Tiranë.   

 

 

TRUPA E VLERËSIMIT 

 

 

Ana KAPAJ 

KRYESUES 

 Kozeta NDOI        Marjeta GJELAJ 

   RELATOR                            ANËTAR 
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