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                                                REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

 KOMISIONI I JASHTËM I VLERËSIMIT 

 

 

Nr. 49/151 Prot                       Tiranë, më 22.02.2021 

 

 

V E N D I M 

  Nr. 37, datë 22.02.2021 

 

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

 

Nertila Sadedini  Kryesues 

Marjeta Gjelaj   Relator 

Kozeta Ndoi              Anëtar 

 

asistuar nga anëtari i Sekretariatit Teknik, z. Petrit Imeraj, më datë 5 Skkurt 2021, ora 12.30`, në 

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

dëgjimore publike çështjen që i përket:  

 

SUBJEKTI I VLERËSIMIT:     Z. Artion Duka, Drejtor i Drejtorisë së Policisë Vendore  

           Vlorë 

 

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 
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      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. 

 

       

TRUPI VLERËSUES I KOMISIONIT TË JASHTËM TË VLERËSIMIT, 

 

pasi dëgjoi gjetjet dhe rekomandimin e relatores së çështjes, znj. Marjeta Gjelaj, mori në shqyrtim dhe 

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

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

profesional, mbështetur në pikat 1 dhe 2 të nenit 4, të ligjit nr.12/2018, të ndryshuar, 

 

V Ë R E N: 

 

I. RRETHANAT E ÇËSHTJES 

 

1. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit është organi që bën vlerësimin kalimtar të punonjësve të Policisë 

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

1 të nenit 5, dhe në pikat 1 dhe 5, të nenit 6, të ligjit nr.12/2018, “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik 

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

Ankesat në Ministrinë e Brendshme", të ndryshuar.   

  

2. Z. Artion Duka, në momentin e hyrjes në fuqi të ligjit nr.12/2018, të ndryshuar, ka ushtruar detyrën 

e Drejtorit të Drejtorisë Vendore të Policisë Berat. Për këtë shkak, bazuar në nenin 6 të ligjit 

nr.12/2018, të ndryshuar, i është nënshtruar procesit të vlerësimit, duke u shortuar me datë 7.10.2019, 

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

Vlerësimit“. 
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3. Në hedhjen e shortit të datës 7.10.2019, u përzgjodh trupi vlerësues. Në respektim të legjislacionit 

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

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

procedurave të vlerësimit për subjektin e vlerësimit.  

   

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

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

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

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

personat e lidhur të tij. 

 

5. Procesi i vlerësimit të kontrollit të figurës, në përputhje me kreun IV, “Kontrolli i figurës”, të ligjit 

nr.12/2018, të ndryshuar, dhe veçanërisht me nenin 35 të këtij ligji, ka për objekt verifikimin e 

deklarimeve të subjektit të vlerësimit dhe të dhënave të tjera, me qëllim verifikimin e vërtetësisë dhe 

besueshmërisë së deklarimeve, si dhe identifikimin e atyre që janë përfshirë apo kanë kontakte të 

papërshtatshme me persona të përfshirë në veprimtari kriminale. 

 

6. Procesi i vlerësimit të aftësive profesionale për subjektin e vlerësimit, në përputhje me kreun V, 

“Vlerësimi i aftësive profesionale”, të ligjit nr.12/2018, të ndryshuar, dhe veçanërisht me nenin 43 të 

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

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

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

 

7. Bazuar në dispozitat e ligjit nr.12/2018, “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të Punonjësve të 

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

Ministrinë e Brendshme", të ndryshuar, pranë Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit janë administruar 

dokumentet shkresorë të hartuar nga institucionet apo personat juridikë, publikë apo privat të cilët 

sipas këtij ligji detyrohen të japin të dhëna për subjektet e vlerësimit. 
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8. Në vijim, nga relatori i çështjes janë ndjekur procedurat ligjore të përcaktuara në pikën 3, të nenit 

25, të ligjit nr. 12/2018, të ndryshuar, duke kryer një hetim të plotë dhe të gjithanshëm mbi të tria 

kriteret, atë të vlerësimit të pasurisë, të kontrollit të figurës dhe të vlerësimit të aftësive profesionale. 

 

9. Trupi vlerësues, pasi u njoh me rezultatet e hetimit dhe provat e grumbulluara për kriterin e 

vlerësimit të pasurisë, të kontrollit të figurës dhe të vlerësimit të aftësive profesionale, në datën 

02.02.2021 vendosi: (i) përfundimin e hetimit kryesisht për këto tri kritere për subjektin e vlerësimit, 

z. Artion Duka; (ii) njoftimin e subjektit të vlerësimit për t`u njohur me materialet e dosjes; (iii) kalimin 

e barrës së provës subjektit për të paraqitur shpjegime të tjera për të provuar të kundërtën e rezultateve 

të hetimit. 

 

10. Gjithashtu, subjekti i vlerësimit, në datën 02.02.2021, u njoftua mbi të drejtën e tij për të paraqitur 

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

kryesisht të zhvilluar nga Komisioni. Subjekti i vlerësimit nuk e ushtroi të drejtën për tu njohur me 

aktet e dosjes. 

 

11. Pas krijimit të bindjes se subjektit të vlerësimit i janë garantuar të drejtat për një proces të rregullt 

ligjor si: njoftimi për fillimin e procedurës së vlerësimit; përbërja e trupit vlerësues; si dhe përfundimi 

kryesisht i hetimit administrativ, trupi vlerësues, vendosi të ftojë subjektin e vlerësimit në seancë 

dëgjimore. 

 

II. SEANCA DËGJIMORE 

 

12. Subjekti i vlerësimit u ftua në seancën dëgjimore me njoftimin e bërë elektronikisht, në datën 

03.02.2021. 

 

13. Seanca dëgjimore me subjektin e vlerësimit, z. Artion Duka, u zhvillua në përputhje me kërkesat 

e nenit 56, të ligjit nr.12/2018, “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të Punonjësve të Policisë së 

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

Brendshme", në datën 05.02.2021, ora 12.30`, në ambientet e Pallatit të Koncerteve (ish-Pallati 

Kongreseve), salla B, kati 0.  
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14. Në seancën dëgjimore të datës 05.02.2021, subjekti i vlerësimit u paraqit personalisht dhe mori të 

gjithë kohën e kërkuar 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 

 

15. Z. Artion Duka ka qenë bashkëpunues dhe korrekt gjatë procesit të vlerësimit, duke u përgjigjur 

brenda afatit të përcaktuar, sipas nenit 48 të ligjit nr.12/2018, “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik 

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

Ankesat në Ministrinë e Brendshme", të ndryshuar. Subjekti i vlerësimit është përgjigjur brenda afatit, 

si dhe ka sjellë prova dhe shpjegime kur janë nevojitur.   

 

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

VLERËSIMIT 

 

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

në ligjin nr.12/2018, të ndryshuar. 

 

A. VLERËSIMI I PASURISË 

 

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

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

 

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

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

subjekt deklarimi pranë këtij institucioni; 

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

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

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

d) shpjegimet me shkrim dhe provat e subjektit të vlerësimit gjatë hetimit administrativ; 

dh) deklarimet e personit të lidhur dhe të personave të tjerë të lidhur;  
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Në lidhje me pasuritë dhe likuiditetet e deklaruara në deklaratën e pasurisë “Vetting” të vitit 2018, pas 

verifikimit administrativ të kryer nga Komisioni, rezulton se subjekti i vlerësimit ka në pronësi në 

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

 

1. Apartament banimi blerë në vitin 2007 me sipërfaqe 56.12 m2 dhe shtesa anësore në këtë objekt 

me sip. 29 m2, e cila ndodhet në rrugën “**********”, pallati i firmës ***** sh.p.k. Vlera: 40 000 

Euro (Dyzetëmijë). Pjesa në %: 50%. 

 

Burimi i krijimit sipas deklaratës “Vetting”:  

 Marrë kredi te Credit Agricole Bank në vlerën 35 000 Euro. 

 Kursimet familjare në vlerën 5 000 euro. 

 

Në vijim, për këtë pasuri, subjekti i vlerësimit sqaron: 

 

 Apartamentin e kemi shitur sipas kontratës së shitblerjes nr.*** Rep dhe nr.***Kol, datë 

03.02.2017, kontratës së shitjes me rezervë nr.***/*** datë 13.02.2017, deklaratave noteriale 

nr. ***/***, datë 03.02.2017, nr. ***/***, datë 03.02.2017 është shitur apartamenti i banimit 

me sip. 56.12 m2 dhe shtesa anësore në këtë objekt me sip. 29 m2 në shumën totale 50 000 

euro.  

 

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

 

1.1 Gjatë hetimit administrativ kryesisht, subjektit të vlerësimit iu kërkuan sqarime lidhur me vitin e 

ndërtimit të shtesës dhe koston e ndërtimit.  

 

1.2 Me e-mailin e datës 8.09.2020, subjekti ka sqaruar se shtesa prej 29 m2, ka filluar në muajin Janar 

të vitit 2009 dhe ka mbaruar në muajin Mars të po këtij viti. Sqaroj se kjo shtesë është bërë nga 

vetë firma ndërtuese që ka ndërtuar pallatin, duke marre dhe dakortësinë time. 

 

1.3 Me datë 9.10.2020, subjekti i vlerësimit ka dorëzuar pranë Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit 

dokumentacion shtesë për këtë pasuri, regjistruar me nr.**/*** prot, si më poshtë: 

 

  - Kontratë shitje pasuri e paluajtshme nr.****Rep dhe Nr.**** Kol, datë 02.09.2008, ku rezulton se 

subjekti i vlerësimit ka blerë nga shoqëria “***“ sh.p.k, një apartament banimi i ndodhur në **** me 

sipërfaqe 56.12 m2, si dhe 25m2. Çmimi i shitjes është 22 448 euro. 
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- Çertifikatë pronësie lëshuar nga ZRPP dhe kartelë të pasurisë së paluajtshme, ku rezulton se shoqëria 

**** sh.p.k, është pronar i pasurisë apartament me sip. 56.12 m2, në ***, të regjistruar në Zonën 

Kadastrale ****, nr. i pasurisë ***/*** + * -**, vol.**, fq.**. 

 

- Aktin e marrjes në dorëzim të apartamentit, datë 15.10.2008, të nënshkruar nga subjekti i vlerësimit 

dhe përfaqësuesi i shoqërisë “*****” sh.p.k. Sipas aktit palët bien dakort për marrjen në dorëzim të 

apartamentit dhe gjithashtu bien dakord që pala shitëse të kryejë disa punime për mbulimin e verandës 

së këtij apartamenti, me konstruksion metalik dhe mbulimin e çatisë, të cilat janë paguar nga ana e 

blerësit për llogari të shitësit, me transfertë bankare, në datat 31.05.2007 dhe 01.06.2007, në vlerën 34 

000 euro.  

 

- Llogarinë e subjektit të vlerësimit pranë Emporiki Bank, Agjencia ***, Tiranë, ku rezultton se z. 

Duka ka marrë kredi pranë kësaj banke në shumën 35 000 euro. Me datë 31.05.2007 subjekti ka paguar 

në llogari të  shoqërisë “****” sh.p.k., 5000 euro dhe me datë 1.06.2007 shumën 29 000 euro, në total 

shumën 34 000 euro. 

 

1.4 Abi bank (ish Emporiki Bank) me shkresën nr. **** prot, datë 7.01.2020, informoi Komisionin se  

shtetasi Artion Duka ka marrë kredi pranë kësaj banke në shumën 35 000 euro. Me datë 31.05.2007 

subjekti ka paguar në llogari të  shoqërisë “*****” sh.p.k., 5000 euro dhe me datë 1.06.2007, shumën 

29 000 euro, në total shumën 34 000 euro. 

 

1.5 Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Tiranë Jug me shkresën nr.***** prot, datë  

23.10.2020, informoi Komisionin se z. Artion Duka është përfshirë në procedurat e legalizimit në vitin 

2014 dhe për ndërtimin informal në objektin ekzistues (mbyllje verande kati i tretë) është pajisur me 

lejen e legalizimit nr.******, datë 06.05.2015, për sipërfaqen 29 m2. Bashkëlidhur shkresës janë 

dërguar dokumentet ligjor të kësaj shtese1: 

                                                 
1 Deklaratë për përfshirje në procedura vlerësimi të bërë nga subjekti i vlerësimit me datë 24.09.2014; fotografi të shtesës 29m2; Çertifikatë familjare; 

Çertifikatë pronësie të apartamentit 56.12 m2 të vitit 2008; Harta treguese e regjistrimit të shtesës; Genplan; Planimetri për shtesën; Procesverbal të 

verifikimit në terren; Akt kualifikimi; Procesverbal të vlerësimit të dosjes së legalizimit; Leje legalizimi nr.***** datë 06.05.2015 

Akt ekpspertizë për shtesën; Kartelë pasurie për shtesën 29m2 
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1.6 Gjatë hetimit administrativ kryesisht për këtë pasuri, u konstatua se subjekti i vlerësimit në  

deklaratën e pasurisë “Vetting 2018”, ka deklaruar se kredia është marrë nga Credit Agricole Bank, 

por gjatë hetimit rezultoi se Emporiki Bank ka ndryshar emërtimin në Credit Agricole Bank dhe së 

fundmi në Abi Bank. 

 

1.7 Me e-mail e datës 11.11.2020, subjekti i vlerësimit ka sqaruar se ka një gabim nga ana ime në  

plotësimin e formularit “Vetting” 2018, lidhur me vlerën e deklaruar të kësaj pasurie, pasi siç e kam 

theksuar, atë apartament e kam blerë me kredinë e marrë nga banka me shumën 35 000 euro, ku 34 

000 euro u përdorën për blerje, 1000 euro për përqindjen nga banka, pagesën e siguracionit, për 

shtëpinë dhe shpenzimet noteriale etj. 

 

1.8 Me kërkesë të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, subjekti i vlerësimit ka dorëzuar me datë 

29.01.2021, dokumentacion shtesë për këtë pasuri si më poshtë: 

 Kontratën e Huamarrjes të datës 31.05.2007, me palë: Banka Emporiki përfaqësuar nga znj. 

M.P Nëndrejtore e Degës Tirana ***, në cilësinë e huadhënësit dhe subjekti i vlerësimit në 

cilësinë e huamarrësit. Banka bie dakord ti japë subjektit të vlerësimit hua në shumën 35 000 

euro, për blerjen e një apartamenti me sipërfaqe 89.12 m2, në ****, Tiranë, të ndërtuar nga 

shoqëria “****” sh.p.k. 

 

 Kontratë Hipotekore të datës 15.05.2007, me palë: Banka Emporiki përfaqësuar nga znj. M.P, 

Nëndrejtore e Degës Tirana *** dhe z. B.H Administrator i Shoqërisë “”***”Sh.p.k. 

Objekti i kësaj kontrate: Vënia e hipotekës së shkallës parë në favor të Bankës, mbi pronën në 

pronësi të z. B.H, e cila është e regjistruar në zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme 

Tirane, me nr. pasurie ***/**, vol.*, fq.**, zona kadastrale ****, si mjet sigurimi për çdo 

huamarrës që është klient i shoqërisë “****” Sh.p.k. 

 Kontratë Porosie, datë 30.04.2007, me palë: Shoqëria “’***” sh.p.k përfaqësuar nga 

përfaqësuesi i posaçëm z. B.H dhe subjekti i vlerësimit z. Artion Duka.  

Objekti i kësaj kontrate: Porositja e një apartamenti banimi me sipërfaqe 89.12m2, (1+1) e cila 

përbëhet nga 63.42 m2 dhe veranda 25.7 m2. Porositësi këstin e parë e paguan në momentin e 
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nënshkrimit të kontratës në shumën 11 440 euro dhe këstin e dytë me kredi në shumën 34 322 

euro, brenda dates 31 Maj 2007.  Në total shuma e shitjes se apartamentit dhe verandës është 

45 762 euro. 

1.9 Lidhur me kontratën e sipërmarrjes ku përcaktohet sip. 89.12m2 dhe vlera 45 762 euro, me 

kontratën e blerjes ku përcaktohet sip. 56 m2 dhe vlera 22 448 euro, me aktin e marrjes në dorëzim 

sipas të cilit do mbulohet veranda prej 29m2 dhe përcaktohet vlera 34 000 euro, subjekti i vlerësimit 

sqaron: 

Kur është përpiluar kontrata e porosisë për apartamentin në fjalë, është negociuar që ky apartament 

do jetë i hipotekuar në sipërfaqen totale 89.12 m2, ku një pjesë e shtëpisë është sipërfaqe verande. 

Brenda muajit nga ana ime është bërë e mundur marrja e kredisë, shumë e cila është kaluar direkt në 

llogarinë e firmës ndërtuese “***” sh.p.k.  

Në momentin që objekti është hipotekuar, në çertifikatën tonë të pronësisë, apartamenti që kisha blerë, 

nuk ishte i regjistruar 89.12 metra katror, por ishte vetëm 56 metra. Në këto kushte kemi negociuar 

me firmën ndërtuese “****” sh.p.k, që shifra përfundimtare e blerjes së këtij apartamenti të ishte 

vetëm shuma e lekëve të marra nga kredia, shumë të cilën unë e kisha likujduar dhe nuk kisha më 

asnjë detyrim tjetër financiar me firmën ndërtuese. 

1.10 Gjatë hetimit administrativ kryesisht, Komisioni bazuar në informacionin e ardhur nga Agjencia 

Shtetërore e Kadastres, Drejtoritë Vendore Tirana Jug dhe Tirana Rurale 1, si dhe në dokumentacionin 

ligjor të administruar për këtë pasuri, konstatoi se subjekti i vlerësimit fillimisht është bërë pronar i 

pasurisë apartament me sipërfaqes 56 m2, dhe me procedurë legalizimi është bërë pronar i sipërfaqës 

29 m2.  

1.11 Mospërmbushja a detyrimit kontraktor nga shoqëria “***” Sh.p.k, për të bërë pronar subjektin e 

vlerësimit për sip 89.12 m2, ka çuar në negocim ndërmjet palëve, duke bërë që shoqëria “***”sh.p.k, 

të marrë përsipër mbulimin e verandës së këtij apartamenti me sip.29 m2, ndërsa subjekti të angazhohet 

për procedurën e legalizimit dhe shpenzimet përkatëse. Kjo ka sjellë ndryshimin e vlerës fillestare të 

përcaktuar në kontratën e porosisë, duke përcaktuar si detyrim financiar për subjektin e vlerësimit në 

momentin e nënshkrimit të kontratës shitjes shumën 22 448 euro dhe në aktin e marrjes në dorëzim, 

ku përcaktohet se me mbulimin e verandës së këtij apartamenti subjekti ka detyrim financiar shumën 

34 000 euro, ose në vlerë leku bazuar në kursin e këmbimit zyrtar të kohës, shumën 4 110 940 lekë. 
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1.12 Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit hetoi burimin e ligjshëm të blerjes së kësaj pasurie dhe rezultoi 

si më poshtë: 

Tabela nr.1: të ardhurat dhe shpenzimet e familjes së subjektit në periudhën 1998- 2007, e cila përbëhet 

nga 5 anëtarë. 

 

1.13 Nga sa më lart, pas shqyrtimit të dokumentacionit të administruar nga Komisioni, mbi të ardhurat 

e familjes së subjektit të vlerësimit dhe pas përllogaritjes së shpenzimeve jetike në bazë të të dhënave 

zyrtare nga INSTAT-i, ka rezultuar se familja e subjektit të vlerësimit ka pasur mundësi kursimi nga 

burime të ligjshme financiare për blerjen e kësaj pasurie në shumën 4 110 940 lekë. 

2. Apartament banimi porositur sipas kontratës së porosisë nr. *** Rep dhe nr.*** Kol, datë 

22.02.2017, me sipërfaqe të përgjithshme 143.8 m2 dhe garazh me sipërfaqe 17m2, në adresën Rr. 

“’******”, Tiranë. Vlera: 50 000 lekë (Pesëdhjetëmijë). Pjesa në %: 50%. 

 

Burimi i krijimit sipas deklaratës “Vetting”: 

 

 Të ardhurat nga shitja e apartamentit më sipër, likujduar plotësisht. 

 

Në lidhje me këtë pasuri subjekti ka paraqitur dokumentacionin ligjor provues2 

 

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

 

                                                 
2 Kontratë shitblerje nr. *** Rep dhe nr. *** Kol, datë 03.02.2017. Kontratë shitblerje nr. **** Rep dhe nr. *** Kol, datë 03.02.2017. Çertifikatë 

Pronësie të lëshuar nga ZVRPP Tiranë me datë 29.12.2016. Prokurë e Posaçme nr.***** Rep dhe nr.**** Kol, për shitje pasurie. Kartelë e pasurisë së 

paluajtshme në zonën kadastrale ****, nr. i pasurisë ***/***+*-**.Kontratë porosie me nr. *** Rep dhe nr.*** Kol, datë 22.02.2017.  

 

Viti  
 Te ardhurat 

gjithsej 

 Shpenzime 

gjithsej 

 Ndryshim 

Likujditeti 
Pasuri  Detyrime 

 Pasuri Neto 

(Ndryshim 

Likujditeti +Pasuri 

-detyrim) 

 Mundesi per 

kursim 

 Rezultati 

progresiv 

1998                   334,312                 300,000    0 34,312 34,312

1999                   386,548                 300,000    0 86,548 120,860

2000                   425,377                 300,000    0 125,377 246,237

2001                   560,883                 540,000    0 20,883 267,120

2002                   755,458                 469,320    0 286,138 553,258

2003                   911,677                 469,320    0 442,357 995,615

2004               1,290,855                 469,320    0 821,535 1,817,150

2005               1,544,139                 547,785    121,709 121,709 874,645 2,691,795

2006               1,512,645                 599,585    (254,855) 200,000 (454,855) 1,367,915 4,059,710

Janar - Maj 2007                   649,329            1,667,835             4,110,940             4,231,850    (120,910) (897,596) 3,162,114

T OT A L 98-M aj 2007 8,371,223        5,663,165  (133,146) 4,110,940 4,231,850 (454,056) 3,162,114
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2.1 Nga shqyrtimi i kontratës së shitjes nr.*** Rep dhe nr.*** Kol, datë 03.02.2017, e cila i përket 

shitjes së apartamentit (pasurisë I-rë), kontratës nr.**** Rep dhe nr.*** Kol, datë 28.03.2017, e cila i 

përket shitjes së shtesës, si dhe çertifikatës së pronësisë, rezulton se subjekti i vlerësimit është pronar 

i pasurisë apartament me sip.56.12m2, plus shtesë anësore 29 m2, pasuri nr.***/***+*-**, zonë 

kadastrale ****, vol.**, faqe ***, në adresën ****, Tiranë. Subjekti i vlerësimit ia ka shitur këtë pasuri 

shtetasit G.Allka. Sipas deklarimit të palëve në dy kontratat e mësipërme, çmimi i shitjes është 50 000 

euro, vlerë të cilën blerësi e ka likujduar.  

 

2.2 Në kontratën e shitjes së apartamentit (pasurisë I-rë), specifikohet njoftimi i bërë nga noteri për 

palën shitëse, për të paguar tatimin ndaj shtetit. 

 

2.3 Lidhur me këtë fakt, u pyet subjekti i vlerësimit me e-mail e datës 10.11.2020. Subjekti i vlerësimit 

me e-mail e datës 11.11.2020, ka sqaruar se lidhur me pagesën e taksës mbi shitjen e apartamentit, 

nëpërmjet një marrëveshje verbale me palën blerëse të apartamentit është rënë dakord që do e paguajë 

ai taksën e shitjes, diferencën e çmimit që është blerë apartamenti në fillim.  

 

2.4 Me e-mail e datës 16.12.2020, subjekti i vlerësimit, ka dërguar faturat e përllogaritjes së tatim 

fitimit, ku rezulton se ZRPP në vitin 2017 ka përllogaritur tatim fitimin në shumën 613 132 lekë, 

shumë kjo e cila është paguar nga shtetasi G.A, blerësi i apartamentit. 

 

2.5 Nga shqyrtimi i kontratës së porosisë të lidhur ndërmjet shoqërisë së ndërtimit “*****” sh.p.k, dhe 

subjektit të vlerësimit, rezultoi se shoqëria ndërtuese po ndërton një ndërtesë banimi në Rr. “*******, 

në bazë të Vendimit nr.**/* datë 07.12.2014, të Bashkisë Tiranë dhe Lejes së Ndërtimit nr.**/*, datë 

8.04.2014, të Bashkisë Tiranë. Sipas objektit të kontratës subjekti i vlerësimit në cilësinë e porositësit 

ka kërkuar të blejë një apartament në katin e tetë të banimit me sip.130m2, që konsiston në 3 dhoma 

gjumi, një dhomë ndenje, dy banjo, një korridor dhe 2 ballkone, sipërfaqe e përbashkët 13m2, sip. e 

përgjithshme 143.80m2, garazh me sip.17m2. Çmimi kompleksiv i kontratës (apartament + garazh) 

është 50 000 euro. 

 

2.6 Noter G.Sh. me shkresën e datës 20.10.2020, regjistruar pranë Komisionit me nr.**/** prot, datë 

21.10.2020, ka dërguar aktet noteriale të nënshkruara nga subjekti i vlerësimit si më poshtë: 
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 Kontratë porosie dhe premtim shkëmbimi Nr.*** Rep dhe nr.*** Kol, datë 16.03.2015, të 

lidhur ndërmjet Shoqërisë “****” përfaqësuar nga administratori z. A. B dhe z. Artion Duka, 

ku rezulton se shoqëria po ndërton një ndërtesë strukturë 5 dhe 9 kat banimi dhe shërbime me 

2 kat parkim nëntokë në Rr. “******”. 

 

Në kontratën e mësipërme specifikohet se Porositësi sipas çertifikatës së pronësisë të lëshuar 

nga ZRPP është pronar i pasurisë nr.***/***, zonë kadastrale *****, në adresën ****, Tiranë. 

Porositësi ka vullnet të transferojë të drejtat e veta në favor të Shoqërisë për pasurinë e 

mësipërme, në shkëmbim të një apartamenti dhe garazhi në ndërtim e sipër nga shoqëria, si më 

poshtë: 

 

Shoqëria në shkëmbim të marrjes në pronësi të pasurisë së z. Duka, merr përsipër të ndërtojë  

dhe ti shesë atij, një apartament në ndërtesën ku po ndërtohet nga shoqëria me sip.130m2, që  

konsiston në 3 dhoma gjumi, një dhomë ndenje, dy banjo, një korridor dhe 2 ballkone,  

sipërfaqe e përbashkët 13m2, sip. e përgjithshme 143.80m2, një garazh me sip.17m2. Çmimi i  

shitjes, pasuritë shkëmbehen pa asnjë kompensim apo pagesë financiare. 

 

 Akt revokimi kontratë porosie dhe premtim shkëmbimi me nr.*** Rep dhe nr.** Kol, datë 

30.01.2017, ku palët: Shoqëria “********” sh.p.k, përfaqësuar nga administratori z. A. B dhe 

z. Artion Duka kanë kërkuar të tërhiqen nga ekzekutimi i mëtejshëm i kontratës së porosisë 

dhe premtim shkëmbimi nr. **** Rep dhe nr.**** Kol, datë 16.03.2015.  

 

- Arsyeja e revokimit është se Shoqëria “******” Sh.p.k, nuk i ka përfunduar ende punimet 

ndërtimore dhe palët ende nuk kanë nënshkruar kontratën përfundimtare të shkëmbimit midis 

tyre. 

 

2.7 Në përfundim të hetimit administrativ kryesisht, për këtë pasuri, Komisioni konstatoi se subjekti i 

vlerësimit ka blerë në vitin 2017, një apartament banimi me sip.143,3 m2 dhe garazh me sip.17 m2, me 

çmimin total 50 000 euro, vlerë kjo poshtë kostos mesatare të çmimit të shitjes për m2 për zonën në 

vitin 2017. 
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2.8 Komisioni me shkresën nr.**/*** prot, datë 23.10.2020, drejtuar Administratorit të shoqërisë 

“******” sh.p.k, ka kërkuar: 

 

- Çminin referues që ka aplikuar shoqëria ndërtuese për shitjen e apartamenteve dhe garazheve 

të ndërtesës së banimit me strukturë 5 dhe 9 kat banimi dhe shërbime 2 kat parkim nëntokë. 

 

- kontrata të ngjashme shitjeje për apartamentet dhe garazhet e kësaj strukture banimi. 

 

2.9 Me përgjigjen e datës 29.10.2020, regjistruar pranë Komisionit me nr.**/*** prot, datë 

10.11.2020, administratori i shoqërisë “*******” sh.p.k, z. A.B, informon Komisionin sa më poshtë 

vijon: 

 

Lidhur me sa kërkoni më shkresën tuaj, ju sqaroj se unë si administrator i vetëm i kompanisë 

“*******”sh.p.k, në periudhën që kam kryer shitjen e apartamenteve në pallatin në të cilin bëhet 

fjalë, kam pasur bllokim financiar dhe si rrjedhojë disa apartamente i kam shitur me kosto më të ulët 

se çmimi i referencës së zonës për metër katror. 

 

Klientit, z. Artion Duka, i kam shitur një apartament dhe një vend parkimi, përkatësisht 143.80 m2 dhe 

17m2, më një çmim të përgjithshëm 50 000 euro, shumë të cilën z. Duka ma ka kaluar në llogarinë 

time bankare. 

 

Dua të shtoj se përveç kësaj kontrate shitje, kam bërë dhe disa kontrata të ngjashme, tre prej të cilave 

po ua vendos në dispozicion. Konkretisht kontratën e lidhur me shtetasin M.P, B.H-R.H, dhe me 

shtetasen A.T. 

 

2.10 Në vijim të sa më lart, Komisioni konkludoi se të tria kontratat që ka lidhur shoqëria “*****” 

sh.p.k, me shtetasit e mësipërm kanë vlerën e shitjes poshtë kostos mesatare të çmimit të shitjes për 

m2 për zonën në vitin 2016. 

 

2.11 Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit hetoi burimin e ligjshëm të blerjes së kësaj pasurie dhe rezultoi 

si më poshtë: 
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2.12 Vlera e kësaj pasurie është 50 000 euro ose në vlerë leku bazuar në kursin zyrtar të këmbimit të 

kohës, 6 647 500 lekë.  

 

Tabela nr.2: të ardhurat dhe shpenzimet e familjes së subjektit në periudhën 1998- 2017, e cila përbëhet 

nga 8 anëtarë. 

 

 

2.13 Nga sa më lart, pas shqyrtimit të dokumentacionit të administruar nga Komisioni, mbi të ardhurat 

e familjes së subjektit të vlerësimit dhe pas përllogaritjes së shpenzimeve jetike në bazë të të dhënave 

zyrtare nga INSTAT-i, ka rezultuar se familja e subjektit të vlerësimit ka pasur mundësi kursimi nga 

burime të ligjshme financiare për blerjen e kësaj pasurie në shumën 6 647 500 lekë. 

3. Shtëpi banimi me sipërfaqe 93m2, ndodhet në Tiranë, Rr. “*****, pall. **, shk. *, ap. **. 

Apartamenti është në bashkëpronësi me prindërit. Duke pasë parasysh ligjin për trashëgiminë, jam 

bashkëpronar. Vlera: 31 109 Lekë (Tridhjetëenjëmijëenjëqindenëntë). Pjesa në %: 1/5 

 

Burimi i krijimit sipas deklaratës “Vetting”: 

 Privatizuar nga Enti i Banesave në vitin 1993 nga kursimet familjare të prindërve. 

 

3.1 Subjekti i vlerësimit në formularin shtesë të cilin e ka plotësuar me datë 31.10.2019, ka sqaruar 

për këtë pasuri se në formularin e vetëdeklarimit të pasurisë, kam shkruar që jam bashkëpronar në 

apartamentin e banimit të prindërve të mi, pra, në atë apartament ku unë kam jetuar deri në vitin 

2009. Ky formulim i shprehur nga ana ime është bërë gabimisht, për shkak të një konceptimi jo të 

Viti  

 Te ardhurat 

gjithsej 

(paga+shperblime

+shitja e shtepise) 

 Shpenzime 

gjithsej 

 Ndryshim 

Likujditeti 
Pasuri  Detyrime 

 Pasuri Neto 

(Ndryshim 

Likujditeti +Pasuri 

-detyrim) 

 Mundesi per 

kursim 

 Rezultati 

progresiv 

 1998 - 2006               7,721,894            3,995,330    -          133,146                 200,000    (333,146) 4,059,710 4,059,710

2007               1,572,035            2,769,834    94,697        4,110,940   4,231,850   (26,213) (1,171,586) 2,888,124

2008               2,057,932            1,336,570    65,523 65,523 655,839 3,543,963

2009               2,057,110            1,447,722    (118,019) (118,019) 727,407 4,271,370

2010               2,158,397            1,537,152    100,681 100,681 520,564 4,791,934

2011               2,600,264            1,744,353    247,173              100,000    347,173 508,738 5,300,672

2012               3,066,830            1,789,067    (134,143) (134,143) 1,411,906 6,712,578

2013               3,521,057            1,842,668    5,077 5,077 1,673,312 8,385,890

2014               3,712,397            2,295,355    128,181              100,000    228,181 1,188,861 9,574,751

2015               4,789,193            2,181,045    287,657              551,640    839,297 1,768,851 11,343,602

2016               2,969,546            2,496,941    (191,577) (191,577) 664,182 12,007,784

 Janar - Shkurt 2017                   298,575                 131,070             6,647,500    6,647,500 (6,479,995) 5,527,789

T OT A L1998-  Shkurt  2017            36,525,230         23,567,107    352,104       11,510,080             4,431,850    7,430,334 5,527,789
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saktë të ligjeve civile dhe normave përkatëse që rregullojnë institutin e trashëgimisë. Kjo vertetohet 

edhe nga fakti se të dy prindërit janë gjallë, e banojnë pikërisht në banesën në fjalë. 

 

3.2 Gjatë hetimit administrativ, subjekti i vlerësimit solli dokument vërtetues që ai nuk është 

bashkëpronar në këtë pasuri. Sipas Çertifikatës së Pronësisë të lëshuar nga ZRPP me datë 17.06.2016, 

rezulton se prindërit e subjektit të vlerësimit z. A.Duka dhe znj. L.Duka janë pronarë të një apartamenti 

me sip.93m2 në Rr. “******”, Godina **, hyrja *, ap.**.   

 

Në përfundim të hetimit administrativ, Komisioni konstaton se subjekti i vlerësimit nuk ka qenë i saktë 

në plotësimin e deklaratës “Vetting”, pasi ka deklaruar se është bashkëpronar në një pasuri, e cila gjatë 

hetimit rezultoi të jetë në emër të prindërve të tij.   

 

4. Llogari bankare kursimi në emër të vjazës sime K. Duka në Bankën Intesa San Paolo.  Vlera: 27 

360 lekë (njëzeteshtatëmijëetreqindegjashtëdhjetë). Pjesa në %: 0% 

 

Burimi i krijimit sipas deklaratës “Vetting”:  

 Të ardhura të mbledhura në kohën kur lindi vajza. 

 

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

  

4.1 Intesa San Paolo Bank me shkresën me nr.*****, datë 12.12.2019, konfirmoi depozitën bankare 

të çelur me datë 30.01.2009, në emër të znj. K.Duka, në vlerën fillestare 1000 lekë dhe vlerë aktuale 

27 360 lekë si dhe llogari ne dollarë ne vlerë fillestare 110 dollarë dhe vlerë aktuale 122 dollarë. 

 

5. Llogari debiti për pagën në Bankën Kombëtare Tregtare Tiranë. Gjendja me datë 30.04.2018 ka 

qenë 45 000 lekë. Vlera: 45 000 Lekë  (dyzetepesëmijë). Pjesa në %: 100%. 

 

Burimi i krijimit sipas deklaratës “Vetting”:  

 Të ardhura nga pagat  

 

Komisioni, në lidhje me vërtetimin e fakteve të deklaruara, konstatoi se:  
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5.1 Banka Kombëtare Tregtare me shkresën nr.*****, datë 13.12.2019, konfirmoi së subjekti i 

vlerësimit në datën 30.04.2018, ka gjendje në llogarinë rrjedhëse në shumën 45 000 lekë.    

 

6. Autoveturë tip volswagen passat, me targë AA ***** BI, blerë në korrik 2011. Vlera: 2 800 Euro 

(Dymijëetetëqind). Pjesa në %: 50% 

 

Burimi i krijimit sipas deklaratës “Vetting”: Kursime familjare në vitet 2001 - 2011. Në Mars të vitit 

2015 kemi shitur automjetin Volswagen Passat me targa AA ***** BI, viti i prodhimit 2000, në 

vlerën 4 000 Euro. 

 

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

 

6.1 Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor me shkresën nr.**** prot, datë 

19.12.2019, konfirmon se subjekti i vlerësimit ka regjistruar në emër të vet automjetin me targa AA 

**** BI.  

 

6.2 Sipas kontratës noteriale të shitblerjes me nr.**** Rep dhe nr. ***** Kol, rezulton se subjekti i 

vlerësimit ka blerë me datën 03.10.2011, automjetin volswagen, tipi passat, viti i prodhimit 2000, në 

shumën 100 000 lekë. 

 

6.3 Sipas kontratës noteriale të shitblerjes së automjetit me nr. **** Rep dhe nr.**** Kol, datë 

7.03.22015, rezulton se subjekti i vlerësimit e ka shitur makinën e mësipërme në shumën 4 000 euro, 

shtetasit A.K. 

 

6.4 Zyra e Regjistrimit Noterial Shqiptar informoi Komisionin me shkresën nr.**** prot, datë 

20.12.2019, se subjekti i vlerësimit dhe personat e lidhur kanë kryer veprime noteriale, si dhe dërgoi 

listën e noterëve, ku subjekti dhe personat e lidhur me të, kanë kryer veprime noteriale. 

 

6.5 Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit i është drejtuar noter Sh.Gj, me shkresën nr.***** prot, datë 

30.09.2020, për veprimet noteriale të subjektit të vlerësimit dhe personave të lidhur. 
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6.6 Noter Sh.Gj, me shkresën e datës 03.10.2020, ka dërguar fotokopje të kontratës noteriale nr. **** 

Rep, dhe nr.**** Kol, datë 7.03.22015, ku rezulton se subjekti i vlerësimit ka shitur automjetin 

volkwagen, tipi passat me targa AA **** BI, në shumën 4 000 euro, shtetasit A.K. 

 

6.7 Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit hetoi burimin e ligjshëm të kursimeve familjare dhe rezultoi si 

më poshtë:  

 

Tabela nr.3 të ardhurat dhe shpenzimet e familjes së subjektit në periudhën 1998- 2011. 

 

6.8 Nga sa më lart, pas shqyrtimit të dokumentacionit të administruar nga Komisioni, mbi të ardhurat 

e familjes së subjektit të vlerësimit dhe pas përllogaritjes së shpenzimeve jetike në bazë të të dhënave 

zyrtare nga INSTAT-i, rezultoi se familja e subjektit të vlerësimit në vitin 2011, ka pasur mundësi 

kursimi nga burime të ligjshme financiare për blerjen e kësaj pasurie në shumën 100 000 lekë. 

7 . Autoveturë tip Mercedes Benz C Class 220, viti i prodhimit 2007, me targë AA *** KM, blerë 

në vitin 2015. Vlera: 4 000 Euro  (Katërmijë). Pjesa në %: 50% 

 

Burimi i krijimit sipas deklaratës “Vetting”:  

 Nga shitja e automjetit Volkvagen Passat    

 

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

 

7.1 Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor me shkresën nr.**** prot, datë 

19.12.2019, konfirmoi se subjekti i vlerësimit ka regjistruar në emër të vet automjetin me targa AA 

*** KM. 

 

Viti  
 Te ardhurat 

gjithsej 

 Shpenzime 

gjithsej 

 Ndryshim 

Likujditeti 
Pasuri  Detyrime 

 Pasuri Neto 

(Ndryshim 

Likujditeti +Pasuri 

-detyrim) 

 Mundesi per 

kursim 

 Rezultati 

progresiv 

 1998 - 2006               7,721,894            3,995,330    -          133,146                 200,000    (333,146) 4,059,710 4,059,710

2007               1,572,035            2,769,834    94,697        4,110,940   4,231,850   (26,213) (1,171,586) 2,888,124

2008               2,057,932            1,336,570    65,523 65,523 655,839 3,543,963

2009               2,057,110            1,447,722    (118,019) (118,019) 727,407 4,271,370

2010               2,158,397            1,537,152    100,681 100,681 520,564 4,791,934

 Janar - Gusht 2011               1,415,950                 637,560                 100,000    100,000 678,390 5,470,324

T OT A L1998 -  Gusht 2011            16,983,318         11,724,168    9,736          4,210,940             4,431,850    (211,174) 5,470,324
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7.2 Sipas kontratës noteriale të shitblerjes me nr. **** Rep dhe nr. **** Kol, rezulton se subjekti i 

vlerësimit ka blerë me datën 2.03.2015 automjetin Daimler CHRYSLER, tipi C220, në shumën 4000 

euro nga shtetasi S.M. 

 

7.3 Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit hetoi burimin e ligjshëm të kursimeve familjare dhe rezultoi si 

më poshtë:  

 

Kjo pasuri është blerë në shumën 4000 euro ose bazuar në kursin zyrtar të këmbimit të kohës në 

shumën 551 640 lekë. 

 

Tabela nr.4 të ardhurat dhe shpenzimet e familjes së subjektit në periudhën 1998- 2015 

 

 

7.4 Nga sa më lart, pas shqyrtimit të dokumentacionit të administruar nga Komisioni, mbi të ardhurat 

e familjes së subjektit të vlerësimit dhe pas përllogaritjes së shpenzimeve jetike në bazë të të dhënave 

zyrtare nga INSTAT-i, ka rezultuar se familja e subjektit të vlerësimit në vitin 2015, ka pasur mundësi 

kursimi nga burime të ligjshme financiare për blerjen e kësaj pasurie në shumën 551 640 lekë. 

8. Autoveturë tip Smart, me targë AA **** FZ, blerë në vitin 2014, në vlerën 1 400 euro. Vlera: 1 

400 Euro  (Njëmijëekatërqind). Pjesa në %: 50%. 

 

Burimi i krijimit sipas deklaratës “Vetting”:  

 

 Kursime familjare ndër vite 

 

Në vijim, për këtë pasuri, subjekti i vlerësimit sqaron: Shitur rreth vitit 2015 automjeti tip Smart me 

targë AA **** FZ në vlerën 1 000 Euro. 

Viti  
 Te ardhurat 

gjithsej 

 Shpenzime 

gjithsej 

 Ndryshim 

Likujditeti 
Pasuri  Detyrime 

 Pasuri Neto 

(Ndryshim 

Likujditeti +Pasuri 

-detyrim) 

 Mundesi per 

kursim 

 Rezultati 

progresiv 

 1998 - 2010            15,567,368         11,086,608                     9,736    4,110,940            4,431,850    (311,174) 4,791,934 4,791,934

2011               2,600,264            1,744,353    247,173              100,000    347,173 508,738 5,300,672

2012               3,066,830            1,789,067    (134,143) (134,143) 1,411,906 6,712,578

2013               3,521,057            1,842,668    5,077 5,077 1,673,312 8,385,890

2014               3,712,397            2,295,355    128,181              100,000    228,181 1,188,861 9,574,751

Janar - Shkurt 2015                   517,287                 261,655                 551,640    551,640 (296,008) 9,278,743

T OT A L1998 -  Shkurt  2015            28,985,203         19,019,706               256,024             4,862,580             4,431,850                      686,754                9,278,743    
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Komisioni, në lidhje me vërtetimin e fakteve të deklaruara, konstatoi se:  

 

8.1 Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor me shkresën nr.**** prot, datë 

19.12.2019, konfirmon se bashkëshortja e subjektit të vlerësimit znj. A. Duka, ka të egjistruar në emër 

të vet automjetin me targa AA **** FZ. 

 

8.2 Sipas kontratës noteriale të shitblerjes me nr. **** Rep dhe nr. **** Kol, datë 19.06.2014, rezulton 

se znj. A. Duka ka blerë automjetin SMART, tipi mikro, në shumën 100 000 lekë.  

 

8.3 Zyra e Regjistrimit Noterial Shqiptar ka informuar Komisionin me shkresën nr.**** prot, datë 

20.12.2019, se subjekti i vlerësimit dhe personat e lidhur kanë kryer veprime noteriale dhe ka vënë në 

dispozicion listën e noterëve ku subjekti ka kryer veprime noteriale. 

 

8.4 Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit i është drejtuar noter Sh.Gj, me shkresën nr.**/**27 prot, datë 

30.09.2020, për veprimet noteriale të subjektit të vlerësimit dhe personave të lidhur. 

 

8.5 Noter Sh.Gj, me shkresn e datës 03.10.2020, ka dërguar fotokopje të kontratës noteriale nr.**** 

Rep dhe nr. **** Kol, datë 19.06.2014, ku rezulton se znj. A. Duka ka blerë automjetin SMART, tipi 

mikro, në shumën 100 000 lekë. 

 

8.6 Gjithashtu ka dërguar fotokopje të kontratës noteriale nr.**** Rep. dhe nr.**** Kol, datë 

28.05.2015, ku rezulton se se bashkëshortja e subjektit të vlerësimit ka shitur automjetin smart, tipi 

micro me targa AA *** FZ, në shumën 1 000 euro, shtetases E.Ç. 

 

8.7 Komisioni hetoi burimin e ligjshëm të kursimeve familjare dhe rezultoi si më poshtë:  

 

Tabela nr.5 të ardhurat dhe shpenzimet e familjes së subjektit në periudhën 1998- 2014. 
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8.8 Nga sa më lart, pas shqyrtimit të dokumentacionit të administruar nga Komisioni, mbi të ardhurat 

e familjes së subjektit të vlerësimit dhe pas përllogaritjes së shpenzimeve jetike në bazë të të dhënave 

zyrtare nga INSTAT-i, ka rezultuar se familja e subjektit të vlerësimit në vitin 2015, ka pasur mundësi 

kursimi nga burime të ligjshme financiare për blerjen e kësaj pasurie në shumën 100 000 lekë. 

9. Gjendja cash jashtë sistemit bankar. Vlera: 800 000 Lekë (Tetëqindmijë). Pjesa në %: 100%. 

     

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

 

9.1 Nga përllogaritjet e gjendjes së likuiditetit deri në momentin e plotësimit të deklaratës, justifikohet 

kjo gjendje likuiditeti jashtë sistemit bankar. 

 

 

 

Konkluzione për vlerësimin e pasurisë  

 

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

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

Viti  
 Te ardhurat 

gjithsej 

 Shpenzime 

gjithsej 

 Ndryshim 

Likujditeti 
Pasuri  Detyrime 

 Pasuri Neto 

(Ndryshim 

Likujditeti +Pasuri 

-detyrim) 

 Mundesi per 

kursim 

 Rezultati 

progresiv 

 1998 - 2006               7,721,894            3,995,330    -          133,146                 200,000    (333,146) 4,059,710 4,059,710

2007               1,572,035            2,769,834    94,697        4,110,940   4,231,850   (26,213) (1,171,586) 2,888,124

2008               2,057,932            1,336,570    65,523 65,523 655,839 3,543,963

2009               2,057,110            1,447,722    (118,019) (118,019) 727,407 4,271,370

2010               2,158,397            1,537,152    100,681 100,681 520,564 4,791,934

2011               2,600,264            1,744,353    247,173              100,000    347,173 508,738 5,300,672

2012               3,066,830            1,789,067    (134,143) (134,143) 1,411,906 6,712,578

2013               3,521,057            1,842,668    5,077 5,077 1,673,312 8,385,890

Janar - Maj 2014               1,527,160                 641,661                 100,000    100,000 785,499 9,171,389

T OT A L1998 -  M aj 2014            26,282,679         17,104,357               127,843             4,310,940             4,431,850                            6,933                9,171,389    

Viti  
 Te ardhurat 

gjithsej 

 Shpenzime 

gjithsej 

 Ndryshim 

Likujditeti 
Pasuri  Detyrime 

 Pasuri Neto 

(Ndryshim 

Likujditeti +Pasuri 

-detyrim) 

 Mundesi per 

kursim 

 Rezultati 

progresiv 

 1998 - 2016            36,226,655         23,436,037               352,104    4,862,580            4,431,850    782,834 12,007,784 12,007,784

2017               8,019,398            1,535,332    (152,067)          6,647,500    6,495,433 (11,367) 11,996,418

Janar - Prill 2018                   514,174                 539,927    735,003 735,003 (760,756) 11,235,662

T OT A L1998- P rill 2018            44,760,227         25,511,296    935,040       11,510,080             4,431,850    8,013,270 11,235,662
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efektet e shpjegimeve bindëse dhe të bazuara në dokumentacion justifikues ligjor dhe në rezultatet 

financiare të viteve respektive. 

 

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

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

justifikuar pasuritë, nuk rezulton të ketë kryer fshehje pasurie, deklarim të rremë, si dhe nuk gjendet 

në kushtet e konfliktit të interesit. 

 

Për sa më sipër, trupi vlerësues gjykon se subjekti i vlerësimit, z. Artion Duka, ka arritur një nivel të 

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

12/2018, të ndryshuar. 

 

B. KONTROLLI I FIGURËS  

 

1. Për kontrollin e figurës së subjektit të vlerësimit Komisioni kreu një hetim administrativ të 

thelluar, duke bashkëpunuar me institucionet ligjzbatuese, për të administruar informacionet që ato 

kanë për subjektin e vlerësimit dhe duke i krahasuar ato me deklarimet e subjektit të vlerësimit, me 

qëllim verifikimin e vertetësisë dhe besueshmerise se deklarimeve, si dhe identifikimin nëse është i 

përfshirë apo ka kontakte të papërshtatshme me personat e perfshirë në veprimtari kriminale.  

 

2. Nga Hetimi administrativ rezultoi se:  

 

 nuk ka të dhëna që subjekti të jetë regjistruar për veprimtari kriminale.  

 nuk ka të dhëna që të jetë i përfshirë/apo të ketë kontakte të papërshtatshme me personat e përfshirë 

në veprimtari kriminale.  

3. Ka të dhëna nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë se ndaj subjektit të vlerësimit është regjistruar 

proçedimi penal për veprën penale të“Shpërdorimit të detyrës”, parashikuar nga neni 248 i K.Penal. 

Objekti i këtij hetimit ka qenë sekuestrimi i një paisje “IMSI CATHCHER”, në ambjentet e strukturës 

së Forcës së Posaçme Operacionale në Drejtorinë e Përgjithshmë të Policisë. 
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Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit: 

 

4. Prokuroria e Përgjithshme me shkresën nr. ***** prot, datë 26.06.2020, ka dërguar informacionin 

që disponon Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, për z. Artion Duka.  

 

5. Sipas këtij informacioni rezulton se me datë 12.05.2016, Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë, ka 

regjistruar proçedimin penal për veprën penale të“Shpërdorimit të detyrës”, parashikuar nga neni 248 

i K.Penal.  

6. Me datë 5.03.2018, Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, ka kërkuar pushimin e 

çështjes për shtetasit H.Ç, E.Xh dhe Artion Duka, për arsye se nuk ka provuar se personat nën hetim 

të kenë kryer veprën penale të shpërdorimit të detyrës, të parashikuar nga neni 248 i K.Penal.   

7. Gjatë hetimit administrativ kryesisht u administrua vendimi nr. *****, datë 24.10.2018, i Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Tiranë, sipas të cilit u konstatua se: 

Objekti i këtij proçedimi penal ka qenë sekuestrimi i një paisje “IMSI CATHCHER”, në ambjentet e 

strukturës së Forcës së Posaçme Operacionale në Drejtorinë e Përgjithshmë të Policisë. Kjo e fundit 

me shkresën zyrtare të datës 13.05.2016, ka informuar Prokurorinë se nuk ka një paijse të tillë në 

përdorim të strukturave të Policisë, por në bazë të marrëveshjes ndërmjet qeverisë Shqiptare dhe asaj 

Italiane si dhe protokolleve përkatëse, janë trajnuar për përdorimin e kësaj paisje ekspertët e Policisë 

së Shtetit nga ekspertë të Policisë Italiane nëpërmjet një paisjeje “IMSI CATHCHER”, në përdorim e 

pronësi të ekspertëve italianë.  

8. Gjatë hetimit ka rezultuar se kjo paisje nuk gjendet fizikisht dhe në inventar të strukturës së Forcës 

së Posaçme Operacionale në Drejtorinë e Drejtorinë e Përgjithshmë të Policisë së Shtetit.  

9. Gjithashtu nga verifikimi i kryer nga Prokuroria është konstatuar se në sistemin elektronik doganor 

për këtë paisje nuk ka të dhëna për import-eksport. 

10. Në përfundim të hetimeve, Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, i është drejtuar 

gjykatës me kërkesë për pushimin e procedimit penal për veprën penale të“Shpërdorimit të detyrës”, 

dhe “Veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës”, me shkakun se del, se, i pandehuri nuk e ka kryer 

veprën penale ose nuk provohet se e ka kryer.  



23 |  
 

11. Pas pushimit të procedimit penal, nisur nga informacioni i ardhur nga Autoritetet Italiane me 

shkresën e vitit 2018, Prokuroria ka paraqitur kërkesë me objekt: Revokim të vendimit të pushimit të 

procedimit penal të vitit 2016.  

12. Gjykata ka konstatuar se me shkresën e dërguar, Autoriteti kompetent i shtetit Italian, refuzon 

ekzekutimin e letërporosisë, për të kryer veprime hetimore dhe dërgimin e rezultateve të hetimit, për 

arsye të parashikuara prej saj.  

13. Gjithashtu Gjykata ka konstatuar se shkresa e vitit 2018 e autoriteteve italiane, nuk përmban fakte 

dhe rrethana që lidhen me veprën penale dhe nuk shërben për të vertetuar kryerjen ose jo të veprës 

penale, si dhe pasojat e ardhura prej saj, fajësinë ose pafajësinë e të akuzuarve.  

14. Në këtë këndvështrim Gjykata e Shkallës së Parë Tiranë, ka çmuar se shkresa e Autoriteteve 

Italiane, nuk përbën “provë” sipas nenit 149 dhe 329/c të K.P.Penale dhe nuk shërben si shkak për 

revokimin e vendimt të procedimit penal të vitit 2016. 

15. Për këto arsye, Gjykata e Shkallës së Parë Tiranë me Vendimin nr. ****, datë 24.10.2018, ka 

rrëzuar kërkesën e Prokurorisë për revokimin e pushimit të procedimit penal të vitit 2016. 

 

16. Ky vendim ka marrë formë të prerë me date 30.11.2018, pasi nuk është ankimuar. 

 

17. Lidhur me këtë informacion të ardhur nga Prokuroria Rrethit Gjyqësor Tiranë, Komisioni konstatoi 

se ky fakt është deklaruar nga subjekti i vlerësimit z. Duka në deklaratën “Vetting” 2018, për kontrollin 

e figurës. 

Pyetjes: A keni qenë ndonjëherë në hetim apo gjykim nga një autoritet shqiptar ose i huaj, për 

kryerjen e një vepre penale? 

i është përgjigjur: 

 

Po, Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë ka regjistruar procedimin penal nr.****, datë 

12.05.2016, për veprën penale të shpërdorimit të detyrës, parashikuar nga neni 248 i K.Penal. Ky 

procedim me kërkesë të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, në datën 04.04.2018, 

është pushuar me vendim që ka marrë formë të prerë, nga Gjykata e Shkallës së Parë Tiranë. 
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Në përfundim të hetimit, trupi vlerësues, konstaton se subjekti i vlerësimit ka plotësuar formularin e 

deklarimit për kontrollin e figurës në mënyrë të saktë dhe me vërtetësi 

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

psikologjik të personalitetit dhe rezultoi se: 

1. Nuk paraqet probleme të shëndetit mendor, të cilat mund të ndikojnë dhe dëmtojnë 

funksionimin e përditshëm të tij.  

 

2. Shfaq në tërësi aftësi të mira në marrëdhëniet personale dhe  ndërpersonale, aftësi të mira 

risiliente dhe aftësi të mira për të menaxhuar emocionet duke ruajtur vetëkontrollin. 

 

3. Subjekti paraqet funksionim të mirë ditor dhe tipare personaliteti të qëndrueshëm, të cilat bëjnë 

të mundur arritje të kënaqshme në te gjitha fushat e jetës.  

 

Konkluzione për vlerësimin e kontrollit të figurës 

  

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

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

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

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

 

4. Për sa më lart, trupi vlerësues konkludon se subjekti i vlerësimit, z. Artion Duka, ka arritur një nivel 

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

nr.12/2018, të ndryshuar.  

 

 

C. VLERËSIMI I AFTËSIVE PROFESIONALE 

 

 

1. Raporti për vlerësimin e aftësive profesionale të subjektit të vlerësimit mbështetet në informacionin 

dhe dokumentacionin e marrë nga DPPSH, si dhe nga burime të tjera të ligjshme për nivelin e arsimimit 

në përputhje me pozicionin e punës, aftësinë për përmbushjen e detyrave, respektimin e rregullave të 
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etikës në përputhje me legjislacionin që rregullon veprimtarinë e Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë 

së Shtetit. 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit 

2. Subjekti i vlerësimit ka plotësuar formularin e vetëvlerësimit profesional në funksionin Drejtor i 

Drejtorisë Vendore të Policisë Berat. Subjekti është emëruar në këtë funksion 19.04.2018, dhe që nga 

data 11.01.2017, mban gradën policore “Drejtues”.  

 

3. Për arsye se subjekti i vlerësimit në momentin e plotësimit të formularit të vetvlerësimit ka më pak 

se 7 vjet në gradën dhe funksionin që mban, në zbatim të pikës 3, të nenit 44, të ligjit 12/2018, të 

ndryshuar, vlerësimi përfshin gjithë kohën e ushtrimit të detyrës në institucionin përkatës.  

 

PËRVOJA NË PUNË 

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

përvojë punë në Policinë e Shtetit si më poshtë: 

 Është emëruar për herë të parë në Policinë e shtetit me datë 16.08.2001. Gjate periudhës së tij 

të punës subjekti ka mbajtur funskione Organizuese dhe drejtuese. 

 

ARSIMIMI 

 

 Në vitin 2001 ka përfunduar studimet pranë Akademisë së Policisë “Arben Zylyftari”. 

 

 Në vitin 2012 ka përfunduar studimet e ciklit Bachelor pranë shkollës së lartë universitare 

jopublike, Universiteti Wisdom. 

 

 Në vitin 2013 ka përfunduar studimet e Master Shkencor “E drejtë penale” pranë shkollës së 

lartë universitare jopublike “Wisdom University”. 

 

ECURIA DISIPLINORE 
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Ndaj subjektit të vlerësimit nuk ka masë disiplinore në fuqi dhe nuk ka filluar asnjë hetim disiplinor 

për shkelje në detyrë. 

FITIMI I GRADAVE 

Sipas dokumentacionit të administruar gjatë hetimit administrativ kryesisht konstatohet se subjekti i 

vlerësimit gjatë karrierës së tij në Polici ka fituar gradat policore “N/Inspektor”, “N/Komisar”, 

“Komisar”, “Drejtues.  

Gjatë hetimit administrative kryesisht, u konstatua se grada Drejtues është fituar me vendim gjykate. 

U administrua vendimi nr.814, datë 15.12.2016, i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë 

Gjirokastër sipas të cilit rezultoi: 

Subjekti i vlerësimit në cilësinë e paditësit, ka ngritur padi kundër palës së paditur Drejtoria e 

Përgjithshmë e Policisë së Shtetit, ku pretendon se i ka kërkuar të paditurit të shprehet për gradën 

policore që takon subjektit në bazë të vjetërsisë, gradës që i korespondon dhe funksionit ku është 

emëruar, duke pasur parasysh që nga ana e paditësit plotësohen kriteret ligjore për të përfituar gradën 

Drejtues. 

Pasi Gjykata ka kostatuar ngritjen e padisë brenda afatit ligjor të refuzimit të nxjerrjes së aktit, nga 

pala e paditur, ka vlerësuar se paditësit i lind e drejta e përfitimit të gradës Drejtues për shkak të 

pozicionit të punës dhe vjetërsisë në shërbim. 

Në këto rethana Gjykata ka çmuar pranimin e kërkesë padisë si të bazuar në prova dhe në ligj dhe ka 

vendosur: 

Pranimin e padisë, detyrimin e palës paditur Drejtoria e Policisë së Shtetit ti njohë z. Artion Duka 

gradën Drejtues. 

Vendimi ka marrë formë të prere me datë 30.12.2016, pa u ankimuar. 

Në përfundim të hetimit administrative kryesisht u konkludua fitimi i gradave është bërë në përputhje 

me ligjet dhe aktet nënligjore në fuqi, në kohën e marrjes së tyre. 

 

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

kualifikimit profesional, konferenca kombëtare dhe ndërkomëtare.  

 

Vlerësimi në punë 

Nisur nga vlerësimet e punës që kanë bërë eprorët ndër vite për subjektin e vlerësimit rezulton së ka 

vlerësimin shumë mirë për; integritet të lartë dhe standard të lartë etike, aftësi shumë të mira 

komunikuese, është bashkëpunues, promovon performancën e skuadrës, bën analiza specifike, ka 

vullnet për ndryshimin, merr vendime të sakta, vendos prioritete dhe organizon ngarkesën e punës, 

diferencon rastet urgjente dhe të rëndësishme. 

Subjekti i vlerësimit paraqiti për vlerësim përpara trupës së vlerësimit 3 (tre) materiale si më poshtë: 

1.Plan-operacional i koduar për kontrollin e banesave dhe arrestimin e personit “shumë të kërkuar” 

XH.J, person me rrezikshmëri të lartë shoqërore, datë 18.01.2020.  

2. Plan veprimi për parandalimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale të kultivimit të bimëve 

narkotike në zonat e ndërmjetme midis Komisariateve Vlorë dhe Himarë për vitin 2020. 

3. Plan veprimi për parandalimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale të kultivimit të bimëve 

narkotike për vitin 2020 në Qarkun Vlorë. 

Në përfundim të vlerësimit të këtyre materialeve, trupi vlerësues konstaton se subjekti i vlerësimit;  

 Ka njohuri të mira në zbatimin e akteve ligjore/nënligjore që lidhen me veprimtarinë e 

Policisë së Shtetit.  

 Harton qartë analiza të veprimtarive vjetore të Sektorëve që ka mbuluar, duke përshkruan 

realizimin e objektivave, statisktika krahasuese me vitet e kaluara, evidenton problematikat e 

hasura dhe jep sugjerime për zgjidhjen e problemeve 

 

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

mirëstrukturuara. 

 

Konkluzione për vlerësimin e aftësive profesionale 
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23. Në përfundim të vlerësimit të aftësive profesionae të subjektit të vlerësimit, z. Artion Duka, trupi 

vlerësues konkludon se subjekti ka aftësi në zbatim të përshkrimeve të punës, të përcaktuara për 

funksionin që mban, gjatë punës së tij respekton liritë dhe të drejtat e njeriut, është i frytshëm dhe 

efektiv në punë. 

 

24. Trupi vlerësues gjykon se subjekti i vlerësimit, z. Artion Duka, ka arritur një nivel të mjaftueshëm 

në vlerësimin e aftësive profesionale, sipas parashikimit të germës “c”, pika 1 e nenit 60, të ligjit 

nr.12/2018, të ndryshuar.  

 

D. KONKLUZIONI PËRFUNDIMTAR  

 

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

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

gjitha shpjegimet dhe provat e parashtruara nga subjekti i vlerësimit, konstaton se subjekti ka burime 

financiare të ligjshme për të justifikuar pasurinë, ka nivel të besueshëm në kontrollin e figurës dhe 

nivel të mirë të aftësive profesionale për zbatimin e përshkrimeve të punës për funksionin që mban.  

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

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

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

1 të nenit 60, të ligjit nr.12/2018, “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të Punonjësve të Policisë së 

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

Brendshme", të ndryshuar,  

 

V E N D O S I: 

 

1. Konfirmimin në detyrë të subjektit të vlerësimit, z. Artion Duka, me funksion Drejtor i Drejtorisë 

Vendore të Policisë Vlorë. 
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2. Vendimi i njoftohet me shkrim subjektit të vlerësimit brenda 15 ditëve pas përfundimit të kësaj 

seance dhe publikohet në faqen zyrtare të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit në përputhje me pikën 

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

 

3. Ky vendim ankimohet pranë Gjykatës Administrative kompetente, sipas legjislacionit në fuqi për 

gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative.  

 

Ky vendim u shpall në Tiranë, në datën 8.02.2021.  

 

 

 

ANËTARËT E TRUPIT VLERËSUES 

Nertila Sadedini 

Kryesues 

 

Marjeta Gjelaj                Kozeta Ndoi  

     Relator               Anëtar 

 

 

 


