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

KOMISIONI I JASHTËM I VLERËSIMIT 

 

Nr. 90/173 Prot        Tiranë, më 23 .02.2021 

          

 

 

V E N D I M  

 

Nr. 38 

 

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

Ana Kapaj   Kryesues 

Elida Liko   Relator  

Alban Laska   Anëtar 

 

asistuar nga anëtarët e sekretariatit teknik, Eralda Bajollari dhe Alida Goxharaj, me datë 15.02.2021, ora 

9:30, në Pallatin e Koncerteve (Ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0, mori në shqyrtim në seancë 

dëgjimore publike çështjen që i përket:  

 

SUBJEKTI I VLERËSIMIT: Z. Skender Hita, me funksion Zëvendës Drejtor për Hetimin e 

Krimeve në Drejtorinë Vendore të Policisë, Gjirokastër 

 

  

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”, 

 

Ligjin nr. 49/2012, “Për Organizimin dhe Funksionimin e 

Gjykatave Administrative dhe Gjykimin e Mosmarrëveshjeve 

Administrative” 
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TRUPA VLERËSUESE E KOMISIONIT TË JASHTËM TË VLERËSIMIT, 

 

Pasi dëgjoi arsyetimin ligjor dhe rekomandimin e relatores së çështjes, Elida Liko, vlerësoi 

shpjegimet e subjektit të vlerësimit dhe analizoi provat shkresore të paraqitura në vijim të 

rezultateve të hetimit, 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, si 

dhe shqyrtoi e analizoi çështjen në tërësi, 

 

VËREN: 

 

I. RRETHANA TË 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. Skender Hita, në momentin e hyrjes në fuqi të ligjit nr. 12/2018, të ndryshuar, ka ushtruar 

detyrën e Zëvendës Drejtor i Policisë për hetimin e krimeve dhe sigurisë, në Drejtorinë 

Vendore të Policisë, Lezhë. 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 07.10.2019, në përputhje me 

“Rregulloren për Proceduat e Zhvillimit të Shortit në Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit”. 

 

3. Në hedhjen e shortit të datës 07.10.2019, u përzgjodh trupa e vlerësimit nr. 5, ku në shortin e 

hedhur për z. Skender Hita, kryesuese e trupës u zgjodh Ana Kapaj, relatore Elida Liko dhe 

anëtar Alban Laska. Në respektim të ligjit nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për Parandalimin e 

Konfliktit të Interesave në Ushtrimin e Funksioneve Publike” i ndryshuar, u deklarua mospasja 

e konfliktit të interesit nga anëtarët e trupës së vlerësimit, si dhe u vendos fillimi i hetimit 

administrativ me qëllim kryerjen e procedurave të vlerësimit për subjektin e vlerësimit. Në 

datë 22.10.2019 është njoftuar subjekti i vlerësimit për hapjen e hetimit ndaj tij. 

 

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 në nenin 31 të këtij ligji, ka për 

objekt të vlerësimit deklarimin për 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 me të. 

 

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 në 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. 
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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 në 

nenin 43 të këtij ligji, ka për objekt vlerësimin e nivelit të arsimit dhe trajnimit në përputhje 

me gradën dhe/ose pozicionin, respektimin e rregullave të etikës, si dhe përmbushjes së 

detyrave nga punonjësit në përputhje me ligjin e Policisë së Shtetit. 

 

7. Bazuar në dispozitat e ligjit nr. 12/2018, të ndryshuar, pranë Komisionit të Jashtëm të 

Vlerësimit janë administruar dokumentat shkresore të ardhura nga të gjithë institucionet apo 

personat juridikë, publikë apo private, të cilët sipas këtij ligji detyrohen të japin të dhëna për 

subjektet e vlerësimit. 

 

8. Në vijim, nga relatori i çështjes janë ndjekur proceduarat 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. Trupa e vlerësimit, 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 

27.01.2021, vendosi: (i) përfundimin e hetimit kryesisht për të tria këto kritere për subjektin e 

vlerësimit, z. Skender Hita; (ii) dërgimin e relacionit paraprak subjektit të vlerësimit; (iii) 

njoftimin e subjektit të vlerësimit për t’u njohur me materialet e dosjes. 

 

10. Në datë 05.02.2021, subjekti i vlerësimit ka paraqitur shpjegime në lidhje me relacionin 

paraprak. 

 

11. Trupa e vlerësimit pasi u njoh me shpjegimet e subjektit të vlerësimit për relacionin paraprak, 

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 me email 

në datën 10.02.2021. 

 

13. Seanca dëgjimore për subjektin e vlerësimit z. Skender Hita, u zhvillua në përputhje me 

kërkesat e nenit 56, të ligjit nr. 12/2018, të ndryshuar, në datën 15.02.2021, ora 9:30, në 

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

 

 

III. QËNDRIMI I SUBEJKTIT TË VLERËSIMIT 

14. Subjekti i vlerësimi z. Skender Hita ka qenë bashkëpunues gjatë gjithë procesit të vlerësimit 

në përputhje me pikën 2, të nenit 48, të ligjit nr. 12/2018, të ndryshuar. 
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15. 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, si dhe gjatë zhvillimit të seancës 

dëgjimore. 

 

IV. VLERËSIMI KALIMTAR BAZUAR NË PIKËN 1, NENI 4, TË LIGJIT NR. 

12/2018, TË NDRYSHUAR 

 

Bazuar në nenet 48, 51 dhe 52 dhe pikën 1 të nenit 54 të ligjit nr. 12/2018, të ndryshuar, Trupa e 

Vlerësimit kreu hetim dhe vlerësim të të gjitha fakteve dhe rrethanave të nevojshme për procedurën 

e vlerësimit, duke marrë në analizë: 

 Deklaratën “Vetting” dhe të gjithë dokumentacion mbështetës të dorëzuar nga vetë subjekti i 

vlerësimit; 

 Deklaratat e pasurisë të dorëzuara nga vetë subjekti i vlerësimit pranë ILDKPKI –së në 

periudhat që ka qenë subjekt i deklarimit pranë këtij institucioni; 

 Provat shkresore, dokumentat të administruara nga organet publike dhe private; 

 Deklarimet dhe përgjigjet e subjektit të vlerësimit të bëra me anë të komunikimit elektronik; 

 Shpjegimet me shkrim dhe dokumentacionin mbështetës të paraqitur nga subjekti i vlerësimit. 

 

A. VLERËSIMI I PASURISË 

Trupa e vlerësimit ka hetuar në mënyrë të pavarur çdo informacion dhe fakt, për deklarimin dhe 

kontrollin e pasurive, ligjshmërisë së burimit të krijimit të tyre, përmbushjes së detyrimeve 

financiare, përfshirë interesat privatë për punonjësin dhe për personat e lidhur me të, të parashikuar 

në nenin 31, të ligjit nr. 12/2018, të ndryshuar. 

Në deklaratën “Vetting”, të dorëzuar në datë 29.04.2018, subjekti i vlerësimit z. Skender Hita, 

deklaron këto pasuri të luajtshme, të paluajtshme dhe likuiditete: 

 

1. Apartament banimi me Sip. 81m2 dhe shtesë 11.2 m2. Shtesa e legalizuar1 dhe hipotekuar, 

Rr. “***”, Pll. ***, Shk. ***, Ap. ***, Tiranë. Blerë në datë 12.07.2011. 

Vlera e deklaruar: 7,000,000 lekë 

Pjesa takuese:  100% 

Burimi i krijimit: Kredi nga Banka *** shuma 5,424,000 lekë; nga kursimet familjare 

1,576,000 lekë. 

 

Fakte nga hetimi administrativ 

 

                                                           
1 Dokumentacioni i dorëzuar nga subjekti i vlerësimit: 

Certifikatë pronësie për apartamentin; Kontratë blerje apartamenti, pranë noter T. M., datë 15.07.2011; Akti i dhënies 

në dorëzim të banesës shtetërore; Kontratë për privatizimin e banesës; Mandat pagese; Kontratë shitblerje, datë 

24.10.1993, pranë notere A. N.; Certifikatë pronësie për shtesën; Leje legalizimi  
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Komisioni administroi, kontratë shitblerje e pasurisë së paluajtshme me kusht kreditimi, nr. *** 

Rep., nr. *** Kol., pranë notere T. M., datë 12.07.2011. Pala shitëse z. H. C.; znj. A. C. përfaqësuar 

nga i biri I. C., dhe pala blerëse subjekti i vlerësimit z. Skender Hita. Objekti i kontratës shitja e 

apartamentit 81 m2, Rr. “***”, në Tiranë. Sipas kësaj kontrate, çmimi i shitjes për këtë pronë së 

bashku me shtesën e cila ishte aplikuar për legalizim, por nuk ishte marrë akoma vërtetimi i 

pronësisë është caktuar në shumën 7,000,000 lekë.  

Para nënshkrimit të këtij akti blerësi ka likuiduar shumën 1,575,000 lekë, ndërsa pjesa tjetër prej 

5,425,000 lekë, është likuiduar përmes Bankës ****, në momentin që është miratuar kredia. 

 

Banka ***2 konfirmon se, subjekti i vlerësimit ka marrë kredi pranë kësaj banke. Kredia është 

disbursuar në datë 26.08.2011, në shumën e deklaruar. Subjekti i vlerësimit ka bërë pagesën për 

blerje të apartamentit z. H.C. dhe znj. A.C. në të njëjtën datë. 

 

Agjensia Shtetërore e Kadastrës, Tiranë Jug3, dërgon informacion se subjekti i vlerësimit është 

subjekt deklarues për ndërtim informal në Rr. “***”, për të cilin ka përfituar leje legalizimi me nr. 

*** datë 30.09.2016, duke bashkëlidhur dokumentacionin e praktikës: 

- Kërkesë për legalizim, datë 18.07.2013. 

- Deklaratë për përfshirje në procedurat e legalizimit, datë 23.01.2015, ku deklarohet se ndërtimi 

është ngritur në vitin 1996. 

- Dosja e objektit të pajisur me leje legalizimi nr. ***, datë 30.09.2015. 

- Leje legalizimi datë 30.09.2016, për objektin shtesë anësore 6 kate në objektin ekzistues, me 

adresë Rr “***”, Njësia Bashkiake nr. ***, Tiranë. Të dhënat e objektit zk. ***, nr. pasurisë 

***, me sipërfaqe totale ndërtimi 11.2 m2. 

- Certifikatë për vërtetim pronësie, datë 28.09.2011, apartament 81m2, Rr “***”, P. ***, Shk. 

***, Ap. ***, Tiranë. Zona kadastrale nr. ***, nr. pasurie ***. 

 

Analiza financiare për mundësinë e blerjes së kësaj prone: 

 

Tabela nr. 1: Të dhënat janë shprehur në lekë 
Viti Të ardhura 

(1) 

Pasuri (2) Ndryshim 

likuiditeti 

(3) 

Detyrime 

(4) 

Pasuri neto 

5= (2+3)-4 

Shpenzime4 

(6) 

Mundësia 

për kursim 

(1-5-6) 

2001 89,155     108,000 -18,845 

2002 349,423     93,864 255,559 

2003 483,644     93,864 389,780 

2004 491,612     93,864 397,748 

2005 504,122  11,086  11,086 109,557 383,479 

2006 547,357  -2,685  -2,685 109,557 440,485 

2007 741,340  9,053  9,053 432,608 299,679 

2008 795,715  -33,476  -33,476 409,860 419,331 

2009 821,317  -53,724  -53,724 409,860 465,181 

2010 1,002,683  -64,879  -64,879 409,860 657,702 

                                                           
2 Me shkresën nr. *** prot., datë 6.12.2019 
3 Me shkresën nr. *** prot., datë 18.12.2019 
4 Shporta e konsumit sipas INSTAT 
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Datë 

23.06.2011 

479,232  -160,0565  -160,056 204,930 434,358 

Totali 6,305,600  -305,767 0 -294,681 2,475,824 4,124,457 

 

Komisioni konstatoi se: 

Subjekti i vlerësimit ka patur mundësi për kursim në datë 24.06.2011, me qëllim kryerjen e pagesës 

për apartamentin. 

 

Deklarimi sipas deklartatës “Vetting”, përputhet me deklarimin e bërë nga subjekti i vlerësimit 

para fillimit të detyrës pranë ILDKPKI -së në datë 29.09.2014. 

 

2. Autoveturë, Fiat, tipi PUNTO6, viti i prodhimit 2001, nr. shasie ***, me targë ***. 

Vlera e deklaruar: 70,000 lekë 

Pjesa takuese:   100% 

Burimi i krijimit: Shitja e automjetit të parë Nissan Micro për pjesë këmbimi në shumën 

100,000 lekë, sipas deklaratës noteriale datë 23.08.2017 

 

Fakte nga hetimi administrativ 

 

Komisioni administroi kontratën e blerjes të autoveturës Fiat Punto, me nr. *** Rep., nr. *** Kol., 

datë 23.04.2018, pranë notere L. M. Pala shitëse L. Sh., dhe pala blerëse subjekti i vlerësimit. 

Çmimi i blerjes 70,000 lekë. Pagesa është kryer jashtë zyrës noteriale. 

 

Komisioni administroi kontratën e blerjes të autoveturës Nissan Micro, me nr. shasie ***, me nr. 

*** Rep., nr. *** Kol., datë 02.10.2013 pranë noteres S. H7. Pala shitëse z. I. Z. dhe znj. M. Z. dhe 

pala blerëse subjekti i vlerësimit. Çmimi i shitjes 70,000 lekë, shumë e likuiduar jashtë zyrës 

noteriale. 

 

Dhoma e noterisë, Tiranë, notere A. P.8 dërgoi deklaratën noteriale me nr. *** Rep dhe *** Kol., 

datë 23.08.2017, të subjektit të vlerësimit. Subjekti i vlerësimit deklaron se automjetin Nissan 

Micra me nr. shasie ***, në janar të vitit 2017 e ka çregjistruar në institucionet përgjegjëse dhe ka 

dalë nga qarkullimi. Automjeti është shitur për pjesë këmbimi tek shtetasi J. Sh. kundrejt 

shpërblimit prej 100,000 lekësh. 

 

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor9, informon se mjeti me targë *** i 

markës Nissan me numër identifikimi ***, është hequr nga qarkullimi me kërkesë të subjektit të 

vlerësimit, në datë 07.02.2017.  

 

                                                           
5 Ndryshimi i likuiditetit në llogarinë e pagës në bankën *** 
6 Dokumentacioni i dorëzuar nga subjekti: 

Kontatë blerje të automjetit Fiat Punto, datë 28.02.1995, notere L.M. 

Kontatë blerje të automjetit Nissan Micra, datë 02.10.2013, notere S. H. 

Vërtetim nga DPSHTRR Vlorë, për nxjerrjen nga përdorimi të automjetit Nissan Micro, datë 16.04.2018 

Deklatatë noteriale, pranë notere A. P., datë 23.08.2017 
7 Dhoma e noterëve Vlorë, notere S. H., me shkresën nr. *** Prot., datë 15.01.2020 
8 Me shkresën nr. *** Prot., datë 24.01.2020 
9 Me shkresën nr. *** Prot., datë 06.12.2019 
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Për automjetin Fiat Punto, viti i prodhimit 2001, me targë ***, nr. shasie ***, Komisioni me 

shkresën nr. *** Prot., datë 26.12.2019, i është drejtuar Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit të 

Transportit Rrugor, pasi nga verifikimet e kryera, rezulton se subjekti i vlerësimit ka në pronësi 

këtë automjet. 

 

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor10 informon se, mjeti me targë *** 

prej datës 13.06.2017 e në vazhdim figuron i regjistruar në pronësi të shtetases L. Sh.  

Sipas Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë të ndryshuar, neni 93, për rastet e tjetërsimit të 

mjetit, i takon pronarit të ri detyrimi për paraqitjen e kërkesës pranë zyrës së regjistrimit në 

Drejtorinë Rajonale përkatëse (brenda 10 ditëve nga hartimi i aktit të tjetërsimit) për regjistrimin 

e ndryshimit të pronësisë, lëshimin e lejes së qarkullimit dhe certifikatës së pronësisë. Cilido që 

nuk respekton afatin ligjor të sipërpërmendur për regjistrimin e ndryshimit të pronësisë pranë 

sporteleve të DRSHTRR –ve ndëshkohet me masë administrative. 

 

Në deklartën dorëzuar pranë ILDKPKI –së në datë 29.9.2014, subjekti i vlerësimit ka deklaruar se 

ka në pronësi autoveturë të tipit Nissan, prodhim i vitit 2001, me targa ***, blerë në datë 

02.10.2013, me burim krijimi të ardhurat nga pagat. 

 

Analiza financiare për mundësinë për kursim 

 

Tabela nr. 2: Të dhënat janë shprehur në lekë 
Viti Të ardhura 

(1) 

Pasuri 

(2) 

Ndryshim 

likuiditeti 

(3) 

Detyrime 

(4) 

Pasuri neto 

(5)=2+3-4 

Shpenzime 

(6) 

Mundësia 

për kursim 

(7)=1-5-6 

2012 1,014,597  207,935 29,550 178,384 732,951 103,262 

2013 1,395,383 70,000 -256,357  -186,357 904,418 677,322 

2014 1,793,155  1,178,516  1,178,516 1,100,137 -485,498 

2015 2,313,321  428,298  428,298 1,515,178 369,845 

2016 1,880,742  183,969  183,969 1,439,974 256,799 

2017 2,318,498  37,452  37,452 1,549,197 731,849 

Dt. 

23.04.2018 

543,983     417,861 126,122 

Totali 11,259,679 70,000 1,779,813 29,550 1,820,262 7,659,716 1,779,701 

 

Komisioni konstaton se, subjekti i vlerësimit ka patur mundësi financiare për blerjen e këtij 

automjeti. 

 

3. Llogari rrjedhëse në Bankën “***”, gjendje në datë 23.04.2018 shuma 134,623 lekë 

Pjesa takuese:  100% 

Burimi: Të ardhurat nga pagat 

 

Banka *** me shkresë me nr. *** Prot., datë 18.11.2019, konfirmon shumën e deklaruar nga 

subjekti i vlerësimit në llogarinë e pagës me nr. ***. 

 

4. Llogari rrjedhëse në Bankën “***”, gjendje në datë 29.04.2018 shuma 110 euro. 

Pjesa takuese: 100% 

                                                           
10 Me shkresën nr. *** Prot., datë 13.01.2020 
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Burimi: Të ardhurat familjare 

 

Banka *** me shkresë me nr. *** Prot., datë 18.11.2019, konfirmon shumën e deklaruar nga 

subjekti i vlerësimit. 

 

5. Llogari Master Card në Bankën “***”, gjendje në datë 29.04.2018 shuma 69,400 lekë 

Pjesa takuese: 100% 

Burimi: Të ardhurat familjare 

 

Banka *** me shkresë me nr. *** Prot., datë 18.11.2019, konfirmon shumën e deklaruar nga 

subjekti i vlerësimit. 

 

6. Gjendje cash më 23.04.2018 shuma 1,400,000 lekë 

Pjesa takuese: 100% 

Burimi: Kursimet familjare 

 

Fakte nga hetimi administrativ 
 

Bazuar në të dhënat e tabelës financiare nr. 2, mundësia për kursim e subjektit të vlerësimit deri 

në datë 23.04.2018 është 1,779,701 lekë. Në këtë datë subjekti i vlerësimit ka blerë automjet Fiat 

për çmimin 70,000 lekë.  

 

Komisioni konstaton se, subjekti i vlerësimit ka patur mundësi të kursente dhe të kishte gjendje 

cash, në datën 23.04.2018, shumën e deklaruar. 

 

DEKLARATA E PASURISË PERSONAT E LIDHUR, BASHKËSHORTJA 

 

1. Llogari page në Bankën “***”, me gjendje në datë 27.04.2018 shuma 51,460 lekë. 

Pjesa takuese: 100% 

Burimi:  Të ardhurat nga paga 

 

Me shkresën nr. *** Prot., datë 10.01.2020, Banka *** informon se bashkëshortja e subjektit të 

vlerësimit, ka pranë këtij institucioni llogari page në lekë me nr. ***. Nga banka është konfirmuar 

gjendja e deklaruar. 

 

2. Depozitë në Bankën “***”, me gjendje në datën 27.04.2018 shumën 2,132,536 lekë 

Pjesa takuese: 100% 

Burimi: Të ardhurat nga kursimet familjare, dhuratë nga prindërit dhe vëllezërit në bazë dhe 

të transaksioneve me Western Union, të ardhura dhe nga interesat e përfituara nga 

depozitat, nga Janar 2001 deri aktualisht. Nga kjo shumë 800,000 lekë janë bono 

thesari, blerë në ankand në datë 18.02.2018 deri në datë 17.02.2019. 

 

Fakte nga hetimi administrativ 

Banka *** me shkresën nr. *** Prot., datë 18.11.2019, informon se bashkëshortja e subjektit të 

vlerësimit ka pranë kësaj banke llogari rrjedhëse me nr. *** me gjendje në datë 28.12.2018 shumën 

1,332,465.87 lekë dhe llogari investimi në bono thesari me nr. ***. 
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Unioni Financiar, Tiranë me shkresën nr. *** Prot., datë 06.01.2020, konfirmon se bashkëshortja 

e subjektit të vlerësimit ka marrë në datë 09.09.2016 shumën 950 euro nga shtetasi K. K. 

 

Analiza financiare për mundësinë për kursime, është pjesë e tabelës nr. 2. 

 

Deklarimi i bashkëshortes të subjektit përputhet me të dhënat e dërguara nga banka ***. 

 

TË TJERA NGA PROCESI I VLERËSIMIT 

 

Tabela nr. 3: Gjendje cash sipas deklaratës të subjektit të vlerësimit pranë ILDKPKI –së 

Data e deklarimit Shuma e deklaruar 

29.09.2014 1,400,000 lekë (subjekti i vlerësimit)  

Burimi: Nga kursimet familjare për përiudhën janar 2002-gusht 2014 

4,500 Euro (bashkëshortja e subjektit të vlerësimit) 

Burimi: Nga kursimet familjare për periudhën janar 2003-gusht 2014  

 

Analiza financiare për mundësinë për kursim të shumave të deklaruara 

 

Tabela nr. 4: Të dhënat janë shprehur në lekë 
Viti Të ardhura Pasuri neto Shpenzime Mundësia për 

kursim 

2002 349,423  93,864 255,559 

2003 483,644  93,864 389780 

2004 491,612  93,864 397,748 

2005 504,122 11,086 109,557 383,479 

2006 547,357 -2,685 109,557 440,485 

2007 741,340 9,053 432,608 299,679 

2008 795,715 -33,476 409,860 419,331 

2009 821,317 -53,724 409,860 465,181 

2010 1,002,683 -64,879 409,860 657,702 

2011 975,871 1,486,527 793,191 -1,303,847 

2012 1,014,597 178,384 732,951 103,262 

2013 1,395,383 -186,357 904,418 677,322 

29.09.2014 1,297,331  727,601 569,730 

Totali 10,420,395 1,343,929 5,321,055 3,755,411 

 

Subjekti i vlerësimit ka deklaruar gjendje cash 1,400,000 lekë dhe 4,500 euro. Bazuar në kursin 

zyrtar të këmbimit 1 euro=140.11 lekë dhe në të dhënat e tabelës nr.4, konkludojmë se subjekti i 

vlerësimit ka patur mundësi për kursim për periudhën e kohës, janar 2012 deri më 29.09.2014, 

shumën e deklaruar. 

 

Konkluzioni për vlerësimin e pasurisë, në përputhje me pikën 6 të nenit 34 të ligjit nr. 

12/2018, të ndryshuar.  

Trupa e Vlerësimit e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit bazuar në parimin e ligjshmërisë, 

barazisë përpara ligjit dhe të proporcionalitetit, si dhe duke garantuar të drejtën e subjektit të 

vlerësimit për një proces të rregullt ligjor arriti në përfundimin se, subjekti i vlerësimit ka bërë 
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deklarim të saktë në përputhje me ligjin. Nga hetimi rezultoi se subjekti i vlerësimit ka patur 

burime financiare të ligjshme, të mjaftueshme për të justifikuar pasurinë dhe shpenzimet e kryera. 

Në vlerësimin e përgjithshëm subjekti i vlerësimit ka arritur nivel të besueshëm në vlerësimin e 

pasurisë. 

 

B. KONTROLLI I FIGURËS 

 

Për vlerësimin e kontrollit të figurës të subjektit të vlerësimit, është kryer një proces i mirëfilltë 

kontrolli dhe vlerësimi, duke bërë verifikimin e deklarimeve të subjektit në shtojcën 2 të 

vetëdeklarimit, për të vërtetuar saktësinë dhe besueshmërinë e tyre, si dhe identifikimin e rasteve 

që janë përfshirë apo kanë kontakte të papërshtatshme me persona të përfshirë në veprimtari 

kriminale. 

 

Subjekti i vlerësimit ka plotësuar saktë dhe me vërtetësi Formularin e Deklarimit për Kontrollin e 

Figurës, në përputhje me ligjin nr. 12/2018, të ndryshuar. 

Është i pajisur me Certifikatë Sigurimi Personeli (CSP) të nivelit “Tepër Sekret”, me nr. ***. Kjo 

CSP është lëshuar në datë 16.05.2016 dhe ka afat vlefshmërie deri më datë 15.05.2021. 

 

Subjekti i vlerësimit ka pasur dhe ka të njëjtin emër dhe mbiemër si ato të deklaruara nga vetë ai 

në Deklaratën për Kontrollin e Figurës. 

 

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile11, konfirmon vendbanimin e subjektit të vlerësimit në 

Njësinë Bashkiake nr. ***, Rr. “***”, nr. ***. 

 

Për subjektin e vlerësimit, nuk ka patur ankesa të trajtuara apo hetime administrative të nisura 

kryesisht nga Avokati i Popullit. 

 

Nuk ka denoncime nga publiku në faqen zyrtare të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, 

www.kjv.al 

 

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, me shkresën nr. *** prot., datë 21.10.2019 ka vënë 

në dispozicion formularët e vetë deklarimit të subjektit të vlerësimit në zbatim të ligjit 138/2015 

“Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione 

publike”, të ndryshuar. Formati “Vetting” i dorëzuar nga subjekti i vlerësimit është i njëjtë me të 

dhënat e formularit të vetë deklarimit për zbatimin e ligjit nr. 138/2015, i ndryshuar. 

 

                                                           
11 Me shkresën nr. *** Prot., datë 13.12.2019 

http://www.kjv.al/
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Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve12, ka dërguar vërtetimin e Gjendjes Gjyqësore të subjektit të 

vlerësimit. Sipas këtij vërtetimi subjekti i vlerësimit është i padënuar. 

 

Informacioni ligjzbatues13 ka dërguar informacionin se subjekti i vlerësimit nuk është i regjistruar 

për veprimtari kriminale. 

 

 Prokuroria Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë14 informon se, në datë 26.05.2017 mbi 

bazën e materialit referues të ardhur nga Komisariati i Policisë Rrugore ka regjistruar procedim 

penal nr. *** për veprën penale të parashikuar nga neni 290 i Kodit Penal.  

 

Në datë 19.04.2018, prokurori i çështjes z. K. B., ka bërë kërkesë Gjykatës së Shkallës së Parë 

Tiranë, për pushimin e proçedimit penal nr. *** të vitit 2017, regjistruar për veprën penale “Shkelje 

të rregullave të qarkullimit rrugor”, parashikuar nga neni 290/2 i Kodit Penal. 

 

Në datë 03.05.2018, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, pasi e shqyrtoi çështjen në tërësi dhe dëgjoi 

prokurorin që kërkoi pushimin e procedimit penal me nr. ***, të vitit 2017, bazuar në nenin 329/b/3 

të Kodit të Procedurës Penale, ka vendosur pushimin e çështjes lidhur me procedimin penal nr. 

***, të vitit 2017, për veprën penale “Shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor”. 

 

 Institucioni ligjzbatues15 ka dërguar informacione se për subjektin e vlerësimit administrohen 

informacione që i përkasin periudhave të ndryshme kohore. Nga këto informacione janë 

deklasifikuar pjesërisht vetëm një pjesë e materialit, nga institucioni ligjzbatues. 

Komisioni konstaton se, informacionet nuk kanë vijueshmëri, nuk janë thelluar/sqaruar më 

tej nga institucioni ligjzbatues. 

 

 Në përputhje me pikën 2, neni 38 i ligjit nr. 12/2018, të ndryshuar, me qëllim vlerësimin e 

besueshmërisë së punonjësit dhe deklarimeve personale, subjekti i vlerësimit ka kryer testin 

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

psikologjik16, është konkluduar se: (i) Subjekti i vlerësimit nuk paraqet probleme të shëndetit 

mendor, apo probleme më të lehta emocionale, të cilat mund të ndikojnë dhe dëmtojnë 

funksionin e përditshëm të tij. (ii) Shfaq afësi të mira në marrëdhëniet personale dhe 

ndërpersonale, aftësi të mira resiliente dhe aftësi të mira për të menaxhuar emocionet, duke 

ruajtur vetëkontrollin. (iii) Subjekti paraqet funksionim shumë të mirë ditor dhe tipare të një 

personaliteti të qëndrueshëm, të cilat bëjnë të mundur aktualisht arritje të kënaqshme në të 

gjitha fushat e jetës. 

 

                                                           
12 Me shkresën nr. *** Prot., datë 18.11.2019 
13 Me shkresën nr. *** Prot., datë 20.11.2019 
14 Me shkresën nr. *** Prot., datë 17.06.2020 
15 Me shkresën nr. *** Prot., datë 03.12.2019 
16 Me shkresën nr. *** Prot., datë 27.01.2021 
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Konkluzion për vlerësimin e kontrollit të figurës, në përputhje me nenin 42 të ligjit nr. 

12/2018, të ndryshuar.  

 

Trupa e Vlerësimit e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, pasi shqyrtoi dokumentacionin e 

dorëzuar nga subjekti i vlerësimit, deklaratën për kontrollin e figurës, informacione nga organe 

ligjzbatuese, dokumentacionin e administruar gjatë hetimit, arriti në përfundimin se subjekti i 

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

vërtetësi. 

 

Nuk u provua që subjekti i vlerësimit ka patur kontakte të papërshtatshme me persona të përfshirë 

në krimin e organizuar apo që të jetë i përfshirë nga persona të përfshirë në krimin e organizuar, si 

rrjedhojë e gjen të përshtatshme për vazhdimin e detyrës. 

 

Në përfundim, trupa e vlerësimit vlerësoi se, subjekti i vlerësimit z. Skender Hita ka arritur nivel 

të besueshëm në kontrollin e figurës.  

 

C. VLERËSIMI PROFESIONAL 

 

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

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

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

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

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

dhe të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat”. 

 

Komisioni konstatoi se, arsimi i subjektit të vlerësimit është në përputhje me kriteret e pozicionit 

të punës të mbajtur ndër vite nga subjekti i vlerësimit. 

 

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

paraqesë për vlerësim tri dokumente zyrtare të përgatitura. 

 

1. Subjekti i vlerësimit kur mbante detyrën e Shefit të Sektorit Kundër Krimit Financiar, ka qenë 

pjesë e grupit të punës të ngritur me Urdhër nr. 37/52 datë 06.08.2013 në Drejtorinë e Policisë të 

Qarkut dhe Komisariatin e Policisë Sarandë e Delvinë, “Për menaxhimin e informacioneve dhe 

goditje të rasteve të ndërtimit pa leje”.Grupi i punës kishte si detyrë të analizonte të gjitha 

informacionet e grumbulluara dhe të përcaktonte grupe, të cilat do të kryenin veprime të mëtejshme 

proceduriale të cilat për çdo rast do t’i referoheshin prokurorisë përkatëse. Krijimin e një baze të 

dhënash ku për çdo ditë duhet të pasqyroheshin informacionet e marra për ndërtimet pa leje si dhe 

rastet e referuara në prokurori për këto ndërtime, në ngarkim të personave konkretë si dhe 

institucioneve të cilat ligji i ngarkon me detyrë funksionale për moslejimin e këtyre ndërtimeve.  

Si rezultat i pjesëmarrjes në këtë grup pune, janë bërë kallëzime pranë Prokurorisë së Rrethit 

Gjyqësor Vlorë në datë 27.09.2013 dhe 4.10.2013. Materialet janë “Konfidenciale”. 

2. Subjekti i vlerësimit kur mbante detyrën e Z/Drejtor për krimet ka marrë pjesë në hartimin e 

“Planit të masave të Drejtorisë Vendore të Policisë Lezhë për rritjen e parametrave të 
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sigurisë në shkallë qarku dhe luftës kundër akteve terroriste”. Materiali është “Sekret” dhe 

është miratuar në datë 25.11.2015 nga drejtuesi z. A. Ç. 

3. Subjekti i vlerësimit me detyrë Z/Dejtor për Hetimin dhe Sigurinë, ka marrë pjesë në grupin e 

punës “Për hartimin e dokumentacionit të strategjisë vjetore të policimit dhe sigurisë publike 

për vitin 2018”, të ngritur me Urdhër nr. 5358/1, datë 13.11.2017. Materiali është klasifikuar “I 

kufizuar”. 

4. Subjekti i vlerësimit ka marrë pjesë në hartimin e planit të punës të muajit dhjetor 2017. Materiali 

përmban 11 faqe dhe është “I rezervuar”. 

5. Subjekti i vlerësimit kur mbante detyrën Z/Drejtor i Policisë për Krimet, në datë 28.06.2017, ka 

miratuar planin e masave “Për forcimin e masave për parandalimin, hetimin dhe zbulimin e 

autorëve dhe grupeve të veprave penale të falsifikimit të monedhave/kartmonedhave.” 

Materiali përmban 5 faqe dhe është klasifikuar “Sekret”. 

 

Sa më sipër, subjekti i vlerësimit ka aftësi të mira profesionale për hetimin e krimit ekonomik dhe 

masave konkrete të ndërmarra për parandalimin e tij. 
 

Fakte nga hetimi administrativ 
 

Për vlerësimin e aftësive individuale të punës, Komisioni konsideroi dokumentacionin e dërguar nga 

subjekti i vlerësimit17 dhe nga Departamenti për Shërbimet Mbështetëse, Drejtoria e Burimeve 

Njerëzore në DPPSH18. Kjo drejtori, vuri në dispozicion vlerësimin e performancës të subjektit të 

vlerësimit, për vitin 2016, 2017, 2018 dhe 2019, sipas standardeve të miratuara. 

 

Vlerësimi i aftësive individuale të punës, bëhet nga eprori direk bazuar në vlerësimin e integritetit, 

profesionalizmit, komunikimit, qëndrimit konstruktiv, paanshmërisë, punës në grup, si dhe 

planifikimit dhe organizimit të punës. Për të gjithë periudhën e deklaruar, subjekti i vlerësimit ka marrë 

vlerësime pozitive. Në mënyrë të veçantë është vlerësuar roli që ka luajtuar në punën në grup, 

planifikimi i kujdesshëm i detyrave dhe realizimi i tyre në afate të shkurtra kohe. 

 

Sipas dokumentacionit të administruar gjatë hetimit administrativ kryesisht konstatohet se, fitimi i 

gradave është bërë në përputhje me legjislacionin në fuqi, në momentin e marrjes së gradës. 

 

Komisioni konstatoi se, funksionet që ka mbajtur subjekti i vlerësimit në vite janë në përputhje me 

gradat respektive. 

 

Konkluzioni për vlerësimin e aftësive profesionale, në përputhje me nenin 47 të ligjit nr. 12/2018, 

të ndryshuar 

Trupa e Vlerësimit e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit arrin në përfundimin se, nga vlerësimi i 

aftësive profesionale subjekti i vlerësimit z. Skender Hita është i aftë për vendin e tij të punës, 

                                                           
17 Me shkresën nr. *** Prot., datë 25.11.2019 
18 Me shkresën nr. *** Prot., datë 27.11.2019 
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duke treguar cilësi të pranueshme në punë, aftësi në zbatim të përshkrimeve të punës, të 

përcaktuara për funksionin e mbajtur, ka respektuar liritë dhe të drejtat e njeriut, është i frytshëm 

dhe efektiv në masë të pranueshme. 

 

KONKLUZIONI PËRFUNDIMTAR 

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

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

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

i vlerësimit, arrin në përfundimin se subjekti i vlerësimit z. Skender Hita, në përputhje me nenin 

60 të ligjit nr. 12/2018, të 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 besueshëm në vlerësimin e aftësive profesionale. 

 

PËR KËTO ARSYE, 
 

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

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

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

 

V E N D O S I: 
 

1. Konfirmimin në detyrë të subjektit të vlerësimit, z. Skender Hita, me funksion Zëvendës 

Drejtor për Hetimin e Krimeve në Drejtorinë Vendore të Policisë, Gjirokastër. 

 

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 gjykatën administrative dhe gjykim të mosmarrëveshjeve administrative. 

 

Ky vendim u shpall në Tiranë në datë 15.02.2021. 

 
 

TRUPA E VLERËSIMIT 
 

Ana Kapaj 
 

Kryesues 

 
Elida Liko 

Relator 

Alban Laska 

Anëtar 

 


