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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

KOMISIONI I JASHTËM I VLERËSIMIT 

 Nr. 28/170 Prot Tiranë, më 20.04.2021 

V E N D I M 

Nr. 39 datë 23.02.2021    

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

KRYESUES:    Ledian RUSTA 

RELATORE:   Luljeta QOKU 

ANËTAR:  Sonila KADAREJA 

 

asistuar nga anëtare e Sekretariatit Teknik Rovena Baxhija më datë 18.02.2021, ora 10:00             

dhe datë 23.02.2021 ora 10:00 në Tiranë, në Pallatin e Koncerteve, (Ish –Pallati i Kongreseve), 

salla B, kati 0, mori në shqyrtim në seancë dëgjimore që i përket: 

SUBJEKTIT TË VLERËSIMIT: Janaq Filip Xhelili, dtl.01.12.1961, me gradën 

“Drejtues” në detyrën Drejtor në Drejtorinë e 

Mbështetjes Logjistike, në Departamentin për Shërbimet 

Mbështetëse në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së 

Shtetit (i transferuar përkohësisht). 

 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” (i ndryshuar); 

Ligji Nr.49/2012 “Për Organizimin dhe Funksionimin 

e Gjykatave Administrative dhe Gjykimin e 

Mosmarrëveshjeve Administrative” (i ndryshuar); 
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Rregullore e Brendshme e Komisionit të Jashtëm të 

Vlerësimit; 

Rregullore për Miratimin e Hapave Procedurialë të 

Unifikuar për Procesin e Vlerësimit; 

 

TRUPA E VLERËSIMIT TË KOMISIONIT TË JASHTËM TË VLERËSIMIT 

pasi dëgjoi relatimin e relatores së çështjes Luljeta Qoku; dëgjoi subjektin e vlerësimit Janaq Filip 

Xhelili, i cili në seancën dëgjimore publike të datës 23.02.2021 kërkoi konfirmimin e tij në detyrën 

e Shefit të Sektorit, në Sektorin e Investimeve e Menaxhimit të Pronës, në Drejtorinë e Mbështetjes 

Logjistike, në Departamentin për Shërbimet Mbështetëse, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë; 

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

të figurës dhe të vlerësimit të aftësive profesionale, mbështetur në pikat 1 dhe 2 të nenit 4, të Ligjit 

12/2018 të ndryshuar, 

V Ë R E N: 

 

Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit (këtu e në vijim Komisioni) është organ i vlerësimi kalimtar, i cili 

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

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

Brendshme", (i ndryshuar), kryen procesin e vlerësimit kalimtar të punonjësve të Policisë së 

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

 

 I. RRETHANAT E ÇËSHTJES 

Nga aktet depozituara pranë Komisionit rezulton se: 

1. Në kohën e dorëzimit të deklaratës “Vetting” subjekti Janaq Xhelili ushtronte detyrën Shef 

Sektori, në Sektorin e Investimeve e Menaxhimit të Pronës, në Drejtorinë e Mbështetjes 

Logjistike, në Departamentin për Shërbimet Mbështetëse, në Drejtorinë e Përgjithshme të 

Policisë. 

 

2. Komisioni me vendimin nr.17/2, datë 20.05.2019, në zbatim të nenit 6,1 pika 1, të Ligjit 

nr.12/2018, “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të Punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës 

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

i ndryshuar, si dhe nenit 21, pika 1, të “Rregullores për Veprimtarinë dhe Mënyrën e 

Funksionimit të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit dhe Sekretariatit Teknik”, miratoi listën 

me 45 subjektet e para që janë nënshtruar procesit të vlerësimit kalimtar ardhur me shkresën 

nr.3870/1 datë 14.5.2019 të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit. 

                                                           
1

Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit vlerëson punonjësit në pozicionet ose me gradat e mëposhtme: a) drejtor dhe zëvendësdrejtor i përgjithshëm, drejtor departamenti, drejtor i Drejtorisë Qendrore, 

drejtor e zëvendësdrejtor vendor dhe shef komisariati, në Policinë e Shtetit; 
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3. Më datë 03.06.2019 nga Komisioni u shortuan Trupat Vlerësuese dhe relatorët përkatës për 45 

subjektet e para që do ti nënshtroheshin procesit të vlerësimit kalimtar, bazuar në nenin 5, pika 

4 dhe pika 7, të Ligjit nr.12/2018, “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të Punonjësve të 

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

Ministrinë e Brendshme", i ndryshuar, si dhe në “Rregulloren për Procedurat e Zhvillimit të 

Shortit në Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit”. Pjesë e kësaj liste të vënë në dispozicion nga 

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit ishte dhe subjekti i vlerësimit Janaq Filip Xhelili, 

i cili vinte me funksionin Drejtor i Drejtorisë së Mbështetjes Logjistike në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Policisë së Shtetit, (transferuar përkohësisht për plotësim funksioni organik 

sipas Urdhërit nr.21/1 datë 10.1.2019 të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit). 

 

4. Në zbatim të legjislacionit në fuqi mbi parandalimin e konfliktit të interesit, nga Trupa e 

Vlerësimit, u deklarua mospasja e konfliktit të interest me subjektin e vlerësimit Janaq Xhelili. 

Nëpërmjet komunikimit elektronik zyrtar nga relatori i cështjes i është bërë e njohur përbërja 

e Trupës së Vlerësimit subjekti të vlerësimit, dhe i ka kërkuar subjektit të deklarojë nëse është 

në kushtet e konfliktit të interesit me anëtarët e Trupës së Vlerësimit. 

 

5. Subjekti i vlerësimit ka dorëzuar deklaratën për konfliktin e interesit në Komision duke 

konfirmuar se nuk është në kushtet e konfliktit të interesit me asnjë nga anëtarët e Trupës së 

Vlerësimit e përbërë nga: Ledian Rusta, Luljeta Qoku dhe Sonila Kadareja. 

 

6. Bazuar në detyrimet që përcakon Ligji nr.12/2018 i ndryshuar, Trupa e Vlerësimit u mblodh 

për shqyrtimin e dokumentacionit (dosjes) për subjektin e vlerësimit Janaq Xhelili por për të 

saktësuar pozicionin aktual të subjektit, rrethanën e lëvizjes, kohën dhe dinamikën e 

transferimit të përkohshëm të subjektit të vlerësimit Drejtues Janaq Xhelili ndjeu të 

domosdoshme ti drejtohej me shkresë Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit 2. 

 

7. Sipas Rregullores për hapat procedurale, Trupa Vlerësuese brenda 15 ditëve nga data e hedhjes 

së shortit ka detyrimin ligjor të mblidhet dhe të vendosë për fillimin e procedurave 

administrative për çeljen e hetimit kryesisht. Duke qenë se deri në datën 18.06.2019, që ishte 

dhe data e fundit e afatit për çeljen e hetimit administrativ për subjektin e vlerësimit Janaq 

Xhelili, në kushtet kur në Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit nuk kishte ardhur akoma një 

përgjigje zyrtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, si dhe kur nga vetë ky 

Komision nuk ishin sqaruar rrethanat dhe mënyra se si do të veprohej konkretisht për rastet e 

transferimeve të përkohëshme, bazuar në Ligjin e posaçëm të vettingut parë në harmoni edhe 

me legjislacionin e funksionimit të Policisë së Shtetit, kuadrin ligjor e nënligjor që normon 

veprimtarinë e punonjësve të policisë së shtetit në raport me hierarkinë e pozicionit dhe gradës 

që ato mbajnë, Trupa e Vlerësimit, bazuar në nenet 6, 13 dhe 53 të Ligjit nr.12/2018 “Për 

vlerësimin kalimtar dhe Periodik të Punonjësve të Policisë së Shtetit, ......” si dhe dispozitën e 

nenit 66 të Ligjit nr.44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”, 

mori vendimin nr.1, datë 18.05.20193 për pezullimin e veprimet administrative për subjektin e 

vlerësimit Janaq Xhelili i cili aktualisht ushtronte detyrën e Drejtorit të Drejtorisë së 

                                                           
2 Shkresa nr.***Prot, datë 14.06.2019 e Komisionit drejtuar Drejtorisë së Përgjithshme e Policisë së Shtetit, për të na vënë në dispozicion të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit aktet administrative 

të emërimit si dhe çdo dokumentacion që i bashkëngjitet atij për këtë subjekt. 

 

3 Vendimi nr.1, datë 18.05.2019 është pjesë e dosjes. 
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Mbështetjes Logjistike në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit (transferuar 

përkohësisht për plotësim funksioni organik). 

 

8. Për këtë vendimmarrje subjekti i vlerësimit Janaq Xhelili është njoftuar nga Relatori i Trupës 

së Vlerësimit. Subjekti i vlerësimit ka konfirmuar marrjen dijeni për këtë vendim të Trupës së 

Vlerësimit nëpërmjet komunikimit elektronik të datës 24.06.2019 (konform rregullave të 

përcaktuara në nenin 49 Ligjit nr.12/2018 i ndryshuar). Gjatë kohës së pezullimit nga Trupa 

e Vlerësimit, në zbatim të Kodit të Procedurës Administrative, nuk është ndërmarë asnjë 

veprim procedural për subjektin e vlerësimit.  

 

9. Pas marrjes të shkresës së fundit të Drejtorisë së Burimeve Njerëzore në Drejtorisë së 

Përgjithshme të Policisë së Shtetit (shkresën nr.28/3 Prot, datë 02.10.2019 e cila konfimon se 

subjekti i vlerësimit Janaq Xhelili vazhdon i transferuar përkohësisht për plotësim funksioni 

organik në detyrën Drejtor në Drejtorinë e Mbështetjes Logjistike, në Departamentin për 

Shërbimet Mbështetëse në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit), pas shqyrtimit edhe 

të rasteve të tjera të ngjashme të trajtuara deri në këtë moment nga Komisioni i Jashtëm i 

Vlerësimit, në zbatim të kompetencave të tij ligjore, bazuar në Ligjin 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, Ligjin 

nr.108/2014 “Për Policinë e Shtetit”, dhe VKM-në Nr.892, datë 21.12.2016 “Për përcaktimin 

e funksioneve dhe kategorizimin për gradat në Policinë e Shtetit”, Trupa e Vlerësimit arriti në 

konkluzionin se subjekti i vlerësimit Janaq Xhelili plotëson të dy kriteret bazë, pozicionin dhe 

gradën, e për pasojë është pjesë e procesit të vlerësimit kalimtar nga Komisioni. 

 

10. Sipas përcaktimeve të neneve 2, 3 pika “17” dhe “18” dhe neneve 4 e 6 të Ligjit nr.12/2018 (i 

ndryshuar), shtetasi Janaq Filip Xhelili, është subjekt i vlerësimit kalimtar nga Komisioni i 

Jashtëm i Vlerësimit, për arsye të funksionit të tij Shef Sektori, në Sektorin e Investimeve e 

Menaxhimit të Pronës, në Drejtorinë e Mbështetjes Logjistike, në Departamentin për 

Shërbimet Mbështetëse, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë, transferuar përkohësisht për 

plotësim funksioni organik në detyrën Drejtor në Drejtorinë e Mbështetjes Logjistike, në 

Departamentin për Shërbimet Mbështetëse në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit. 

 

11. Ndodhur në këto kushte, Trupa e Vlerësimit, bazuar në dispozitat e Neneve 6, 13, 49 dhe 53 të 

Ligjit nr.12/2018, “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të Punonjësve të Policisë së Shtetit, 

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

Brendshme", i ndryshuar, VKM Nr.892, datë 21.12.2016 “Për përcaktimin e funksioneve dhe 

kategorizimin për gradat në Policinë e Shtetit”, si dhe dispozitat e Ligji nr.44/2015 “Kodi i 

Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”, mori vendimin nr.2, datë 

02.10.20194 nëpërmjet të cilit vendosi shfuqizimin e vendimit nr.1, datë 18.06.2019 “Për 

pezullimin e procedurës administrative për subjektin e vlerësimit Janaq Filip Xhelili” dhe 

vendimin nr.3, datë 02.10.2020 “Për fillimin e hetimin kryesisht për subjektin e vlerësëimit 

kalimtar Janaq Xhelili”.  

 

12. Bazuar në nenin 49 të Ligjit nr.12/2019 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve 

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

                                                           
4 Vendimi nr.2, datë 02.10.2019 është pjesë e dosjes. 
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Ankesat në Ministrinë e Brendshme”, i ndryshuar, subjekti i vlerësimit Janaq Xhelili është 

njoftuar për Vendimet nr.2 dhe nr.3 të datës 02.10.20195 të Trupës së Vlerësimit në adresën 

elektronike zyrtare të tij në datën 09.10.2019 ku dhe ka konfirmuar marrjen e këtij njoftimi. 

 

13. Nëpërmjet komunikimit elektronik zyrtar të datës 15.10.2019, subjekti Janaq Xhelili, referuar 

nenit 6 të Ligjit nr.12/2018, “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së 

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

Ministrinë e Brendshme”, i ndryshuar, ka vënë në dijeni Trupën e Vlerësimit në lidhje me 

mendimin e tij për mosqënien si subjekt i hetimit administrativ nga Komisioni i Jashtëm i 

Vlerësimit duke parashtruar arsyet si më poshtë:  

 Aktualisht jam i emëruar në pozicionin Shef Sektori, në Drejtorinë e Mbështetjes Logjistike në 

Departamentin për Shërbimet Mbështetëse në DPPSH, Urdhrin nr.518/1, datë 09.03.2018 “Për 

transferimin dhe emërimin në detyrë të  një punonjësi policie”, të Drejtorit të Përgjithshëm të 

Policisë se Shtetit.  

 Njëkohësisht,  me Urdhrin nr.21/1, datë 10.01.2019 “Për transferimin e përkohshëm në detyrë 

të një punonjësi policie”, të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, për plotësim të 

funksionit organik, jam transferuar përkohësisht dhe kryej edhe detyrën e Drejtorit të Drejtorisë 

së Mbështetjes Logjistike. 

 Në përgjigje të kërkesës suaj, nr.28/2 Prot, datë 19.09.2019, nga Drejtoria e Burimeve 

Njerëzore pranë DPPSH, ju është dërguar shkresa nr.2/ 1638-1Prot., datë 30.09.2019, në të 

cilën është konfirmuar detyra si “shef sektori” dhe njëkohësisht transferimi i përkohshëm si 

Drejtor i Drejtorisë së Mbështetjes Logjistike në DPPSH. 

 Gjithashtu, dëshiroj të theksoj se për asnjë moment nuk kam përfituar as pagën dhe as gradën 

që i korrespondojnë funksionit si “Drejtor drejtorie”. 

 Për sa më sipër, ndjej të nevojshëm të sqaroj pozicionin tim, jo me qëllimin për t`ju shmangur 

këtij vlerësimi, por vlerësimi ndaj meje të kryhet në bazë të dispozitave të ligjit nr.12/2018 “Për 

vlerësimin kalimtar...”, për funksionin në të cilin jam i emëruar. 

 Për sa më sipër, në zbatim të nenit 63, të ligjit nr.12/2018 “Për vlerësimin kalimtar .....”, si dhe 

të Kodit të Procedurave Administrative, më lind e drejta të ushtroj të drejtën e ankimit, si dhe 

të njohjes me vendimet e marra ndaj subjektit Janaq Filip Xhelili, me përmbajtjen dhe 

arsyetimin e tyre. 

(vendimi i ndërmjetëm i Trupës së Vlerësimit.)6 

 

14. Ndodhur para këtij fakti, Trupa e Vlerësimit u mblodh në datën 25.10.2019 dhe me vendimin 

e saj nr.4 datë 25.10.20197 vendosi: Rrëzimin e kërkesës së subjektit të vlerësimit kalimtar 

Janaq Filip Xhelili “Për të mos qenë subjekt i hetimit administrative nga Komisioni i Jashtëm 

i Vlerësimit”; Vijimin e procesit të hetimit ndaj subjektit vlerësimit kalimtar Janaq Xhelili;.... 

duke arsyetuar ndër të tjera se kërkimi i subjektit nuk është i bazuar në dispozitat ligjore të 

zbatueshme për rastin konkret. Subjekti i vlerësimit, për marrjen e këtij vendimi është njoftuar 

brenda 5 (pesë) ditëve nga shpallja e tij. 

 

15. Më pas Trupa e Vlerësimit, për të vërtetuar saktësinë e deklarimeve të subjektit ka kryer 

veprime verifikuese duke kërkuar të dhëna nga institucione bankare dhe institucione të tjera 

ligjzbatuese. 

 

                                                           
5 Vendimet nr.2 dhe nr.3 të datës 02.10.2019 janë pjesë të dosjes.  
6 “trajtuar dhe pasqyruar në vendimin e ndërmjetëm nr.4 datë 25.10.2019. 
7 Vendimi nr.4, datë 25.10.2019 është pjesë e dosjes. 



6 

 

16. Trupa e Vlerësimit, që në veprimet e para proceduriale, në zbatim të Ligjit nr.12/2018 “Për 

vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe 

Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme”, (i ndryshuar), 

konstatoi se subjekti ka paraqitur konform ligjit dhe në afatin e përcaktuar në këtë ligj, datë 

05/05/2018, të tre deklaratat, atë të kontrollit e pasurisë, të kontrollit të figurës si dhe atë të 

vlerësimit të aftësive profesionale. Formulari i pasurisë ka numër Indeksi nr.656, viti 2018. 

 

17. Procesi i vlerësimit kalimtar i punonjësve bazuar në nenin 4, të Ligjit nr.12/2018 “Për 

vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe 

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

për objekt: 

a) vlerësimin e pasurisë; 

b) kontrollin e figurës; 

c) vlerësimin e aftësive profesionale. 

18. Për të realizuar procedurat e vlerësimit kalimtar të punonjësve, Trupa e Vlerësimit është bazuar 

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

drejtën e punonjësve (subjekteve të verësimit) për një proces të rregullt ligjor. 

 

19. Trupa e Vlerësimit ka realizuar procesin e hetimit administrativ, bazuar në Ligjin nr.12/2018 

“Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së 

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

Brendshme”,(i ndryshuar), Ligjin nr.44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative të 

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

rrethanat e nevojshme dhe konkretisht: 

- Deklaratën e Pasurisë; 

- Deklaratën për Kontrollin e Figurës dhe 

- Formularin e Vetëvlerësimit Profesional; 

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

private në përputhje Ligjin nr.12/2018; 

- Provat dhe shpjegimet me shkrim të subjektit të vlerësimit, të paraqitura nga subjekti i 

vlerësimit gjatë fazës së hetimit dhe pas mbylljes së hetimit administrativ; prapësimet e 

subjektit pas dërgimit të relacionit përfundimtar të Trupës së Vlerësimit; shpjegimet e 

subjektit gjatë zhvillimit të seancës dëgjimore;  

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

procesit të vlerësimit; 

 

20. Trupa e Vlerësimit në datën 29.01.2021, pasi dëgjoi relatorin dhe pasi krijoi bindjen se provat 

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

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

hapat e nevojshme për përfundimin e hetimit kryesisht për subjektin e vlerësimit Janaq Xhelili, 

me Vendimin e saj nr.5, datë 29.01.2021, vendosi: 

- Të mbyllë hetimin kryesisht për subjektin e vlerësimit Janaq Xhelili, me funksion Shef 

Sektori, në Sektorin e Investimeve e Menaxhimit të Pronës, në Drejtorinë e Mbështetjes 

Logjistike, në Departamentin për Shërbimet Mbështetëse, në Drejtorinë e Përgjithshme të 

Policisë, transferuar përkohësisht për plotësim funksioni organik në detyrën Drejtor në 
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Drejtorinë e Mbështetjes Logjistike, në Departamentin për Shërbimet Mbështetëse në 

Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit; 

- Të njoftojë me rrugë elektronike zyrtare subjektin për: 

• Përfundimin e procedurave të hetimit kryesisht; 

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

vlerësimit pasuror, kontrollit të figurës dhe atij profesional; 

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

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

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

subjektit sipas neneve 45-47 të Kodit të Procedurave Administrative, duke respektuar të 

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

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

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

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

të pritshëm. 

• Afatin brenda të cilit duhet të bëjë kërkesën me shkrim për njohjen me dosjen dhe të 

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

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

procedurialë të unifikuar gjatë vlerësimit të subjekteve nga Trupa e Vlerësimit. 

21. Subjekti i vlerësimit pas njohjes me dosjen dhe marrjen e disa provave nga dosja e hetimit, me 

e-mailin e datës 04.02.2021 kërkoi shtyrje të afatit për paraqitjen e shpjegimeve me arsyetimin 

se koha nga marrja e provave dhe afatit të paraqitjes së prapësimeve pranë Komisionit nuk 

ishte e mjaftueshme.  

22. Për këtë Trupa e Vlerësimit me vendimin e ndërmjetëm nr.6, datë 04.02.2021 miratoi kërkesën 

e subjektit për shtyrje afati, duke vendosur shtyrjen e afatit të dorëzimit të prapësimeve pranë 

Komisionit deri në datën 12.02.2021 ora 14:00.  

23. Subjekti i vlerësimit, nëpërmjet e-mailit të relatorit të çështjes, ka paraqitur shpjegimet dhe 

provat e tij brenda afatit të përcaktuar nga Trupa e Vlerësimit në datën 12.02.2021 ora 13:00.  

 

II. SEANCA DËGJIMORE  

24. Trupa e Vlerësimit, pas shqyrtimit të shpjegimeve dhe provave të vëna në dispozicion nga 

subjekti i vlerësimit, në datën 16.02.2021, nëpërmjet Kryesuesit të seancës, njoftoi subjektin 

për mbajtjen e seancës dëgjimore në datën 18.02.2021, ora 10:00, në Pallatin e Koncerteve, 

(Ish –Pallati i Kongreseve), salla B, kati 0, në përputhje me dispozitat ligjore të nenit 56 të 

Ligjit nr.12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, 

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

Brendshme”, (i ndryshuar) si dhe Kodin e Procedurave Administrative. 

25. Seanca dëgjimore u zhvillua në datën 18.02.2021 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 dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e 

Brendshme”, (i ndryshuar) si dhe Kodin e Provedurave Administrative. 
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26. Subjekti i vlerësimit kishte zgjedhur të vinte vetë i pa përfaqësuar me përfaqësues ligjor. Gjatë 

seancës dëgjimore, pas fjalës së relatorit, subjekti i vlerësimit parashtroi disa shpjegime dhe u 

pyet nga anëtarë të Trupës së Vlerësimit lidhur me rezultatet e hetimit kryesisht, si dhe mbi 

procesin e vlerësimit në tërësi të kryer ndaj tij (të pasqyruara në procesverbalin e seancës 

dëgjimore). 

27. Në fund të seancës dëgjimore të datës 18.02.2021, subjekti i vlerësimit Janaq Xhelili kërkoi 

konfirmimin në detyrën e Shefit të Sektorit, në Sektorin e Investimeve e Menaxhimit të Pronës, 

në Drejtorinë e Mbështetjes Logjistike, në Departamentin për Shërbimet Mbështetëse, në 

Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.  

28. Në datën 23.02.2021 ora 10:00 Trupa e Vlerësimit shpalli vendimin përfundimtar për subjektin 

e vlerësimit. 

 

III. QËNDRIMI I SUBJEKTIT TË VLERËSIMIT 

Subjekti i vlerësimi Janaq Xhelili ka qenë bashkëpunues dhe korrekt gjatë procesit të vlerësimit 

në përputhje me pikën 2, të nenit 48, të Ligjit të Vlerësimit nr.12/2018 “Për vlerësimin kalimtar 

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

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

Në përputhje me nenin 49, pika 1, e Ligjit nr.12/2018, i ndryshuar, gjatë procesit të vlerësimit është 

komunikuar nëpërmjet adresës elektronike zyrtare të subjektit, duke i bërë pyetje dhe kërkuar 

shpjegime, me qëllim vlerësimin e të gjitha fakteve dhe rrethanave të dala gjatë procesit të 

vlerësimit. 

A. VLERËSIMI I PASURISË 

 

29. Procesi i vlerësimit të pasurisë, zhvilluar në përputhje me kreun III, “Vlerësimi i pasurisë”, të 

Ligjit nr.12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, 

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

Brendshme”, i ndryshuar, dhe veçanërisht në nenin 31 të këtij ligji, ka për objekt të vlerësimit 

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

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

kalimtar dhe për personat e lidhur me të. 

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

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

Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme”, subjekti i vlerësimit Janaq Xhelili ka 

dorëzuar deklaratën e pasurisë me numër Indeksi nr.656, datë 05.05.2018.  
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31. Procedurat e deklarimit të pasurisë kryhen sipas përcaktimeve të nenit 328 dhe 339 ndërsa 

vlerësimi i pasurisë nga Trupa e Vlerësimit kryhet sipas përcaktimeve të nenit 3410 të Ligjit 

nr.12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës 

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

Brendshme”, i ndryshuar. 

32. Trupa e Vlerësimit ka zhvilluar një procedurë kontrolli, në përputhje me Ligjin nr.12/2018 

“Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së 

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

i ndryshuar, Ligjin nr.9049 datë 10.04.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të 

detyrimeve financiare të personave të zgjedhur dhe nëpunësve të caktuar publikë” i ndryshuar, 

Ligjin nr.9367 datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e 

funksioneve publike” i ndryshuar, Ligjin nr.9917 datë 19.05.2008 “Për parandalimin e 

pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” i ndryshuar, si dhe Kodin e Procedurave 

Administrative. 

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

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

evidentimin e rasteve të konfliktit të interesit, janë kryher verifikime në të gjitha institucionet 

bankare, institucionet financiare dhe jo financiare, institucionet publikë apo private, e të tjera.   

                                                           
8 Neni 32 “Fillimi i procedurës për deklarimin e pasurisë”  

1. Punonjësi deklaron çdo pasuri, të luajtshme apo të paluajtshme, të fituar, poseduar, përdorur apo tjetërsuar që nga data e fillimit të marrëdhënies së punës në institucionin përkatës, 

pavarësisht datës së emërimit në pozicionin dhe/ose gradën që mban, deri në ditën e plotësimit të formularit të deklarimit të pasurisë, sipas shtojcës nr.1, bashkëlidhur këtij ligji. Ky deklarim 

fillon ditën e parë të marrëdhënies së punës. 
9 Neni 33 “Deklarimi i pasurisë” 

1. Punonjësi, i cili i nënshtrohet vlerësimit, deklaron: 

a) Të ardhurat personale dhe ato të personave të lidhur, sipas çertifikatës familjare, nga  çfarëdo lloj aktiviteti për të gjithë periudhën e përcaktuar në pikën 1, të nenit 32, të këtij ligji; 

b) Shpenzimet e vitit të fundit për qira banese, ujë, drita, telefon dhe internet, si dhe të gjitha ato pagesa periodike për kontratat e furnizimit apo pajtimit në emër të tij apo të personave 

të lidhur; 

c) Udhëtimet private personale apo të personave të lidhur jashtë shtetit gjatë tre viteve të fundit, duke specifikuar shtetin, vendin e qëndrimit, kohëzgjatjen dhe, me përafërsi, 

shpenzimet e përballuara; 

  ç)        Arsimin e fëmijëve, madhorë apo të mitur, në momentin e deklarimit, apo të personave të lidhur, duke deklaruar fillimin, llojin e institucionit arsimor,   emrin e institucionit, 

pagesat vjetore, si dhe kohëzgjatjen e studimeve për të gjithë periudhën e përcaktuar në pikën 1, të nenit 32, të këtij ligji; 

d)       Sendet e paluajtshme të fituara, tjetërsuara, poseduara apo përdorura për të gjithë periudhën e përcaktuar në pikën 1 të nenit 32 të këtij ligji; 

dh) sendet e luajtshme apo sendet me vlerë mbi 300 000 lekë, përfshirë, por pa u kufizuar, mjetet motorike të fituara, tjetërsuara, poseduara apo përdorura për të gjithë periudhën e 

përcaktuar në pikën 1, të nenit 32, të këtij ligji;  

c) investimet apo mjete të tjera financiare që prodhojnë të ardhura, përfshirë, por pa u kufizuar, aksionet apo kuotat e shoqërive tregtare, titujt e kredisë, licenca, patenta apo të drejta 

të tjera;  

ë) llogaritë bankare, brenda dhe jashtë vendit, duke specifikuar numrat, vendndodhjen, datën e krijimit dhe gjendjen aktuale;  

f) detyrimet financiare ndaj personave juridikë dhe fizikë;  

g) të gjitha marrëdhëniet juridike, që kanë vlerë ekonomiko-pasurore;  

gj) burimet e krijimit të këtyre pasurive.  

2. Të gjitha subjektet e vlerësimit dhe personat e lidhur (bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi/ja dhe fëmijët në moshë madhore dhe çdo person të përmendur në certifikatën familjare), të cilët 

bëhen subjekte të këtij ligji dhe plotësojnë deklaratën e pasurisë, nuk mund të mbajnë dhe të deklarojnë gjendje në Cash jashtë sistemit bankar mbi shumën 1,5 milion lekë. Depozitimi në 

institucionet bankare i gjendjeve Cash mbi vlerën 1,5 milion lekë është i detyrueshëm përpara dorëzimit të deklaratës së pasurisë pranë njësisë së burimeve njerëzore.  

 
10 Neni 34, “Procedura e vlerësimit të pasurisë”. 

1. Trupa e vlerësimit, bazuar në deklarimet e pasurive, zhvillon një procedurë kontrolli, në përputhje me këtë ligj, Ligjin për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të 

personave të zgjedhur dhe nëpunësve të caktuar publikë, Ligjin për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike, Ligjin për parandalimin e pastrimit të parave 

dhe financimit të terrorizmit, si dhe Kodin e Procedurave Administrative.   

2. Verifikimet për punonjësin kryhen në të gjitha institucionet apo personat juridikë, publikë apo privatë, të cilët detyrohen të japin të dhëna në lidhje me deklarimet apo mosdeklarimet e 

këtyre punonjësve.  

3. ILDKPKI-ja vë në dispozicion të gjitha informacionet që disponon, si rezultat i deklarimit të punonjësve, të cilët kanë pasur detyrimin për deklarimin e pasurive sipas Ligjit përkatës.  

4. Trupa e vlerësimit, për vlerësimin e pasurive të deklaruara nga punonjësi, mund të kryejë verifikime në terren.  

5. Trupa e vlerësimit mund të kërkojë, nëpërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave dhe Ministrisë së Drejtësisë, dokumentet për pasuritë në pronësi të 

punonjësit dhe personave të lidhur me të, të dhënat financiare për çdo transaksion financiar, brenda ose jashtë vendit, në përputhje me Ligjin për parandalimin e pastrimit të parave dhe 

financimit të terrorizmit.  

6. Në përfundim të procedurës së kontrollit të pasurisë, trupa e vlerësimit, bazuar në të dhënat që ka mbledhur, përgatit një raport të hollësishëm e të arsyetuar dhe, sipas rastit, konstaton 

se:  

a) deklarimi është i saktë, në përputhje me Ligjin, me burimet e ligjshme financiare dhe se punonjësi nuk gjendet në situatë konflikti interesi;   

b) ka mungesë të burimeve financiare të ligjshme për të justifikuar pasurinë, kur rezulton se ka deklaruar më shumë se dyfishin e pasurisë së ligjshme gjatë vlerësimit të pasurisë, 

përfshirë edhe personat e lidhur me të;  

c) është kryer fshehje e pasurisë;   

ç) është kryer deklarim i rremë;   

d) punonjësi gjendet në situatën e konfliktit të interesit.   
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34. Gjithashtu Trupa e Vlerësimit ka mbajtur në konsideratë deklarimet e dhëna nga subjekti për 

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

shpjegimet e subjektit për burimin e të ardhurave, mbulimin e shpenzimeve/huave për personat 

e lidhur me to dhe shtetasve të tjerë. 

35. Hetimi administrativ i Trupës së Vlerësimit është shtrirë edhe në saktësinë dhe 

mjaftueshmërinë e deklarimeve periodike të subjektit të vlerësimit dorëzuar pranë ILDKPKI 

në zbatim të Ligjit nr.9049 datë 10.04.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të 

detyrimeve financiare të personave të zgjedhur dhe nëpunësve të caktuar publikë”, i ndryshuar 

dhe Ligjit nr.9367 datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e 

funksioneve publike” i ndryshuar, krahasuar me ato të deklaratës së pasurisë dorëzuar nga 

subjekti në zbatim të Ligjit nr.12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të 

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

në Ministrinë e Brendshme”, i ndryshuar.  

36. Në zbatim të nenit 34, pika 3, Trupa e Vlerësimit është treguar e kujdesshme lidhur me marrjen 

e këtyre deklarimeve dhe vlerësimin e tyre në funksion të zbatimit të detyrimeve ligjore sipas 

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

financiare të personave të zgjedhur dhe nëpunësve të caktuar publikë” (i ndryshuar) për 

deklarimin e pasurisë dhe të raportit të rëndësisë që mbartin ato në vetvete krahasuar me 

deklaratën e pasurisë vetting viti 2018, dorëzuar nga subjekti i vlerësimit në zbatim të Ligjit 

nr.12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës 

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

Brendshme”, i ndryshuar. 

37. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit, si organ i ngritur në zbatim të Ligjit nr.12/2018 “Për 

vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe 

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

për prioritet dhe bazë thelbësore plotësimin drejtë dhe saktë të deklarimit të subjektit dhe 

hetimin e çdo të dhëne pasurore, financiare, detyrime e shpenzime që i rezultojnë subjektit që 

nga koha e marrjes së detyrës në strukturat e policisë së shtetit e deri në momentin e hyrjes në 

fuqi të Ligjit nr.12/2018 (i ndryshuar) kur i lind edhe detyrimi ligjor për të deklaruar interesat 

e tij private dhe aktet ligjore lidhur me to. Ndaj dhe Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për të 

arritur në një konkluzion sa më të drejtë, i ka vlerësuar këto deklarata së bashku me provat e 

tjera në tërësi dhe harmoni me të gjitha rrethanat e çështjes. 

38. Trupa e Vlerësimit gjatë procesit të vlerësimit kalimtar të subjektit në zbatim të Ligjit 

nr.12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës 

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

Brendshme”, i ndryshuar, ka kontrolluar dhe krahasuar gjendjen pasurore dhe ndryshimet e saj 

në vite, burimin e krijimit, pagimin e detyrimeve financiare, të ardhurat dhe shpenzimet për 

subjektin e vlerësimit, personave të lidhur me të, dhe personave të tjerë të lidhur me të. 

 

39. Hetimi administrativ konsistoi në: 

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

subjekti i vlerësimit;  
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- në verifikimin e burimit/eve të krijimit të të ardhurave dhe shpenzimeve të deklaruara si edhe 

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

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

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

rasteve të konfliktit të interesit; 

 

40. Në hetimin administrativ u përfshinë edhe “personat e lidhur” apo “persona të tjerë të lidhur” 

në kuptim pikës 12 dhe 14 të nenit 3 Ligjit nr.12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik 

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

Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme”, (i ndryshuar) dhe Ligjit nr.9367 datë 

07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i 

ndryshuar.  

 

DEKLARATA E PASURISË: 

Në deklaratën “Vetting”, të dorëzuar në datë 05.05.2018, subjekti i vlerësimit Janaq Xhelili, ka 

deklaruar këto pasuri të paluajtshme, të luajtshme, detyrime ndaj palëve të treta e likuiditete si më 

poshtë: 

 Pasuri e paluajtshme e tjetërsuar: 

1. Apartament në Golem porositur me kontratën e sipërmarrjes Nr.*** Rep., dhe Nr.*** Kol., 

datë 06.10.2003, nga 26 porositës ndër të cilëve palë porositëse është dhe shtetasja A.Xhelili, 

b/shorte e subjektit të vlerësimit Janaq Xhelili.  

Vlera e apartamentit 13,050 (trembëdhjetë mijë e pesëdhjetë) dollarë.  

Pagesat për këtë apartament janë bërë sipas kësteve të përcaktuara në kontratën e sipërmarrjes 

dhe financimi i kësaj pasurie është realizuar nga kursimet familjare.  

Ky apartament është shitur në vitin 2008 në vlerën 2.476.600 (dy million e katërqind e 

shtatëdhjet e gjashtëmijë e gjashtëqind) Lekë (kontrata e shitblerjes datë 27.10.2008).   

 

1.1. Trupa e Vlerësimit, konstatoi se në momentin e plotësimit të deklaratës Vetting 2018, kjo 

pasuri nuk ka qenë në pronësi të subjektit, vërtetuar edhe nga informacioni i vënë në 

dispozicion nga subjekti dhe nga konfirmimi i ASHK Zyra Vendore Kavajë.  

Ky aset është krijuar përgjatë viteve 2003 - 2005 dhe është tjetërsuar (shitur) te palët e treta 

në vitin 2008.   

Nga Trupa e Vlerësimit është verifikuar mënyra ligjore e fitimit të kësaj pasurie si dhe 

burimet financiare që kanë shërbyer për krijimin e saj përgjatë viteve 2003 - 2005. 

 

1.2. Në lidhje me këtë aset subjekti i vlerësimit ka depozituar dokumentacionin justifikues11, 

ka dhënë shpjegime mbi mënyrën e përfitimit, pjesën takuese të përftituar nga b/shotja e 

                                                           
11   Kontratën e shitblerjes nr.*** Rep., nr.*** Kol., datë 18.08.2003 për blerjen nga të gjithë palët blerëse (ndër to edhe shtetasja A.Xhelili) 

të truallit me sipërfaqe 955m2 në vlerën 3,900,000 Lekë, firmosur nga përfaqësuesit e palëve blerëse me inicialet S.N. dhe V.K. etj...   

-Çertifikatë për vërtetim pronësie për pasurinë nr.***/*** të llojit “Arrë” me sip.955 m2 në pronësi të bashkëpronarëve sipas listës 

bashkëngjitur. B/ngjitur lista e bashkëpronarëve ndër to edhe emri i shtetases A.Xhelili. Harta e regjistrimit të kësaj pasurie. 
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tij, mënyrën e regjistrimit si dhe mbi burimin e të ardhurave për përballimin e të gjitha 

shpenzimeve për këtë aset të krijuar në vitin 2003 deri në regjistrimin në regjistrat 

hipotekorë në vitin 2005. 

 

 HETIMI NGA TRUPA E VLERËSIMIT: 

1.3. Komisioni kërkoi informacion pranë ASHK, Drejtoria Vendore Kavajë, e cila me shkresën 

nr.***/*** prot, datë 10.09.2020 ka konfirmuar se pasuria nr.***/***+1-13 në Golem e 

llojit apartament me sip.58m2 në ZK ***, ka qenë e regjistruar fillimisht në emër të 

shtetases A.Xhelili (b/shorte e subjektit) dhe aktualisht figuron e regjistruar në emër të 

shtetasve A.Ç. dhe Q. Ç., datë 12.11.2008 sipas kontratës së shitblerjes në vlerën 2.476.600 

(dy million e katërqind e shtatëdhjet e gjashtëmijë e gjashtëqind) Lekë. B/lidhur kartela e 

pasurisë e llojit “Apartament” në Kavajë, Golem regjistruar fillimisht në pronësi të 

shtetases A. Xhelili dhe aktualisht figuron në pronësi të shtetasve më inicialet A.Ç. dhe 

Q.Ç.; Planimetria e apartamentit; Plani i rilevimit të kësaj pasurie dhe harta treguese  të 

regjistrimit;  

 

1.4. Gjithashtu ASHK Zyra Vendore Kavajë, me shkresën nr. ***/*** prot, datë 19.11.2019 

b/lidhur dërgon gjithë praktikën e fitimit të gjithë pasurive ku bën pjesë edhe pasuria e 

përfituar nga shtetasja A. Xhelili, sipas kontratës së sipërmarrjes nr.*** Kol., nr.*** Prot., 

datë 06.10.200312. 

                                                           
-Kontratën e sipërmarrjes Nr.*** Rep., dhe Nr.*** Kol., datë 06.10.2003 të lidhur ndërmjet palës Sipërmarrëse “*** Konstruksion” 
Tiranë, dhe palëve porositëse punonjës të Këshillit të Qarkut Tiranë (26 porositës ndër të cilëve palë porositëse është dhe shtetasja me nr.18 

A.Xhelili). Objekt i kësaj kontrate është ndërtimi i një objekti rezidencë pushimi me dy seksione me katër kate në Malin e Robit, Golem. 

-Kontratën e shitblerjes nr.*** Rep, *** Kol, datë 18 Nëntor 2003 për blerjen nga të gjithë palët blerëse (ndër to edhe shtetasja A.Xhelili) të 

truallit me sipërfaqe 280 m2 në vlerën 1,680,000 Lekë, firmosur nga përfaqësuesit e palëve blerëse me inicialet S.N. dhe V.K..   

-Çertifikatën për vërtetimin e pronësidë për pasurinë nr.***/*** të llojit Arrë me sip.280 m2 në pronësi të bashkëpronarëve sipas listës 

bashkëngjitur. B/ngjitur lista e bashkëpronarëve ndër to edhe emri i shtetases A. Xhelili. Hartën e regjistrimit të kësaj pasurie. 

-Deklaratën noteriale Nr.*** Rep, *** Kol, datë 28.7.2003 ku është përcaktuar ndarja në pjesë për secilin porositës nga ku rezulton se   

b/shortja e subjektit përfiton 1 pjesë ose 1/32 pjesë në gjithë ndarjen e apartamenteve të përcaktuara në kontratën e sipërmarrjes datë 

06.03.2003. 

-Fotokopje të çertifikatës dhe hartës treguese për apartamentin në pronësi të shtetases A. Xhelili. 
 
12 Kartelën për pasurinë e ndodhur në ZK *** nr. pasurie ***/***, vol.16, fq.1, vijon nga vol 13, fq.21 e llojit “Arë” në Kavajë, Golem. 

-Vendimin i KRRT nr.21 datë 08.08.2003 për miratim destinacioni të sheshit të ndërtimit dhe kondicioneve urbane të tij, “Apartamente pushmi” 

4 kate. 

-Lejen e ndërtimit të subjektit ndërtues “*** Kostruksion” për objektin “Apartamente banimi” 4 kate. 

-Deklaratën noteriale datë 04.11.2003 e pronarëve për identifikimin e pjesëve 1……..18.A. Xhelili, një pjesë.  

-Kartelën pasurie për pasurinë nr.***/***, ZK 1791, e llojit Arrë me sipërfaqe 955m2 fillimisht në pronësi të familjes Sh…. dhe datë 08.08.2003 

regjistruar në emër të bashkëpronarëve sipas listës. 

-Kartelën pasurie për pasurinë nr.***/***, ZK 1791, e llojit Pyll Arrë me sipërfaqe 280m2 fillimisht në pronësi të familjes Sh… dhe datë 

16.12.2003 regjistruar në emër të bashkëpronarëve sipas listës. 

-Listën e apartamenteve sipas numrave të pasurisë, sipërfaqes dhe emrave të pronarëve.  

-Planimetrinë e të gjithë apartamenteve në emër të pronarëve të apartamenteve përkatëse. 

-Plani rilevimet për gjithë apartamentet. 

-Aktin e Kolaudimit. 

-Lejen e shfrytëzimit lëshuar nga Drejtoria Urbanistikës, nr.*** prot., datë 04.04.2005 për objektin apartamente pushimi 4 kate në Komunën 

Golem me investitor palët porositëse të apartamenteve me një sipërfaqe parcele prej 1235 m2 dhe sipërfaqe ndërtimi 478 m2. 

-Shkresa datë 04.04.2005 e Drejtorisë Urbanistike drejtuar ZRPP Kavajë për regjistrimin e objektit “Apartamente pushimi 4 kate” në Malin e 

Robit, Golem me sip. parcele 1,235m2 dhe sipërfaqe ndërtimi 478m2.  

-Aplikim për kërkesë për regjistrim dhe lëshim çertifikate/kopje për 32 apartamente datë 12.04.2005. 
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1.5. Nga aktet e ardhura nga ASHK Kavajë, aktet e depozituara në Komision nga subjekti i 

vlerësimit si dhe nga shpjegimet e subjektit dhënë gjatë procesit të vlerësimit kalimtar 

rezulton fakti se: 

1.5.1. Palët porositëse të apartamenteve në Golem janë punonjës të Këshillit të Qarkut Tiranë të 

cilët fillimisht me kontratën shitblerjes nr.*** Rep., nr.*** Kol, datë 18.08.2003 kanë blerë 

truallin me sipërfaqe 955m2 në vlerën 3,900,000 (tre milion e nëntëqind mijë) lekë ku 

b/shortes së subjektit i ka takuar pagesa për 1/32 pjesë = 121,875 (një qind e njëzet e një 

mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e pesë) lekë. Pas blerjes dhe regjistrimit të kësaj pasurie në 

emrin e tyre (të të gjithë b/pronarëvë të truallit) ato kanë lidhur kontratën e sipërmarrjes 

Nr.*** Rep., dhe Nr.*** Kol., datë 06.10.2003, me palë sipërmarrëse “*** Konstruksion” 

Tiranë, (26 porositës ndër të cilëve palë porositëse është dhe shtetasja me nr.18, A. Xhelili).  

1.5.2. Objekt i kësaj kontrate është ndërtimi i një objekti rezidencë pushimi me dy seksione me 

katër kate në Malin e Robit, Golem mbi sipërfaqen e truallit prej 955m2 në pronësi të palëve 

porositëse të cilët janë punonjës të administratës së Këshillit të Qarkut Tiranë. Sipas kësaj 

kontrate palët porositëse janë dhe mbeten pronar në masën 100% mbi të gjithë truallin mbi 

të cilin do të zhvillohet ndërtimi. Në kontratë është përcaktuar vlera e 1 (një) m2 = 225 

(dyqind e njëzet e pesë) dollarë. Gjithashtu është parashikuar që pagesat nga palët 

porositëse do të bëhen në katër këste: pagesa e parë do të paguhen me lidhjen e kontratës 

Tetor 2003, pagesa e dytë deri në Janar 2004, pagesa e tretë deri në Prill 2004 dhe pagesa 

e katërt do të bëhet me përfundimin e punimeve dhe marrjen në dorëzim të apartamentit 

nga secili porositës.  

1.5.3. Pas tre muajsh të lidhjes së kontratës së sipërmarrjes, palët porositëse në datën 18.11.2003 

kanë blerë edhe sipërfaqen prej 280m2 me nr.***/***pasurie në ZK ***, në vlerën 

1,680,000 (një milion e gjashtëqind e tetëdhjetë mijë) Lekë, në funksion të ndërtimit të 

objektit sipas kontratës së sipërmarrjes Nr.*** Rep., dhe Nr.*** Kol., datë 06.10.2003. 

B/shortes së subjektit si bashkëpronare e kësaj pasurie i ka takuar të paguajë për pjesën e 

saj 1/32 pjesë në shumën = 52,500 (pesëdhjetë e dy mijë e pesëqind) lekë. Pas përfundimit 

të ndërtimit, ndarja e apartamenteve për secilin pronar është bërë sipas aktit noterial nr.*** 

Rep, datë 02.07.2004 në prani të noterit me inicialet D.D., në Godinën e Këshillit të Qarkut 

Tiranë (sipas një liste b/ngjitur, ku pjesë e kësaj liste është edhe emri i shtetases A.Xhelili). 

                                                           
-Kartela shoqëruese e dokumentacionit për rregjistrimin përfundimtar të objektit. 

-Vërtetimi i Degës së Tatim Taksave Kavajë, nr.*** Prot, datë 30.09.2004 nëpërmjet të cilës vërtetohet shlyerja e detyrimeve tatimore nga 

përfaqësuesit me prokurë të palëve porositëse të apartamenteve për ta paraqitur pranë zyrës së rregjistrimit të pasurive të paluajtshme Kavajë. 

-Akt –kontrolli përfundimtar i mbajtur datë 05.07.2004 nga Drejtoria e Urbanistikës mbi përfundimin e apartamenteve të pushimit 4 kate me 

investitorë përfaqësuesit S.E dhe V.K. të cilëve u është miratuar sheshi dhe leja e ndërtimit me vendimin nr.21 datë 08.08.2003 të KRRT-së të 

Këshillit të Qarkut Tiranë. 

-Prokura e posaçme datë 14.07.2005 e pronarëve 1………18. A. Xhelili të cilët emërojnë si përfaqësues të tyre ligjorë shtetasit V. K. dhe S. E. 

(njëkohësisht b/pronarë dhe palë porositëse të ap. në sip.1.235m2) të veprojnë në emër të tyre për veprimet e mëtejshme për Apartamentet e 

banimit, deri në regjistrimin në ZVRPP Kavajë nga firma “*** Konstruksion” shpk.  
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1.5.4. Bazuar në kontratën e sipërmarrjes datë 06.10.2003, shtetases A.Xhelili (b/shortes së 

subjektit) i ka takuar të paguajë vlerën totale të apartamentit në shumën 13,050 

(trembëdhjetë mijë e pesëdhjetë) dollarë, për periudhën kohore nga viti 2003 deri në vitin 

2005 sipas kësteve: kësti i parë në vlerën 4,000 (katër mijë) dollarë paguar me lidhjen e 

kontratës Tetor 2003, kësti i dytë 4,000 (katër mijë) dollarë në muajin shkurt 2004, kesti 

tretë 3,000 (tre mijë) dollarë në muajin Prill 2004 dhe kësti katërt për diferencën 2,050(dy 

mijë e pesëdhjetë)dollarë, pas rregjistrimit në ZVRPP në Korrik 2005. Kjo pasuri është 

regjistruar në ZRPP në datën 27.07.2005 (b/lidhur dhe harta e regjistrimit). 

1.5.5. Gjatë hetimit, subjekti i vlerësimit ka shpjeguar se, përveç vlerës 13,050 (trembëdhjet mijë 

e pesedhjetë) dollarë për apartamentin në Golem, nga b/shortja e tij është paguar sipas 

pjesës takuese (1/32 pjesë) edhe vlera 55,000 (pesëdhjetë e pesë mijë) lekë për shpenzimet 

për lejen e ndërtimit, lidhjen e energjisë elektrike, kolaudimin dhe lejen e shfrytëzimit. Për 

shkak të kohës së gjatë që ka kaluar nga ndërtimi i objektit/apartamentit (në vitet 2003 – 

2005) dhe faktit që apartamenti është shitur në vitin 2008, si dhe faktit tjetër se të gjitha 

veprimet me shoqërinë e ndërtimit bëheshin nëpërmjet personave të autorizuar nga palët 

porositëse, subjekti deklaron se nuk ka ruajtur dhe aktualisht nuk disponon dokumentacion 

për të vërtetuar këtë pagesë për pjesët takuese të b/shortes. 

1.5.6. Nga deklarimi i subjektit dhe përgjigjet e ardhura pranë Komisionit nga ASHK Drejtoria 

Vendore Kavajë, rezulton se kjo pasuri në vitin 2008 me kontratën e shitblerjes nr.*** rep., 

nr.*** Kol., datë 27.10.2008 është tjetërsuar (shitur) te palët e treta shtetasit me inicialet 

A.Ç. dhe Q.Ç. kundrejt vlerës 2,476,600 (dy million e katërqind e shtatëdhjet e gjashtëmijë 

e gjashtëqind) Lekë.13  

1.5.7. Vlera e shitjes në shumën prej 2,476,600 (dy million e katërqind e shtatëdhjet e gjashtëmijë 

e gjashtëqind) Lekë, sipas deklarimit të subjektit, ka shërbyer për pagimin e një pjesë të 

vlerës për porositjen e apartamentit me sip.87.44m2 në Tiranë14 (i cili do të trajtohet më 

poshtë).   

 

 Hetimi mbi burimin financiar të krijimit të asetit, apartament me sip.58m2 në Golem. 

1.6. Lidhur me burimin e krijimit të kësaj pasurie, subjekti ka deklaruar se pagesat sipas 

kësteve dhe shpenzimet e tjera për këtë apartament janë siguruar nga të ardhurat 

familjare, kursimet e subjektit dhe të familjes në vite si dhe të ardhurat e arkëtuara nga 

firmat rentiere. 

                                                           
13 Subjekti ka depozituar pranë Komisionit, kopje të kontratës  nr.*** rep., nr.*** Kol., datë 27.10.2008 të shitjes së kësaj pasurie.. 
14 (I cili do të trajtohet më poshtë) 
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Pagesat për shumën 13,050 USD kanë filluar pas nënshkrimit të kontratës në Tetor 2003 dhe kanë përfunduar me regjistrimin në 

ZVRPP Kavajë në Qershor – Korrik 2005. 

Kësti i parë në vlerën 4,000 USD është paguar me lidhjen e kontratës Tetor 2003 (e konvertuar me kursin e kohës = 487,480 Lekë15) 

Kësti i dytë 4,000 USD në muajin Shkurt 2004 (e konvertuar me kursin e kohës = 411,120 Lekë16) 

Kësti tretë 3,000 USD në muajin Prill 2004 (e konvertuar me kursin e kohës = 308,340 Lekë) 

Kësti katërt për diferencën 2,050 USD, pas rregjistrimit në ZVRPP në Korrik 2005(e konvertuar me kursin e kohës = 204,733 

Lekë17) 

(në Total vlera prej 13.050 USD e konvertuar sipas kursit së këmbimit në vite nga Banka e Shqipërisë = me vlerën 1,411,673 

Lekë) 

Përveç vlerës në shumën prej 13,050 (trembëdhjetë mijë e pesëdhjetë) USD, për këtë apartament është shpenzuar në vlerë 

financiare edhe për blerjen e truallit sipas dy kontratave të shitblerjes në vitin 2003 si dhe për lejen e ndërtimit, lidhjen e energjisë, 

kolaudimin, lejen e shfrytëzimit në vitin 2005 gjithsej në vlerën totale 229,375 (dyqind e njëzet e nëntë mijë e treqind e shtatëdhjetë 

e pesë) lekë (121,875 lekë + 52,000 lekë + 55,000 lekë). 

Në total për krijimin e këtij aseti për vitet 2003-2005 subjekti dhe b/shortja kanë konsumuar në total vlerën prej 1,641,048 (një 

milion e gjashtëqind e dyzet e një mijë e dyzet e tetë) lekë. 

1.6.1. Tabela e të ardhurave, shpenzimeve dhe mundësive të kursimit deri në Maj 201818. 

 

1.6.2. Pas kryerjes së analizës financiare pasqyruar në mënyrë të përmbledhur në tabelën më 

sipër, rezulton se: 

 Subjekti i vlerësimit dhe b/shortja e tij kanë pasur të ardhura të ligjshme dhe mundësi 

kursimi për të kryer pagesat sipas pjesës takuese në vitet 2003, 2004 dhe 2005 në total 

                                                           
15 Sipas konfirmimit të Bankës së Shqipërisë, në vitin 2003 kursi i këmbimit 1 USD = 121,87 Lekë. 

 
16 Sipas konfirmimit të Bankës së Shqipërisë, në vitin 2004 kursi i këmbimit 1 USD = 102,78 Lekë. 

 
17 Sipas konfirmimit të Bankës së Shqipërisë, në vitin 2005 kursi i këmbimit 1 USD =   99,87 Lekë. 

 
18 Vlerat në lekë. 

Analiza Financiare per subjektin e vleresimit Janaq Xhelili 

Perberja 

familjare ne 

vite 

 Konsumi per 

familje sipas 

INSTAT

Shlyerje sipas 

viteve Kredia 

+Principal+Interesa 

kredie

Shpenzime 

shkollimi (djali 

subjektit dhe 

b/shortja)

Shpenzime per 

pagim qiraje

Shpenzime per krijim 

asetesh ne vite.  Nga viti 

2003-2005 ka paguar per 

asetin ne Golem.                  

Ne vitin 2006 ka blere 

toke ne Radhime ne 

vleren 100,000 leke. Ne 

vitin 2007 subjekti ka 

blere asetin apartament 

ne Tirane ne vleren 

38,000 euro ku vlera 

28,000 eshte perballuar 

nga kredite e ketij viti. 

Ne vitin 2010 ka porositur 

asetin Apartament ne 

Tirane por ka paguar 

vetem vleren 15,000 euro 

dhe ka blere automjetin 

ne vleren 2,000 euro

Total shpenzime
Te ardhurat nga Pagat 

sipas viteve  e subjekti

Te ardhura 

nga firmat 

piramidale

Te ardhura nga 

shitje e pasurive 

te paluajshme 

  Te ardhura paga 

sipas viteve 

b/shorte subjektit  

 Dhurate nga 

familja e 

origjines  

Kredia ne vleren 

22,000 euro per 

blerjen e asetit 

dhe kredia 

konsumatore 

6,000 euro 

marre ne vitin 

2007 dhe 

shfrytezuar per 

blerjen e 

apartamentit ne 

vitin 2007

Total te ardhura

Diference te 

ardhura minus 

shpenzime per cdo 

vit 

Vitet

Progresive fitimi 

per cdo vit deri 

ne Maj 2018

viti 1990 1 7,392 7,392 9,240                                          9,240    1,848 1990 1,848

viti 1991 1 8,476 8,476 10,595                                      10,595    2,119 1991 3,967

viti 1992 1 9,216 9,216 11,520                                      11,520    2,304 1992 6,271

viti 1993 1 9,216 9,216 11,520                                      11,520    2,304 1993 8,575

viti 1994 1 77,102 77,102 96,378                                      96,378    19,276 1994 27,851

viti 1995 1 92,696 92,696 115,871                                  115,871    23,175 1995 51,026

viti 1996 3 180,000 180,000 131,313                      96,000             227,313    47,313 1996 98,339

viti 1997 3 180,000 180,000 259,670                                  259,670    79,670 1997 178,009

viti 1998 3 180,000 180,000 213,768                                  213,768    33,768 1998 211,777

viti 1999 3 180,000 180,000 318,567                                      90,907                409,474    229,474 1999 441,251

viti 2000 3 324,000     324,000                 414,582                      106,845 521,427              197,427 2000 638,678

viti 2001 3 324,000     324,000                 420,816 109,738           530,554              206,554 2001 845,232

viti 2002 4 375,456     375,456                 550,742                      118,492           669,234              293,778 2002 1,139,010

viti 2003 4 375,456     661,855                  1,037,311              656,230                      173,360           829,590              -207,721 2003 931,289

viti 2004 4 375,456     719,460                  1,094,916              673,070                      274,849           947,919              -146,997 2004 784,292

viti 2005 4 438,228     90,000        259,733                  787,961                 900,491 304,491           1,204,982           417,021 2005 1,201,313

viti 2006 4 438,228     180,000      100,000                  718,228                 900,234                      502,326           1,402,560           684,332 2006 1,885,645

viti 2007 4 543,872     32,907               45,000        4,697,940              5,319,719              835,371                      421,322           3,461,640   4,718,333           -601,386 2007 1,284,259

viti 2008 4 546,480     203,685             185,445        935,610                 1,114,140                   2,476,600 465,939           4,056,679           3,121,069 2008 4,405,328

viti 2009 4 546,480     194,454             184,200        925,134                 956,257                      301,964           1,258,221           333,087 2009 4,738,415

viti 2010 4 546,480     188,108             198,090        2,342,430              3,275,108              1,147,416                   1,147,416           -2,127,692 2010 2,610,723

viti 2011 4 546,480     185,923             213,000        945,403                 1,086,153                   1,086,153           140,750 2011 2,751,473

viti 2012 4 564,096     254,042             818,138                 925,316                      925,316              107,178 2012 2,858,651

viti 2013 4 564,096     238,197             50,000          852,293                 949,335                      949,335              97,042 2013 2,955,693

viti 2014 4 879,992     252,294             50,000          1,182,286              942,830                      942,830              -239,456 2014 2,716,237

viti 2015 4 897,104     290,006             6,987            1,194,097              1,096,975                   398,000 1,494,975           300,878 2015 3,017,115

viti 2016 4 940,368     236,003             103,020        1,279,391              1,179,699                   171,233           1,350,932           71,541 2016 3,088,656

viti 2017 4 943,704     211,070             100,612        1,255,386              1,044,772                   486,030           1,530,802           275,416 2017 3,364,072

viti 2018 deri maj `18 314,568     99,780               60,605          474,953                 473,035                      121,671           594,706              119,753 2018 3,483,825

11,408,642 2,386,469          1,151,959     315,000      8,781,418                   24,043,488            17,445,906                 96,000     2,874,600      3,649,167        -                3,461,640   27,527,313         3,483,825        TOTAL shpenzime konsumi familje 

Vitet
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në vlerën 1,641,048 (një milion e gjashtëqind e dyzet e një mijë e dyzet e tetë) lekë për 

krijimin e asetit Apartament me sip.58m2 në Golem. 

 

1.7. Gjithashtu, subjekti i vlerësimit ka qenë për disa vite subjekt i Ligjit nr.9049, datë 

10.04.2003 (i ndryshuar) dhe përkatësisht për vitin 2004-2005, 2008-2009 dhe para fillimit 

të detyrës 2019. 

Nga krahasimi i këtyre deklarimeve rezulton se në deklaratën e personit që mbart detyrim 

për deklarim pasurie, dorëzuar datë 23.03.2004 (për vitin 2003), dhe në deklaratën e 

deklarimit të pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve 

publike, dorëzuar datë 31.03.2005 (për vitin 2004), është vërejtuar pasaktësi në lidhje me 

deklarimin e kontratës së sipërmarrjes Nr.*** Rep., dhe Nr.*** Kol., datë 06.10.2003, për 

apartamentin me sip.58m2 në Golem dhe pagimin e kësteve për këtë aset.  

Ky aset është deklaruar i plotë në deklaratatën e vitit 2008 (kohë kur subjekti është bërë 

pronar i apartamentit në Golem). Në deklaratën e vitit 2009 subjekti ka deklaruar 

tjetërsimin (shitjen e saj). Gjithashtu ky aset është deklaruar edhe në deklaratën e para 

fillimit të detyrës viti 2019. 

1.7.1. Në lidhje me këtë konstatim, subjekti i vlerësimit nëpërmjet komunikimit elektronik ka 

shpjeguar se kjo ka ardhur për shkak “…të mungesës së eksperiencës është konsideruar në 

proces dhe pa regjistruar në hipotekë. Megjithatë në deklarimin e vitit 2008 kjo pronë është 

përfshirë në deklaratën e pasurisë. Po kështu edhe shitja e saj është deklaruar në 

deklaratën e vitit 2009”.  

1.7.2. Komisioni për të arritur në një konkluzion sa më të drejtë, deklaratat e subjektit dorëzuar 

në zbatim të Ligjit nr.9049, datë 10.04.2003 (i ndryshuar) i ka vlerësuar së bashku me 

provat e tjera në tërësi dhe harmoni me të gjitha rrethanat e çështjes.  

 Komisioni gjatë punës së tij ka vërejtur se, te një pjesë e punonjësve të policisë së shtetit 

që kanë kaluar deri në këtë moment në procesin e vlerësimit kalimtar, ka patur disa 

pasaktësi për mungesë të njohurive të dispozitave ligjore të Ligjit nr.9049, datë 10.04.2003 

(i ndryshuar), dhe mungesës së ofrimit të një asistence që kanë të bëjnë me plotësimin sa 

më saktë të deklarimit të pasurisë. 

 Ky Komisioni, në zbatim të Ligjit nr.12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të 

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

Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme”, i ndryshuar, ka hetuar çdo të dhënë 

pasurore, financiare, detyrime e shpenzime që i rezultojnë subjektit që nga koha e marrjes 

së detyrës në strukturat e policisë së shtetit e deri në momentin e hyrjes në fuqi të Ligjit 

nr.12/2018 (i ndryshuar) kur i lind edhe detyrimi ligjor për të deklaruar interesat e tij 

private dhe aktet ligjore lidhur me to.  

 Për sa më sipër, Komisioni arrin në konkluzionin se:  

 Subjekti i vlerësimit ka bërë deklarim të saktë të pasurisë në zbatim të ligjit 12/2018 (i 

ndryshuar). 

 Subjekti ka patur burime financiare të ligjshme për përballimin e shpenzimeve deri në 

vitin 2005 për blerjen e  pasurisë apartament në Golem.  

 Pasuri e paluajtëshme e tjetërsuar. 

2. Tokë, blerë me kontratë Nr.*** Rep. dhe Nr.*** Kol, datë 10 Nëntor 2006, ndërmjet palës 

shitëse dhe përfaqësuesve me prokurë të blerësve. Bashkëshortja A. Xhelili nga kjo kontratë 
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ka përfituar 1/20 pjesë të pasurisë të llojit “Arë” me sip. S=1.000m2 me nr.pasurie 518/34 në 

Radhimë, Vlorë, ZK.3140. Sipas nenit 3 të kontratës, vlera e blerjes për 1,000 m2 është 

2,000,000 (dy milion lekë). Kjo vlerë është përpjesëtuar sipas sipërfaqes së përfituar për çdo 

përfitues.  

Vlera e blerjes për pjesën takuese 1/20 pjesë (50m2) në shumën 100.000 (një milion) Lekë. 

Pagesa është bërë në cash. Kjo shumë është siguruar nga kursimet e familjes.  

 

2.1. Trupa e Vlerësimit, konstaton se në momentin e plotësimit të deklaratës Vetting 2018, kjo 

pasuri nuk ka qenë në pronësi të subjektit, vërtetuar edhe nga informacioni i vënë në 

dispozicion nga subjekti dhe nga konfirmimi i ASHK Zyra Vendore Vlorë. Ky aset është 

krijuar në vitin 2006 dhe është tjetërsuar (shitur) te palët e treta në vitin 2015.  

Nga Komisioni është verifikuar mënyra ligjore e fitimit të kësaj pasurie dhe burimi 

financiar që ka shërbyer për krijimin e saj në vitin 2006. 

Vlera e shitjes së kësaj pasurie në vitin 2015 ka shërbyer si burim financiar i shtimit të të 

ardhurave familjare të subjektit të vlerësimit. 

2.2. Në lidhje me këtë aset subjekti i vlerësimit ka depozituar dokumentacionin justifikues19, 

dhe ka dhënë shpjegime mbi mënyrën e përftimit të këtij aseti, pjesën takuese të përftituar 

nga b/shotja e tij si dhe burimin financiar të të ardhurave për krijimin të tij në vitin 200620. 

 

 HETIMI NGA TRUPA E VLERËSIMIT: 

2.3. Trupa e Vlerësimit kërkoi informacion pranë ASHK, Vlorë e cila me e-mailin zyrtar të 

datës 11.3.2020 konfirmon se në favor të shtetases A.Xhelili rezulton e regjistruar pasuri 

në bashkëpronësi në zonë kadastrale *** volum *** faqe ***/*** të cilën më vonë e ka 

shitur te palë të treta. 

2.4. Nga hetimi rezulton se, b/shortja e subjektit së bashku me 17 shtetas të tjerë kanë blerë në 

datën 10.11.2006 një sipërfaqe toke “Arë” me sipërfaqe 1.000m2 në Radhimë, Vlorë. Sipas 

kontratës së shitblerjes secili prej palëve blerëse do të përfitojë 1/20 pjesë të pandarë të 

pasurisë (me përjashtim të blerësve M.M. dhe M.P. që do të përfitojnë nga 2/20 pjesë të 

pandarë të pasurisë). Çmimi i shitjes të gjithë pasurisë prej 1.000m2 është në vlerën 

2,000,000 (dy milion) lekë. B/shortes së subjektit i ka takuar 1/20 pjesë = në vlerën 100,000 

(një qind mijë) lekë.  

2.5. Sipas kontratës dhe deklarimit të subjektit shuma prej 100,000 (një qind mijë) lekë (pjesa 

takuese e b/shortes) është likujduar jashtë zyrës së noterit në kohën e lidhjes së kontratës. 

Më tej nga aktet b/ngjitur rezulton se kjo sip.toke (pjesa takuese e b/shortes) është shitur 

në vitin 2015 në vlerën 398,000 (treqind e nëntëdhjetë e tetë) lekë.21 

 

 Hetimi mbi burimin financiar të krijimit të këtij aseti. 

                                                           
19 Kontrata e Shitblerjes, Tokë –Arrë, Nr.*** Rep., dhe Nr.*** Kol., datë 10 Nëntor 2006; Çertifikata për Vërtetimin e Pronësisë së bashku me kartelën e pronës dhe hartën treguese. 

20 “Pasuria e llojit “Arë” me sip.S=1.000m2 me nr.pasurie ***/34 në Radhimë, Vlorë, ZK.*** është blerë në datën 10.11.2006, prej zotëruesit e saj F.H. dhe V. H. nga 

18 bashkëpronarë ndërmjet të cilëve edhe bashkëshortja A. Xhelili me qëllim ndërtimi. Blerja është bërë me kontratën Nr.*** Rep. dhe Nr.*** Kol, datë 10 Nëntor 

2006, të hartuar përpara noterit, ndërmjet palës shitëse dhe përfaqësuesve me prokurë të blerësve. Bashkëshortja A. Xhelili nga kjo kontratë ka përfituar 1/20 pjesë të 

pasurisë të llojit “Arë” me sip. S=1.000m2 me nr.pasurie ***/34 në Radhimë, Vlorë, ZK.***. Sipas nenit 3 të kontratës, vlera e blerjes për 1,000 m2 është 2,000,000 

(dy milion Lekë). Kjo vlerë është përpjesëtuar sipas sipërfaqes së përfituar për çdo përfitues. Vlera e blerjes për 1/20 pjesë (50m2) është 100.000 (një milion) Lekë. 

Pagesa është bërë në cash. Kjo shumë është siguruar nga kursimet e familjes.”  

21 (kontrata e shitjes Nr.*** Rep., Nr.***Kol, datë 31.10.2015). 
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2.6. Në lidhje me burimin financiar të vlerës në shumën prej 100,000 (një milion lekë) (pjesës 

takuese të b/shortes së subjektit), subjekti ka deklaruar se burim financiar të kësaj shume 

kanë shërbyer kursimet e familjes. 

 

 Nga sa më sipër Komisioni arrin në konkluzionin se: 

 Subjekti i vlerësimit ka bërë deklarim të saktë në përputhje me ligjin 12/2018 (i ndryshuar). 

 Përputhet deklarimi i subjektit për blerjen e pasurisë së paluajtshme të llojit “Arrë” ku 

b/shortes së tij i ka takuar 1/20 pjesë22 në vlerën 100,000 (njëqind mijë) Lekë dhe shitjen e 

pjesës saj takuese në vitin 2015 në vlerën 398,000 (treqind e nëntëdhjetë e tetë mijë) Lekë23.   

 Nga tabela e analizës  së të ardhurave financiare rezulton se subjekti dhe b/shortja e tij 

kanë patur burime financiare të ligjshme për krijimin e këtij aseti në vitin 2006 në vlerën 

100,000 (një qind mijë) Lekë nga kursimet familjare. 

 

2.7. Nga krahasimi i deklarimeve në zbatim të zbatim të Ligjit nr.9049, datë 10.04.2003 (i 

ndryshuar), rezulton se në deklaratimin e vitit 2008 ka pasaktësi në deklarim, pasi subjekti 

nuk ka deklaruar blerjen nga b/shortja të pasurisë të llojit “Arë” në vitin 2006 në vlerën 

100.000 (njëqind mijë) lekë.  

Në lidhje me këtë konstatim, subjekti i vlerësimit nëpërmjet komunikimit elektronik ka 

dhënë shpjegimin se “kjo ka ardhur për shkak të mosnjohjes siç duhet të kërkesave të ligjit 

dhe mungesës së trajnimeve dhe eksperiencës.…. por ajo është përfshirë në deklarimin 

e depozituar pranë Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit në vitin 2018”.  

 Nga sa më sipër Komisioni arrin në konkluzionin se: 

 Ky Komisioni, si organ i ngritur në zbatim të Ligjit nr.12/2018 “Për vlerësimin kalimtar 

dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për 

Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme”, ka hetuar çdo të dhënë 

pasurore, financiare, detyrime e shpenzime që i rezultojnë subjektit të vlerësimit që nga 

koha e marrjes së detyrës në strukturat e policisë së shtetit e deri në momentin e hyrjes në 

fuqi të Ligjit Nr.12/2018 (i ndryshuar) kur i lind edhe detyrimi ligjor për të deklaruar 

interesat e tij private dhe aktet ligjore lidhur me to.  

 Subjekti i vlerësimit ka bërë deklarim të saktë në deklaratën Vetting 2018 në zbatim të 

Ligjit nr.12/2018 (i ndryshuar) në lidhje me deklarimin e kësaj pasurie. 

 

 Pasuri e paluajtëshme 

3. Apartament banimi me sipërfaqe 53.3 m2, Rruga “***” , P.13, Ap. 33 Tiranë, blerë me kusht 

kreditimi më 16.08.2007.  

Vlera e apartamentit 38,000 (tridhjetë e tetë mijë) Euro. Deklaron se zotëron 25% të 

pronësisë. 

Burimi i Krijimit:  a) Kredi në NBG në shumën 22,000 (njëzet e dy mijë) Euro; 

  b) Kredi konsumatore NBG Bank 6,000 (gjashtë mijë) Euro;  

                                                           
22 (kontrata e shitblerjes nr.*** Rep., nr.*** Kol., datë 10 nëntor 2006) 
23 (kontrata e shitjes Nr.*** Rep, Nr.*** Kol, datë 31.10.2015) 
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c)Nga prindërit për shkëputjen nga trungu familjar 10,000 (dhjetë 

mijë) Euro;  

  

3.1. Në lidhje me këtë aset subjekti i vlerësimit ka depozituar dokumentacionin justifikues24 ka 

dhënë shpjegime mbi mënyrën e përftimit të këtij aseti. 

 HETIMI NGA TRUPA E VLERËSIMIT: 

3.2.Nga ASHK, Drejtoria Vendore Tiranë Veri, është konfirmuar se në emër të shtetasit Janaq 

Xhelili figuron e regjistruar pasuria ndodhur në ZK ***, vol.***, fq.*** apartament me 

sip.53m2 dhe bashkëlidhur ka sjellë dokumentacionin që ndodhet pranë këtij institucioni25. 

3.3.Nga hetimi rezulton se aseti, apartament me sip.53.3m2, është krijuar në vitin 2007 sipas 

kontratës së shitblerjes me kusht kreditimi datë 16.08.2007 në vlerën 38,000 (tridhjetë e tetë 

mijë) Euro. Ekzistenca e këtij aseti për herë të parë është deklaruar nga subjekti i Vlerësimit 

në ILDKPKI në deklaratën e “Para fillimit të Detyrës viti 2008”. 

 

3.4.Në lidhje më burimin e krijimit të këtij aseti:  

Sipas kontratës së Shit-Blerjes me kusht kreditimi, datë 16.08.2007 shuma prej 38.000 (tridhjetë e 

tetë mijë) Euro do të likujdohej në këtë mënyrë: shuma 9,000 (nëntë mijë) Euro është likujduar 

para përpilimit të kontratës jashtë zyrës së noterit, ndërsa diferenca e çmimit prej 29,000 (njëzet e 

nëntë mijë) Euro do ti likujdohet shitësit me kredi bankare nga NBG Bank pranë së cilës blerësi 

ka paraqitur dokumentacion për miratim kredie.  

Nga deklarimi i subjektit rezulton se burim për shumën prej 38,000 (tridhjetë e tetë mijë) Euro ka 

shërbyer kredia në shumën 22,000 (njëzet e dy mijë) Euro (disbursuar  datë 24.10.2007)26, kredia 

konsumatore në shumën 6,000 (gjashtë mijë) Euro (disbursuar në datën 14.11.2007)27 dhe shuma 

prej 10,000 (dhjetë mijë) Euro (dhënë nga prindërit për shkëputje nga trumgu familjar në vitet 

2006 – 2007)28  

                                                           
24 -Kontratë Shit-Blerje me kusht kreditimi, Nr.*** Rep, Nr.***/2 Kol, datë 16.08.2007 me palë shitëse H. S. dhe palë blerëse Janaq Xhelili të 

pasurisë nr.***+1-31 ndodhur në ZK ***, me sip.53,03 m2, apartament nr.36 në *** Tiranë në vlerën 38.000 (tridhjetë e tetë mijë) Euro.  

-Vërtetim nga dokumenti hipotekor, nëpërmjet të cilit vërtetohet se në emër të subjektit Janaq Filip Xhelili është e regjistruar pasuria nr.***+1-31 

ndodhur në ZK 8210, me sip.53,03m2 Apartament. Bashkëngjitur dhe harta treguese e regjistrimit të pasurisë; 
25 -Kontratën e shit-blerjes me kusht kreditimi, Nr.*** Rep, Nr.***/2 Kol, datë 16.08.2007 me palë shitëse H.S. dhe palë blerëse Janaq Xhelili të 

pasurisë nr.***+1-31 ndodhur në ZK ***, me sip.53,03m2, apartament nr.*** në goninën tek ish Fusha e Aviacionit Civil Tiranë në vlerën 38,000 

(tridhjetë e tetë mijë) Euro;  

Vërtetimin nga dokumenti hipotekor, nëpërmjet të cilit vërtetohet se në emër të shtetasit H.S. ka qenë e regjistruar pasuria nr.***+1-31 ndodhur 

në ZK ***, me sip.53,03m2 Apartament;  

-Hartën treguese e regjistrimit të pasurisë; 

-Kartelën e pasurisë për pasurinë nr.***+1-36, ZK ***, vol.12, fq.187 apartament me sip.53m2 në emër të Janaq Filip Xhelili, regjistruar datë 

20.08.2013 në vlerën 38.000 (tridhjetë e tetë mijë) Euro.  
26- Kontrata e kredisë nr.*** Rep., nr.*** Kol., datë 24.10.2007 me palë kredidhënëse Banka *** dhe palë kredimarrës Janaq dhe A.Xhelili, të kredisë në shumën 

22.000 (njëzet e dy mijë) Euro; Pagesat e kësteve të kredisë do të bëhën për periudhën për 27 këste.   
27-Konfirmuar nga *** bank. 
28 -Deklarata noteriale nr.*** Rep., nr.***/1 Kol., datë 20.11.2019 me deklarues shtetasin K.Xhelili  dhe Janaq Xhelili të cilët deklarojnë se në vitet 2006 – 2007 shtetasi 

K.Xhelili i ka dhuruar vëllait të tij Janaq Xhelili një shumë të hollash prej 10.000 (dhjetë mijë) Euro me qëllim që këtë shumë ta përdorë për blerjen e një banese në 

qytetin e Tiranës. Shuma prej 10.000 (dhjetë mijë) Euro i është dhuruar shtetasit Janaq Xhelili në dy këste nga të cilat 5.000 (pesë mijë) Euro në vitin 2006 dhe 5.000 

(pesë mijë) Euro në vitin 2007. Në deklaratë palët deklarojnë se janë vëllezër me njëri tjetrin dhe meqenëse subjekti Janaq Xhelili ishte larguar nga trungu familjar dhe 

nuk kishte banesë, njëkohësisht nuk kishte mjaftueshëm të holla për blerjen e një apartamenti, shtetasi K.Xhelili (vëllai i subjektit) vendos ti dhurojë këtë shumë të 

hollash të cilën e ka patur të mbledhur si rezultat i punës së tij, kursimeve të prindërve dhe familjarëve të tij. 
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 Hetimi mbi burimin financiar të krijimit të këtij aseti. 

3.5. Nga Banka Amerikane e Investimeve, është konfirmuar marrja e kredisë hipotekore nga 

shtetasi Janaq Xhelili në shumën 22.000 (njëzet e dy mijë) Euro me afat maturimi 20 vjeçar 

(tërhequr datë 15 nëntor 2007), dhe marrja e kredisë konsumatore në shumën 6,000 (gjashtë 

mijë) Euro me afat maturimi 5 – vjeçar (tërhequr datë 15 Nëntor 2007).  

 

3.6.Komisioni hetoi edhe për personat e tjerë të lidhur në zbatim të Nenit 3 pika 14 e Ligjit 12/2018 

(i ndryshuar) i cili parashikon se: “Persona të tjerë të lidhur” janë personat fizikë ose juridikë, 

të cilët duket se kanë ose kanë pasur lidhje interesi me punonjësin, që rrjedh nga një interes 

pasuror ose çdo marrëdhënie tjetër biznesi gjatë periudhës së vlerësimit. Për këtë, subjektit të 

vlerësimit Janaq Xhelili i është kërkuar të depozitojë pranë Komisionit, dokumentacionin ligjor 

mbi burimin financiar të të ardhurave të shumës prej 10,000 (dhjetë mijë) Euro dhënë nga 

familja e origjinës (vëlla i subjektit) në vitet 2006 – 2007. 

3.7.Për të vërtetuar burimin e të ardhurave të shumës 10,000 (dhjetë mijë) Euro, deklaruar si 

dhuratë nga familja e origjinës në vitet 2006 - 2007, subjekti ka dhënë shpjegimet përkatëse 

dhe ka depozituar dokumentacionin justifikues.  

3.8. Subjekti i vlerësimit në shpjegimet e dhëna pranë komisionit ka deklaruar se burim i krijimit 

të shumës prej 10,000 (dhjetë mijë) Euro (dhënë atij nga familja e origjinës) kanë shërbyer 

“…të ardhurat e krijuara nga kursimet e familjes, nga pagat, veprimtaria e prodhimit dhe shitjes se 

prodhimeve bujqësore e blegtorale në vite ……. Familja e prindërve, disponon në pronësi nga viti 

1992, sipas “Akti i marrjes së tokës në pronësi”,  nr.***, datë **** sipërfaqen bujqësore 20,100 m2 

tokë arë, nga e cila 2,000 m2 vresht të përfituar sipas ligjit 7501, datë 19.7.1991, si dhe ka mbarështuar 

vazhdimisht të paktën dy-tre krerë për prodhimet blegtorale. Njëkohësisht ka qenë e regjistruar dhe 

pajisur me çertifikatën e NIPT-it nga organet tatimore. Familja ka ushtruar aktivitetin si prodhues 

bujqësor e blegtoral, i vetëpunësuar dhe me krahun e vet të punës dhe me mjetet e punës që disponon 

ka ushtruar veprimtarinë e prodhimit dhe shitjes së prodhimeve bujqësore e blegtorale nga e cila ka 

realizuar të ardhura te mjaftueshme për të përballuar shpenzimet e jetës dhe për te kursyer mjete 

monetare. Të gjitha produktet bujqësore e blegtorale të fermerëve shiteshin në treg dhe sipas 

legjislacionit të kohës veprimet bëheshin me para në dorë (kjo ndodh edhe sot). Jo vetëm se periudha 

te cilës i referohemi (deri ne vitin 2007) i kapërcen afatet ligjore të ruajtjes së dokumentacionit, por 

edhe për faktin se në rastin e biznesit të familjes, nuk kanë kërkuar subvencione/rimbursime nga shteti 

të shpenzimeve për produktet bujqësore e blegtorale, nuk kanë ruajtur dhe nuk disponojnë dokumenta 

zyrtare për të vërtetuar vlerën e të ardhurave financiare të krijuara nga ky aktivitet nga periudha e 

marrjes në pronësi të tokës deri në vitin 2007”. 

 

3.9.Në lidhje me të ardhurave financiare të përfituara nga shtetasi K.Xh. nga aktiviteti privat 

“***” ku ai zotërontë 50% të këtij aktiviteti, subjekti i vlerësimit deklaron se “Si burim tjetër 

kanë shërbyer të ardhurat e siguruara gjatë periudhës nga data e regjistrimit 01.01.2003 deri 

ne vitin 2007, nga aktiviteti Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar “***”, ku vëllai është 

aksioner me 50% të aksioneve. Aktiviteti kryesor i shoqërisë ka qene shfrytëzimi i lëndës 

drusore përpunimi dhe tregtimi i saj, mbarështimi i pyjeve si dhe ndërtimi dhe sipërmarrja e 

objekteve ndërtimore etj. Për shkak te kohës qe ka kaluar nga periudha referuese dhe afateve 
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ligjore për ruajtjen e dokumentacionit shoqëria nuk ka ruajtur dokumenta të kësaj periudhe 

(2003-2007)”.  

3.10. Dokumentacioni justifikues i paraqitur pranë Komisionit është si më poshtë:  
 Akt –verifikimi i vjetërsisë në punë para vitit 1994 lëshuar nga ISSH Dega Korçë, nëpërmjet të cilit 

konfirmohet se nuk disponohet bordero për KFB për këtë periudhë. 

 Vërtetim për bazën e vlerësuar lëshuar nga ISSH Dega Korçë nëpërmjet të cilit vërtetohet se i 

siguruari K. Xh. për periudhën 16.01.1994 – 15.09.1997 ka realizuar këto të ardhura mbi bazën e 

të cilave është derdhur kontribut. Gjithsej në shumën 236,859 Lekë. 

 Vërtetim për bazën e vlerësuar lëshuar nga ISSH Dega Korcë nëpërmjet të cilit vërtetohet se i 

siguruari K.Xh. për periudhën 01.01.1998 – 31.12.2001 ka realizuar këto të ardhura mbi bazën e të 

cilave është derdhur kontribut. Gjithsej në shumën 458,105 Lekë. 

 Vërtetim për bazën e vlerësuar lëshuar nga ISSH Dega Korcë nëpërmjet të cilit vërtetohet se i 

siguruari K. Xh. për periudhën 01.01.2002 – 31.12.2005 ka realizuar këto të ardhura mbi bazën e 

të cilave është derdhur kontribut. Gjithsej në shumën 714,720 Lekë. 

 Vërtetim për bazën e vlerësuar lëshuar nga ISSH Dega Korçë nëpërmjet të cilit vërtetohet se i 

siguruari K.Xh. për periudhën 01.01.2006 – 31.12.2006 ka realizuar këto të ardhura mbi bazën e të 

cilave është derdhur kontribut. Gjithsej në shumën 241,734 Lekë. 

 Libresë pune e shtetasit K.Xhelili, lëshuar nga Qendra e punës, Drejtoria e Mjekimit Ersekë për 

periudhën e punësimit nga Shkurt 1998 – Dhjetor 2009. 

 Nga aktet sa më sipër vërtetohet se shtetasi K.Xh. deri në vitin 2006 ka përfituar të ardhura 

nga pagat si i punësuar në shtet në vlerën 1.651,418 lekë. 

 Vërtetimin i ISSH Drejtoria Rajonale Korçë, nëpërmjet të cilit vërtetohet se shtetasi F. Xh. ka 

përfituar pension pleqërie deri në datën 2015. Pensioni ka filluar në datën 02.06.1988. Të ardhurat 

për periudhën nga 02.08.1988 – 08.01.2015 janë në masën 2,094,090 Lekë. 

 Dokumenti për të ardhurat e përfituara nga Statusi i Veteranit të Luftës Antifashiste 

Nacionalçlirimtare për vitet 1994 – 2005 në vlerën 174,184 Lekë. 

 Vërtetimin i ISSH Drejtoria Rajonale Korçë, nëpërmjet të cilit vërtetohet se shtetasja V. Xh. ka 

përfituar pension pleqërie deri në datën 12.05.2014. Pensioni ka filluar në datën 02.06.1989. Të 

ardhurat për periudhën nga 21.03.1989 – 12.05.2014 janë në masën 985,160 Lekë. 

 Nga aktet sa më sipër vërtetohet se shtetasit F.Xh. dhe K.Xh., (prindërit e subjektit) janë 

trajtuar me pension pleqërie deri në vitin 2014 dhe 2015, por që Komisioni nuk i përfshiu 

këto të ardhura në përllogaritjen e ardhurave financiare për burimin e shumës prej 10,000 

(dhjetë mijë) Euro duke qenë së këto të ardhura janë të ardhura në kufijtë e vlerave të 

minimumit jetik në raport me indikatorët zyrtarë sipas INSTAT. 

 Aktin e marrjes së tokës në pronësi, Nr.***, datë 20.03.1992 për 20,400 m2, gjithsej nga këto 20,100 

m2 tokë arë dhe 300m2 tokë truall, në pronësi të shtetasit F. Xhelili (babai i subjektit). 

 Vërtetimin e Ministrisë së Bujqësisë, ARSHV Elbasan, Sektorit Veterinar Korçë, Zyrës veterinare 

Kolonjë, nëpërmjet të cilit vërtetohet se znj.R.Xhelili është pronare e fermës blektorale në fshatin 

*** Bashkia Kolonjë me kodin AL…..0048 në të cilën sot mbarështon 117 koshere bletë të cilat 

janë të regjistruara në zyrën veterinare Kolonjë.  

 Nga aktet sa më sipër vërtetohet se babai i subjektit të vlerësimit ka përfituar si familje 

bujqësore 20,100 m2 tokë arë dhe 300m2 tokë truall, si dhe vërtetohet se shtetasja 

R.Xh.(b/shorte e shtetasit K.Xh) është pronare e fermës blektorale në fshatin *** dhe sot 

mbarështon 117 koshere bletë por nuk u paraqit ndonjë dokumentacion mbi të ardhurat e 

përfituara deri në vitet 2006-2007 nga shfrytëzimi i tokës bujqësore apo blektorale për 

arsyet e trajtuara më sipër nga subjekti. 
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 Ekstraktin e Regjistrimit Tregtar për të dhënat e subjektit Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar “***” 

me objekt “shfrytëzim i lëndës drusore në këmbë, përpunimi dhe tregtimi i saj, mbarrështimi i 

pyjeve, pyllëzime e përmirësime pyjore…. Ngritjen e kantierëve të ndërtimit e të guroreve……”. 

Regjistruar datë 01.01.2003.  

 Në në lidhje me të ardhurat e përfituara nga shtetasi K.Xh., nga aktiviteti privat “***” nga 

viti 2003 – 2006 subjekti i vlerësimit gjatë komunikimit me e-mail ka deklaruar se për këtë 

kërkim të Komisionit ato kanë aplikuar pranë DRT Korçë për të marrë një informacion 

mbi të ardhurat nga ky aktivitet por deri në këtë moment nuk kishin marrë akoma një 

përgjigje prej saj. 

 

3.11. Pas dërgimit të relacionit nga Trupa e Vlerësimit, subjekti i vlerësimit ka depozituar pranë 

Komisionit edhe një përgjigje të Drejtorisë Rajonale të Tatimeve Korçë në lidhje me xhiron 

e parashikuar dhe tatimin e paguar nga viti 2003 – 2006 për aktivitetin privat “***". Në këtë 

përgjigje DRT Korçë konfirmohet se:“Nga dokumentacioni i gjetur pranë arkivës së 

agjensisë Ersekë, dhe kartelat e subjektit figurojnë të dhënat e mëposhtme: 

o Viti 2003 - Tatim i thjeshtuar i Fitimit xhiro e parashikuar 1.600.000 lekë, tatim i paguar 64.000 lekë. 
o Viti 2004 - Tatim i thjeshtuar i Fitimit xhiro e parashikuar 1.600.000 lekë,  tatim i paguar 64.000 lekë 
o Viti 2005 - Tatim i thjeshtuar i Fitimit, xhiro e parashikuar 2.300.000 lekë, tatim i paguar 69.000 lekë 
o Viti 2006 - Tatim i thjeshtuar i Fitimit, xhiro e parashikuar 4.500.000 lekë, tatim i paguar 67.500 lekë 

Nga përgjigja sa më sipër e DRT Korçë, rezulton se ky aktivitet deri në muajin Gusht 2008, ka 

qenë biznes i vogël dhe nuk ka patur detyrimin ligjor për shpërndarjen e fitimit (dividentit).  

3.12. Edhe vet Komisioni në referim të Nenit 3 pika 14 e Ligjit 12/2018 (i ndryshuar)29 i kërkoi 

një informacion të detajuar DRT Korçë në lidhje me të ardhurat të përfituara nga aktiviteti 

privat “***” për periudhën nga data e regjistrimit të këtij aktiviteti 01.01.2003 deri në vitin 

2006 dhe 200730 dhe nga DRT Korçë na është përcjellë e njëjta përgjigje që ky institucion i ka 

dërguar dhe subjektit të vlerësimit sa më sipër. 

Në analizë të dispozitave ligjore për rastin, në Ligjin nr.8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të 

ardhurat” të ndryshuar, dhe Udhëzimin nr.1, datë 10.02.2004 të Ministrit të Financave “Për 

tatimin mbi të ardhurat” në vitet (2003 – 2004) të deklarimeve për bizneset e vogla tarifa e tatimit 

të thjeshtuar mbi fitimin ka qenë 4%. Kurse për vitin 2005 bazuar në Ligjin nr.9431, datë 

13.10.2005 “Për ndryshime në ligjin nr.8438 datë datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat””, 

shkalla tatimore e tatimit të thjeshtuar mbi fitimin ka qenë 1,5 %. Sipas pikës 4.1. të Udhëzimit 

nr.1, datë 10.02.2004 të Ministrisë së Financave, tatimi i thjeshtuar mbi fitimin zbatohet ndaj 

tatimpaguesve që nuk janë të regjistruar ose të detyruar me ligj për tu regjistruar si tatimpagues 

për tatimin mbi vlerën e shtuar. Duke marrë parasysh të dhënat e konfimuara nga DRT Korcë, 

rezulton se fitimet vjetore për vitet 2003-2006 të aktivitetit privat “***”, përllogaritur në vlerën 

50% të fitimeve për shtetasin K.Xh, në cilësinë e zotërimit të 50% të aksioneve të këtij aktiviteti, 

mbulojnë vlerën prej 10,000 (dhjetë mijë) Euro dhuruar subjektit të vlerësimit në vitet 2006-2007. 

                                                           
29 neni 3 pika 14 e Ligjit 12/2018 (i ndryshuar ) parashikin “Persona të tjerë të lidhur” janë personat fizikë ose juridikë, të cilët duket se kanë ose kanë pasur lidhje 

interesi me punonjësin, që rrjedh nga një interes pasuror ose çdo marrëdhënie tjetër biznesi gjatë periudhës së vlerësimit.    
30 (kohë kur subjektit i janë dhënë vlerat monetare 5,000 (pesë mijë) Euro në vitin 2006 dhe 5,000 (pesë mijë) Euro në vitin 2007). 
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 Komisioni, bazuar në të dhënat sa më sipër, në analizë të gjithë dokumentacionit 

justifikues të paraqitur nga subjekti i vlerësimit, arrin në konkluzionin se: 

 Vëllai i subjektit shtetasi me inicialet K.Xh. ka patur mundësi financiare për kursimin e 

vlerës 10,000 (dhjetë mijë) Euro dhënë subjektit të vlerësimit gjatë viteve 2006 - 2007. 

 

3.13. Në lidhje me deklarimin e subjektit se ai zotëron 25% të kësaj pronësie, subjekti shpjegon 

se “Vendosja e pjesës takuese …në masën 25% është lapsus. Që në Deklaratën e Interesave Private 

para Fillimit të Detyrës në datën 15.02.2008, është deklaruar 100% pjesa në % dhe gjatë gjithë 

periudhës por edhe aktualisht nuk ka ndryshime. Kjo është korrigjuar në Deklaratën e Interesave 

Private para Fillimit te Detyrës të datës 12.02.2019”.  

 

3.14. Gjithashtu nga krahasimi i deklarimeve në vite në zbatim të Ligjit nr.9049, datë 10.04.2003 

(i ndryshuar) rezulton se në deklaratën e vitit 2008, subjekti i vlerësimit ka deklaruar krijimin 

e këtij aseti, me burim kredinë në NBG bank në shumën 22.000 (njëzet e dy mijë) Euro dhe 

kredinë konsumatore NBG Bank 6.000 (gjashtë mijë) Euro por në këtë kohë nuk ka deklaruar 

se burim krijimi për blerjen e këtij aseti ka shërbyer edhe shuma prej 10,000 (dhjetë mijë) Euro, 

dhënë nga vëllai i tij për shkëputje të tij, nga trungu familjar. Deklarimin e plotë të burimit 

(edhe të dhuratës prej 10,000 Euro) subjekti i vlerësimit e ka deklaruar në deklarimin Vetting 

2018 dhe më tej në deklaratën e interesave private “Para fillimit të detyrës 2019”. 

 

3.15. Në lidhje me sa më sipër, subjekti i vlerësimit ka shpjeguar se “….kjo ka ardhur për shkak 

të mosnjohjes si duhet të procesit të deklarimit dhe kërkesave të Ligjit, mungesës së trajnimeve dhe 

eksperiencës së nevojshme në këtë drejtim. .... Ky fakt është plotësuar në deklarimin e vitit 2018, pasi 

kam qenë më i qartë me kërkesat, na janë vënë në dispozicion edhe materiale informuese dhe 

shembuj sqarues si dhe kemi patur me tepër mundësi konsultimi. Përveç kësaj edhe vlerësimi i procesit 

dhe kujdesi në plotësimin e dokumentave në deklarimin e vitit 2018 ka qenë më i madh nga ana e ime”. 

 Komisioni vëren se subjekti i vlerësimit në deklaratën Vetting 2018 dhe në deklarimin para 

fillimit të detyrës 2019 është treguar më i kujdesshëm në plotësimin sa më saktë të 

deklarimeve të tij në zbatim të Ligjit nr.12/2018 (i ndryshuar) dhe në zbatim të Ligjit 

nr.9049/2003 (i ndryshuar).  

 Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit, ka hetuar çdo të dhënë pasurore, financiare, detyrime e 

shpenzime që i rezultojnë subjektit që nga koha e marrjes së detyrës në strukturat e policisë 

së shtetit e deri në momentin e hyrjes në fuqi të Ligjit nr.12/2018 (i ndryshuar) kur i lind edhe 

detyrimi ligjor për të deklaruar interesat e tij private dhe aktet ligjore lidhur me to.  

 Në përfundim, nga sa më sipër Komisioni arriti në konkluzionin se: 

 Subjekti i vlerësimit ka bërë deklarim të saktë në përputhje me Ligjin nr.12/2018 (i 

ndryshuar). 

 Burim kryesor për krijimin e këtij aseti kanë shërbyer dy kreditë e marra në NBG Bank 

në shumën totale prej 28,000 (njëzet e tetë mijë) Euro, konfirmuar nga Banka 

Amerikane e Investimeve (e cila ka përthithur NBG Bank. 

 Pjesa tjetër e vlerës prej 9,000 (nëntë mijë) Euro është mbuluar nga të ardhurat e 

dhuruara nga vëllai i subjektit në vitet 2006 – 2007 në vlerën 10,000 (dhjetë mijë) Euro. 



24 

 

 Komisioni në përllogaritjen e ardhurave financiare për burimin e shumës prej 10,000 

(dhjetë mijë) Euro nuk mori parasysh dhe nuk i përfshiu të ardhurat e përfituara nga 

pensioni i pleqërisë për prindërit e subjektit pasi këto të ardhura (nga pensionet) janë të 

ardhura në kufijtë e vlerave të minimumit jetik.. Në raport me indikatorët zyrtarë sipas 

INSTAT për të ardhurat për frymë dhe konsumin jetik për frymë, të ardhurat nga 

pensioni vlejnë vetëm për konsum vetiak të individit (pensionistit), pra të konsumit jetik 

për prindërit, dhe si të tilla ato nuk mund të përfshihen në përllogaritjet e të ardhurave 

– shpenzimeve dhe mundësi kursimi në familje (sipas formulës së INSTAT me 

indikatorët 1231 bazikë që llogarit konsumin për frymë ky institucion). 

 Nga dokumentacioni i paraqitur nga subjekti i vlerësimit, arrihet të provohet mundësia 

financiare e familjes së vëllait, për kursimin e vlerës 10,000 (dhjetë mijë) Euro dhënë 

subjektit të vlerësimit në vitin 2006 dhe 2007. 

 Nga tabela e analizës së të ardhurave financiare për subjektin e vlerësimit, rezulton se 

subjekti dhe b/shortja e tij, kanë patur burime financiare të ligjshme për pagimin e 

kësteve të kredisë në vite. 

 

 Pasuri e paluajtëshme. 

4. Kontratë porosie për blerje apartamenti me sipërfaqe 87.44m2, me shoqërinë *** 

Construction me NIPT ***, leje ndërtimi Nr.***, datë 28.06.2006, Komuna Farkë. Në vlerën 

48.092 (dyzet e tetë mijë e nëntëdhjetë e dy) Euro. Subjekti gëzon 32 % të pasurisë. 

Burimi i krijimit: Të ardhura të krijuara nga shitja e apartamentit në Malin e Robit Kavajë, 

27.10.2008 në vlerën 15.000 (pesëmbëdhjetë mijë) Euro.  

4.1.  Në lidhje me ekzistencën e kësaj pasurie dhe burimin financiar të krijimit të saj, subjekti i 

vlerësimit ka dorëzuar pranë Komisionit dokumentacionin justifikues32 si dhe ka dhënë 

shpjegime gjatë procesit të hetimit dhe gjatë seancës dëgjimore të cilat do të trajtohen më 

poshtë. 

 

 HETIMI NGA TRUPA E VLERËSIMIT: 

4.2.      Nga ASHK, Drejtoria Vendore Tiranë, nuk konfirmohet regjistrimi i këtij aseti. Kjo për 

faktin se palët kontraktuese akoma nuk kanë lidhur një kontratë përfundimtare të shitjes ndërmjet 

tyre.  

                                                           
31 -Të ardhura nën mimimumin jetik nuk përfshihen në llogaritjet e 12 kuintilave të konsumit frymor (ku në to janë përfshirë shpenzime për duhan, 

pije alkolike, karburant, udhëtime, restorante, shkollim, argëtim, etj,,,që një pensionist as nuk llogaritet se mund t’i kryejë këto shpenzime si një 

person i punësuar aktiv. Duke qenë se nuk mund të llogariten as sa janë shpenzimet, prezumohen se ato konsumohen individualisht dhe nuk futen 

në të ardhurat familjare. 

 32 Kontratën e porosisë nr.*** Rep., nr.*** Kol., datë 17.11.2010 me palë Shoqëria “*** Construction”shpk (sipërmarrëse) dhe palës 

porositëse Janaq Xhelili për ndërtimin e një apartamenti ndodhur në Komunën Farkë, kundrejt çmimit 48.092 (dyzet e tetë mijë e nëntëdhjetë 

e dy) Euro (550 Euro/m2). Në kontratë parashikohet se pagesa do të bëhet në këste të ndara sipas një grafiku të miratuar nga të dy palët. 

Porositësi do të fitojë pronësinë pas pagimit të këstit të fundit të çmimit të ndërtimit. 

 Planimetrinë e apartamentit; Vendimin e Këshillit të Rregullimit të Territorit të Komunës Farkë nr.4, datë 16.10.2006 për miratimin e 

destinacionit shesh ndërtimi; Leja e ndërtimit datë 31.12.2007 lëshuar subjektit “*** Construction” shpk . 

 Kontratën e shitblerjes nr.*** rep., nr.*** Kol., datë 27.10.2008 me palë shitëse A. Xhelili dhe Janaq Xhelili dhe palë blerëse A.dhe Q.Ç. të 

pasurisë nr.***/***+1-13 në Golem kundrejt çmimit 2.476.600 (dy million e katërqind e shtatëdhjet e gjashtëmijë e gjashtëqind) Lekë. 
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Nga përgjigje e ASHK dhe akteve të depozituara pranë Komisionit nga subjekti i vlerësimit 

rezulton se deri në këtë moment deklarimi subjekti i vlerësimit nuk ka lidhur akoma kontratën e 

shitblerjes për këtë pasuri. 

4.3.  Në lidhje me burimin e krijimit të këtij aseti subjekti ka deklaruar se burim financiar deri 

në këtë moment pagimi të shumës 15,000 (pesëmbëdhjetë mijë) Euro, kanë shërbyer të ardhurat e 

krijuara nga shitja e apartamentit në Malin e Robit Kavajë, në vlerën 15.000 (pesëmbëdhjetë mijë) 

Euro33 (Kontrata e shitblerjes nr.*** rep., nr.*** Kol., datë 27.10.2008 me palë shitëse A. Xhelili 

dhe Janaq Xhelili dhe palë blerëse A. dhe Q.Ç., të pasurisë nr.***/***+1-13 në Golem kundrejt 

çmimit 2.476.600 (dy million e katërqind e shtatëdhjet e gjashtëmijë e gjashtëqind) Lekë).34 

Gjithashtu nga dokumentacioni i depozituar pranë Komisionit, rezulton se subjekti i vlerësimit 

para lidhjes së kontratën e shitblerjes të datës 27.10.2008, me palët blerëse A.Ç. dhe Q.Ç. (sipas 

deklarimit të tij në deklaratën e pasurisë DPF/2008) ka deklaruar se apartamenti në Golem në 

datën 11.01.2008 është premtuar për shitje dhe “kontratë e premtimit për shitje e Apartamentit 

….në Golem dhe kapar datë 11.01.2008 në vlerën 10,000 (dhjetë mijë) Euro”. 

Nga veprimet financiare në banka rezulton se në Bankën ProCredit në datën 14.08.2008, shtetasi 

Janaq Xhelili, ka tërhequr nga kjo bankë vlerën 14,700 (katërmbëdhjetë mijë e shtatëqind) Euro, 

kaluar në llogari nga shtetasi A.Ç. me shënimin “për blerje apartamenti”.  

Më vonë në datën 27.10.2008 po të njëjtat palë lidhin kontratën e shitblerjes pranë noterit S.S. për 

këtë apartament në vlerën 2,476,600 (dy million e katërqind e shtatëdhjet e gjashtëmijë e 

gjashtëqind) Lekë. Sipas kontratës së shitblerjes datë 27.10.2008, shuma prej 2,476,600 (dy million 

e katërqind e shtatëdhjet e gjashtëmijë e gjashtëqind) Lekë është likujduar plotësisht në favor të 

shitësve nga blerësit A.Ç. dhe Q.Ç., jashtë zyrës së noterit.  

Veprimin te noteri të kontratës nr.*** Rep., nr.*** Kol., datë 27.11.2008 me palë blerëse shtetasit 

A.Ç., dhe Q.Ç., në vlerën 2.476.600 (dy million e katërqind e shtatëdhjet e gjashtëmijë e 

gjashtëqind) Lekë, e konfirmon edhe DPPPP si raportim financiar nga noteri S.S..35. 

Veprimin e shitjes së apartamentit në Golem subjekti e ka deklaruar në deklaratën e pasurisë 

DPV/2008.  

4.4. Në lidhje me pagesat e kryera dhe mënyrën e kryerjes së pagesave deri në këto momente 

deklarimi për këtë aset, subjekti i vlerësimit ka paraqitur shpjegime dhe dokumentacion justifikues 

shtesë si më poshtë:  

“Në datën 17.11.2010, përpara noterit kam lidhur kontratën e porosisë me sipërmarrësin “*** 

Construction” shpk, për një apartament në zonën Liqeni Thatë. Pagesa për shumën 15,000 

(pesëmbëdhjetë mijë) Euro, është bërë me këste, nga momenti i lidhjes së kontratës e në vazhdim, 

                                                           
33 (ky aset është trajtuar më sipër si pasuri e tjetërsuar). 
34 Nga ProCredit Bank, me shkresën nr. *** prot, datë 31.10.2019 konfirmohet se shtetasi Janaq Xhelili në datën 14.08.2008, ka tërhequr nga kjo bankë vlerën 14,700 

(katërmbëdhjetë mijë e shtatëqind) Euro kaluar në llogari nga shtetasi A.C. (për blerje apartamenti). 

Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit dhe Pastrimit të Parave, me shkresën nr.*** prot, datë 28.10.2019 konfirmon raportimin financiar nga noteri S.S., në emër 

të subjektit Janaq Xhelili dhe b/shortes A.Xhelili të kontratës nr.*** Rep., nr.*** Kol., datë 27.11.2008 me palë blerëse shtetasit Q.C. dhe A.C., në 

vlerën 2.476.600 (dy million e katërqind e shtatëdhjet e gjashtëmijë e gjashtëqind) Lekë, lloji i kontratës (kontratë huaje afatgjatë). 

35 Nga të gjitha të dhënat e deklaruara nga noteri në DPPPP rezulton se ato përputhen me të njëjtën vlerë, nr.prot. nr.kol. me të njëjtat palë me 

ato të kontratës së shitblerjes depozituar nga subjekti i vlerësimit në Komision për shitjen e apartamentit në Golem. Në lidhje me sa më sipër noteri 
S.S. na dërgon të njëjtën kontratë shitblerje që ka paraqitur dhe subjekti i vlerësimit sa më sipër. 
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sipas mandat pagesave, të cilat i gjeni bashkëlidhur. Pagesat janë bërë në cash. Kontraktori nuk 

ka plotësuar dokumentacionin për regjistrimin e pronës në ZRPP Tiranë dhe aktualisht pallati 

është i pa hipotekuar. Për këtë arsye nuk kam vazhduar pagesën.     

Bashkëlidhur fotokopje të Mandat Pagesave: 
o Mandat pagese nr.6 datë 17.11.2010 shuma e paguar 5.000 (pesë mijë) Euro. 

o Mandat pagese nr.14 datë 17.12.2010 shuma e paguar 2.000 (dy mijë) Euro. 

o Mandat pagese nr.32 datë 18.03.2011 shuma e paguar 2.000 (dy mijë) Euro. 

o Mandat pagese nr.4 datë 17.06.2011 shuma e paguar 1.000 (një mijë) Euro. 

o Mandat pagese nr.32 datë 10.11.2012 shuma e paguar 1.000 (një mijë) Euro. 

o Mandat pagese nr.4 datë 10.11.2015 shuma e paguar 2.000 (dy mijë) Euro. 

o Mandat pagese nr.6 datë 16.11.2016 shuma e paguar 1.000 (një mijë) Euro. 

o Mandat pagese nr.16 datë 17.11.2017 shuma e paguar 1.000 (një mijë) Euro. 

 

4.5.Lidhur me detyrimin që subjekti i vlerësimit ka ndaj Shoqërisë “*** Construction” për pjesën 

e mbetur të pagesës së apartamentit, ka shpjeguar se kjo përcaktohet nga diferenca e vlerës së 

kontratës së porosisë me mandat pagesat. Nëpërmjet rrugës elektronike zyrtare ai ka dërguar 

pranë Komisionit një kopje të vërtetimit të lëshuar nga Shoqëria “*** Construktion” datë 

01.06.2020 nëpërmjet të cilit vërtetohet se: “Sipas kontratës porosisë nr.*** Rep, nr.*** Kol., 

datë 17.11.2010 të lidhur me Shoqërinë *** Construction me NIPT ***, zoti Janaq Xhelili 

është porositësi i një apartamenti me sip.87,44m2 në adresën ***, Komuna Farkë me vlerë 

48,092 (dyzet e tetë mijë e nëntëdhjetë e dy) Euro. Nga vlera e apartamentit sipas kontratës së 

porosisë prej 48,092 (dyzet e tetë mijë e nëntëdhjetë e dy) Euro, sipas mandat arkëtimeve është 

paguar shuma 15.000 (pesëmbëdhjetë mijë) Euro. Detyrimi i zotit Janaq Xhelili për pjesën e 

pa paguar të vlerës së porositjes së këtij apartamenti, ndaj sipërmarrësit është 33,092 

(tridhjetë e tre mijë e nëntëdhjetë e dy) Euro”. 

4.6.Sipas mandat pagesave të depozituara nga subjekti i vlerësimt rezulton nga data 17.11.2010 

deri në datën 17.11.2017, subjekti i vlerësimit si palë porositëse ka paguar pranë palës 

sipërmarrëse gjithsej vlerën 15,000 (pesëmbëdhjetë mijë) Euro dhe detyrimi ndaj sipërmarrësit 

deri në këtë moment është 33,092 (tridhjetë e tre mijë e nëntëdhjetë e dy) Euro, fakt ky që 

konfirmohet edhe nga vërtetimi i lëshuar nga pala sipërmarrëse Shoqëria “***Construksion”. 

4.7.Nga aktet e depozituara pranë Komisionit rezulton se pas datës 17.11.2017 nuk është kryer 

asnjë pagesë tjetër ndaj palës sipërmarrëse. Në lidhje me këtë fakt, subjekti i verësimit ka 

shpjeguar se: “Nuk kam kryer pagesa nga data 17.11.2017, për shkak se sipërmarrësi nuk po 

regjistronte objektin në hipotekë. Në këto kushte edhe Grafiku i pagesave i hartuar në zbatim 

të nenit 2 “Çmimi” të kontratës së porosisë nuk është zbatuar dhe kam kryer vetëm disa pagesa 

jo të plota. Kjo nuk ka ardhur për shkak të mungesës së aftësive paguese, por si një masë për 

të garantuar objektin e kontratës dhe pjesën e investimit tim për këtë kontratë”. 

 

4.8.    Pas dërgimit të relacionit të Trupës së Vlerësimit, subjekti nëpërmjet e-mailit të datës 

12.02.2021 ka depozituar pranë Komisionit një kopje të grafikut të pagesave të miratuar nga 

të dy palët në momentin e lidhjes së kontratës së porosisë. Nga krahasimi i mandateve të 

pagesave, kohës së pagesave dhe vlerës së pagesave të kryera deri në datën 17.11.2017, 

rezulton se subjekti vetëm këstin e parë ka paguar sipas grafikut të miratuar gjatë firmosjes së 

kontratës së porosisë nga palët kontraktore, pagesat e tjera janë në shuma të ndryshme dhe në 

vlera më të vogla se ato të parashikuara në grafikun e miratuar mes tyre. 
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4.9.Në lidhje me këtë fakt, subjekti i vlerësimit gjatë prapësimeve ka shpjeguar se: “...Sipas nenit 

2 të kontratës, është hartuar grafiku i pagesave, në të cilin janë përcaktuar edhe shumat sipas 

kësteve. Grafiku nuk është respektuar pasi megjithëse ka kaluar shumë kohë, nga sipërmarrësi 

nuk është zbatuar neni 3 i kontratës. Sipërmarrësi nuk ndërmori masa për të kryer regjistrimin 

e objektit dhe deri në vitin 2020 nuk arriti të përfundojë regjistrimin e objektit në ZVRPP 

Tiranë. Kjo kohëzgjatje më lëkundi besimin dhe cënoi garancinë për përfundimin e kësaj 

porosie. Në këto kushte pagesat nuk kanë qenë të plota sipas grafikut. Grafiku i pagesave, 

mbetet që të rinegociohet me sipërmarrësin në momentin e hartimit të kontratës së shitjes së 

objektit.”    

 

4.10. Sipas subjektit grafiku ka qenë thjeshtë një përllogaritje e momentit dhe parashikimeve të 

tij. Ishte parashikuar të paguhej pjesa prej 30,000 (tridhjetë mijë) Euro deri në momentin e 

lidhjes se kontratës, dhe në momentin e lidhjes së kontratës do të mundësohej një financim prej 

18,000 (tetëmbëdhjetë mijë) Eurosh, nëpërmjet një kredie që do të merrej nga djali i tij.  

4.11. Në lidhje më mundësitë financiare, subjekti shprehet se referuar gjendjes financiare që ai 

ka patur në atë kohë (nga të ardhurat nga shitja e apartamentit në Golem po ashtu edhe shitja 

e një sipërfaqe të tokës në vitin 2015 në Radhimë të Vlorës), si dhe po ti referohemi analizës 

financiare gjendja monetare ishte e mjaftueshme për ti përballuar pagesat sipas atij grafiku. 

4.12. Gjatë seancës dëgjimore, subjekti i vlerësimit është pyetur në lidhje me mënyrën e pagimit 

të kësteve, kohës së gjatë të pagimit, si dhe për pagimin e tyre në vlera të ulëta. Gjithashtu 

është pyetur edhe përse atij i është lënë gjithë ky moslikujditet nga ana e sipërmarrësit të këtij 

apartamenti? A kishte ndonjë lidhje midis tyre? A kishte ndonjë favorizim, ndonjë ndikim midis 

tyre?  

4.13. Subjekti u përgjigj se nuk ka patur ndonjë lidhje apo favorizim ndaj tij, ai ka paguar këstin 

e parë të plotë sipas grafikut dhe meqenëse nga kontraktori nuk ishin ndërmarrë masa për ta 

regjistruar objektin në hipotekë të paktën fillimisht si karabina për të vepruar më pas me 

problemet e tjera, fakti që, nuk ishte regjistruar në hipotekë, i kishte lëkundur besimin, duke e 

bërë atë pesimist ku në disa raste, ai kishte menduar për të hequr dorë nga kontrata. Sipas 

subjektit mbetet që në momentin e fundit kur të përfundojnë procedurat do të negociohet me 

sipërmarrësin. Ai shprehet se aktualisht janë në momentin e një kontrate porosie dhe jo 

përfundimtare shitjeje që do të përcaktonte më qartë detyrimet mes palëve.  

4.14. Gjithashtu gjatë hetimit subjekti është pyetur edhe në lidhje me posedimin e sendit, 

apartamentit në fjalë, dhe nga shpjegimet e dhëna rezulton se ai nuk ka hyrë në posedimin e 

kësaj pasurie por që kohët e fundit ky apartament në dakortësim me sipërmarrësin i është lënë 

në ruajtje një personi të tretë (i afërm i familjes së subjektit) i cili do të kryejë disa riparime të 

apartamentit si specialist ndërtimi, shërbimesh e lyerje dhe se në kontratën e shitjes do të 

përcaktohen dhe ndahen edhe detyrimet sipas legjislacionit në fuqi.   

 Nga sa më sipër Komisioni arrin në konkluzionin se: 

 Lidhur me kontratën e porosisë, nga administrimi i akteve të vëna në dispozicion nga 

subjekti i vlerësimit (Kontrata e porosisë nr.*** Rep., nr.*** Kol., datë 17.11.2010), 
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konstatohet se palët me vullnet të lirë kanë vendosur lidhjen e një kontratë porosie për 

porositjen e një apartamenti banimi dhe përmbushjen e detyrimeve për pagesat e kësteve 

sipas një grafiku të përcaktuar nga palët në kontratë (Neni 2 i kontratës). 

 Nga hetimi administrativ ka rezultuar se pala porositëse, nuk ka bërë të gjitha pagesat 

sipas një grafiku të përcaktuar në kontratën e porosisë nga palët, me pretendimin se pala 

sipërmarrëse nuk po plotësonte kushtin e regjistrimit të kësaj pasurie në regjistrat 

hipotekor, kriter ky i përcaktuar nga palët në kontratën e porosisë, për t’u përmbushur 

nga sipërmarrësi.  

o Sipas subjektit të vlerësimit kjo nuk ka ardhur për shkak të mungesës së aftësive të 

tij paguese, por si një masë për të garantuar objektin e kontratës dhe pjesën e 

investimit të tij në këtë kontratë. (Fakti i mos regjistrimit të kësaj pasurie 

konstatohet dhe nga përgjigja ASHK, Tiranë). 

 Neni 913 dhe vazhdim i Kodit Civil, e përcakton kontratën e porosisë nga ana formale si 

kontratë të dyanëshme që sjellë të drejta dhe detyrime për palët sipas përcaktimeve 

kontratore të vendosura nga vetë palët.  

 Nga tërësia e rrethanave dhe fakteve të mësipërme konstatohet se mospërbushja në kohë e 

detyrimeve nga subjekti i vlerësimit nuk është shkak që favorizon subjektin në raport me 

sipërmarrësin, por është një garanci ligjore që subjekti i vlerësimit e ka ushtruar në kuptim 

të nenit 489 të Kodit Civil36.  

 Nga aktet e depozituara pranë Komisionit nuk rezulton që kontrata e porosisë të jetë 

kontestuar nga palët në rrugë gjyqësore (qoftë nga pala porositëse apo nga pala 

sipërmarrëse) për mospërmbushje të detyrimeve kontraktore (për mospagimin e të gjitha 

këstet sipas grafikut të përcaktuar dhe për mos plotësim të kushtit të regjistrimit të kësaj 

pasurie në regjistrat hipotekor). Kjo tregon që të dy këto palë kontraktore kanë pranuar 

këtë lloj mënyre pagimi të kësteve të vlerës së apartamentit. U mbetet palëve ta kontestojnë 

ose jo këtë lloj marrëdhënie juridiko-civile e cila ka lindur në bazë të një vullneti të lirë 

mes tyre.  

 Palët ndodhen në kushtet e një marrëdhënie juridiko-civile, e cila mbështetet në vullnetin 

e lirë të palëve dhe akteve ligjore (Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë) e nënligjore të 

cilat kanë vendosur të rregullojnë këtë lloj marrëdhënie mes tyre. 

 Jemi para një kontrate porosie ku palët kanë përcaktuar detyrimet që ka secila palë për 

realizimin më vonë në të ardhmen të kontratës së shitjes. 

                                                           
36 Neni 489, i Kodit Civil përcakton se:  Në qoftë  se  në  një  kontratë  me  detyrime  të  dyanshme, ekzekutimi  i  detyrimit  të  njërës  

palë  është  bërë  i  pamundur,  për shkak se pala tjetër ka rënë në paaftësi paguese, ose ka falimentuar ose për ndonjë rrethanë tjetër 

të ndodhur për faj të saj, pala tjetër ka  të  drejtë  të  mos  zbatojë  detyrimet  e  veta,  derisa  t’i  garantohet ekzekutimi i detyrimit në 

dobi të saj, ose të kërkojë shpërblimin e dëmit  të  shkaktuar  nga  mosekzekutimi  i  kontratës. 
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 Palët kontraktore janë akoma në kushtet e kontratës së porosisë dhe nuk janë në kushtet 

e një kontratë përfundimtare shitje e cila do të përcaktonte më qartë detyrimin ndërmjet 

tyre. 

o Sipas subjektit kjo lloj marrëdhënie, mbetet që të rinegociohet me sipërmarrësin në 

momentin e hartimit të kontratës së shitjes së objektit. Në kontratën e shitjes do të 

përcaktohen dhe do të ndahen edhe detyrimet sipas legjislacionit në fuqi.  

 Mospërmbushja ose jo e detyrimeve kontraktore të kontratës së porosisë nga të dy palët, nga 

tërësia e rrethanave dhe fakteve sa më sipër, nuk përbën shkak për rëndimin e pozitës së 

subjektit të vlerësimit në kuptim të Ligjit nr.12/2018 (i ndryshuar).  

  

4.15. Subjekti gjatë deklarimit të këtij apartamenti ka deklaruar se pjesa takuese që ai zotëron 

është 32%.  

• Në lidhje me këtë fakt, në shpjegimet e tij, subjekti i vlerësimit shprehet se pjesa takuese, 

është vënë 32% për arsye se deri në momentin e deklarimit ai kishte kryer 32% të pagesës 

nga vlera e plotë e kontratës (15,000/48,092). 

 Nisur nga sa më sipër:  

 Subjekti duhet të deklaronte se ka përmbushur 32% të detyrimit të kontratës së porosisë 

fakt ky që provohet nga mandatpagesat dhe nga vërtetimi i Sipërmarrësit shoqërisë “*** 

Construksion”. 

 Për këtë pasuri nuk është lidhur akoma kontrata e shitblerjes dhe objekti nuk është 

regjistruar akoma në regjistrat hipotekore, veprime juridike këto që do ta bënin subjektin 

pronar të sendit (apartamentit në fjalë). 

 Përmbushja e detyrimit për 32% përqind të vlerës së përgjithshme të kontratës së 

sipërmarrjes është e justifikuar me burime financiare të ligjshme. 

 

 Në përfundim të hetimit, Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit arrin në konkluzionin se për 

këtë aset:  

 Përputhet deklarimi i subjektit me dokumentacionin dhe përgjigjen e Shoqërisë 

“***Construksion” për pagesën deri në këtë moment vetëm të vlerës prej 15,000 

(pesëmbëdhjetë mijë) Euro. 

 Subjekti ka burime financiare të ligjshme për pagimin e shumës prej 15,000 (pesëmbëdhjetë 

mijë) Euro, (një pjesë e vlerës së përgjithshme të porositjes së apartamentit.)  

 Burim financiar për krijimin e shumës prej 15.000 (pesëmbëdhjetë mijë) Euro, ka shërbyer 

shuma e të ardhurave e krijuar nga shitja e apartamentit në Malin e Robit Kavajë, në vitin 

2008 në vlerën 2.476.600 (dy milion e katërqind e shtatëdhjet e gjashtëmijë e gjashtëqind) 

Lekë. 

 Deri në këtë moment të hetimit palët kanë lidhur ndërmjet tyre vetëm kontratën e porosisë 

për ndërtimin e apartamentit. 

 Ky aset nuk është regjistruar në ASHK, Drejtoria Vendore Tiranë, për faktin se palët 

kontraktuese akoma nuk kanë lidhur kontratën përfundimtare të shitjes ndërmjet tyre që më 

tej të vazhdohet me procedurat e regjistrimit në regjistrat hipotekorë të këtij aseti. 
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 Pasuri e luajtshme (aktualisht me status çrregjistrimi të përhershëm). 

5. Autoveturë tip SEAT, viti i prodhimit 2001, blerë më 03.07.2010. Vlera 2.000 (dy mijë) 

Euro. Subjekti zotëron 100%. Burimi i krijimit: Kursimet nga të ardhurat familjare 2007-

2010.B/lidhur kontrata e shitjes së automjetit datë 03.07.201037 .  

 

 HETIMI NGA TRUPA E VLERËSIMIT: 

5.1. Lidhur me këtë pasuri, Komisioni kërkoi informacion pranë institucionit të DPSHTRR, i 

cili me shkresën nr.***, datë 28.10.2019 konfirmon se automjeti me targa TR **** M ka qenë i 

regjistruar në pronësi të shtetasit Janaq Xhelili, aktualisht figuron në statusin çrregjistrim i 

përhershëm dhe bashkëlidhur dërgon dokumentacionin përkatës në lidhje me këtë automjet38. 

 

 Hetimi mbi burimin financiar të krijimit të këtij aseti në vitin 2010. 

5.2. Subjekti ka deklaruar se burim financiar për krijimin e këtij aseti në vitin 2010 kanë shërbyer 

kursimet nga të ardhurat familjare nga viti 2007-2010. Ky aset është deklaruar edhe në deklaratën 

e “Interesave private para fillimit të detyrës në vitin 2019” dorëzuar në ILDKPKI.  

 Në përfundim të hetimit Komisioni arrin në konkluzionin se: 

 Subjekti i vlerësimit ka bërë deklarim të saktë në përputhje me Ligjin Nr.12/2018 (i 

ndryshuar). 

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

DPSHTRR. 

 Nga analiza financiare e të ardhurave rezulton se subjekti ka patur burime financiare të 

ligjshme për të përballuar krijimin e këtij aseti në vitin 2010 në vlerën 2.000 (dy mijë) Euro 

(konvertuar me kursin e vitit 2010 = në vlerën 275,580 (dyqind e shtatëdhjetë e pesëmijë e 

pesëqind e tetëdhjetë) lekë).  

 Çregjistrimi i përhershëm i këtij aseti ka ndodhur pas kohës së deklarimt të subjektit në 

KJV. 

 

 Deklarimi i b/shortes së subjektit vlerësues shtetases A.Xhelili: 

 

1. Llogari bankare, për pagat në Raiffeisen Bank me gjendjen më 18.04.2018 (shuma e 

ovërdraftit) në vlerën 122,200 (njëqind e njëzet e dy mijë e dyqind) Lekë39. 

                                                           
37 -Kontratën e shitjes së automjetit datë 03.07.2010 me palë shitëse shtetasin me inicialet K.Q. dhe palë blerëse shtetasin Janaq Xhelili të 

automjetit me targa TR *** M, me nr.shasie ***, vit prodhimi 2001 në vlerën 2.000 (dy mijë) Euro. Në kontratë është e shënuar se vlera për blerjen 

e automjetit është likujduar jashtë zyrës së noterit.  
38 -Dosjen e mjetit; 

-Çertifikatën e mjetit; 

-Kontratën e shitjes datë 03.07.2010;  

-Lejen e qarkullimit datë 03.08.2001 në emër të shtetasit E.M; Kontratën e shitblerjes datë 09.08.2006 me palë shitëse E.M. dhe palë blerëse 

shtetasin K.Q. të këtij automjeti në vlerën 100.000 Lekë.  
39

B/lidhur kopje e kontratës së kredisë me kufi (Ovërdraft) datë 07.11.2016 me palë kredidhënëse Raiffeisen bank dhe palë kredimarrëse 

A.Xhelili të shumës 120,000 Lekë me datë përfundimi 07.11.2019.  
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1.1.Në lidhje me këtë deklarim, Raiffeisen Bank, me shkresën nr.*** prot. datë 23.10.2019 

konfirmoi se shtetasja A.Xhelili ka llogari page në Lekë me gjendje llogarie – 119,874 

(minus) Lekë. Ka linjë ovërdrafti të marrë në shumën 120,000 (njëqind e njëzet) lekë dhe 

njëkohësisht është kredimarrëse pranë kësaj banke për një kredi të marrë datë 08.01.2019 

në shumën 34,192 Lekë.  

 Nga hetimi rezultoi se: 

 Subjekti i vlerësimit ka bërë deklarim të saktë në përputhje me ligjin nr.12/2018 (i 

ndryshuar). 

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

Raiffeisen Bank.  

 Vlera e kredisë në masën 34,192 lekë është marrë pas datës 05.05.2018 prandaj nuk 

është deklaruar nga subjekti marrja e kësaj kredie. 

 

 Gjithashtu gjatë hetimit ka rezultuar se: 

2. Nga ASHK, Drejtoria Vendore Tiranë Veri, me shkresën nr.*** prot, datë 25.11.2019 është 

konfirmuar se në emër të A.Xhelili figuron e regjistruar në bashkëpronësi me persona të tjerë 

pasuria e ndodhur në ZK *** vol.12, fq.172, apartament me sip.72m2 në Tiranë dhe 

bashkëlidhur dërgon aktet e regjistrimit40. 

 Nga aktet sa më sipër Komisioni arriti në konkluzionin se: 

 Përfitimi i kësaj pasurie rrjedh nga trashëgimlënësja K.N. (nëna e b/shortes së subjektit 

A.Xhelili).  

 Vendimi për lëshimin e dëshmisë së trashëgimisë ligjore, është i datës 28.06.2018. Në këtë 

vendim janë përcaktuar trashëgimtarët ligjor të trashëgimlënëses K.N., ku b/shorte e subjektit 

A. Xhelili (Neçka) trashëgon 1/3 pjesë të pasurisë trashëgimore.  

 Bashkëpronësia mbi pasurinë Apartament me sip.72m2 nuk është deklaruar në deklaratën e 

pasurisë pasi ky veprim juridik ka ndodhur pas kohës së deklarimit të subjektit në Komisionin 

e Jashtëm të Vlerësimit (05.05.2018).  

 

3. Nga ASHK, Drejtoria Vendore Kavajë, me shkresën nr.*** prot, datë 19.11.2019 është 

konfirmuar se në emër të A.Xhelili figuron e regjistruar në bashkëpronësi me persona të tjerë, 

pasuria e llojit apartament me sip.72m2 në Golem dhe bashkëlidhur dërgon aktet e 

regjistrimit41. 

                                                           
40 Kartelën e pasurisë të ndodhur në ZK ***, nr. pasurie ***/***+1-21, vol.12, fq.172, apartament me sip.72m2 në Tiranë në emër të K.N., 

B.N. dhe A.Xhelili regjistruar datë 10.07.2018. 

Vendimin për lëshimin e dëshmisë së trashëgimisë ligjore, pranë noteres V.S., dhoma e noterisë Tiranë, nr.*** Rep., nr.*** Kol., datë 

28.06.2018, në të cilin është vendosur: lëshimin e dëshmisë së trashëgimisë ligjore për trashëgimlënësen K.N. duke përcaktuar si trashëgimtarë 

ligjorë të radhës së parë bashkëshortin dhe fëmijët e saj si më poshtë: K. N. – b/shorti; B.N.– i biri dhe A.Xh.(N) – e bija, të cilët trashëgojnë 

trashëgimlënësen në 1/3 pjesë të pasurisë trashëgimore secili si dhe përgjigjen për detyrimet e saj trashëgimore në të njëjtën masë.  
41 Kartelën e pasurisë nr.***/*** vol. 21, faqe 86, ndodhur në ZK*** e llojit Apartament me sip.75m2 në Kavajë në pronësi të K.N., B.N., 

dhe A.Xhelili, regjistruar datë 05.10.2018.   

Çertifikatën për vërtetim pronësie lëshuar nga ZRPP Kavajë për pasurinë e ndodhur në ZK *** me nr.***/***+2-4 në Golem, e llojit 

apartament me sip.75m2 në emër të K.N.  
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Në lidhje me këtë konstatim të ASHK, subjektit të vlerësimit ka dhënë shpjegime në lidhje me 

vitin e krijimit të kësaj pasurie, mënyrën e fitimit dhe burimin e krijimit të saj. 

Subjekti i vlerësimit nëpërmjet komunikimit elektronik ka shpjeguar se “Kjo pronë është e 

familjes së bashkëshortes dhe ka qenë e regjistruar në emër të nënës së saj e cila është ndarë 

nga jeta në datën 11 shtator 2007. Sipas Vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, 

Nr.***, datë 28.10.2008, për lëshimin e dëshmisë së trashëgimisë ligjore për trashëgimlënësen 

Katerina Neçka janë përcaktuar si trashëgimtarë ligjorë të radhës së parë të saj K.N. - 

bashkëshorti, B.N. – i biri dhe A. Xhelili – e bija, të cilët trashëgojnë në mënyrë të barabartë 

në 1/3 pjesë secili, të pasurisë trashëgimore. Pasuria nr.***/*** vol. 21, faqe 86, ndodhur në 

ZK e llojit Apartament me sip.75m2 në Kavajë është rregjistruar në pronësi të B.N., K.N. dhe 

A.Xhelili, sipas aktit të trashëgimisë. Siç vërtetohet edhe nga Çertifikata për vërtetim pronësie 

dhe kartela e pasurisë, kjo pronë është regjistruar në emër të trashëgimtarëve nga 1/3 pjesë të 

saj, në datën 05.10.2018”.  

3.1.Gjithashtu gjatë seancës dëgjimore, në lidhje me këtë aset, subjekti i vlerësimit, ka sqaruar më 

tej se vërtet vendimi për njohjen trashëgimtar të të ndjerës ka dalë në vitin 2008 por veprimet 

për regjistrimin e këtij apartamenti janë kryer në vitin 2018 dhe sipas kartelës kjo pronë është 

regjistruar në emër të tre përfituesve në datën 05.10.2018. Më tej subjekti i vlerësimit shprehet 

se pas rregjistrimit kjo pasuri është deklaruar më pas që në fillim e vijim në deklarimet e punës 

dhe atë të vitit 2019. 

 Nga aktet sa më sipër Komisioni arriti në konkluzionin se: 

 Bashkëpronësia e b/shortes së subjektit të vlerësimit mbi këtë aset është fituar në bazë të 

trashëgimisë ligjore (vendimi gjyqësor për lëshimin e trashëgimisë ligjore)42 për të ndjerën 

trashëgimlënësen K.N.(nëna e b/shortes së subjektit). B/shortja e subjektit nga trashëgimia 

ligjore ka përfituar 1/3 pjesë të këtij aseti. 

 Sipas Vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, Nr.***, datë 28.10.2008 janë 

përcaktuar qartë cilët janë trashëgimtarët ligjor të të ndjerës K.N. (nëna e b/shortes së 

subjektit) dhe pjesa takuese që trashëgon secili trashëgimtar, ndërsa regjistrimi në regjistrat 

hipotekore rezulton të jetë bërë në datën 05.10.2018 (konfirmuar kjo nga përgjigje e ASHK 

Zyra Vendore Kavajë), 5 muaj pas dorëzimit të deklaratës së pasurisë nga subjekti i vlerësimit.  

 Subjekti i vlerësimit deklarimin e bashkëpronësisë së b/shortes mbi këtë pasuri (të trashëguar 

nga e ndjera K.N.) e lidh me faktin e regjistrimit në regjistrat hipotekore.  

                                                           

 
42 Kodi Civil parashikon se: 

• Trashëgimia është kalimi me ligj i pasurisë të personit të vdekur, një ose më shumë personave (trashëgimtarë), sipas rregullave të caktuara në Kodin Civil. 

• trashëgimlënësi Trashëgimia me ligj zbatohet kur trashëgimlënësi nuk ka bërë testament. 

• Trashëgimia çelet kur vdes. 

• Cilësia si trashëgimtar dhe pjesët takuese në trashëgimi caktohen në dëshminë e trashëgimisë, të lëshuar nga noteri, pas paraqitjes së certifikatës së vdekjes së trashëgimlënësit, sipas rregullave të caktuara në Kodin Civil dhe në Ligjin për noterinë. 

• Dëshmia e trashëgimisë ligjore lëshohet nga  noteri i njësisë vendore ku ka patur vendbanimin e fundit trashëgimlënësi. 

• Dëshmia e trashëgimisë redaktohet në numër të barabartë me trashëgimtarët e përcaktuar në të. Noteri, në momentin e redaktimit, lëshon dëshminë e trashëgimisë në numër të barabartë me kërkuesit, ndërsa kopjet e tjera të redaktuara ruhen nga 

noteri dhe mund të tërhiqen nga trashëgimtarët e tjerë, sipas kërkesës së tyre. 

• Rregullat e hollësishme për lëshimin e dëshmisë së trashëgimisë, si dhe për regjistrimin e testamenteve përcaktohen nga ligji për noterinë. 
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 Subjekti i vlerësimit të njëjtin veprim ka bërë edhe në deklarimin në vitin 2003 dhe 2004 të  

pasurisë së apartamentit në Golem, të cilin nuk e ka deklaruar në vitet 2003-2004 me 

shpjegimin se e ka konsideruar në proces dhe pa regjistruar në hipotekë, por që me 

regjistrimin në regjistrat hipotekor kjo pasuri është deklaruar në deklaratën e pasurisë.   

 Kjo është një pasuri e fituar me trashëgimi (pas lëshimit të trashëgimisë ligjore) është 

deklaruar nga b/shortja e subjektit në Deklaratën e Interesave Private “Para fillimit të detyrës 

viti 2019” pranë ILDKPKI dorëzuar nga subjekti i vlerësimit datë 12.02.2019 me marrjen e 

detyrës Drejtor i Drejtorisë së Mbështetjes Logjistike në DPPSH transferuar përkohësisht. 

 

 Deklarimi i djalit të subjektit të vlerësimit shtetasit E.Xhelili. 

Shtetasi E.Xhelili ka plotësuar autorizimin për verifikim dhe ka deklaruar se nuk disponon pasuri 

dhe llogari bankare në emër të tij. 

Nga hetimi rezultoi se shtetasi E. Xhelili nuk disponon pasuri apo llogari bankare në emër të tij 

deri në momentin e dorëzimit të deklarimit Maj 2018 nga subjekti i vlerësimit Janaq Xhelili. 

Gjatë hetimit nga AK Invest, me shkresën nr. ***/*** prot, datë 07.11.2019 është konfirmuar se 

në emër të shtetasit Janaq Xhelili rezultojnë veprime për kryerje transfertash monetare dhe 

përkatësisht, konfirmohen dy transaksione (në datat 09.02.2019 dhe 20.03.2019) gjithsej në 

shumën totale 1,600 (një mijë e gjashtëqind) USD. Në emër të shtetases A.Xhelili rezultojnë 

veprime për kryerje transfertash monetare dhe përkatësisht nga data 17.08.2018 – 25.09.2019, 

gjithësej 12 transferta, në shumën totale 1,338 (një miljë e treqind e tridhjetë e tetë) USD. Këto 

transferta janë kryer nga shtetasi E. Xhelili, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 

 Në përfundim, Komisioni arriti në konkluzionin se: 

 Këto transaksione janë kryer nga djali i subjektit E.Xhelili nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës 

dhe janë tërhequr nga babai dhe nëna e tij për periudhën Korrik 2018 – Shtator 2019 gjithsej 

në vlerën 2,938 (dy mijë e nëntëqind e tridhjetë e tetë) USD nga këto (1,338 (një mijë e treqind 

e tridhjetë e tetë)USD për shtetasen A.Xhelili dhe 1,600 (një mijë e gjashtëqind) USD për 

subjektin e vlerësimit Janaq Xhelili). 

 Këto transaksione i përkasin periudhës pas dorëzimit të deklaratës së subjektit në KJV në Maj 

2018. 

 DETYRIMET FINANCIARE: 

Subjekti i vlerësimit ka deklaruar detyrimet financiare deri në Maj të vitit 2018 si më poshtë: 

1. Kredi bankare në NBG, disbursuar më 14.11.2007 në shumën 22.000 (njëzet e dy mijë) 

Euro43, me afat 20 vjet me këst mujor 155.7 (njëqind e pesëdhjetë e pesë pikë shtatë) Euro. 

Gjendje e detyrimit më 03.05.2019 në vlerën 13,540 (trembëdhjetë mijë e pesëqind e dyzet) 

Euro. 

                                                           
43 Kontratën e kredisë nr.*** Rep., nr.*** Kol., datë 24.10.2007 me palë kredidhënëse Banka Kombëtare e Greqisë (NBG) dhe palë kredimarrës 

Janaq dhe A. Xhelili të kredisë në shumën 22.000 (njëzet e dy mijë) Euro;   
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1.1.Komisioni hetoi në lidhje me këtë deklarim të subjektit duke kërkuar informacion pranë 

Bankës Amerikane e Investimeve, (përthithur nga NBG bank) e cila konfirmon se shtetasi 

Janaq Xhelili ka marrë kredinë hipotekore në shumën 22.000 (njëzet e dy mijë) Euro me afat 

maturimi 20 vjeçar (transferuar për blerje apartamenti datë 15 nëntor 2007). Gjendja e 

detyrimit deri në datën 03.05.2019 në vlerën 13,540 (trembëdhjetë mijë e pesëqind e dyzet) 

Euro. 

 Nga aktet sa më sipër Komisioni arriti në konkluzionin se: 

 Subjekti i vlerësimit ka bërë deklarim të saktë në përputhje me ligjin 12/2018 (i 

ndryshuar). 

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

bankës Amerikane të Investimeve. 

 Nga analiza financiare rezulton se subjekti i vlerësimit ka patur mundësi financiare për 

pagimin e kësteve të kredisë nga momenti i fillimit të detyrimeve dhe deri në momentin e 

dorrëzimit të deklaratës së pasurisë. 

 Pagesat e kësteve të kredisë nga viti i përfitimit të saj deri në muajin Maj 2018 janë 

pasqyruar në tabelën e analizës financiare të subjektit të vlerësimit. 

 

2. Ovërdraft Tirana Bank, gjendja me 10 Prill 2018 është 219,482 (dyqind e nëntëmbëdhjetë 

mijë e katërqind e tetëdhjetë e dy) Lekë44 . 

2.1.Nga Komisioni në lidhje me këtë deklarim të subjektit u kërkua informacion pranë Tirana 

Bank, e cila me shkresën nr.*** prot, datë 30.10.2019 ka konfirmuar se shtetasi Janaq Xhelili 

ka llogari pranë kësaj banke në monedhën lekë, çelur në vitin 2010. 

2.2.Gjithashtu Tirana Bank, me e-mailin e datës 01.09.2020 ka konfirmuar Ovërdraft në emër të 

subjektit Janaq Xhelili me gjendje llogarie në datën 05.05.2018 në vlerën e detyrimit prej (- 

204,142.54 Lekë). 

 Nga aktet sa më sipër Komisioni arriti në konkluzionin se: 

 Subjekti i vlerësimit ka bërë deklarim të saktë në përputhje me ligjin 12/2018 (i 

ndryshuar). 

 Përputhet deklarimi i subjektit me dokumentacionin e dorëzuar dhe me përgjigjet e Tirana 

Bank. 

 

3. Detyrimi për pjesën e papaguar për kontratën e porosisë për blerje apartamenti në vlerën 

33,092 (tridhjetë e tre mijë e nëntëdhjetë e dy) Euro. 

3.1. Komisioni për këtë deklarim të subjektit është shprehur më sipër te verifikimi i burimit të të 

ardhurave për blerjen e apartamentit me sip.87,44m2 në Tiranë sipas kontratës së porosisë datë 

17.11.2010. 

3.2.Sipas vërtetimit të Shoqërisë “*** Construktion” lëshuar datë 01.06.2020 vërtetohet se: 

“......Nga vlera e apartamentit sipas kontratës së porosisë prej 48,092 (dyzet e tetë mijë e 

nëntëdhjetë e dy) Euro, sipas mandat arkëtimeve është paguar shuma 15.000 (pesëmbëdhjetë 

                                                           
44 Kontratën për dhënie kredi bankare në llogari rrjedhëse (ovërdraft) Mars 2012 me palë Banka e Tiranës sh.a. dhe kredimarrësit Janaq Xhelili 

të shumës 201,000 Lekë (me afat 1 vjeçar). 
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mijë) Euro. Detyrimi i zotit Janaq Xhelili për pjesën e pa paguar të vlerës së porositjes së këtij 

apartamenti, ndaj sipërmarrësit është 33,092 (tridhjetë e tre mijë e nëntëdhjetë e dy) Euro”. 

 Nga aktet sa më sipër Komisioni arriti në konkluzionin se: 

 Subjekti i vlerësimit ka bërë deklarim të saktë në përputhje me ligjin 12/2018 (i 

ndryshuar). 

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

shoqërisë “***Construcsion”. 

 

4. Gjatë hetimit nga Trupa e Vlerësimit është konstauar se në deklarimet e subjektit të vlerësimit 

në vitin 2004 dhe 2005, është vërejtur se subjekti i vlerësimit ka shënuar si adresë rregjistrimi 

të gjendjes civile, adresën rruga “Th.Z. ” P.***, sh.k.***, Ap.***, Njësia Administrative nr.8, 

Tiranë. Në vitin 2007 kur subjekti u bë pronar i apartamentit në adresën rruga “***” në Tiranë, 

në deklarimet e viteve 2008 - 2009 krahas adresës së regjistrimit në rrugën “Th.Z.” Njësia 

Administrative nr.8, subjekti ka deklaruar edhe adresën e banimit në rrugën “***”, Tiranë, të 

apartamentit të blerë në vitin 2007. Më vonë në deklarimin Vetting 2018 dhe deklarimin në 

ILDKPKI në vitin 2019 subjekti i vlerësimit ka deklaruar vetëm adresën e banimit e 

apartamentit blerë në vitin 2007, që përkon me vendbanimin dhe rregjistrimit aktual në 

gjendjen civile në Njësinë Administrative nr.7.  

4.1.I pyetur në lidhje me përdorimin e adresës së regjistrimit në rrugën “Th.Z.”, subjekti i 

vlerësimit, ka shpjeguar se kjo ka ndodhur për shkak se në kohën e regjistrimit fillestar në 

qytetin e Tiranës (në vitin 1992) nuk kishte banesë dhe një adresë në qytetin e Tiranës dhe në 

këto kushte ai ka përdorur adresën e një të afërmit të tij. Këtë adresë e ka shënuar për të 

plotësuar kërkesën për lejen e banimit në Tiranë.    

4.2.Subjekti u pyet dhe dha shpjegime rreth banimit të tij në qytetin e Tiranës nga viti 1991 – deri 

në momentin e blerjes së apartamentit të tij të banimit në vitin 200745. 

4.3.Në lidhje me përdorimin e adresës së rregjistrimit në rrugën “Th.Z.” Njesia Administrative 

nr.8 edhe pas zhvendosjes në banesën e tij të blerë në vitin 2007, subjekti i vlerësimit ka 

shpjeguar se atij ju desh dhe pak kohë për të kryer transferimin e kartelave mjekësore, si dhe 

atyre të kujdesit shëndetësor për fëmijët e tij në vendbanimin që i përket Njësisë Administrative 

nr.7. 

4.4.Gjatë seancës dëgjimore subjekti i vlerësimit shpjegoi më tej se: “Lidhur me adresën, dua të 

sqaroj, sepse unë jam bërë banor i Tiranës në vitin 1992 kur kam ardhur me transferim nga 

rrethi i Kukësit, dhe në atë moment nuk kisha një adresë. Për shumë vite nuk kam pasur banese 

dhe kam jetuar në vende të ndryshme. Për të plotësuar kërkesat për lejen e banimit adresova 

ose vendosa adresën e një të afërmit tim dhe kjo adresë ka qëndruar deri në vitin 2012. Në të 

gjitha deklaratat i kam deklaruar qoftë adresën e regjistruar në gjendjen civile po ashtu edhe 

adresën ku kam banuar. Ndryshimi i adresës është bërë në vitin 2012 thashë dhe për faktin 

sepse pas zhvendosjes në banesë në vitin 2007, u desh dhe pak kohë për transferimin e 

kartelave mjekësore, mjekëve dhe kujdesit për fëmijët.” 

                                                           
45  (këto shpjegime janë janë pjesë e dosjes të subjektit të vlerësimit). 
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 Hetimi i Trupës së Vlerësimit: 

4.5.ASHK Zyra Vendore Tiranë, në përgjigjen e saj drejtuar Komisionit, nuk konfirmon se subjekti 

i vlerësimit apo personat e lidhur me të, të kenë patur apo kanë aktualisht pasuri të paluajtëshme 

në adresën Rruga Thanas Ziko” P.***, shk.***, Ap.***, Tiranë. 

4.6.Nga përgjigja e Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, datë 12.10.2020 konfirmohet se 

shtetasi Janaq Xhelili është transferuar nga ZGJC Ersekë, në ZGJC Tiranë në datën 24.02.1992. 

4.7.Nga kopje e çertifikatës familjare të subjektit të vlerësimit vërehet se në bazë të regjistrit 

kombëtar të gjendjes civile të vitit 2010 subjekti (familjarisht) është me gjendje civile në 

Njësinë Administrative nr.7, Tiranë. Kjo njësi administrative korespondon me adresën e 

apartamentit të blerë në vitin 2007. Transferimi në këtë Njësinë Administrative nr.7 është bërë 

në vitin 2012. 

 Për sa më sipër Komisioni arrin në konkluzionin se: 

 Subjekti ka deklaruar dy adresa në deklarimet e tij, njërën adresë në rrugën “Th.Z.” Njësia 

Administrative nr.8 Tiranë, ku subjekti ka patur të rregjistruar aktet e regjistrimit të gjendjes 

civile dhe adresën tjetër në rrugën “***” Tiranë deklaruar për efekt të vendbanimit që në vitin 

2007 (koha e blerjes së ap.banimit në rrugën “***”Tiranë), adresë kjo ku subjekti i vlerësimit 

ka aktualisht vendbanimin dhe regjistrimin e gjendjes të familjes së tij në Njësinë 

Administrative nr.7. 

 Pas transferimit të gjendjes civile në Njësinë Administrative nr.7 subjekti i vlerësimit nuk e ka 

deklaruar më nëpër deklarimet e tij adresën në rrugën “Th.Z.” Njësia Administrative nr.8 

Tiranë. 

 Nga përgjigje e ASHK Zyra Vendore Tiranë, nuk konfirmohet se subjekti i vlerësimit apo 

persona të lidhur me të, të kenë patur apo kanë pasuri të paluajtëshme në adresën rruga 

“Th.Z.”, P.***, shk.***, Ap.***, Njësia Administrative nr.8, Tiranë. 

 Transferimi i akteve gjendjes civile regullohet me Ligjin nr.10129/2009 “Për Gjendjen Civile” 

i ndryshuar46. Në këtë ligj janë të përcaktuara qartë procedurat e regjistrimit fillestar dhe 

transferimit nga njëra njësi administrative në tjerën.  

 Në analiza të sa më sipër, rezulton se subjekti i vlerësimit nuk gjendet në kushtet për marrjen 

e ndonjë mase rënduese në kuptim të ligjit nr.12/2018 i ndryshuar. 

                                                           
46 Deklarimi i vendbanimit 

1. Shtetasit kanë të drejtë të kenë një apo më shumë banesa për përdorim vetjak apo familjar në territorin e Republikës së Shqipërisë. Shtetasit kanë detyrimin që të deklarojnë adresën e cdo banese për përdorimin sipas 

kësaj pike. 

2. Shtetasit kanë të drejtë të zgjedhin lirisht në cilën banesë jetojnë zakonisht ose të shumtën e kohës. Banesën në të cilën shtetasi jeton zakonisht për më shumë se tre muaj pa ndërprerje ose më shumë së gjashtë muaj në 

vit kalendarik, ka detyrimin ta deklarojë si vendbanimin e tij. 

Neni 15 

Regjistrimi dhe ndryshimi i vendbanimit 

1. Regjistrimi fillestar i vendbanimit/adreses së banesës, sipas nenit 14 të këtij ligji si dhe ndryshimi i vendbanimit/adresës së banesës, si rregull bëhet në zyrën e gjendjes civile bashki/komunë që ka një juridiksion 

territorial vendbanimin apo banesën e deklaruar.  

2. Nëse një shtetas ka më shumë se një banesë për përdorim, sipas pikës 1 të nenit 14 të këtij ligji, ai duhet të deklarojë banesën, në të cilën ka vendbanimin e tij. Shtetasit nuk mund të deklarojnë njëherazi më shumë se 

një vendbanim. 

3. Në rast ndryshimi të venbanimit, apo kur një banesë nuk përdoret më për përdorim vetjak apo të familjes, ky ndryshim deklarohet në zyrën e gjendjes civile. Regjistrimi fillestar i vendbanimit apo ndryshimi i tij bëhet 

jo më vonë se 30 ditë nga ardhja në këtë vendbanim. I njëjti afat zbatohet edhe për deklarimin e banesave që kanë statusin e vendbanimit. 

4. Rregullat e veprimeve për pasqyrimin e regjistrimit dhe ndryshimit të vendbanimit të shtetasve përcaktohen nga ministry që mbulon ë. 

Neni 16 

E drejta për deklarimin e vendbanimit 

1. Deklarimin e vendbanimit apo të banesës për pjesëtarët e një familjeje ka të drejtë ta bëjë kryefamiljari ose në pamundësi të tij, çdo person madhor i familjes. 

2. Çdo person madhor që vendos të jetojë në një vendbanim të ndryshëm nga i pjesëtarëve të tjerë të familjes bën deklarim individual të vendbanimit. Shtetasi mund të deklarojë gjithashtu në mënyrë individuale një 

banesë për përdorim vetjak. 

3. Shtetasi i mitur apo që i është hequr zotësia për të vepruar ka vendbanim të njëjtë, sipas rastit me atë të kryefamiljarit, prindit me të cilin jeton apo të kujdestarit të tij. Kur një i mitur apo një person të cilit i është 

hequr zotësia për të vepruar, banon në një vendbanim të ndryshëm nga prinërit e tij, deklarimi për të bëhet sipas rastit nga kryefamiljari, njëri nga prindërit apo personi që zotëron kujdestarinë. Në këtë rast zyra e 

gjendjes civile administron edhe dokumentacionin që provon kujdestarinë mbi të miturin dhe vandbanimin e kujdestarit. 

Neni 17 

Pranimi në një vendbanim tjetër 

1. Një shtetas apo një familje kanë të drejtë të banojnë në vendbanimin e një shtetasi apo familje tjetër, kur plotësohen standartet e sipërfaqes së banimit për frymë, sipas legjislacionit në fuqi, si dhe kur zotërojnë një 

kontratë, apo kur kryefamiljari i familjes pritëse apo shtetasi që zotëron titull të ligjshëm pronësie ose përdorimi të banesës deklaron në zyrën e gjendjes civile pranimin e shtetasit apo familjes ardhëse në atë vendbanim. 
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 Për të vërtetuar saktësinë e vlerësimit të pasurisë së deklaruar, saktësinë e burimeve 

financiare të deklaruara dhe mjaftueshmërinë e mbulimit të pasurisë nga burimet e 

deklaruara, u bë analiza e të dhënave të deklaruara dhe vërtetuara nga subjekti me 

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

përmbledhur, rezultoi si më poshtë;47 

Në mënyrë të përmbledhur, referuar të dhënave të deklaratës së pasurisë dhe konfirmimeve nga institucionet 

e specializuara, subjekti ka asete dhe detyrime deri në dt.05.05.2019, si më poshtë; 

Apartament banimi me sipërfaqe 53.3 m2, Rruga “***” Tiranë, blerë me kusht kreditimi më 16.08.2007. Vlera 

e apartamentit 38.000 (tridhjetë e tetë mijë) Euro. 

Autoveturë tip SEAT, viti i prodhimit 2001, blerë më 03.07.2010. Vlera 2.000 (dy mijë) Euro. 

Kontratë porosie për blerje apartamenti me sipërfaqe 87.44 m2, në vitin 2010, ***. Vlera e kontratës 48,092 

(dyzet e tetë mijë e nëntëdhjetë e dy) Euro. Paguar 15.000 Euro. 

Kredi bankare në NBG, dispursuar më 14.11.2007 në shumën 22,000 (njëzet e dy mijë) Euro, me afat 20 vjet 

me këst mujor 155.7 (njëqind e pesëdhjetë e pesë pikë shtatë) Euro. Detyrimi  më 03.05.2019 në vlerën 13,540 

(trembëdhjetë mijë e pesëqind e dyzet) Euro. 

Ovërdraft Tirana Bank, gjendja me 10 Prill 2018 është 219,482 (dyqind e nëntëmbëdhjetë mijë e katërqind e 

tetëdhjetë e dy) Lekë. 

Detyrimi për pjesën e papaguar për kontratën e porosisë për blerje apartamenti me sipërfaqe 87,44 m2, me 

shoqërinë *** Construction në vlerën 33,092 (tridhjetë e tre mijë e nëntëdhjetë e dy) Euro. 

Llogari bankare, për pagat në Raiffaisen Bank me gjendjen më 18.04.2018 (shuma e overdraftit) në vlerën 

122,200 (njëqind e njëzet e dy mijë e dyqind) Lekë. 

 Nga sa më sipër, pasuria totale e subjektit dhe personave të lidhur deri në momentin e 

deklarimit datë 05.05.2018 është: 

 Vlera bruto e pasurisë së aseteve në shumën = 88,092 (tetëdhjetë e tetë mijë e nëtëdhjetë 

e dy) Euro. 

 Detyrime financiare në shumën totale 46,632 (dyzet e gjashtë mijë e gjashtëqind e tridhjetë 

e dy) Euro. 

 Vlera neto e pasurisë në shumën 41,460 (dyzet e një mijë) Euro. 

 

 Si burim financiar për krijimin e aseteve të deklaruara më sipër kanë shërbyer; 

 Të ardhurat nga pagat për subjektin e vlerësimit në shumën 17,445,906 lekë. 

 Të ardhurave nga pagat për b/shorten e subjektin të vlerësimit në shumën 3,687,835 lekë. 

 

 Si burim financiar për krijimin e aseteve të deklaruara më sipër kanë shërbyer edhe: 

 Të ardhurat nga Firmat piramidale në vitin 1996 në shumën 96,000 (nëntëdhjetë e gjashtë 

mijë) Lekë48 (të konfimuara).  

 Dhurata nga familja e vëllait në shumën 10,000 (dhjetë mijë) Euro49. 

 Kredia në shumën 22,000 Euro në Bankën Kombëtare të Greqisë (NBG) në vitin 2007 

(detyrimi deri më datë 03.05.2019 në vlerën 13.540 Euro) (e konfimuar). 

                                                           
47 (pjesë e dosjes është edhe tabela e analizës financiare e të ardhurave dhe shpenzimeve të subjektit dhe b/shortes) 

48 (mandat pages) 
49 Deklarata noteriale deklaruar më sipër te asetet. 
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 Kredia konsumatore në shumën 6.000 Euro në Bankën Kombëtare të Greqisë (NBG) në 

vitin 2007 (e shlyer) (e konfirmuar).  

 Të ardhurat nga shitja e Apartamentit në Golem në vitin 2008 (kontrata shitblerjes). 

 Të ardhurat nga shitja e Tokës “Arë” në Vlorë në vitin 2015 (konfirmuar nga BKT). 

 

 Vlerat e shpenzimeve të kryera nga subjekti dhe familjarët e tij në vite: 

 Vlera e shpenzimeve sipas INSTAT në shumën 11,408,642 lekë. 

 Vlera e shpenzimeve të shkollimit në shumën 1,151,959 lekë. 

 Vlera e shpenzimeve për qira banimi 315,000 lekë50. 

 Vlera e shpenzimeve për pagimin e kësteve të kredive në shumën 2,386,469 lekë. 

 

Në përfundim të hetimit të kryer:  

Komisioni, ka analizuar dhe verifikuar të dhënat e mbledhura nga institucionet e ndryshme dhe në 

përfundim të veprimeve verifikuese të kryera, në përputhje me Ligjin nr.12/2018 (i ndryshuar), në 

vlerësimin përfundimtar, bazuar në parimin e kontradiktoritetit u mbështetet edhe në shpjegimet 

që dha subjekti pas dërgimit të relacionit si dhe ato në seancën dëgjimore dhe në përfundim arriti 

në konkluzionin se subjekti i vlerësimit: 

- Ka bërë deklarim të saktë në përputhje me ligjin, 

- Ka burime të ligjshme financiare dhe të mjaftueshmë për të justifikuar pasurinë; 

- Nuk është kryer deklarim i rremë, 

- Nuk është kryer fshehje e pasurisë, 

- Subjekti nuk gjendet në kushtet e konfliktit të interesit. 

 

 

B. KONTROLLI I FIGURËS: 

1. Objekti i kontrollit të figurës është verifikimi i deklarimit të punonjësit dhe i të dhënave të tjera 

me qëllim verifikimin e vërtetësisë dhe besueshmërisë së deklarimeve, si dhe identifikimi i 

atyre që janë të përfshirë apo kanë kontakte të papërshtatshme me personat e përfshirë në 

veprimtari kriminale. 

2. Analiza ligjore e raportit të vlerësimit të figurës, mbështetet në tre elementë: 

(i) të dhënat e deklaruara nga subjekti i vlerësimit në deklaratën e figurës, sipas përcaktimeve 

të nenit 36, pika 1, Ligjit nr.12/2018, i ndryshuar;  

(ii) të dhënat e mbledhura nga Komsioni i Jashtëm i Vlerësimit, në institucionet dhe agjencitë 

ligjzbatuese në Republikën e Shqipërisë, sipas përcaktimeve të nenit 36, pika 3, e Ligjit 

nr.12/2018, i ndryshuar;  

                                                           
50 Subjekti ka dhënë përgjigje për qëndrimin me qira në banesën e shtetases E.K..Nga hetimi rezultoi se subjekti i vlerësimit dhe personat e lidhur me të nuk kanë patur dhe nuk kanë të 

regjistruar në pronësinë e tyre asnjë banesë në Tiranë në kohën e qëndsrimit të subjektit me qira në këtë apartament. Për kohën e largët të veprimeve ai nuk ka ruajtur dokumentacion për 

qëndrimin me qira në këtë banesë. Komisioni i ka llogaritur këto vlera si shpenzime të subjekti për periudhën Korrik 2005- Gusht 2007. (materiali është pjesë e dosjes) 
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(iii) verifikimin e informacioneve të ardhura nga publiku, në lidhje me aktivitetin apo 

veprimtarinë e punonjësit apo të personave të lidhur, në zbatim të nenit 36, pika 3, gërmra 

(ë), e ligjit 12/2018, i ndryshuar. 

 

3. Subjekti Janaq Xhelili në zbatim të nenit 36, pika 2 e Ligjit nr.12/2018 “Për Vlerësimin 

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

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

për kontrollin e figurës në datën 05.05.2018, brënda afatit ligjor.  

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

nr.12/2018 “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të Punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës 

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

Brendshme” të ndryshuar, bazuar në kontrollin e deklarimeve dhe marrjes së informacionit apo 

materialeve të tjera nga institucionet publike dhe ato ligjzbatuese, duke i vlerësuar ato bazuar 

në dispozitat e neneve 38 - 41 të Ligjit nr.12/2018 (të ndryshuar).  

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

Ligjit nr.12/2018 nr.12/2018 “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të Punonjësve të Policisë 

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

Ministrinë e Brendshme” të ndryshuar.  

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

subjekti si detyrim i Ligjit nr.12/2018.  

2. Dhe më tej janë administruar përgjigjet e administruara nga institucionet publike dhe ato 

ligjzbatuese, verifikuese dhe informuese.  

 

 Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit:  

Komisioni për të kontrolluar saktësinë e deklarimeve të subjektit të vlerësimit në deklaratën për 

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

kërkuar informacion zyrtar pranë institucioneve dhe agjencive ligjzbatuese: 

1. Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, me shkresën kthim përgjigje nr. *** datë 

12.10.2020 vuri në dispozicion të Komisionit dokumentacionin si më poshtë: 

- Çertifikatë familjare e subjetit të vlerësimit Janaq Xhelili, i dtl.01.12.1961 (me të dhënat 

familjare të shtetasit Janaq Filip Xhelili). 

- Çertifikatë personale e subjektit të vlerësimit Janaq Xhelili, i dtl.01.12.1961 (me të dhënat 

personale të shtetasit Janaq Filip Xhelili). 

Nga ku rezulton se: 

 Të dhënat e deklaruara nga subjekti i vlerësimit në deklarimin e tij përputhen me ato të 

konfirmuara edhe nga përgjigje e Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile.  

 Nga verifikimi rezulton se subjekti i vlerësimit nuk ka ndryshime të emrit, mbiemrit apo 

të gjeneraliteteve të tjera të tij. 
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2. Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, me shkresën “Kthim përgjigje” nr.*** prot, datë 

25.10.2019, konfirmon se shtetasi Janaq Filip Xhelili rezulton i pa dënuar nga gjykatat penale 

shqiptare. Bashkëlidhur:  

- Vërtetimi i gjendjes gjyqësore nr.*** lëshuar datë 23.10.2019 nga ku vërtetohet se shtetasi 

Janaq Xhelili i biri i *** dhe ***, lindur më 01.12.1961 në Barmash, Kolonjë, ALB 

rezulton i pa dënuar.  

 

3. Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, me shkresën nr.*** prot., datë 07.11.2019 

nëpërmjet verifikimeve në TIMS na konfirmon të gjitha hyrjet-daljet nga territori i Republikës 

së Shqipërisë për periudhën 01.01.2016 – 30.10.2019  për subjektin dhe personat e lidhur me 

të.  

3.1.Trupa e Vlerësimit komunikoi me DPSHTRR-në për verifikimin e targave të konfirmuara 

nga TIMS (shkresa në dosje). 

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

të Mjeteve, me shkresën nr.***prot, datë 06.03.2020 me kërkesën e KJV ka verifikuar të 

gjitha targat e konfirmuara nga sistemi TIMS për të gjitha hyrjet-daljet nga Territori i 

Republikës së Shqipërisë.  

 Nga verifikimi i targave të konfirmuara nga sistemi TIMS, rezulton se subjekti për këtë 

periudhë kohe verifikimi ka udhëtuar më automjete të Drejtorisë së Policisë. 

 

4. Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit me shkresën nr.*** 

prot, datë 30.01.2020, Informon KJV-në për vendimin e saj nr.35 datë 22.01.2020 marrë për 

subjektin e vlerësimit Janaq Xhelili. 

4.1.Në këtë vendim të AIDSSH konfirmohet se shtetasi Janaq Filip Xhelili “nuk rezulton të 

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

bashkëpuntor ose i favorizuar nga ish – Sigurimi i Shtetit deri në 2 korrik 1991, në zbatim 

të Ligjit 12/2018, sipas përcaktimeve të Ligjit nr.45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit në Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë”.   

 

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

29.10.2019, konfirmon se shtetasi Janaq Xhelili, është pajisur me çertifikatë sigurie Personelit 

(CSP) të nivelit “Sekret” me datë lëshimi 14.07.2006 i vlefshëm deri në datën 14.07.2011.  

a. Që nga data 14.07.2011 dhe aktualisht subjekti Janaq Xhelili nuk është i pajisur 

me CSP të vlefshme. 

 Në lidhje me mospajisjen aktualisht me një CSP, subjekti i vlerësimit është pyetur 

në seancë dëgjimore dhe ka dhënë shpjegimin se “pozicioni që ai mban nuk e 

parashikon pajisjen me këtë lloj çertifikate”. 
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6. Institucioni ligjzbatues me shkresën nr.*** prot, datë ***, konfirmon se nuk disponojnë të 

dhëna/materiale referuese/procedime penale në ngarkim të subjektit të vlerësimit Janaq Xhelili 

dhe personave të lidhur me të.   

 

7. Institucioni tjetër ligjzbatues me shkresat nr.*** prot, datë ***, ka konfirmuar të dhëna 

referuese në ngarkim të subjektit të vlerësimit Janaq Xhelili. 

7.1.Nga ky organ ligjzbatues, Komisioni është vënë në dijeni të dy informacioneve të 

klasifikuara “Sekret” për të dhëna që kanë të bëjnë me subjektin e vlerësimit, por duke 

qenë se me vendim të Komisionit të KDZH këto informacione nuk u deklasifikuan, nuk 

mund të bëhen publike për subjektin dhe për publikun gjithashtu.  

 

8. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit, ju drejtua Departamentit të Administratës Publike Tiranë, 

për vënien në dispozicion të formularin e vetdeklarimit të subjektit të vlerësimit Janaq Xhelili, 

në zbatim të Ligjit nr.138/2015 (i ndryshuar) dhe Vendimit të Kuvendit 17/2016 të dalë në 

zbatim të tij, për faktin se subjekti i vlerësimit në kohën e plotësimit të formularit të 

vetdeklarimit në zbatim të Ligjit nr.138/2015 (i ndryshuar) ushtronte detyrën e Shefit të 

Sektorit si dhe specialis logjistike, në Seksionin e Shërbimeve Mbështetëse, në Komisariatin 

Special “RENEA”, dhe trajtohej me status të nëpunësit civil.  

 

9. Departamentit të Administratës Publike Tiranë,  me shkresën kthim përgjigje, nr.*** prot., 

datë 30.10.2020, ka vënë në dispozicion të Komisionit formularin e vetdeklarimit të subjektit 

të vlerësimit Janaq Xhelili, në zbatim të Ligjit nr.138/2015 i ndryshuar dhe Vendimit të 

Kuvendit 17/2016 të dalë në zbatim të tij.  

9.1.Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit fillimisht kreu verifikimin formal të këtij formulari, duke 

krahasur atë edhe me vërtetësinë e të dhënave të plotësuara në formularin e kontrollit të 

figurës si dhe më tej në zbatim të përcaktimeve të Ligjit specifik nr.138/2015. Komisioni i 

Jashtëm i Vlerësimit konstatoi se subjekti nuk ka raportuar ndonjë të dhënë për të cilën 

duhej të fillonte verifikimi i thelluar sipas kritereve të Ligjit nr.138/2015  (i ndryshuar).  

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

e Përgjithshme dhe orientimeve të saj. 

 Për sa më sipër Komisioni arriti në konkluzionin se: 

 Deri në përfundim të hëtimit, nuk ka patur rrethana, ngjarje apo të dhëna/indicje 

nga të cilat të diponohen infomacione në ngarkim të subjektit, për të cilin do të duhej 

të niseshin hetime të thelluara nga organet ligjzbatuese. 

 

10. Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me shkresën “Kthim përgjigje” nr.*** 

prot., datë 19.09.2020, konfirmon se nga verifikimi i kryer në regjistrin e kallëzimeve penale 

për periudhën 2010 – 2020 nuk rezulton që ndaj shtetasit Janaq Xhelili dhe personave të lidhur 

të jetë regjistruar kallëzim apo procesim penal në ngarkim të tyre. 
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11. Prokuroria e Përgjithshme, Drejtoria Gjyqësore, me shkresën nr.*** prot., dt.23.10.2020, ka 

përcjellë gjithë informacionin e ardhur nga Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së parë për 

Krime të Rënda dhe Prokuroritë e gjykatave të rretheve gjyqësore me juridiksion të 

përgjithshëm, për subjektin e vlerësimit Janaq Filip Xhelili, nga ku rezulton se organi i akuzës 

deri në këtë moment verifikimi:  

o Nuk ka nxjerrë urdhër ndalimi; 

o Nuk ka kërkuar masa të sigurimit personal (masa shtrënguese, masa ndaluese, sipas 

përcaktimeve të nenit 227 të K.Pr.Penale); 

o Nuk është marrë në cilësinë e të pandehurit apo personit nën hetim sipas përcaktimeve të 

nenit 34 dhe 35 të K.Pr.Penale; 

o Nuk rezultojnë procedime penale të rregjistruara;  

 

12. Në veprimet e tij Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit ndër të tjera i është referuar bashkëpunimit 

të ngushtë me Prokurorinë e Përgjithshme e cila e ka orientuar Komisionin me shkresën e saj 

me nr.2441/19 Prot., datë 09.10.2019, ndër të tjera se “Përfshirja në verifikim sipas Ligjit 

nr.138/2015 (i ndryshuar) do të ndërmerret vetëm nëse ka nevojë për verifikim të thelluar për 

shkak se mund të rezultojë që ka indicie mbi bazën e një kërkese ose kryesisht kur kanë të dhëna 

apo fakte përfshirë edhe ato të njohur botërisht për një të kaluar kriminale, si dhe për rastet 

kur personat kanë deklaruar të dhëna për të kaluarën e tyre kriminale, por organi përgjegjës 

vlerëson se duhet përcjellë për të verifikuar saktësinë e deklarimeve”. 

 

13. Avokati i Popullit, me shkresën nr.*** prot, datë 11.09.2020 nuk konfirmon të ketë pasur 

ankesa të trajtuara apo hetime administrative të nisura kryesisht për subjektin Janaq Xhelili. 

 

14. Pranë Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, deri në datën e shpalljes së vendimit nga Trupa e 

Vlerësimit, nuk janë paraqitur denoncime nga publiku ndaj subjektit të vlerësimit Janaq 

Xhelili, për shkelje të rregullave të etikës në ushtrimin e detyrës si punonjës në Policinë e 

Shtetit, bazuar në nenin 36 gërma “ë” të Ligjit nr.12/2018 (i ndryshuar) i cili parashikon se 

verifikimi i punonjësit realizohet edhe nëpërmjet informacioneve të ardhura nga publiku, në 

lidhje me aktivitetin apo veprimtarinë e punonjësit apo të personave të lidhur. 

 

III – Testi Psikologjik 

Në datën 22.12.2020 subjeti i është nënshtruar vlerësimit psikologjik të personalitetit në zbatim të 

nenit 38 pika “2” të Ligjit nr.12/2018 i ndryshuar i cili parashikon se për vlerësimin e figurës, 

punonjësi (subjekti i vlerësimit) i nënshtrohet një testi psikologjik të personalitetit me qëllim 

vlerësimin e besueshmërisë së punonjësit dhe deklarimeve të tij.  

Në përfundim të raportit të vlerësimit psikologjik (nr.37 datë 05.01.2020) është arritur në 

konkluzionin se subjekti Janaq Xhelili:  

 Aktualisht nuk paraqet probleme të shëndetit mendor, apo probleme të lehta emocionale, 

të cilat mund të ndikojnë dhe dëmtojnë funksionimin e përditshëm të tij. 
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 Shfaq aftësi të mira në marrëdhëniet personale dhe ndërpersonale, aftësi të mira resiliente 

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

 Subjekti paraqet funksionim të mirë ditor dhe tipare të një personaliteti të qëndrueshëm, 

të cilat bëjnë të mundur aktualisht arritje të kënaqshme në të gjitha fushat e jetës. 

 

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

Komisioni pas një hetimi të thelluar të kontrollit të figurës për subjektin e vlerësimit Janaq Xhelili, 

nëpërmjet analizimit dhe verifikimit të të dhënave të deklaruara nga subjekti i vlerësimit  në 

formularin e deklarimit për kontrollin e figures, analizimit dhe verifikimit të të dhënave të 

mbledhura nga institucionet dhe agjensitë ligjzbatuese, vlerësimit të testit psikologjik, në 

përfundim të veprimeve verifikuese të kryera, në përputhje me Ligjin Nr.12/2018 “Për Vlerësimin 

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

për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme” (i ndryshuar), arriti në 

konkluzionin se: 

Subjekti i vlerësimit Janaq Filip Xhelili: 

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

me vërtetësi; 

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

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

persona të përfshirë në veprimtari kriminale. 

c) Punonjësi është i përshtatshëm për vazhdimin e detyrës. 

 

 

 

 

 

C- VLERËSIMI I AFTËSIVE PROFESIONALE 

 

Objekt i raportit të vlerësimit të aftësive profesionale është: 

 vlerësimi i aftësive profesionale;  

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

subjektit të vlerësimit;  

 respektimi i rregullave të etikës, si dhe i përmbushjes së detyrave nga subjekti i vlerësimit 

si punonjës në Policinë e Shtetit, në përputhje me nenet 43, 44, 45, 47, të Ligjit 12/2018, i 

ndryshuar, dhe legjislacionin që rregullon veprimtarinë e Policisë së Shtetit, dhe në 

përputhje me Ligjin nr.12/2018 “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të Punonjësve të 

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

Ankesat në Ministrinë e Brendshme” (i ndryshuar). 
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Analiza ligjore e raportit të vlerësimit të aftësive profesionale mbështetet në: 

 të dhënat e deklaruara nga subjekti i vlerësimit në formularin e aftësive profesionale, sipas 

përcaktimeve të nenit 44, pika 1, Ligjit nr.12/2018, i ndryshuar; 

 të dhënat e mbledhura nga Komsioni i Jashtëm i Vlerësimit, në institucionet dhe agjencitë 

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

nr.12/2018, i ndryshuar;  

 tre dokumente të paraqitura nga subjekti i vlerësimit, në zbatim të nenit 46, pika 3, dhe 

44, pika 2, e Ligjit nr.12/2018 “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të Punonjësve të 

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

Ankesat në Ministrinë e Brendshme” (i ndryshuar), të cilët janë përgatitur në ushtrim të 

detyrave funksionale të subjektit të vlerësimit si punonjës në Policinë e Shtetit. 

 

Procedura e vlerësimit të aftësive profesionale kryhet në përputhje me Ligjin nr.12/2018, i 

ndryshuar, ligjin organik përkatës dhe aktet nënligjore në zbatim të tij.   

 

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

 Subjekti i vlerësimit Janaq Xhelili, më datë 05.05.2018, ka dorëzuar në Drejtorinë e 

Burimeve Njerëzore të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, Formularin e 

Vetëvlerësimit të Aftësive Profesionale, (brenda afatit ligjor) sipas përcaktimeve të 44 pika 

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

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

Brendshme", i ndryshuar. 
 

 Në dispozitën e Nenit 44, pika “2” dhe “3” të Ligjit nr.12/2018 i ndryshuar, është përcaktuar 

se: “Periudha e vlerësimit për aftësitë profesionale, për efekt të këtij ligji, përfshin periudhën 

që nga data e emërimit të punonjësit në gradën dhe/ose pozicionin që mban, por jo më shumë 

se 7 vjet”. 

 

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

e Shefi i Sektorit të Investimeve dhe Projekteve në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së 

Shtetit, me gradën policore “Drejtues”. Gradën policore “Drejtues” subjekti vlerësimit e ka 

fituar më Urdhërin nr.4/1, datë 04.03.2009 të Drejtorit të Përgjthshëm të Policisë. 

 

I. Vlerësimi i nivelit arsimor të subjektit të vlerësimit:  

Subjekti i vlerësimit është diplomuar: 

 Datë 01.09.1984 -  “Oficer” për specialitetin “Prapavijë”, diplomën nr.***– shkolla e Lartë 

e Bashkuar e Oficerëve Tiranë. 

Në kuptim të legjislacionit për Policinë e Shtetit në vite dhe Ligjit nr.108/2014 “Për Policinë e 

Shtetit”, i ndryshuar, Trupa e Vlerësimit arrin në konkluzionin se: 

 Subjekti i vlerësimit që në kohën e emërimit në detyrë për herë të parë në Policinë e Shtetit e 

në vijim me ecurinë e tij në karierë, ka qenë në përmbushje të kriterit të nivelit arsimor për 
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funksionet që ka ushtruar në vite dhe atë aktual, si dhe me gradat policore që ka mbajtur dhe 

atë që mban aktualisht si punonjës i Policisë së Shtetit.   

 

II. Të dhënat për punësimin:  

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

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

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

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, Drejtoria e Burimeve Njerëzore në Policinë e Shtetit, 

me shkresën e saj nr. *** datë 07.04.2020, ka vënë në dispozicion fotokopje të dosjes së personelit 

të subjektit të vlerësimit në të cilën përfshihen akte të ndryshme që i përkasin arsimimit, punësimit, 

ngritjes në detyrë, gradimeve, kualifikimeve, vlerësimeve, etj... të cilat janë marrë në analizë nga 

Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për vlerësimin profesional të subjektit. 

Në formularin e vetdëklarimit profesional plotësuar nga subjekti i vlerësimit si dhe nga dosja 

personale e subjektit rezulton se 7 (shtatë) vitet e fundit subjekti i vlerësimit ka punuar në 

funksionet si më poshtë: 

 Mars 2009 - Dhjetor 2013  

Shef Sektori në Drejtorinë Ekonomike në Drejtorinë e Policisë së Shtetit.  

 Dhjetor 2013 - Shkurt 2014  

Shef Sektori në Drejtorinë Ekonomike në Drejtorinë e Policisë së Shtetit. 

 Shkurt 2014 - Maj 2016 

Shef Seksioni i Shërbimeve Mbështetëse, Reparti Special “RENEA”, Tiranë. 

 Qershor 2016 - Mars 2018 

Shef i Sektorit të Menaxhimit dhe Koordinimit të Projekteve në Drejtorinë e Përgjithshmë e 

Policisë së Shtetit. 

 1 Mars 2018 dhe deri në momentin e dorëzimit të deklarimit (datë 05.05.2018) 

Shefi i Sektorit të Investimeve dhe Projekteve në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së 

Shtetit. 

 Për periudhën deri në datën e dorëzimit të deklaratës veting 2018 (datë 05.05.2018), referuar 

në akteve administrative të emërimit dhe transferimit në funksione të ndryshme në strukturat 

e Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, subjekti ka mbajtur detyrën e Shefit të 

Sektorit në strukturat e shërbimeve mbështetëse.  

 Më tej nga data 14.01.2019 deri në datën 31.12.2019 – për plotësim të funksionit organik, 

subjekti i vlerësimit transferohet përkohësisht në detyrën e Drejtorit në Drejtorinë e 

Mbështetjes Logjistikës, Departamenti i Shërbimeve Mbështetëse në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Policisë së Shtetit. 

 Në datën 31.12.2019 – ndërpritet transferimi sa më sipër dhe subjekti i vlerësimit kthehet në 

detyrën e Shefit të Sektorit në Sektorin e Investimeve e Menaxhimit të Pronës në Drejtorinë e 

Mbështetjes Logjistike, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit. 

 Në datën 17.01.2020 - për plotësim të funksionit organik, subjekti i vlerësimit transferohet 

përsëri përkohësisht, për plotësim të funksionit organik, në detyrën Drejtor, në Drejtorinë e 

Mbështetjes Logjistike në Departamentin për Shërbimet Mbështetëse, në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Policisë së Shtetit.  
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III. Procesi i fitimi të gradës: 

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

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

fuqi. 

Nga aktet e dosjes së personelit, rezulton se subjekti i vlerësimit deri në momentin e deklarimit 

(05.05.2018) ka përfituar gradat policore si më poshtë: 

 01.09.1984 – diplomohet “Oficer”, specialiteti Prapavijë. 

 28.11.1991 – Kapiten (akti nr.1593/1 dt.23.11.1991) 

 01.03.1992 – Major (akti nr.28/26 dt.23.03.1992 ) 

 01.11.1994 – Major (akti nr.133/2 dt.30.11.1994 ) 

 01.11.1999 – N/Kolonel (akti nr.316 dt.06.12.1999) 

 01.05.2003 – Komisar (akti nr.601 dt.01.05.2003 )  

 11.06.2008 – K/Komisar (akti nr.7/1 dt.13.06.2008) 

 04.03.2009 – Drejtues (akti nr.4/1, datë 04.03.2009) 

 01.12.2013 – Civil në strukturat mbështetëse (akti nr.3442/1 dt.02.12.2013 ) 

 01.06.2016 – Drejtues (rikthimi me status policor dhe emërimin në detyrë në Policinë e 

Shtetit) (akti nr.1120/3 dt.30.05.2016) 

Vlerësimi i Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit për dhënien e gradave subjektit të vlerësimit 

Janaq Xhelili: 

Trupa e Vlerësimit analizoi legjislacionin e kohës për dhënien dhe fitimin e gradave nga ku 

konkludon se gradat “Kapiten, Major, N/Kolonel”, janë dhënë bazuar në Ligjin nr.7504, datë 

30.07.1991 “Për Policinë e Rendit Publik” si dhe në Ligjin Nr.7750, datë 13.09.1993 “Për gradat 

në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë”, si dhe bazuar në kategoritë e funksionit 

organik. 

 Fitimi i gradës policore “Komisar”. 

Nga aktet e administruara nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit konstatohet se: 

Me urdhërin nr.601 datë 01.05.2003 të Ministrit të Rendit Publik “Për inkuadrimin e gradës 

ushtarake në gradë policore” është urdhëruar që N/Kolonel Janaq Filip Xhelili me detyrë Shefi i 

Sektori Logjistikës e Teknikës, në Drejtorinë e Qarkut Tiranë, t`i jepet grada “Komisar”. Baza 

ligjore ku është mbështetur ky akt: neni 22 i Ligjit nr.8553 datë 25.11.1999 “Për Policinë ë 

Shtetit”51; nenet 7, 14, 26 të Ligjit nr.8643 datë 20.07.2000 “Për Gradat në Policinë e Shtetit”52; 

pikat 1,2,3 të Vendimit të K.M. nr.64 datë 02.02.200153 “Për inkuadrimin e Gradave Ushtarake, 

në Policinë e Shtetit dhe për përcaktimin e funksioneve që do të ushtrohen sipas tyre”; dhe 

                                                           
51 Neni 22 Gradat; Në polici funksionon sistemi i gradave hirearkike, rregullimi i të cilave bëhet me ligj të vecantë. 
52 Neni 7; Funksionet organike që mbulohen nga punonjësit e Policisë së Shtetit, sipas gradave të cilat fitohen në bazë të këtij ligji, përcaktohen 

me vendimin të K. Ministrave. 
53, Punonjësi i policisë merr gradën “Komisar”, kur në çastin e hyrjes në fuqi të këtij vendimi, mban gradën “Major”, “Nënkolonel” ose 

“Kolonel” dhe ka vjetërsi shërbimi nga 10 deri në 14 vjet. Kur nuk ka kualifikimet e nevojshme, të parashikuara nga ligji nr.8643, datë 

20.7.2000, këtë gradë e ruan deri në 3 vjet, nga çasti i dhënies së saj, periudhë gjatë së cilës duhet të kryejë kursin e kualifikimit, prej 24 
javësh…….. 
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propozimi i Komisionit të Gradimeve për rolin e mesëm e të lartë sipas Vendimit nr.6 datë 

22.04.2003). 

 Në analizë të sa më sipër: 

Sipas legjislacionit të mësipërm, punonjësi i policisë merr gradën “Komisar”, kur në çastin e hyrjes 

në fuqi të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.64, datë 02.02.2001 “Për inkuadrimin e gradave 

ushtarake, në Gardat e Policisë së Shtetit dhe për përcaktimin e funksioneve, që do të ushtronte 

sipas tyre”, mbante gradën “Kolonel” dhe kishte vjetërsi shërbimi nga 10 deri në 14 vjet.  

Në rastin konkret, në çastin e hyrjes në fuqi të VKM nr.64, datë 02.02.2001 subjekti i vlerësimit 

mbante gradën “N/Kolonel” dhe kishte vlerësi shërbimi mbi 10 vjet dhe aktualisht mbante detyrën 

e Shefit të Sektorit Logjistikës e Teknikës, në Drejtorinë e Qarkut Tiranë. 

 Për sa më sipër Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit arrin në konkluzionin se: 

 Fitimi i gradës policore “Komisar” është bërë në përputhje me legjislacionin rregullator 

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

vite në strukturat e Policisë së Shtetit.  

 

Gjatë kohës që subjekti i vlerësimit mbante gradën policore “Komisar” ai ka ushtruar detyrat si 

më poshtë:  

 Shef i Sektorit të Teknikës, Intendencës, Armatimit, Administrimit të Pasurisë, në 

Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë (Urdhëri nr.970, datë 11.07.2003 të Ministrit të Rendit 

Publik). 

 Shefit të Sektorit Planifikimit, Drejtimit e Zbatimit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë 

(Urdhëri nr.825/3, datë 05.10.2004 i Ministrit të Rendit Publik). 

 Në vitin 2007 Shef Sektori si dhe specialist në Sektorin e Kordinimit të Projekteve në 

Drejtorinë e Standarteve Profesionale, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë (Urdhëri 

nr.1360, datë 06.09.2007 i Ministrit të Rendit Publik). 

 Në vitin 2008, është transferuar dhe emëruar në detyrën e Drejtorit të Qendrës së Furnizimit 

Materialo Teknik - Tiranë (Urdhëri nr.104, datë 18.01.2008 të Ministrit të Rendit Publik, 

Komisar Janaq Xhelili). 

 

 Fitimi i Gradës “Kryekomisar”. 

Nga aktet e administruara nga Komisioni konstatohet se: 

Nga Komisioni Kalimtar për Kalimin në Sistemin e ri të Gradave me vendimin nr.7 datë 

13.06.2008, është propozuar dhënia e gradës “Kryekomisar” punonjësit Janaq Filip Xhelili (deri 

tani me gradë “Komisar”) duke u shprehur ndër të tjera se grada aktuale policore ajo “Komisar” 

i është dhënë më 01.05.2003, kjo për efekt të kalimit në sistemin e ri të gradave, deri më datë 

31.03.2008 dhe punonjësi i policisë kishte 13 vjet dhe 5 muaj vletërsi shërbimi/pune. Funksioni 

korespondues përmban gradën policore “Kryekomisar”. Plotëson 2/3 e vjetërsisë së shërbimit për 

dhënien e gradës së re policore “Kryekomisar” dhe afati i qëndrimit në gradën policore 

“Kryekomisar”, nga data 01.04.2008. 
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Me Urdhërin nr.7/1, datë 13.06.2008, të Drejtorit të Përgjthshëm të Policisë së Shtetit, punonjësit 

të policisë Janaq Filip Xhelili (deri tani me gradë “Komisar”) i jepet grada “Kryekomisar”. Baza 

ligjore ku mbështetet ky akt: neni 20, pika 2, nenit 42 pika 2, gërma “b”, neneve 126 dhe 127 të 

Ligjit nr.9749 datë 04.06.2007 “Për Policinë e Shtetit”;54 Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.803 

datë 21.11.2007 “Për përcaktimin e funksioneve korresponduese për gradat në Policinë e Shtetit 

dhe ekuaivalentimi i tyre”, Urdhëri i Ministrit të Brendshëm nr.25, datë 15.01.2008 “Për 

organizimin, funksionimin dhe procedurat e punës të komisioneve kalimtare”, si dhe propozimi i 

Komisionit Kalimtar për Kalimin në Sistemin e ri të Gradave të Drejtorisë së Përgjithshme të 

Policisë.  

 Në analizë të sa më sipër: 

Sipas Ligjit nr.9749 datë 04.06.2007 “Për Policinë e Shtetit” punonjësi merr gradën që i 

korespondon për funksionin që kryen, vetëm nëse ka minimalisht 2/3 e vjetërsisë së shërbimit, 

llogaritur sipas afateve të përcaktuara në nenin 41 pika 4 gërma “a” të këtij ligji. 

Në vjetësinë e shërbimit sipas ligjit të mësipërm, për efekt të marrjes së gradës në çastin e kalimit, 

punonjësit të policisë i llogariten, koha e punës në strukturat e Policisë, koha e punës me statusin 

si punonjës në strukturat e Policisë së Shtetit, koha e punës në strukturat e Ministrisë së Punëve të 

Brendshme ose të Ministrisë së Rendit Publik, si punonjës me status policor; 

Sipas nenit 41 pika 4 gërma “a” të Ligjit nr.9749 datë 04.06.2007 “Për Policinë e Shtetit” 

punonjësit të policisë i lind e drejta të marrë gradën “Kryekomisar” pas plotësimkit të kohës së 

qëndrimit prej 3 vjetësh në gradën policore “Komisar”. 

Në VKM nr.803 datë 21.11.2007 përcaktohen funksionet korresponduese për gradat në Policinë e 

Shtetit dhe ekuaivalentimi i tyre. Në kohën e marrjes së gradës “Kryekomisar” subjekti i vlerësimit 

ka patur mbi 13 vjet vletërsi shërbimi/pune në Policinë e Shtetit dhe sipas urdhërit nr.104, datë 

18.01.2008 të Ministrit të Rendit Publik, ishte transferuar dhe të emëruar në detyrën e Drejtorit në 

Qendrën e Furnizimit Materialo Teknik - Tiranë. 

 Për sa më sipër Komisioni arrin në konkluzionin se: 

 Fitimi i gradës “Kryekomisar” është bërë në përputhje me legjislacionin rregullator të 

kohës, ligjeve dhe akte nënligjore në fuqi dhe funksionit që kryente subjekti në strukturat 

e Policisë së Shtetit si dhe vjetësisë së shërbimit/punës dhe përkatësisht: 

 

 Fitimi i gradës “Drejtues”. 

Nga aktet e administruara konstatohet se: 

                                                           
54 Neni 20. Drejtori i Përgjithshëm i Policisë është autoriteti më i lartë administrativ, teknik dhe operacional i Policisë. 

Neni 41. ngritja nga grada “Komisar në K/Komisar” bëhët pas kalimit të kohës së qëndrimit në gradë 3 vjet. 
Neni 42. Ngritja në grada nga Kryeinspektor dhe të gjitha gradat e nivelit të parë dhe të mesëm drejtues bëhen me urdhër të Drejtorit të 

Pergjithshëm të Pol.Shtetit. 

Neni 126 parashikon kalimin në sistemin e ri të gradave dhe neni 127 parashikon trajtimin e personelit. 
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Me urdhërin nr.4/1, datë 04.03.2009 të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, “për 

ngritjen në gradë, transferimin dhe caktimin në detyrë të punonjësit të policisë” është 

urdhëruar që: 

- K/Komisar Janaq Xhelili me detyrë Shef Qendre, në Qendrën e Furnizimit Materialo Teknike 

Tiranë, i shpallur fitues në konkursin për gradën “Drejtues”, përfunduar trajnimin në 

Akademinë Ndërkombëtare të Forcave të Zbatimit të Ligjit “Internacional Low 

Enforcement” Akademy Roswell, New Mexico, SHBA”në vitin 2002, trajnim i 

barasvlefshëm/ekuivalent me shkollimin për nivelin e Mesëm Drejtues, i  jepet grada policore 

“Drejtues”.   

- Drejtues Janaq Filip Xhelili të tansferohet dhe caktohet në detyrën e Shefit të Sektorit në 

Sektorin e Monitorimit dhe Raportimit, në Drejtorinë Ekonomike, në Departamentin për 

Shërbimet Mbështetëse, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë. 

Baza ligjore mbi të cilin është mbështetuar ky akt administrativ: 

- neni 42 pika 1 dhe pika 2, shkronja “b” e Ligjit nr.9749 datë 04.06.2007 “Për policinë e 

Shtetit”, 

- neni 50 pika 3 shkronja “a”, neni 62 pika 2 shkronja “c” të Rregullores së Personelit, 

- shkresa nr.1/2705 datë 30.12.2008 “Për shpalljen e rezultateve përfundimtare të testimit për 

ngritjen në gradë” të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë,  

- vendimi nr.1/10 datë 15.01.2009 i Komisionit të Posacëm për Ekuivalentimin e Trajnimeve 

të kryera jashtë shtetit”. 

- Shpalljes fitues në konkursin për gradën “Drejtues”, 

- Si dhe përfundimin e trajnimin në Akademinë Ndërkombëtare të Forcave të Zbatimit të Ligjit 

“Internacional Low Enforcement Akademy Roswell, Neë Mexico, SHBA”në vitin 2002, 

trajnim i barasvlefshëm/ekuivalent me shkollimin për nivelin e Mesëm Drejtues, i  jepet grada 

policore “Drejtues”.   

 

Sipas vendimit nr.1/10 datë 15.01.2009 “Për vlerësimin e Trajnimeve të Kryera jashtë shtetit”, 

Komisioni i Posaçëm për Ekuivalentimin e Trajnimeve të Kryera Jashtë Shtetit, në zbatim të Ligjit 

nr.9749 datë 04.06.2007 “Për Policinë e Shtetit”, në zbatim të Urdhërit të Drejtorit të Përgjithshëm 

të Policisë nr.1/476, datë 21.11.2008 “Për ngritjen e Komisionit të Posaçëm për Ekuivalentimin e 

Trajnimeve të Kryera Jashtë Shtetit”, me qëllim ekuivalentimin e trajnimeve të kryera jashtë shtetit 

nga punonjësit e Policisë së Shtetit me sistemin e trajnimit policor të përcaktuar në Ligjin nr.9749 

datë 04.06.2007 “Për Policinë e Shtetit”, mbledhur në datat 25.11.2008 dhe 15.01.2009 dhe pasi 

ka shqyrtuar dokumentacionin e vënë në dispozicion të tij, referuar pikës 1, gërmës “b” të 

Udhëzimit të Ministrit të Brendshëm nr.1339 datë 19.11.2008 “Për njohjen dhe ekuivalentimin e 

trajnimeve të kryera jashtë shtetit për punonjësit e shtetit”, ka vendosur: 

- Të njohë si të barazvlefshmëm/ekuivalent me shkollimin për nivelin e parë të drejtimit që 

zhvillohet në Policinë e Shtetit Shqiptar, shkollimin e plotë që është kryer deri më Dhjetor 

2008 nga punonjësit e policisë: 

…… 

Në Akademinë Ndërkombëtare të Forcave të Zbatimit të Ligjit e Shteteve të Bashkuara të 

Amerikës, në Budapest-Hungari (International Low Enforcement Academy, ILEA – 
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Budapest, Hungary), të cilët në bazë të urdhërit të Ministrit të Brendshëm/ Rendit Publik, 

referuar marrëveshjes dypalëshe të Ministrisë së Brendshme/Rendit të Republikës së 

Shqipërisë dhe Ambasadës së SHBA në Tiranë, janë çertifikuar atje (tetë javë).  

 

 Baza ligjore e zbatueshme për rastin: 

 Në neni 42 i Ligjit nr.9749 datë 04.06.2007 “Për policinë e Shtetit”, Fitimi i Gradës, parashikohet se: 

1. a) ngritja në gradë e punonjësit të Policisë nënkupton ngritjen e tij në detyrë, sipas tabelës së 

funksioneve korresponduese për çdo gradë, sipas nenit 39 të këtij ligji. Ngritjet në gradë bëhen vetëm 

për të plotësuar vendet e lira për çdo gradë. Në urdhërin për ngritje në gradë, autoriteti përgjegjës 

përcakton gjithashtu funksionin përkatës të punonjësit të Policisë.  

b) Punonjësit e policisë mund të ngrihen në gradë vetëm pasi të kenë përfunduar me sukses kursin e 

trajnimit përkatës për atë gradë.  

c) Punonjësit e policisë zgjidhen për të ndjekur kursin e trajnimit, duke u bazuar në listën emërore të 

së drejtës për gradë, të hartuar pas procesit konkurues.  

ç) Pas përfundimit me sukses të trajnimit, përzgjedhja për ngritje në gradë bëhet sipas listës emërore 

të së drejtës për gradë, të përcaktuar në pikën 1 shkronja “c” të këtij neni. 

2. Ngritja në gradën e “Kryeinspektorit” dhe të gjitha gradat e Nivelit të parë dhe të Mesëm Drejtues 

bëhen me urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, sipas kritereve të përcaktuara në 

nenin 41 të këtij ligji. 

 Në nenin 41, pika “1” parashikohet se ngritjet në gradë nga “Inspektor” deri në “Drejtues i parë” bëhen 

nëpërmjet pjesëmarrjes në një proces vlerësimi konkurues, që përfshin raportet e vlerësimit të punës 

dhe të një provimi, i cili teston aftësitë e aplikantëve për të marrë gradën pasardhëse. 

 Në pikën “5” të këtij neni gërma “a” parashikohet se punonjësit të Policisë i lind e drejta të aplikojë për 

të konkuruar në procesin e përzgjedhjes, pas plotësimit të kohës së qëndrimit në gradë, sipas afateve të 

parashikuara në këtë pikë. Koha e qëndrimit nga grada “Kryekomisar” në gradën “Drejtues” duhet të 

jetë 3 (tre) vjet.  

 Gjithashtu në nenin 50 pikën 3 të Rregullores së Personelit, kapitulli “Kriteret e përgjithshme për 

ngritje në gradë”, parashikohet se për rastin e nivelit të mesëm drejtues, duhet të përmbushen kriteret 

për ngritjen në gradë të cilat janë: 

i) të ketë vjetërsi shërbimi jo më pak se 3 vjet në gradën “Kryekomisar”. 

ii) të përmbushë kriteret për pozicionin e punës; 

iii) të shpallet fitues në ushtrimet vlerësuese dhe intervistën me nivelin drejtues; 

iv) të përfundojë shkollimin përkatës për gradë; 

 

Në analizë të dispozitave ligjore për rastin e fitimit të gradës policore “Drejtues”, subjekti i 

vlerësimit gradën policore “Drejtues” e ka përfituar me Urdhërin datë 04.03.2009 të Drejtorit të 

Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, “për ngritjen në gradë, transferimin dhe caktimin në detyrë të 

punonjësit të policisë”. 

Nga urdhëri i mësipërm rezulton se subjekti i vlerësimit përmbush kriteret për pozicionin e punës, 

është shpallur fitues në ushtrimet vlerësuese dhe intervistën me nivelin drejtues si dhe ka 

përfunduar shkollimin përkatës për gradë duke përfunduar trajnimin në Akademinë 
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Ndërkombëtare të Forcave të Zbatimit të Ligjit “Internacional Low Enforcement Akademy 

Roswell, New Mexico, SHBA” në vitin 2002, trajnim i barasvlefshëm/ekuivalent me shkollimin për 

nivelin e Mesëm Drejtues;  

Por përveç përmbushjes së kritereve për pozicionin e punës, shpalljen fitues në ushtrimet 

vlerësuese dhe intervistën me nivelin drejtues si dhe përfundimit të shkollimit përkatës për gradën 

“Drejtues”, një nga kriteret kryesore të përftimit të gradës “Drejtues” është dhe koha e qëndrimit 

në gradën e mëparshme “Kryekomisar” e cila është parashikuar të jetë 3 (tre) vjet. 

Në rastin konkret nga koha e marrjes së gradës policore “Kryekomisar” në atë “Drejtues” nuk kanë 

kaluar 3 (tre) vjet. 

Në lidhje me procesin e fitimit të gradës “Drejtues” Komisioni arriti në konkluzionin se:  

 Subjekti i vlerësimit përmbush kriteret për pozicionin e punës,  

 është shpallur fitues në ushtrimet vlerësuese dhe intervistën me nivelin drejtues, 

 ka përfunduar shkollimin përkatës për gradën “Drejtues”,  

 por nuk ka përmbushur një nga kriteret kryesore të përftimit të gradës “Drejtues” atë 

të kohës së qëndrimit në gradën e mëparshme “Kryekomisar” e cila është parashikuar 

të jetë 3 (tre) vjet në përputhje me përcaktimet ligjore të nenit 41, pika 5, gërma (iv), e 

Ligjit Nr. 9749 datë 04.06.2007 “Për Policinë e Shtetit” si dhe nenit 50 pika 3 të 

Rregullores së Personelit të Policisë së Shtetit. 

 

Për gjetjet e mësipërme të Komisionit, subjekti i vlerësimit, ka dhënë sqarimin e tij, nëpërmjet 

prapësimeve të datës 12.02.2021 dhe gjatë seancës dëgjimore duke u shprehur ndër të tjera se: 

“Gjatë karrierës time në Policinë e Shtetit kam plotësuar mbi 23 vite pune në strukturat e Policisë 

së Shtetit, kryesisht ne funksione të nivelit te mesëm drejtues, të cilat e tejkalojnë afatin e sistemit 

të ngritjes në gradë nga “Inspektor” deri në gradën “Drejtues” . Në momentin kur ka hyrë në fuqi 

VKM nr.803, datë 21.11.2007 “Për përcaktimin e funksioneve korresponduese për gradat ne 

Policinë e Shtetit dhe ekuivalentimi i tyre”, botuar në Fletore Zyrtare nr.167, datë 11 dhjetor 2007, 

kam patur detyrën e Shefit të Sektorit në Drejtorinë e Përgjithshme te Policisë se Shtetit (15 Korrik 

2003 - 23 Janar 2008), që sipas tabelës së ekuivalentimit dhe funksioneve koresponduese për çdo 

gradë, korrespondonte me gradën “Drejtues”. Transferimi (pa kërkesën time) në detyrën e Shefit 

të Qendrës së Furnizimit Materialo Teknik funksion i cili korrespondonte me gradën 

“Kryekomisar”, më penalizoi në fitimin e gradës. Fitimi i gradës është bërë në përputhje me të 

gjitha procedurat e përcaktuara ne ligj. Grada me është dhënë në momentin e emërimit në 

pozicionin e Shefit të Sektorit në DPPSH që për funksionin korrespondon me gradën “Drejtues”.” 

 

 Nga sa më sipër Komisioni, arrin në konkluzionin se: 

Kriteret për marrjen e gradës policore “Drejtues” janë të natyrës kumulative, në kuptimin që 

ato duhet të plotësohen të gjitha njëkohësisht.  

Kjo do të thotë që për marrjen e gradës “Drejtues” duhen të plotësohen njëkohësisht të gjitha 

kriteret si më poshtë: 
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• të ketë vjetërsi shërbimi jo më pak se 3 vjet në gradën “Kryekomisar”. 

• të përmbushë kriteret për pozicionin e punës; 

• të shpallet fitues në ushtrimet vlerësuese dhe intervistën me nivelin drejtues; 

• të përfundojë shkollimin përkatës për gradë; 

Përmbushja e kriterit për pozicionin e punës, shpallja fitues në ushtrimet vlerësuese, intervista 

me nivelin drejtues, dhe përfundimi i shkollimit përkatës për gradën “Drejtues”, nuk janë të 

mjaftueshme pa përmbushjen edhe të kriterit të qëndrimit jo më pak se 3(tre) vjet në gradën e 

mëparshme “Kryekomisar”, kjo në përputhje me përcaktimet ligjore të nenit 41, pika 5, gërma 

(iv), e Ligjit nr.9749 datë 04.06.2007 “Për Policinë e Shtetit” si dhe nenit 50 pika 3 të 

Rregullores së Personelit të Policisë së Shtetit. 

Gjithashtu, theksojmë se VKM nr.803, datë 21.11.2007 “Për përcaktimin e funksioneve 

korresponduese për gradat në Policinë e Shtetit dhe ekuivalentimi i tyre”, në pikën 4 të tij ka 

të përcaktuar se procesi i kalimit në sistemin e ri të gradave, sipas përcaktimeve të bëra në 

nenin 126 të Ligjit nr.9749/2007 “Për Policinë e Shtetit” dhe atyre të përcaktuar në këtë 

vendim bëhet brenda 6 (gjashtë) muajve nga hyrja në fuqi e këtij vendimi. Ky vendim është 

botuar në Fletore Zyrtare nr.167, datë 11 dhjetor 2007 dhe kalimi në këtë sistem gradash 

(sipas kësaj VKM-je) përfundon në Korrik të vitit 2008. 

 

Më tej, në vitin 2013, subjekti i vlerësimit, me Urdhërin nr.3442 datë 26.11.2013 të Drejtorit të 

Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, është liruar nga strukturat e policisë (ku mbante detyrën e Shefit 

të Sektorit në Sektorin e Monitorimit dhe Raportimit, në Drejtorinë Ekonomike, në Departamentin 

për Shërbimet Mbështetëse, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë) për shkurtim të funksionit 

organik dhe është emëruar në strukturat mbështetëse në detyrën e Specialistit të Sektorit të 

Prokurimeve, në Drejtorinë Ekonomike, në Departamentin për Shërbimet Mbështetëse, në 

Drejtorinë e Policisë. 

Po në vitin 2013, me Urdhërin nr.3442/1 datë 02.12.2013 të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë 

së Shtetit, është  revokuar urdhëri i mësipërm  nr.3442 datë 26.11.2013 për lirimin nga  strukturat 

policore dhe emërimin në strukturat e shërbimeve mbështetëse të një punonjësi policie dhe është 

vendosur që Drejtues Janaq Filip Xhelili, (me detyrë Shef Sektori në Sektorin e Monitorimit dhe 

Raportimit, në Drejtorinë Ekonomike, në Departamentin për Shërbimet Mbështetëse, në 

Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë) për shkurtim të funksionit organik, të lirohet nga strukturat 

e policisë dhe të emërohet në strukturat e shërbimeve mbështetëse, në detyrën e Shef Sektori në 

sektorin e Shërbimeve në Drejtorinë Ekonomike, në Departamentin për Shërbimet Mbështetëse, 

në Drejtorinë e Policisë. Ky akt administrativ është mbështetur në nenet 121 dhe 124 të Ligjit 

nr.8445 datë 12.05.1999 “Kodi i procedurave Administrative”, nenin 20 pika 2, nenin 57 pika 2 

shkronja “dh” të Ligjit nr.9749/2007 “Për Policinë e Shtetit”, urdhërin e Ministrit të Punëve të 

Mbrendshme nr.548 datë 09.10.2013 “Për miratimin e strukturës në Drejtorinë e Përgjithshme të 

Policisë së Shtetit” i ndryshuar, dhe kërkesën e punonjësit nr.1133- J datë 26.11.2013. 
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Me Urdhërin nr.824 datë 18.02.2014 të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit “Për 

emërimin në detyrë të një punonjësi të shërbimeve mbështetëse”, subjekti i vlerësimit Janaq Filip 

Xhelili me detyrë Shef Sektori në sektorin e Shërbimeve në Drejtorinë Ekonomike, në 

Departamentin për Shërbimet Mbështetëse, në Drejtorinë e Policisë, për nevoja pune të emërohet 

në detyrën Shef Sektori si dhe specialis logjistike, në Seksionin e Shërbimeve Mbështetëse, në 

Komisariatin Special “RENEA”.  Baza ligjore në cilën është mbështetur ky akt administrativ: neni 

20 pika 2, të Ligjit nr.9749/2007 “Për Policinë e Shtetit”, nenin 30 të Rregullores së Personelit të 

Policisë së Shtetit” me propozimin e Drejtorisë Ekonomike me shkresën nr.844 datë 13.02.2014 

dhe shkresën nr.305/1 datë 05.12.2012 të Drejtorisë Juridike. 

 Në nenin 30 të Rregullores së Personelit të Policisë së Shtetit, është parashikuar procesi i 

përzgjedhjes për pozicionet e shërbimeve mbështetëse. Struktura e Personelit, kur është 

vendi i lirë ndjek procedurat e parashikuara në këtë nen. Në pikën 4 të këtij neni 

parashikohet se struktura qendrore e personelit i paraqet për miratim Drejtorit të 

Përgjithshëm urdhërin e emërimit të Kandidatit të përzgjedhur.  

Në vitin 2016 me Urdhërin nr.1120/3 datë 30.05.2016 të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së 

Shtetit, “Për rikthimin me status policor dhe emërimin në detyrë” punonjësi Janaq Filip Xhelili, 

me detyrë Shef Sektori/Specialist në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse, në Repartin RENEA, 

ish punonjës policie me gradën policore “Drejtues”, liruar nga strukturat e Policisë dhe emëruar 

në strukturat mbështetëse me Urdhër nr.3442/1 datë 02.12.2013, për plotësim të funksioneve të 

lira organike, rikthehet me status policor dhe emërohet në detyrën Shef Sektori/Specialist në 

Sektorin e Menaxhimit dhe Koordinimit të Projekteve, në Drejtorinë Ekonomike, në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Policisë së Shtetit. Me kthimin e statusit policor, subjekti rimer dhe gradën 

policore “Drejtues”. Ky akt administrativ është mbështetur në dispozitat ligjore: nenet 9, 53 dhe 

142, pika 7 e Ligjit nr.108/2014 “Për Policinë e Shtetit”, Neni 83, pika 6 e Rregullores së Policisë 

së Shtetit dhe në Propozimin e Drejtorisë së Përgjithshme për Shërbimet Mbështetëse me shkresë 

nr.2738 datë 25.05.2016.  

Më datën 07.06.2016, punonjësi Janaq Xhelili, deklaron heqjen dorë nga statusi i nëpunësit civil 

(protokolluar nr.899-J datë 07.06.2016) bazuar në nenin 66 të Ligjit 132/2013 “Për nëpunësit 

Civil”55. 

Pas deklarimit të heqjes dorë nga statusi i nëpunësit civil, me Urdhërin nr.1120/4 datë 13.06.2016 

të Drejtorit të Përgjithshme të Policisë së Shtetit (i caktuar në detyrë), “Për lirimin nga strukturat 

e funksioneve ndihmëse të Policisë së Shtetit”punonjësi Janaq Filip Xhelili, me detyrë Shef 

Seksioni/Specialist në Seksionin e Shërbimeve Mbështetëse, në Komisariatin Special “RENEA”, 

lirohet nga detyra “Me kërkesë të tij”. (b/lidhur deklarimi për dorëheqje nr.899-J datë 07.06.2016). 

                                                           
55 Neni 66 

Lirimi nga shërbimi civil (Ndryshuar me Ligjin nr. 178/2014, datë 18.12.2014)  

1. Marrëdhënia në shërbimin civil përfundon nëpërmjet lirimit në këto raste:  

dh) kur nëpunësi jep dorëheqjen nga detyra;  

4. Lirimi deklarohet me vendim të:  

a) njësisë së burimeve njerëzore të institucionit, ku nëpunësi ushtron detyrën;  
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Ky akt administrativ është mbështetur në dispozitat ligjore: nenin 9, pika 1, 2 gërma b, të Ligjit 

Nr.108/2014 “Për policinë e Shtetit” në mbështetje të nënit 64, pikat 1/dh dhe 4/a të nënit 66 të 

Ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësit civil” i ndryshuar, Vendimin nr.124, datë 17.02.2016 “Për 

pezullimin dhe lirimin nga shërbimi civil” si dhe kërkesës për dorëheqje. 

Sipas dispozitës së nenit 64 të Ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësit civil” i ndryshuar nëpunësi mund 

të njoftojë përfundimin e marrëdhënies në shërbimin civil nëpërmjet paraqitjes së dorëheqjes me 

shkrim te njësia e burimeve njerëzore të institucionit, ku ushtron detyrën. Dorëheqja nuk motivohet 

dhe i prodhon efektet 30 ditë nga data e paraqitjes së saj. Në raste të justifikuara, me kërkesë të 

motivuar të nëpunësit dhe me miratimin e njësisë së përcaktuar sipas pikës 1 të këtij neni, 

dorëheqja i prodhon efektet përpara afatit 30-ditor nga njoftimi.   

Në nenin 66 të po këtij ligji, përcaktohen rastet e lirimit nga shërbimi civil. Në rastin konkret 

subjekti ka dhënë dorëheqje nga detyra sipas pikës 1 të nenit 66 gërma “dh”, dhe më tej ka dalë 

udhëri nr.1120/4 datë 13.06.2016 i Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit për  lirimin nga 

detyra Shef Sektori/Specialist në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse, në Repartin RENEA me 

kërkesë të subjektit dhe kërkesën e tij ja ka drejtuar Drejtorisë së Burimeve Njerëzore të 

Institucionit, ku ushtronte detyrën. 

Pas kësaj periudhe subjekti i vlerësimit rikthehet me status policor dhe emërohet në Policinë e 

Shtetit dhe për periudhën Qershor 2016 – Mars 2018 ka punuar pranë D.P.P.Shtetit me detyrë Shef 

i Sektorit të Menaxhimit dhe Koordimit të Projekteve. 

Nga dokumentacionet e dërguara nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit (fotokopje të 

dosjes së personelit) rezulton se për periudhën 01.06.2016 – 12.03.2018 subjekti ka punuar shef 

sektori/specialist Sektori M.K.Proj. DPP (akti nr.1120/3 dt.30.05.2016).  

Në vitin 2018, me Urdhërin nr.518/1 datë 09.03.2018 të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së 

Shtetit, “Për transferimin dhe emërimin në detyrë të një punonjësi policie” Drejtuesi Janaq Filip 

Xhelili, (me detyrë Shef Sektori/Specialist në Sektorin e Menaxhimit dhe Koordinimit të 

Projekteve, në drejtorinë Ekonomike, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit), për 

nevoja pune është transferuar dhe të emëruar në detyrën e Shefit të Sektorit, në Sektorin e 

Investimeve e Menaxhimit të Pronës në Drejtorinë e Mbështetjes Logjistike, në Departamentin për 

Shërbimet Mbështetëse, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit. 

Në vitin 2019 me Urdhërin nr.21/1 datë 10.01.2019 të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së 

Shtetit, “Për transferimin e përkohshëm në detyrë të një punonjësi policie” Drejtues Janaq Filip 

Xhelili, (me detyrë Shef Sektori, në Sektorin e Investimeve e Menaxhimit të Pronës në Drejtorinë 

e Mbështetjes Logjistike, në Departamentin për Shërbimet Mbështetëse, në Drejtonë e 

Përgjithshme të Policisë së Shtetit), për plotësim të funksionit organik, tështë transferuar 

përkohësisht në detyrën Drejtor, në Drejtorinë e Mbështetjes Logjistike në Departamentin për 

Shërbimet Mbështetëse, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit. Koha e qëndrimit në 

këtë detyrë i transferuar është nga data 10.01.2019 – 30.12.2019 gati 1 (një) vit.  
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Më tej me urdhërin nr.21/2 datë 30.12.2019 të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, 

“Për ndërprerjen e transferimin e përkohshëm në detyrë të një punonjësi policie” Drejtues Janaq 

Filip Xhelili, (me detyrë Shef Sektori, në Sektorin e Investimeve e Menaxhimit të Pronës në 

Drejtorinë e Mbështetjes Logjistike, në Departamentin për Shërbimet Mbështetëse, në Drejtonë e 

Përgjithshme të Policisë së Shtetit) është transferuar përkohësisht me urdhër nr.21/1 datë 

10.01.2019 në detyrën Drejtor, në Drejtorinë e Mbështetjes Logjistike në Departamentin për 

Shërbimet Mbështetëse, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, t`i ndërpritet 

transferimi i përkohshëm dhe të kthehet në detyrën e tij funksionale. 

Pas disa ditësh (16 ditë) qëndrimi në detyrën e tij si Shef Sektori, në Sektorin e Investimeve e 

Menaxhimit të Pronës në Drejtorinë e Mbështetjes Logjistike, në Departamentin për Shërbimet 

Mbështetëse, në Drejtonë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, Drejtuesi Janaq Filip Xhelili me 

Urdhërin nr.71/1 datë 17.01.2020 të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, është 

urdhëruar që për plotësim të funksionit organik, të transferohet përkohësisht në detyrën Drejtor, 

në Drejtorinë e Mbështetjes Logjistike në Departamentin për Shërbimet Mbështetëse, në 

Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit. 

Nga përgjigje e Drejtorisë së Përgjithshme e Policisë së Shtetit, Drejtorisë së Burimeve Njerëzore, 

datë 10.12.2020, rezultoi se subjekti i vlerësimit vazhdon të jetë i transferuar në detyrën Drejtor, 

në Drejtorinë e Mbështetjes Logjistike në Departamentin për Shërbimet Mbështetëse, në 

Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, sipas Urdhërit nr.71/1 datë 17.01.2020 të Drejtorit 

të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit nga data 10.01.2019 – dhe deri në përgjigjen e Drejtorisë së 

Përgjithshme të Policisë së Shtetit datë 10.12.2020, për gati 1 (një) vit.  

Baza ligjore e zbatueshme për rastin: 

Në nenin 9 pika 1 dhe 2, shkronjat “b” dhe “ç” ligji nr.108/2014 parashikon:  

1. Drejtori i Policisë së Shtetit është autoriteti më i lartë ekzekutiv, administrativ e operacional i 

policisë dhe përgjigjet drejtpërdrejt para ministrit për realizimin e politikave, performancës dhe 

objektivave të përcaktuar.  

2. Drejtori i Policisë së Shtetit:  

b) menaxhon burimet njerëzore;  

     ç) nxjerr akte administrative të përcaktuara në Rregulloren e Policisë;  

Në nenin 45 pika 1, shkronja “b” dhe neni 2 ligji parashikon qartë rastet kur ndodh transferimi i 

përkohshëm. 

1. Punonjësi i policisë transferohet përkohësisht në një detyrë tjetër:  

b) kur funksioni organik është i paplotësuar;  

    2.Rregullat dhe procedurat e transferimit të përkohshëm përcaktohen në Rregulloren e Policisë;  

Në rregulloren e Policisë së Shtetit është parashikuar: 

 Në neni 179, parashikohen rregullat e përgjithshme për transferimin e punonjësit të policisë 

1. Punonjësi i policisë mund të transferohet dhe të caktohet në detyrë, kudo qoftë brenda territorit të vendit, 

sipas rregullave të përcaktuara në këtë rregullore.  
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2. Si rregull, transferimi i punonjësit të policisë bëhet brenda së njëjtës gradë dhe fushe shërbimi, sipas 

kritereve dhe procedurave të përcaktuara në këtë rregullore…. 

7. Kohëzgjatja e transferimit të përkohshëm nuk mund të jetë më shumë së 6 (gjashtë) muaj, brenda 2 (dy) 

viteve të fundit.  

 Në neni 181, parashikohen rastet e transferimit të përkohshëm: 

1. Punonjësi i policisë transferohet përkohësisht në një detyrë tjetër, për nevoja pune, në rastet e 

mëposhtme:  

1.1. Për zëvendësimin e një punonjësi të policisë,  

1.2. Për plotësim të funksionit organik,  

2. Kohëzgjatja e transferimit të përkohshëm, nuk mund të jetë më shumë se 6 muaj.  

3. Gjatë kohës që punonjësi i policisë është i transferuar përkohësisht, atij nuk i zihet vendi i punës dhe 

trajtimi financiar bëhet nga struktura përkatëse, ku ai është i emëruar.  

4.Transferimi i përkohshëm bëhet sipas procedurave të përcaktuara në nenin 179 dhe nenin 181, të kësaj 

rregulloreje.  

 Nga sa më sipër vërehet se: 

Për subjektin e vlerësimit ka dy urdhëra transferimi të përkohëshëm për detyrën Drejtor, në 

Drejtorinë e Mbështetjes Logjistike në Departamentin për Shërbimet Mbështetëse, në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Policisë së Shtetit. Në asnjërin nga aktet e mësipërme nuk ka të përcaktuar një afat 

qëndrimi në detyrën e transferuar. 

 

Urdhëri i parë i transferimit mban datën 10.01.2019 dhe subjekti ka vazhduar në detyrën e 

Drejtorit, në Drejtorinë e Mbështetjes Logjistike në Departamentin për Shërbimet Mbështetëse, në 

Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit i transferuar deri në daljen e urdhërit të Drejtorisë 

së Përgjithshme të datës 30.12.2019 për ndërpreje të transferimit të përkohshëm dhe kthimin në 

detyrën e tij funksionale.  

Kjo periudhë kohe qëndrimi në detyrën Drejtor, në Drejtorinë e Mbështetjes Logjistike në 

Departamentin për Shërbimet Mbështetëse, në D.P.P.Sh. ka zgjatur nga data 10.01.2019 deri në 

datën 30.12.2019 (gati 1 vit). 

Me ndërprerjen  e transferimit subjekti i vlerësimit është kthyer në detyrën e tij funksionale të 

Shefit të Sektorit, në Sektorin e Investimeve e Menaxhimit të Pronës në Drejtorinë e Mbështetjes 

Logjistike, në Departamentin për Shërbimet Mbështetëse, në D.P.P.Sh. 

Në datën 17.01.2020 me urdhër të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, është urdhëruar 

që për plotësim të funksionit organik, të transferohet përkohësisht në detyrën Drejtor, në Drejtorinë 

e Mbështetjes Logjistike në Departamentin për Shërbimet Mbështetëse, në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Policisë së Shtetit.  
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Pas verifikimit nga Komisioni datë (10.12.2020) rezultoi se subjekti i vlerësimit vazhdon të 

ushtrojë detyrën sipas urdhërit të Drejtorisë së Përgjithshme të datës 17.01.2020. 

 Nga sa më sipër Komisioni në analizë të dispozitave ligjore të Ligjit nr.108/2014 “Për 

Policinë e Shtetit”, Rregullores e Policisë së Shtetit, akteve të depozituara pranë 

Komisionit si dhe shpjegimeve të subjektit gjatë procesit të hetimit, rezulton se: 

  Për subjektin e vlerësimit Janaq Xhelili, për rastet e transferimit të përkohshëm në 

detyrën Drejtor, në Drejtorinë e Mbështetjes Logjistike në Departamentin për Shërbimet 

Mbështetëse, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, nuk janë respektuar 

dispozitat e parashikuara në nenin 179 pika 7 ku parashikohet se kohëzgjatja e 

transferimit të përkohshëm nuk mund të jetë më shumë së 6 (gjashtë) muaj brenda 2 (dy) 

viteve të fundit, dhe nenit 181 pika 2 ku kohëzgjatja e transferimit të përkohshëm sipas 

kësaj dispozite, nuk mund të jetë më shumë se 6 muaj.  

 

Në lidhje me këtë konstatim të Komisionit, subjekti i vlerësimit ka dhënë shpjegimin se transferimi 

përkohësisht në funksionin Drejtor, në Drejtorinë e Mbështetjes Logjistike, është bërë për ti 

shërbyer punës për shkak të mbetjes vakant të funksionit organik dhe se transferimi nuk është bërë 

me kërkesën e tij.   

 

Vlerësimet e punës   

Nga aktet e depozituara pranë Komisionit nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, 

rezulton se gjatë viteve 2014 – 2018 rezulton se subjekti i vlerësimi është vlerësuar nga 

punëdhënësit për rezultate individuale të punës me vlerësimin “shumë mirë”: 

Institucioni i Avokatit të Popullit, nuk konfirmon të ketë pasur ankesa të trajtuara apo hetime 

administrative të nisura kryesisht për subjektin Janaq Xhelili. 

Pranë Komisionit, nuk kanë ardhur denoncime nga publiku për subjektin për sjellje joprofesionale 

dhe joetike, gjatë ushtrimit të detyrës si punonjës në Policinë e Shtetit, sipas parashikimit ligjor të 

Ligjit nr.12/2018 (i ndryshuar). 

Vlerësimi nga Trupa e Vlerësimit i dokumenteve të përgatitura nga subjekti i vlerësimit:  

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

dokumente zyrtare të përgatitura në ushtrim të detyrave funksionale si punonjës në Policinë e 

Shtetit56.  

                                                           
56 -Shkresa nr.prot 1876/2 me lëndë “dërgohen propozime për rishikimin e strukturës organike të Drejtorisë së Mbështetjes Logjistike”.  

-Urdhër nr.3 datë 22.01.2019 i Drejtorit të Departamentit për Shërbimet Mbështetëse “për ngritjen e grupit të punës për përmirësimin e disa 

elementëve të objekteve të uniformës, në vijim të ripunimit të urdhërit të Ministrit të Brendshëm nr.548 datë 5.10.2016”, “Për miratimin e 

ndryshimeve të disa elementëve të uniformës së Policisë së Shtetit” dhe përgatitjen e specifikimeve teknike të objekteve të uniformës, të përbërë 

nga: Drejtues Janaq Xhelili, Drejtor i Mbështetjes Logjistike, - Kryetar i grupit. 

-Analiza e Drejtorisë së Mbështetjes Logjistike viti 2018 nga Drejtori i Mbështetjes logjistike i caktuar në detyrë Drejtues Janaq Xhelili. 

-Shkresa e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit datë 14.09.2018 “Mbi pjesëmarrjen e Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit në 

project propozimin “Mobility on the Ionian Coast” – COMOBILION në kuadër të thittjes së 3-të Strategjike të Programit CP INTERREG IPA CBC 
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 Nga analiza e dokumenteve të përgatitura nga subjekti i vlerësimit Trupa e Vlerësimit arrin 

në konkluzionin se: 

 Ky dokumentacioni ka të bëjë me veprimtarinë e Subjekti të vlerësimit në ushtrimin e 

detyrave funksionale të tij në Policinë e Shtetit. 

 

Respektimit i rregullave të etikës: 

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

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

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

e detyrave; komunikimin efektiv, qëndrimin konstruktiv, dhe paanshmërinë; 

 punon në grup, ndërton marrëdhënie të mira dhe korrekte me kolegët dhe qytetarët; 

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

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

 

Ecuria disiplinore  

Nga verifikimet e Trupës së Vlerësimit, rezultoi se në dosjen e personelit ka shënimin që në datën 

11.09.1992 nga Drejtori i Drejtorisë Ekonomike, ka marrë masën disiplinore “vërejtje shkarkim 

nga detyra” me motivacionin “për mungesë në administrimin e AlbaPolit”, por në dosjen e 

personelit ky akt nuk ndodhet. 

 Në lidhje më këtë masë disiplinore subjekti në prapësimet e tij ka shpjeguar se nuk është në dijeni 

të kësaj mase, nuk i kujtohej. Në atë periudhe ai ka qenë në detyrën e Përgjegjësit të Sektorit dhe 

Shefit të Veshmbathjes për Ministrinë e Rendit dhe se gazeta ka patur redaksinë e vet e cila 

administronte, prodhonte dhe shpërndante gazetën në të gjithë teritorin e Shqipërisë. Kohëzgjatja 

e funksionimit të saj ka qenë shumë e shkurtër. 

 

Kualifikimet dhe trajnimet  

Nga aktet e sjella nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit rezulton se subjekti është 

pajisur me çertifikata për kryerje kursesh, shkollime dhe trajnime brenda dhe jashtë vendit57.  

                                                           
Greqi- Shqipëria 2014-2010, Aksi Prioritari i “Promovimit të mjedisit & transportit të qëndrueshëm dhe infrastrukturës publike” – drejtuar ndër të 

tjera dhe Shefit të Sektorit të Investimeve dhe Projekteve me Financim të Huaj, Drejtues Janaq Xhelili. 

-Memo e pregatitur nga Drejtori i Mbështetjes Logjistikës (i caktuar në detyrë) Drejtues Zenel Hyka (në mungesë dhe autorizim) Shef i Sektorit të 

Investimeve dhe Projekteve me Financim të Huaj Drejtues Janaq Xhelili. 

-Urdhër nr.1403 datë 29.12.2017 i Ministrit të Brendshëm, “Për ngritjen e grupit të punës për studimin, vlerësimin dhe hartimin e detyrave të 

projektimit për riskontruksionin e godinave në administrim të Drejtorive Vendore të Policisë, Drejtorive Vendore për Kufirin dhe Migracionin, 

Komisariateve, Pikave kufitare dhe Stacioneve të Policisë,” ku kryetar i këtij grupi pune është dhe Janaq Xhelili, Shef i Sektorit të Menaxhimit të 

Koordinimit të Projekteve. 

-Broshura e aktiviteteve të Drejtorisë Ekonomike në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit për vitin 2016. 

  
57 Çertifikatë, i jepet Janaq Xhelilit nga Akademia e Shkencave, INIMA- Insituti i Informatikes dhe Matematikes së Aplikuar duke ndjekur 

Kursin WORDPREFECT 5.1 nga Drejtori i INIMES Gudar Beqiraj në Tiranë, datë 30.07.1993. 

- Çertifikatë, i jepet N/Kolonel JANAQ XHELILIT nga Shefi i Misionit MAPE, Colonel Claude MENDOUSSE dhe Elementi Policor 

Këshillues Shumëkombësh duke kryer Kursin në Menaxhimin e Projekteve për Drejtuesit e Lartë të Policisë nga dt.20-22 Nëntor 2000 në 

Shqipëri. 

- Shtetet e Bashkuara, Departamenti i Drejtësisë ICITAP, Programi Ndërkombëtar i Asistencës për Trajnimin e Hetimeve Kriminale. 

N/Kolonel Janaq Xhelilit i jepet çertifikata për përfundimin me sukses të trajnimit në Kursin e Menaxhimit të Nivelit të Lartë. 
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Në lidhje me këtë Komisoni arrin në konluzionin se:  

 Trajnimet dhe pajisja me çertifikata trajnimi është kryer gjatë ushtrimit të detyrës së tij si 

punonjës i Policisë së Shtetit dhe se ato janë të lidhura me objektin e ushtrimit të 

funksioneve të tij në detyra të ndryshme ku ka punuar. 

 Kualifikimet e kryera kanë patur lidhje me funksionin që ka kryer në vite subjekti në 

strukturat mbështetëse të Policisë së Shtetit. 

 

Në përfundim të hetimit të kryer:  

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

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

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

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

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

në Policinë e Shtetit, arrin në konkluzionin se, 

Subjektin e vlerësimit Janaq Xhelili,  

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

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

c) ka respektuar liritë dhe të drejtat e njeriut;  

d) është i frytshëm dhe efektiv në masë të pranueshme; 

 

Konkluzione përfundimtare: 

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

provat e administruara gjatë procesit të vlerësimit, relacionin e relatorit të çështjes, shpjegimet me 

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

e subjektit të vlerësimit në seancën dëgjimore publike të datës 18.02.2021, arrin në kokluzionin se 

subjekti i vlerësimit, Janaq Filip Xhelili, në përputhje me nenin 60 të ligjit 12/2018, i ndryshuar, ka 

plotësuar së bashku kushtet e mëposhtme:  

- Konstatohet nivel i besueshëm në vlerësimin e pasurisë;  

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

- Konstatohet nivel i lartë në vlerësimin e aftësive profesionale; 

Bazuar në pikën 7 dhe 8 të nenit 56, të Ligjit nr.12/2018, të ndryshuar, pasi u mbodh në dhomë 

këshillimi, në mbështetje të shkronjës “a”, të nenit 59, si dhe nenit 60, të Ligjit nr.12/2018 “Për 

vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe 

Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme”, të ndryshuar, me 

shumicë votash,  

V E N D O S I: 

                                                           
- United States Departament of State, Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, Certifies that: Janaq Filip Xhelili 

Has satisfactorily completed the Advanced Management Course 140 hours at the International Law Enforcement Akademy – Rosëell. 

November 21, 2002. 

- International Law Enforcement Academy Budapest, Hungary. Present this certifikcate to Janaq in recognition of having successfully 

completed the program of the International Law Enforcement Akademy. Session N0 22. 
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1- Konfirmimin në detyrë të subjektit të vlerësimit Janaq Filip Xhelili, me gradë “Drejtues” 

në detyrën Drejtor në Drejtorinë e Mbështetjes Logjistike, në Departamentin për Shërbimet 

Mbështetëse në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.  

2- Vendimi i aryetuar me shkrim u njoftohet subjektit të vlerësimit dhe Drejtorisë së 

Përgjithshme të Policisë së Shtetit, brenda 15 ditëve nga dita e nesërme e shpalljes së 

vendimit.  

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

me pikën 8, të nenit 56, të Ligjit nr.12/2018, të ndryshuar.  

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

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.  

 

Ky vendim u shpall sot datë 23.02.2021, në Tiranë. 

 

 

KRYESUES 

LEDIAN RUSTA 

 

 

                              RELATOR     ANËTAR 

                        LULJETA QOKU                SONILA KADAREJA 

            (Kundër) 
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MENDIM PAKICE 

 

Unë, anëtare e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, Sonila Kadareja, anëtare e trupës së vlerësimit, 

që ka kryer procesin e vlerësimit të subjektit të vlerësimit, ZJanaq Filip Xhelili, kam votuar kundër 

vendimit për konfirmimin në detyrë të këtij subjekti, duke parashtruar arsyetimin tim, lidhur me 

disa nga problematikat e rezultuara kryesisht për kriterin e pasurisë, të cilat i kam konsideruar të 

mjaftueshme për të argumentuar votën time kundër, si vijon: 

Konkretisht kam ndarë mendim ndryshe në lidhje me pasurinë e deklaruar nga subjekti në 

deklaratën Vetting 2018 me përshkrimin: 

 

 Pasuri e paluajtëshme: Kontratë porosie për blerje apartamenti me sipërfaqe 87.44m2, me 

shoqërinë *** “Construction” me NUIS(Nipt) ***, leje ndërtimi Nr.***, datë 28.06.2006, 

Komuna Farkë. Në vlerën 48.092 (dyzet e tetë mijë e nëntëdhjetë e dy) Euro. Subjekti gëzon 

32 % të pasurisë. 

Burimi i krijimit: Të ardhura të krijuara nga shitja e apartamentit në Malin e Robit Kavajë, 

27.10.2008 në vlerën 15.000 (pesëmbëdhjetë mijë) Euro.  

 

 Faktet nga hetimi i Komisionit : 

 

Komisioni ka administruar : 

 Kontratë e porosisë nr.*** Rep., nr.*** Kol., datë 17.11.2010 me palë Shoqëria “*** 

Construction”shpk (sipërmarrëse) dhe palës porositëse Janaq Xhelili për ndërtimin e një 

apartamenti ndodhur në Komunën Farkë, kundrejt çmimit 48.092 (dyzet e tetë mijë e 

nëntëdhjetë e dy) Euro (550 Euro/m2). Në kontratë parashikohet se pagesa do të bëhet në këste 

të ndara sipas një grafiku të miratuar nga të dy palët. Porositësi do të fitojë pronësinë pas pagimit 

të këstit të fundit të çmimit të ndërtimit. 

 Në lidhje me burimin e krijimit të këtij aseti subjekti ka deklaruar se burim financiar deri në 

këtë moment pagimi të shumës 15.000 (pesëmbëdhjetë mijë) Euro, kanë shërbyer të ardhurat e 

krijuara nga shitja e apartamentit në Malin e Robit Kavajë, në vlerën 15.000 (pesëmbëdhjetë 

mijë) Euro58 (Kontrata e shitblerjes nr.*** rep., nr.*** Kol., datë 27.10.2008 me palë shitëse 

A. Xhelili dhe Janaq Xhelili dhe palë blerëse A.Ç dhe Q.Ç., të pasurisë nr.***/***+1-13 në 

Golem kundrejt çmimit 2.476.600 (dy milion e katërqind e shtatëdhjetë e gjashtëmijë e 

gjashtëqind) lek. Këto deklarime janë faktuar me: 

- Tërheqjen në bankë ProCredit të subjektit Janaq Xhelili në datë 14.8.2008 të shumës së 

kredituar në llogarinë e tij në vlerën 14.700 dollarë nga shtetasi A.C më shënimin “ për blerje 

apartamenti”.  

- Në datë 27.10.2008 ka rezultuar kontratë e lidhur midis këtyre palëve pranë noterit S.S. për 

këtë apartament në vlerën 2,476,600 (dy milion e katërqind e shtatëdhjet e gjashtëmijë e 

gjashtëqind) Lekë. Sipas kontratës së shitblerjes datë 27.10.2008, shuma prej 2,476,600 (dy 

milion e katërqind e shtatëdhjet e gjashtëmijë e gjashtëqind) Lekë është likujduar plotësisht 

në favor të shitësve nga blerësit A.Ç. dhe Q.Ç., jashtë zyrës së noterit. 

 Në lidhje me pagesat e kryera dhe mënyrën e kryerjes së pagesave deri në këto momente 

deklarimi për këtë aset, subjekti i vlerësimit ka shpjeguar se ka paguar me këste shumën deri 

në 15.000(pesëmbëdhjetë mijë) euro nga momenti i lidhjes së kontratës e në vazhdim dhe ka 

paraqitur dokumentacion bashkëlidhur të mandat pagesave, të cilat janë bërë në cash. 

                                                           
58 (ky aset është trajtuar më sipër si pasuri e tjetërsuar). 
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Kontraktori nuk ka plotësuar dokumentacionin për regjistrimin e pronës në ZRPP Tiranë dhe 

aktualisht pallati është i pa hipotekuar, për këtë arsye nuk kam vazhduar pagesën.     

 

Bashkëlidhur fotokopje të Mandat Pagesave: 

- Mandat pagesë nr.6 datë 17.11.2010    shuma e paguar 5.000 (pesë mijë) Euro. 

- Mandat pagesë nr.14 datë 17.12.2010  shuma e paguar 2.000 (dy mijë)      ”” 

- Mandat pagesë nr.32 datë 18.03.2011  shuma e paguar 2.000 (dy mijë)      ”” 

- Mandat pagesë nr.4 datë 17.06.2011    shuma e paguar 1.000 (një mijë)     ”” 

- Mandat pagesë nr.32 datë 10.11.2012  shuma e paguar 1.000 (një mijë)     ”” 

- Mandat pagesë nr.4 datë 10.11.2015    shuma e paguar 2.000 (dy mijë)      ”” 

- Mandat pagesë nr.6 datë 16.11.2016    shuma e paguar 1.000 (një mijë)     ”” 

- Mandat pagesë nr.16 datë 17.11.2017  shuma e paguar 1.000 (një mijë)     ”” 

 

 Subjekti ka dërguar pranë Komisionit një kopje të vërtetimit të lëshuar nga Shoqëria “*** 

Construktion” datë 01.06.2020 në të cilin citohet se : “Sipas kontratës porosisë nr.*** Rep, 

nr.*** Kol., datë 17.11.2010 të lidhur me Shoqërinë *** Construction me NUIS(Nipt) ***, zoti 

Janaq Xhelili është porositësi i një apartamenti me sip.87,44m2 në adresën ***, Komuna Farkë 

me vlerë 48,092 (dyzet e tetë mijë e nëntëdhjetë e dy) Euro. Nga vlera e apartamentit sipas 

kontratës së porosisë prej 48,092 (dyzet e tetë mijë e nëntëdhjetë e dy) Euro, sipas mandat 

arkëtimeve është paguar shuma 15.000 (pesëmbëdhjetë mijë) Euro. Detyrimi i zotit Janaq 

Xhelili për pjesën e pa paguar të vlerës së porositjes së këtij apartamenti, ndaj sipërmarrësit 

është 33,092 (tridhjetë e tre mijë e nëntëdhjetë e dy) Euro”. 

 Nga aktet e depozituara pranë Komisionit rezulton se pas datës 17.11.2017 nuk është kryer 

asnjë pagesë tjetër ndaj palës sipërmarrëse. Në lidhje me këtë fakt, subjekti i verësimit ka 

shpjeguar se: “Nuk kam kryer pagesa nga data 17.11.2017, për shkak se sipërmarrësi nuk po 

regjistronte objektin në hipotekë. Në këto kushte edhe Grafiku i pagesave i hartuar në zbatim të 

nenit 2 “Çmimi” të kontratës së porosisë nuk është zbatuar dhe kam kryer vetëm disa pagesa jo 

të plota. Kjo nuk ka ardhur për shkak të mungesës së aftësive paguese, por si një masë për të 

garantuar objektin e kontratës dhe pjesën e investimit tim për këtë kontratë”. 

 Pas dërgimit të relacionit të Trupës së Vlerësimit, Komisioni i ka drejtuar çështje për sqarim 

lidhur me zbatimin e detyrimeve të parashikuara në kontratën e porosisë ku parashikohet se 

pagesa do të bëhet në këste të ndara sipas një grafiku të miratuar nga të dy palët, faktin e 

mungesës së këtij grafiku (dokumentin që duhej të ishte shoqëruar në kontratën e porosisë) vlera 

e kësteve, koha e pagimit/shlyerjes së tyre dhe afati i përfundimit  të pagesës së këstit të fundit 

ndaj Shoqërisë “*** Construction”, koha e përfundimit dhe dorëzimit të apartamentit.  

 Subjekti nëpërmjet e-mailit të datës 12.02.2021 ka depozituar pranë Komisionit një kopje të 

grafikut të pagesave të miratuar nga të dy palët në momentin e lidhjes së kontratës së porosisë. 

Nga krahasimi i mandateve të pagesave, kohës së pagesave dhe vlerës së pagesave të kryera 

deri në datën 17.11.2017, rezulton se subjekti : 

- As këtë grafik nuk e ka plotësuar sipas përshkrimit të vlerave të kësteve dhe viteve të ndara;  

- Ka diference të vlerave të pagesës dhe viteve të përcaktuara, në krahasim me vlerat që janë 

paguar realisht; 

- Në këtë grafik rezulton se pagesat do të bëheshin në masën 2/3 e vlerës së apartamentit duke 

filluar shlyerjen me këstet nga data e nënshkrimit të kontratës deri në vitin 2014 ku duhej të 

ishin paguar 30.000 euro nga 48.092 euro që ishte vlera tërësore e apartamentit; 
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- Vetëm kësti i parë rezulton se është paguar duke respektuar këtë grafik të përcjellë 

Komisionit, pagesat e tjera janë në shuma të ndryshme dhe në vlera shumë më të vogla se 

ato të parashikuara në të. Parashikimi i këtij grafiku ishte që deri në vitin 2014 do të 

paguheshin 30.000(tridhjetë mijë) euro dhe kësti i fundit prej 18.900(tetëmbëdhjetë mijë e 

nëntëqind) euro do të paguhej në kohën e lidhjes së kontratës së shitjes përfundimtare me 

rregjistrimin e apartamentit në ZRPP nga sipërmarrësi.  

 

 Subjekti i vlerësimit gjatë prapësimeve ka shpjeguar se: “...Sipas nenit 2 të kontratës, është 

hartuar grafiku i pagesave, në të cilin janë përcaktuar edhe shumat sipas kësteve. Grafiku nuk 

është respektuar pasi megjithëse ka kaluar shumë kohë, nga sipërmarrësi nuk është zbatuar 

neni 3 i kontratës. Sipërmarrësi nuk ndërmori masa për të kryer regjistrimin e objektit dhe deri 

në vitin 2020 nuk arriti të përfundojë regjistrimin e objektit në ZVRPP Tiranë. Kjo kohëzgjatje 

më lëkundi besimin dhe cënoi garancinë për përfundimin e kësaj porosie. Në këto kushte 

pagesat nuk kanë qenë të plota sipas grafikut. Grafiku i pagesave, mbetet që të rinegociohet me 

sipërmarrësin në momentin e hartimit të kontratës së shitjes së objektit.”Grafiku ka qenë 

thjeshtë një përllogaritje e momentit dhe parashikimeve të tij. Ishte parashikuar të paguhej 

pjesa prej 30,000 (tridhjetë mijë) Euro deri në momentin e lidhjes se kontratës, dhe në momentin 

e lidhjes së kontratës do të mundësohej një financim prej 18,000 (tetëmbëdhjetë mijë) Eurosh, 

nëpërmjet një kredie që do të merrej nga djali i tij”.  

 Gjatë seancës dëgjimore, subjekti i vlerësimit është pyetur në lidhje me mënyrën e pagimit të 

kësteve, kohës së gjatë të pagimit, si dhe për pagimin e tyre në vlera të ulëta, arsyeve pse  atij i 

është lënë gjithë ky moslikuiditet nga ana e sipërmarrësit të këtij apartamenti. A kishte ndonjë 

lidhje midis tyre? A kishte ndonjë favorizim, ndonjë ndikim midis tyre?  

 

 Subjekti u përgjigj se “nuk ka patur ndonjë lidhje apo favorizim ndaj tij, ai ka paguar këstin e 

parë të plotë sipas grafikut dhe meqenëse nga kontraktori nuk ishin ndërmarrë masa për ta 

regjistruar objektin në hipotekë të paktën fillimisht si karabina për të vepruar më pas me 

problemet e tjera, fakti që, nuk ishte regjistruar në hipotekë, i kishte lëkundur besimin, duke e 

bërë atë pesimist ku në disa raste, ai kishte menduar për të hequr dorë nga kontrata. Sipas 

subjektit mbetet që në momentin e fundit kur të përfundojnë procedurat do të negociohet me 

sipërmarrësin. Ai shprehet se aktualisht janë në momentin e një kontrate porosie dhe jo 

përfundimtare shitjeje që do të përcaktonte më qartë detyrimet mes palëve”. 

 

 Gjithashtu subjekti është pyetur edhe në lidhje me posedimin e sendit, dhe nga shpjegimet e 

dhëna rezulton se ai nuk ka hyrë në posedimin e kësaj pasurie por që kohët e fundit ky 

apartament në dakortësim me sipërmarrësin i është lënë në ruajtje një personi të tretë (i afërm i 

familjes së subjektit) i cili do të kryejë disa riparime të apartamentit si specialist ndërtimi, 

shërbimesh e lyerje dhe se në kontratën e shitjes do të përcaktohen dhe ndahen edhe detyrimet 

sipas legjislacionit në fuqi. 

 

 Nga sa më sipër Komisioni ka arritur në një konkluzion pozitiv për subjektin lidhur me 

deklarimin e tij për këtë apartament për subjektin duke marrë në konsideratë faktin se: 
- është ende një kontratë paraprake dhe jo përfundimtare, e cila do të përcaktonte më qartë 

detyrimin ndërmjet tyre; 

- apartamenti nuk është i rregjistruar në hipoteke, fakt i vërtetuar nga ASHK dhe veprim që 

do ta bënte subjektin pronar të sendit; 
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- sipas interpretimit të Kodit Civil shumica vlerëson se nga tërësia e rrethanave dhe fakteve 

të mësipërme se mospërmbushja në kohë e detyrimeve nga subjekti i vlerësimit nuk është 

shkak që favorizon subjektin në raport me sipërmarrësin, por është një garanci ligjore që 

subjekti i vlerësimit e ka ushtruar në kuptim të nenit 489 të Kodit Civil59; 

- Nga aktet e depozituara pranë Komisionit nuk rezulton që kontrata e porosisë të jetë 

kontestuar nga palët në rrugë gjyqësore (qoftë nga pala porositëse apo nga pala sipërmarrëse) 

për mospërmbushje të detyrimeve kontraktore (për mospagimin e të gjitha kësteve sipas 

grafikut të përcaktuar dhe për mos plotësim të kushtit të regjistrimit të kësaj pasurie në 

rregjistrat hipotekor). Kjo tregon që të dy këto palë kontraktore kanë pranuar këtë lloj mënyre 

pagimi të kësteve të vlerës së apartamentit. U mbetet palëve ta kontestojnë ose jo këtë lloj 

marrëdhënie juridiko-civile e cila ka lindur në bazë të një vullneti të lirë mes tyre; 

- Sipas subjektit kjo lloj marrëdhënie, mbetet që të rinegociohet me sipërmarrësin në 

momentin e hartimit të kontratës së shitjes së objektit. Në kontratën e shitjes do të 

përcaktohen dhe do të ndahen edhe detyrimet sipas legjislacionit në fuqi; 

- Mospërmbushja ose jo e detyrimeve kontraktore të kontratës së porosisë nga të dy palët, nga 

tërësia e rrethanave dhe fakteve sa më sipër, nuk përbën shkak për rëndimin e pozitës së 

subjektit të vlerësimit në kuptim të Ligjit nr.12/2018 (i ndryshuar).  

  

 Në përfundim të hetimit, shumica ka konkluduar se për këtë aset:  

 

 Përputhet deklarimi i subjektit me dokumentacionin dhe përgjigjen e Shoqërisë 

“***Construksion” për pagesën deri në këtë moment vetëm të vlerës prej 15,000 

(pesëmbëdhjetë mijë) euro. 

 Subjekti ka burime financiare të ligjshme për pagimin e shumës prej 15,000 (pesëmbëdhjetë 

mijë) euro, (një pjesë e vlerës së përgjithshme të porositjes së apartamentit.)  

 Deri në këtë moment të hetimit palët kanë lidhur ndërmjet tyre vetëm kontratën e porosisë për 

ndërtimin e apartamentit. 

 Ky aset nuk është regjistruar në ASHK, Drejtoria Vendore Tiranë, për faktin se palët 

kontraktuese akoma nuk kanë lidhur kontratën përfundimtare të shitjes ndërmjet tyre që më tej 

të vazhdohet me procedurat e regjistrimit në regjistrat hipotekorë të këtij aseti. 

 

1. Për sa ka konkluduar shumica, unë si anëtare në pakicë parashtroj mendimin kundër 

si më poshtë: 

 

1.1. Kontrata e porosisë datë 17.11.2010 ka përcaktuar në nenin 2 se pagesa do të bëhet me këste 

të ndara sipas një grafiku të miratuar nga palët. Ky grafik nuk ka qenë pjesë përbërëse dhe 

as e bashkëlidhur kontratës së lidhur dt.17.11.2010, që t’i jepte përgjegjësinë ligjore  

reciproke palëve (subjektit nga njëra anë për të kryer pagesat kundrejt zbatimit të nenit 3 të 

                                                           
59 Neni 489, i Kodit Civil përcakton se:  Në qoftë  se  në  një  kontratë  me  detyrime  të  dyanshme, ekzekutimi  i  detyrimit  

të  njërës  palë  është  bërë  i  pamundur,  për shkak se pala tjetër ka rënë në paaftësi paguese, ose ka falimentuar ose 

për ndonjë rrethanë tjetër të ndodhur për faj të saj, pala tjetër ka  të  drejtë  të  mos  zbatojë  detyrimet  e  veta,  derisa  

t’i  garantohet ekzekutimi i detyrimit në dobi të saj, ose të kërkojë shpërblimin e dëmit  të  shkaktuar  nga  mosekzekutimi  

i  kontratës. 
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po kësaj kontrate që përcaktonte fitimin e pronësisë pas pagimit të këstit të fundit si kusht 

për rregjistrimin e apartamentit  në Hipotekë.  

1.2. Sipas kësaj tipologjie të kontratës, grafiku i pagesës dhe kohës së kryerjes së tyre, përbën 

kusht thelbësor që normon marrëdhënien kontraktore dhe qëllimin e saj. 

 

1.3. Nëpërmjet prapësimeve të dërguara nga subjekti pas kalimit të barrës së provës për këtë aset, 

subjekti depozitoi një dokument që përshkruante një grafik pagesash i cili nuk mban datë 

nënshkrimi por i referohet kontratës së porosisë nr.*** rep, nr.*** kol, dt.17.11.2010.  

 

1.4. Ky dokument i paraqitur vetëm pas kërkesës së Komisionit, për nga forma, nuk plotëson 

kushtet e një dokumenti ligjor provues pasi përveç që nuk duket i lidhur me kohën e lidhjes 

së kontratës, datë 17.11.2010, paraqitet si një fotokopje dokumenti me nënshkrimet e dy 

palëve (subjektit në cilësinë e porositësit dhe administratorit të Firmës Sipërmarrëse “*** 

Construksion”) fotokopje dhe jo me nënshkrime origjinale dhe as para një noteri publik që 

të referonte dhe jepte vlerë ligjore provuese kushteve kontraktore në kohën e lidhjes së 

kontratës. Ky dokument i paraqitur ne këtë formë, jo origjinal dhe as në formën e kërkuar 

nga ligji, nuk mund te jetë i vërtetueshëm ligjërisht. 

 

1.5. Nëse do të merrej i mirëqenë grafiku i paraqitur, si dhe duke marrë parasysh vetë pohimet e 

subjektit të pyetur në seancë dëgjimore se kur është marrë në dorëzim apartamenti, 

pavarësisht pasigurisë së subjektit për kohën kur e kishte marrë në dorëzim këtë pasuri (2013 

ose 2014 me sa mbaj mend – përgjigjur në seancë dhe as paraqitur dokument /proces-verbal 

marrje në dorëzim të apartamentit), nënkuptohet se parashikimi kontraktor gjithsesi mbetet 

të ketë qenë në parametrat e një pagese  nëpërmjet 5 kësteve në shumën 30.000 euro brenda 

4 viteve nga nënshkrimi i kontratës (2010-2014) dhe pas pagesës së kësaj shume, kësti i 6 

dhe i fundit do të ishte në shumën 18.092(tetëmbëdhjetë mijë e nëntëdhjetë e dy) euro i cili 

do të paguhej me qëllim lidhjen e kontratës së shitjes së apartamentit dhe rregjistrimin në 

ZRPP nga sipërmarrësi. Pra vetëm pas pagimit të shumës prej 30.000(tridhjetë mijë) euro, 

që përbën edhe rreth 2/3 e vlerës së shlyerjes së apartamentit, do të fillonte momenti fundor 

për lidhjen e kontratës përfundimtare me pagesën prej 18.092 (tetëmbëdhjetë mijë e 

nëntëdhjetë e dy) euro me rregjistrimin e apartamentit në hipotekë.  

 

1.6. Nga kopje të mandat pagesave që ka paraqitur subjekti, ka rezultuar se realisht pagesat e 

kryera gjithsej kapin vlerën e 15.000(pesëmbëdhjetë mijë) eurove të shlyera sipas kësaj 

mënyre dhe të shpërndara në këste në 6 vite: 

- 5000(pesë mijë) euro datën e nënshkrimit të kontratës  

- 2000(dy mijë) euro një muaj pas datës së nënshkrimit të kontratës  

- 2000 (dy mijë) euro në 18.3.2011 

- 1000 (një mijë) euro në 17.6.2011 

- 1000 (një mijë) euro në 10.11.2012 

- 2000 (dy mijë) euro në 10.11.2015 

- 1000 (një mijë)  euro në 16.11.2016 

- 1000 (një mijë) euro në 17.11.2017 

Pra ka rezultuar shlyerja e vetëm 1/ 3 së vlerës së apartamentit, përqindje kjo që rezulton 

ende sot dhe ku vlera prej 33.092(tridhjetë e tre mijë e nëntëdhjëte e dy) euro ( 2/3 ) ende e 

pashlyer.  
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Për mua si anëtare thellohet edhe më tej dyshimi që edhe ky grafik i paraqitur pas njohjes 

me relacionin, nuk është përmbushur, fakt ky që mund të rriste besueshmërinë e vullnetit të 

dakortësuar real të palëve.  

 

1.7. Duket e dyshimtë që një marrëdhënie (marrëveshje porosie apartamenti) të ketë një likuiditet 

kaq të ulët pas 10 vitesh të lidhur si kontratë porosie, për faktin se apartamenti është marrë 

në dorëzim që në vitin 2013-2014 dhe se nuk e përdor atë për qëllime banimi (subjekti ka 

një apartament tjetër ku banon në pronësi të tij)  por se ka ngarkuar një njeri të njohur për të 

kryer rregullime, dhe pas kësaj periudhe nuk ka likuiditet të shtuar të pagesave të tërësisë së 

apartamentit.  

 

1.8. Nuk është e qartë nëse ky person është vertet siç deklarohet apo është në kushte qeraje dhe 

përfitim të ardhurash të padeklaruara. Përse nuk ka një akt noterial  ku sipërmarrësi e njeh  

këtë që ka deklaruar subjekti ?. Në kontratat e sipërmarrjes, punimet e kryera në apartament 

duhet të jenë të dakortësuara me sipërmarrësin duke qenë se apartamenti “de jure” është ende 

në pronësi të sipërmarrësit. 

 

1.9. Në këtë marrëdhënie ku edhe sipas Kodit Civil, baza është likuidimi thelbësor i kësteve dhe 

se moskryerja e pagesës së kësteve në afatet e përcaktuara, i jep të drejtë sipërmarrësit të 

bëjë rishikimin e kësaj kontrate deri në ndërprerjen e saj si dhe penalitete për vonesat e 

kësteve të pashlyera deri në këtë  moment. Pra çdo përmbushje ose mospërmbushje e 

kontratës fillon nga porositësi i cili nëpërmjet kryerjes së pagesave çon drejt realizimit final 

kontraktor me lidhjen e kontratës së shitjes dhe rregjistrimin e apartamentit në Hipotekë. 

Nuk mund të pretendohet që sipërmarrësi të bëjë fillimisht lidhjen përfundimtare të kontratës 

së shitjes dhe kryerjen e veprimeve juridike për regjistrimin në hipotekë ndërkohë që vlera e 

shlyerjes së apartamentit të jetë kaq minimale në raport me vlerën tërësore të tij. Nga praktika 

të hasura në përgjithësi të kontratave të porosisë, baza dhe qëllimi i kësaj lloj kontrate është 

shlyerja e vlerës së apartamentit që mund të jetë aforfait, menjëherë apo me këste të 

dakortësuara nga palët ku këstet fillojnë me shlyerjen në përqindjen më të madhe dhe vetëm 

një këst në përqindje më simbolike lihet si garanci për lidhjen e kontratës përfundimtare.  

 

1.10. Kjo marrëdhënie juridiko-civile e vendosur midis palëve para 10 viteve, nuk duket e 

besueshme në mënyrën e mosekzekutimit të saj ku subjekti duket se është shumë i favorizuar 

dhe i qetë në këtë moslikuiditet të kësteve ndërkohë që ka marrë në dorëzim prej rreth 8 

vitesh në përdorim apartamentin duke e gëzuar atë, ndërsa nga ana tjetër vetë pala 

sipërmarrëse pranon këtë moslikuiditet pa asnjë sanksion ose penalitet nga mosekzekutimi i 

kontratës. Në vetë interesin e shoqërisë së ndërtimit siç dhe ndodh gjerësisht në veprimet e 

palëve në tregun e porositjes dhe shitjes së pasurive të paluajtshme, në praktika kontratash 

të ngjashme të kësaj natyre, nuk gjëndet si praktikë e njohur porositje apartamenti me 

moslikuiditet në vlerën 2/3 e pasurisë , madje në shumicën e kontratave të kësaj natyre siç 

cituar edhe më lart, ka dhe pagesë të menjëhershme, e cila më pas me kontratën 

përfundimtare referon se çmimi është likuiduar sipas kontratës  paraprake, ose ne raste të 

tjera ku palët pranojnë me vullnetin e tyre pagesë me këste, ku këstet kryesore në vlera te 

konsiderueshme paguhen në një afat të fillimit me nënshkrimin e kontratës, më pas me këste 

të tjera dhe me dorëzimin e apartamentit dhe pagesa simbolike për një siguri të rregjistrimit 
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të pronësisë në hipotekë. Në këtë kontratë siç dhe rezulton e pazbatuar në dokumente ende 

sot, 2/3 e vlerës së saj janë ende të pashlyera.  

 

1.11. Po ashtu, edhe dokumenti që subjekti paraqiti në Komision, që përmbante: vërtetim i 

administratorit të kësaj firme sipërmarrëse, lëshuar datë 1.6.2020, fotokopje që deklaron se 

subjekti Janaq Xhelili i ka mbetur detyrim pa shlyer apartamentin në vlerën 33.092(tridhjetë 

e tre mijë e nëntëdhjetë e dy) euro, nuk përbën dokument provues ligjor dhe nuk e ngarkon 

me përgjegjësi ligjore për të faktuar këtë dokument që ka të bëjë me zbatimin ose 

moszbatimin e kushteve kontraktore ku palët kanë lidhur kontratë noteriale. Një deklaratë 

noteriale midis palëve që njohin detyrimin e ndërsjelltë do të ishte më e besueshme për 

Komisionin.  

 

1.12. Në interpretimin e shumicës se palët e kanë dakortësuar dhe pranuar këtë produkt të kontratës 

deri më tani dhe se nuk rezulton se i janë drejtuar gjykatës për zgjidhje të kontratës deri më 

tani, në mendimin tim nuk përbën asnjë justifikim ligjor pasi : 

 

- Argumentet që jep shumica nuk duket se janë justifikuese për subjektin pasi pikërisht 

mosshlyerja e kësteve nga subjekti mund të justifikojë mosrregjistrimin nga sipërmarrësi.  

- Argumentimi i shumicës se kjo është një marrëdhënie e lirë midis palëve bie ndesh me vetë 

parashikimin që shumica përmend në arsyetimin e saj duke iu referuar Kodit Civil, ku palë 

e dëmtuar në këtë rast për shumë vite është në fakt kompania e ndërtimit, e cila nuk ka 

arkëtuar (për aq sa vetëdeklarohet) për një kohë shumë të hershme që nga nënshkrimi i 

kontratës vlera të konsiderueshme të çmimit kontraktor, duke i krijuar një mosarkëtim 

pagese shoqerisë së ndërtimit.  

- Komisioni nuk ka hetuar nëse ky sipërmarrës ka të njëjtin historik edhe me kontrata të tjera 

ngjashme po në këtë shesh ndërtimi dhe se po ashtu nuk ka/nuk u paraqit asnjë dokument 

ose komunikim shkresor ndërmjet palëve që të dëshmonte  për mosekzekutimin e detyrimeve 

të ndërsjellta gjatë problemeve të moszbatimit të kësaj kontrate dhe/ose kërkesat për 

përmbushjen e tyre, në rast të kundërt do të kërkohej zgjidhja e kontratës, përveç shpërblimit 

të dëmit siç parashikon neni 698 i Kodit Civil. 

- Nga pohimet e vet subjektit në seancë, lë të dyshohet se mund të ketë një lidhje midis 

sipërmarrësit, pasi çdo veprim bazuar në shpjegimet e subjektit në seancë dëgjimore,  kryhet 

verbalisht dhe nuk ka asnjë dokument pasues në 10 vite të ecurisë së kësaj marrëdhënieje 

qoftë edhe për transparencë dhe efekt të këtij procesi vlerësimi.  

- Do të ishte më e besueshme kjo situatë kontraktore nëse do të kishte apo do të kërkohej një 

zgjidhje e kontratës në këto kushte dhe jo e kundërta. 

 

1.13. Ashtu siç dhe parashikon Kodi Civil në nenin 746 të tij : “Shitja me rezervë e pronës” “Kur 

çmimi i shitjes paguhet me këste, blerësi e fiton pronësinë e sendit me pagimin e këstit të 

fundit të çmimit, duke marrë përsipër rreziqet që në çastin e dorëzimit”. Kalimi me 

rezervë i pronësisë me kushtin e sipërm duhet të pasqyrohet në kontratë.  

 

1.14. Shpjegimet e subjektit se i humbi besimi në këto 10 vite duke cituar vet ai që deri në vitin 

2020 nuk është bërë përpjekje nga kompania për të kryer rregjistrimin në hipotekë dhe ka 

qënë i mendimit për t’u shkëputur nga kjo kontrate, nuk janë të besueshme pasi është 

pikërisht subjekti që ka çeduar në likudimin e vlerës së apartamentit dhe në shumë vite para, 
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dhe nuk mund t’i referohet vitit 2020 kur prej shumë vitesh ai vet ka ndaluar pagesat për 

shlyerje, ndaj dhe bazuar ne dispozitat e Kodit Civil, edhe pala tjetër nuk ka përse përmbush 

detyrimin, nga ana tjeter nuk ka rezultuar se ka patur pretendime për zgjidhje 

mosmarrëveshjeje midis palëve, gjë e cila do të ishte më e besueshme se vertetë subjekti nuk 

i ka likuiduar këto vlera.  

 

1.16. Komisioni nuk kërkoi më shumë prova as për të verifikuar të plotë te firma ndërtuese në 

ç’vlerë janë bërë pagesat në arkën e shoqërisë, në librat e shitjes, etj.  

 

1.17. Eshtë e vërtetë se ky apartament nuk rezulton ende i rregjistruar në rregjistrat publikë dhe 

pala porositëse në të drejtën e saj kërkon një siguri për këtë. Por nga ana tjeter vlerësoj se 

mosregjistrimi i kësaj pasurie në regjistrat publikë nuk e zhvesh subjektin nga pronësia apo 

disponimi i pronës siç dhe është faktuar se librezat e ujit dhe dritave si dhe përdorimi i këtij 

apartamenti nga person i lidhur i familjes së subjektit (bazuar në pohimet deklarative të 

subjektit në seancë). Kontrata e cila nuk është e regjistruar është e vlefshme dhe ka efektet 

thelbësore.  Madje vet kjo kontratë ka përcaktuar në nenin 4 të saj se mund të kalojë si 

kontratë të tretëve nëse ky kalim do të bëhet integralisht me të gjitha detyrimet që përmban 

kontrata duke marrë dhe pëlqimin e sipërmarrësit dhe duke nënshkruar kontratë para noterit 

publik.  

 

1.18. Si konkluzion, për gjithë sa më lart, duket e dyshimtë mënyra si është paguar deri tani dhe 

përdoret ky apartament, në raport  me një moslikuiditet të konsiderueshëm të tij së paku në 

dukje dhe për sa pranohet nga subjekti dhe për faktin se kjo ngre dyshime për mundësi 

favorizimi (marrëdhënie e cila duhej hetuar nga Komisioni dhe jo të mbetej vetëm në 

deklarimet e subjektit)  apo në rast të kundërt, sqarimet e paraqituara nga subjekti, nuk janë 

të besueshme si të vërteta.  

 

2. Nga ana tjetër, i qëndroj mendimit të shumicës lidhur me burimin e pagesës së 15.000 

(pesëmbëdhjetë mijë) eurove, burim i ligjshëm i provuar me aktin e shitjes se  

apartamentit në Golem në vitin 2008 pavarësisht se disa veprime të deklaruara dhe 

dokumentuara edhe në shitjen e këtij apartamenti kanë sjellë disa paqartësi të cilat do 

ti shpjegoj këtu më poshtë: 

 

2.1. Apartament në Golem porositur me kontratën e sipërmarrjes Nr.*** Rep., dhe Nr.*** Kol., 

datë 06.10.2003, nga 26 porositës ndër të cilëve palë porositëse është dhe shtetasja A.Xhelili, 

b/shorte e subjektit të vlerësimit Janaq Xhelili.  

Vlera e apartamentit 13,050 (trembëdhjetë mijë e pesëdhjetë) dollarë.  

Pagesat për këtë apartament janë bërë sipas kësteve të përcaktuara në kontratën e 

sipërmarrjes dhe financimi i kësaj pasurie është realizuar nga kursimet familjare.  

Ky apartament është shitur në vitin 2008 në vlerën 2.476.600 (dy milion e katërqind e 

shtatëdhjet e gjashtëmijë e gjashtëqind) Lekë (kontrata e shitblerjes datë 27.10.2008).   

 

2.2. Në faktet e hetimit te Komisionit ka rezultuar se : 

- Nga statement bankar ka rezultuar se në Bankën ProCredit në datën 14.08.2008, shtetasi 

Janaq Xhelili, ka tërhequr nga kjo bankë vlerën 14,700 (katërmbëdhjetë mijë e shtatëqind) 

Euro, kaluar në llogari nga shtetasi A.Ç. me shënimin “për blerje apartamenti”.  
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- Më vonë në datën 27.10.2008 po të njëjtat palë lidhin kontratën e shitblerjes pranë noterit 

S.S. për këtë apartament në vlerën 2,476,600 (dy milion e katërqind e shtatëdhjet e 

gjashtëmijë e gjashtëqind) Lek. Sipas kontratës së shitblerjes datë 27.10.2008, shuma prej 

2,476,600 (dy million e katërqind e shtatëdhjet e gjashtëmijë e gjashtëqind) Lek është 

likujduar plotësisht në favor të shitësve nga blerësit A.Ç. dhe Q.Ç., jashtë zyrës së noterit.  

 

Unë si anëtare në pakicë, parashtroj konstatimet e mia lidhur me këtë pasuri të 

paluajtshme tashmë të tjetërsuar: 

 

2.3. Rezulton se sipas kontratës së shitjes së apartamentit në Golem me sip 58 m², datë 

27.10.2008, nënshkruar para noterit publik S.S , ka nje vlere 2.476.600 (dy milion e katërqind 

e shtatëdhjet e gjashtëmijë e gjashtëqind) Lek, shumë të cilën blerësit sipas kontratës e kanë 

likuiduar jashtë kësaj zyre.  

 

2.4. Në deklaratën e pasurisë pas largimit nga funksioni 2009, datë 25.03.2009 (kohë që kishte 

mbajtur detyrën e Drejtorit  të Qendrës së Furnizimit Materialo-Teknik) subjekti nuk ka 

deklaruar shitjen e kësaj pasurie dhe as arkëtimin e të ardhurave apo mënyrën e mbajtjes së 

tyre jashtë apo  brenda sistemit bankar. 

Ndërkohë në deklaratën para fillimit të detyrës dt.1.2.2008 (Drejtor  i Qendrës së Furnizimit 

Materialo-Teknik) vet subjekti ka deklaruar: Kontratë premtim shitje nr. Rep., dhe Kol., 

dt.11.01.2008 dhe Kapar për shitjen e apartamentit në vlerën 10.000(dhjetë mijë) euro.  

Këtë vlerë subjekti e ka deklaruar edhe në rubrikën e të ardhurave të përfituara nga shitja e 

këtij apartamenti.  

Ndërkohë që në datë 27.10.2008 rezulton kontrata e shitjes me palët subjekti i vlerësimit dhe 

bashkëshortja e tij dhe palë blerëse dy shtetas A.Ç dhe Q.Ç. 

 

2.5. Nga aktet dhe paraqitja e relacionit ka rezultuar se : nuk ka një asnjë referencë në kontratën 

e shitjes dt.27.10.2008 që të konfirmojë kaparin prej 10.000 eurosh në janar 2008. Në 

kontratë përcaktohet se palët janë likuiduar jashtë zyrës noteriale. 

 

2.6. Sipas përcaktimit të Kodit Civil, Neni 601 : "Kapar quhet shuma në të holla që njëra nga 

palët i jep tjetrës për llogari të shumës që do t’i paguhet në bazë të kontratës, me qëllim që 

të vërtetojë lidhjen e kontratës dhe të sigurojë ekzekutimin e saj". 

 

2.7. Nga statement bankar rezulton kalimi në llogari të subjektit me përshkrimin: blerje 

apartamenti nga A.Ç në shumën 14.700 (katërmëdhjetë mijë e shtatëqind) euro, tërhequr nga 

subjekti.  

Në 27 Tetor 2008 lidhet kontrata e shitjes mes palëve (cituar dhe më lart ) me çmim shitje 

42.700(dyzetë e dy mijë e shtatëqind) lek /m2 , me vlerën totale në lek 2.476.600 (dy million 

e katërqind e shtatëdhjet e gjashtëmijë e gjashtëqind) Lek. 

 

2.8. Nga këto fakte, konstatoj se ka pasaktësi të konsiderueshme në veprimin juridik dhe 

mospërputhje sa i takon kontratës së shitjes në përmbajtjen e saj në funksion të pagesës për 

shitjen e saj dhe ndërkohë mospërputhje të deklarimeve me faktet qoftë të vlerës në valutë 

të përcjellë përmes kalimit bankar në vlerën 14.700 (katërmëdhjetë mijë e shtatëqind) euro  

po ashtu edhe interpretimit të shumicës për njëhsimin e vlerës së shitjes në 14.700 
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(katërmëdhjetë mijë e shtatëqind) euro në vlerën konvertuese në 2.476.600 (dy milion e 

katërqind e shtatëdhjet e gjashtëmijë e gjashtëqind) lek. Sipas kursit të këmbimit valutor 

zyrtar të datës 14/08/2008, kursi kundrejt lekut ka qënë 121.22 euro, që rezulton në vlerën 

1.781.934 lek, kjo vlerë nuk është e barabartë me këtë shumë por me një vlerë shumë më të 

ulët se vlera e deklaruar si çmim shitje  ( 2.476.600 lek – 1.781.934= 694.666 lek )  

 

2.9. Po ashtu, nuk del e faktuar dhe as e deklaruar se sa është vlera e saktë monetare në tërësi e 

përfituar nga shitja e këtij apartamenti si dhe ku janë mbajtur këto shuma apo ruajtur (nuk 

ka deklarim të subjektit për llogari bankare ku të ketë depozituar vlerën e përfituar nga shitja 

apo deklarim gjëndje Cash). 

 

2.10. Rezulton nga aktet dhe deklarimet se janë përfituar tre vlera të ndryshme në funksion të 

kontratës së shitjes: 10.000(dhjetë mijë)euro në 11.1.2008 me akt noterial po i 

paidentifikueshëm noteri nga Komisioni dhe as akti noterial, vlera e shitjes në shumën 

2.476.600 lek ( dy milion e katërqind e shtatëdhjet e gjashtëmijë e gjashtëqind) lek në datën 

e nëshkrimit të kontratës së shitjes palëve të treta, ndërkohë që në 14 gusht 2008 ka një kalim 

bankar nga palët e treta e faktuar me bankë në vlerën 14.700(katërmbëdhjetë mijë e 

shtatëqind) euro. Këto fakte dukshëm kanë mospërputhje të kohës së veprimeve me valutat 

e ndryshme të vlerave monetare dhe të paparashikuara si veprime të ndërlidhura në kontratën 

e shitjes, të cilat nuk u hetuan nga Komisioni. 

 

2.11. Mospërkimi i vlerave të deklaruara me vlerën e shitjes dhe në llojin e valutës , po ashtu e 

paqartë dhe e palidhur si veprim paraprak për të siguruar më tej ekzekutimin e kontratës së 

shitjes ku në kontratën e shitjes dt.27.10.2008 nuk referon në asnjë rresht të përmbajtjes së 

saj , faktin e kaparit në vlerën 10.000 euro. 

 

2.16 Në këtë lloj kontrate e cila nuk është identifikuar nga Komisioni për palët dhe kushtet që 

paraqet ajo,  por nga deklarata periodike e para fillimit të detyrës të subjektit dt.15.2.2008 

rezulton vetëm si deklarim shuma e parapaguar në vlerën e 10.000(dhjetë mijë) euro dhe si 

arkëtim të ardhurash, siç dhe rezulton nga deklarimi i subjektit më tej në të dhënat 

konfidenciale të këtij formulari deklarimi me nr. rep dhe kol dt.11.01.2008, (i paadministruar 

në komision si dokument noterial) ky moment kontraktor nuk është hetuar nga komisioni 

duke ngritur dyshime për mënyrën dhe vlerën e tjetërsimit të kësaj pasurie.  

 

3. Deklarimet e interesave privatë në ILDKPKI.  

 

Gjatë hetimit, është vërejtur se ka patur shumë modeklarime nga ana e subjektit në periudhat 

kur ka qenë subjekt deklarimi në ILDKPKI. ( 2003-2004-2005, 2008-2009 ). Këto fakte janë 

adresuar nga Komisioni në dërgimin e relacionit si dhe janë bërë objekt sqarimi gjatë seancës 

dëgjimore. 

Konkretisht :  

 

3.1. Subjekti i vlerësimit ka dorëzuar Deklaratën e Interesave Private Vjetore në datën 

30.03.2009, 5 ditë pas dorëzimit të Deklaratës së Interesave Private pas Largimit nga Detyra, 

e cila ishte dorëzuar datë 25.03.2009, datë në të cilën ky punonjës nuk ishte më subjekt i 
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ligjit nr.9049/2003,  pasi ishte larguar nga funksioni që mbante dhe që e bënte atë subjekt 

deklarimi në ILDKPKI. 

 

3.2. Në deklaratën e pas largimit nga funksioni subjekti kishte detyrimin ligjor të deklaronte 

shitjen përfundimtare të apartamentit në Golem datë 27.10.2008 në vlerën 2,400,000(dy 

milion e katërqind mijë) lekë, detyrim që rrjedh nga zbatimi i ligjit nr.9049/2003 (i 

ndryshuar) dhe udhëzimit përkatës të institucionit përgjegjës ILDKPKI. 

 

3.3. Nuk është e kuptimtë ligjërisht për mua si anëtare e Komisionit përse pas administrimit të 

deklaratës pas largimit të subjektit nga funksioni  (datë 25.3.2009 ) që e detyronte atë të ishte 

dhe të deklaronte si subjekt deklarimi të interesave privatë në ILDKPKI, administrohet edhe 

nje deklaratë tjeter (periodike vjetore 2009 për vitin 2008, dt.30.3.2009 datë kur subjekti nuk 

ishte ligjërisht subjekt deklarimi dhe e kishte plotësuar ndërkohë detyrimin e tij brenda afatit 

ligjor 15 ditor)  në kushtet kur ky shtetas nuk ishte më subjekt deklarimi dhe se më deklaratën 

e pas largimit nga funksioni dt. 25.3.2009, subjekti i vlerësimit ka bërë deklarimin e tij ku 

deklaron çdo  pasuri, detyrim, nga deklarimi i mëparshëm deri në datën e largimit nga 

detyra.  
 

3.4. Pra rezulton se subjekti ka patur deklarimin e tij të mëparshëm në 11.01.2008 që përkon edhe 

me të gjithë fillimin e vitit kalendarik dhe se me deklarimin e formularit pas largimit nga 

funksioni dt.25.3.2009 ka patur mundësi të përfshijë në deklarim të gjithë vitin 2008 dhe 

vitin 2009 deri në datën e largimit nga funksioni  10.3.2009, siç dhe dhe plotësuar deklaratën 

e largimit nga funksioni më datë 25.3.2009 (15 ditë pas largimit nga funksioni).  

 

3.5. Ka patur detyrimin ligjor të deklaronte shitjen përfundimtare të apartamentit në Golem datë 

27.10.2008 në vlerën 2,400,000(dy milion e katërqind mijë) lekë, administrimin e tyre pas 

tërheqjes, detyrim që rrjedh nga zbatimi i ligjit nr.9049/2003 (i ndryshuar) dhe udhëzimit 

përkatës të institucionit përgjegjës ILDKPKI. 

 

3.6. Në deklaratën e Interesave Private para fillimit të detyrës 2008 subjekti nuk ka deklaruar 

blerjen e pasurisë të llojit “Arë” blerë me kontratën Nr.2884 Rep., dhe Nr.1620 Kol, datë 10 

Nëntor 2006 në vlerën 100.000 (njëqind mijë) lekë. Subjekti e ka patur detyrim ligjor të 

deklaronte këtë pasuri. 

 

3.7. Subjekti gjithashtu nuk ka deklaruar dhurimin e shumës prej 10,000(dhjetë mijë) euro në 

vitet 2006 -2007 nga vëllai , në deklaratën e vitit 2008 ndërkohë që ka deklaruar dy burimet 

e tjera ( 22.000(njëzetë mijë) euro kredi dhe 6000(gjashtë mijë) euro kredi) për porositjen e 

apartamentit të banimit 53.5 M2 në Fushën e Aviacionit në vlerën totale prej 38.000(tridhjetë 

e tetë mijë) euro. Ka qenë detyrim ligjor në zbatim të ligjit nr.9049, datë 10.04.2003 të 

deklaronte të plotë çdo lloj burimi për krijimin e asetit.  

 

3.8. Subjekti nuk ka deklaruar në deklaratën e pas largimit nga funksioni dt.25.3.2009 se 

bashkëshortja e tij ishte shpallur me vendim gjykate dt. 28.10.2008 trashëgimntare e 1/3 

pasuri të trashëguar nga nëna e saj. Për këtë subjekti ka shpjeguar se veprimet për 

rregjistrimin e pronës janë kryer në vitin 2018 ku është bërë edhe rregjistrimi i pronës në 

emër të tre trashëgimtarëve ndër to edhe bashkëshortja e tij me 1/3 e kësaj pasurie.  
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3.9. Subjekti nuk ka deklaruar gjithashtu në deklaratën e pasurisë dorëzuar datë 23.03.2004 (për 

vitin 2003), kohë kur subjekti ushtronte detyrën e Shefit të Sektorit në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Policisë së Shtetit po ashtu edhe në deklaratën e dorëzuar datë 31.03.2005 

(për vitin 2004 kontratën e sipërmarrjes Nr.3751 Rep., dhe Nr.397 Kol., datë 06.10.2003, 

për apartamentin me sip.58m2 në Golem, dhe as pagimin e kësteve për këtë aset.  

 

3.10. Subjekti ka dhënë shpjegime duke sqaruar se pasaktësitë ndër vite në deklarimin e pasurive 

në ILDKPKI dhe mos përfshirja në deklarimet e viteve 2004-2005, 2008-2009  kanë  ardhur 

për shkak të mosnjohjes siç duhet të kërkesave të ligjit dhe mungesës së eksperiencës si dhe 

për faktin se disa pasuri janë konsideruar në proces të rregjistrimit.  Gjithashtu për shkak 

të kohës se shkurtër dhe me shkëputje si subjekt i deklarimit (nga viti 2005 në vitin 2008 dhe 

nga viti 2009 në vitin 2019) si dhe mosnjohjes si duhet të kërkesave dhe mungesës së 

trajnimeve dhe eksperiencës në këtë drejtim ka bere që të ndodhin këto pasaktësime në 

deklarime. Me daljen e ligjit 12/2018, kemi kërkuar asistence për plotësimin e deklarimit në 

zbatim të ligjit. Kjo pasqyrohet edhe në deklarimin tim Veting 2018 si dhe Deklaratën e 

Interesave Private Përpara Fillimit të Detyrës 2019.  

 

Komisioni për të gjitha këto mosdeklarime ka arsyetuar se pasaktësitë e subjektit në zbatim të 

detyrimeve të ligjit 9049/2003, i ndryshuar, janë vërejtur edhe në subjektet e tjera të policisë së 

shtetit të cilët kanë patur nivel të ulët të njohjes dhe zbatimit të ligjit si dhe ka patur mungesë të 

ofrimit të një asistence që ka të bëjë me plotësimin sa më të saktë të deklarimit të pasurive. 

Komisioni për të arritur në një konkluzion sa më të drejtë, deklaratat e subjektit dorëzuar në zbatim 

të Ligjit nr.9049, datë 10.04.2003 (i ndryshuar) i ka vlerësuar së bashku me provat e tjera në tërësi 

dhe harmoni me të gjitha rrethanat e çështjes. Ky Komision, në zbatim të Ligjit nr.12/2018 "Për 

vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe 

Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme", i ndryshuar, ka 

hetuar çdo të dhënë pasurore, financiare, detyrime e shpenzime që i rezultojnë subjektit që nga 

koha e marrjes së detyrës në strukturat e policisë së shtetit e deri në momentin e hyrjes në fuqi të 

Ligjit nr.12/2018 (i ndryshuar) kur i lind edhe detyrimi ligjor për të deklaruar interesat e tij private 

dhe aktet ligjore lidhur me to.  

 

 Për sa më sipër, Komisioni arrin në konkluzionin se:  

 Subjekti i vlerësimit ka bërë deklarim të saktë të pasurive në zbatim të ligjit 12/2018 (i 

ndryshuar). 

 

Unë si anëtare në pakicë, bashkohem më konkluzionet e shumicës lidhur me justifikimin e 

mosnjohjes në nivel të duhur të ligjit të deklarimit të pasurive, fenomen ky i konstatuar edhe në 

shumë subjekte të tjera të Policisë së Shtetit dhe për pasojë edhe pasaktësitë e krijuara në to ndër 

vite. Por ashtu siç dhe përmend shumica, këto pasaktësi do të merren në harmoni me të gjitha 

rrethanat e tjera dhe në raport me funksionin që ushtronte subjekti, njohuritë e vet subjektit që 

duhet të kishte për legjislacionin në përgjithësi dhe faktin se në ushtrimin e funksioneve të tij kishte 

njohuri të avancuara në krahasim me subjekte të tjera të Policisë së Shtetit, pra të lidhura me 

njohuri financiare për shkak të karrierës së tij dhe pozicioneve të larta menaxheriale që ai kishte.  
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 Por pavarësisht sa më lart pranuar, kemi të bëjmë me një numër të konsiderueshëm pasurish të 

padeklaruara, madje nëse do të kishte justifikim për deklarimet e fillimit të zbatimit të ligjit për 

deklarimin dhe kontrollin e pasurive 9049/2003, I ndryshuar, në vitet 2004-2005, në deklarimet 

e vitit 2008-2009, subjekti duhej të ishte më i njohur me detyrimet e tij, për sa kohë që edhe 

rezulton se është i ndërgjegjësuar për të deklaruar saktë disa prej pasurive dhe e 

pashpjegueshme se si për të njëjtën pasuri ku ka ngritur nivelin e deklarimit lidhur me burimin 

e krijimit të pasurisë, ka përsëri vetëm dy burime të deklaruara ndërsa një burim prej 

10.000(dhjtë mijë) eurosh dhuratë nga familja ( vëllai ) rezulton i padeklaruar. Po ashtu edhe 

në interpretimin e shumicës se për të si Komision ka rëndësi vetëm deklarimi i saktë që rezulton 

në deklaratën Vetting 2018 (pasi Komisioni ka hetuar çdo të dhënë pasurore, financiare, 

detyrime e shpenzime që i rezultojnë subjektit që nga koha e marrjes së detyrës në strukturat e 

Policisë së Shtetit e deri në momentin e hyrjes në fuqi të Ligjit nr.12/2018 (i ndryshuar) kur i 

lind edhe detyrimi ligjor për të deklaruar interesat e tij private dhe aktet ligjore lidhur me to). 

 

 Jam e mendimit se nuk mund të anashkalohet në një masë të madhe mosrespektimi i ligjit të 

deklarimit ndër vite në ILDKPKI, pasi subjekti i vlerësimit sipas ligjit 12/2018 ka qenë më 

herët subjekt vlerësimi dhe kontrolli nga një institucion tjetër përgjegjës (ILDKPKI) dhe ka 

patur detyrime e për pasojë edhe sanksione për sa parashikuar në këtë ligj nëse do të ishte e 

mundur të verifikohej nga ky institucion mosdeklarimet.  

 

Gjithsesi, edhe unë si anëtare e trupës së vlerësimit nuk do të kisha një mendim ndryshe nga 

shumica lidhur me mospenalizimin e subjektit vetëm nëse do të kishte të vetmet  pasaktësi të 

vërejtuara në deklarimet në ILDKPKI dhe jo probleme të tjera në vërtetësinë dhe 

mjaftueshmërinë e ligjshme të krijimit të pasurive. 

 

4. Së fundmi, kam konstatuar dhe kam patur dyshime edhe sa i takon adresave të banimit 

në Tiranë dhe gjendjes civile të tij.  

 

4.1. Nga hetimi i Komisionit, më ka rezultuar se subjekti ka jetuar në vende të ndryshme në njësi 

administrative të Tiranës së paku në 3 (3, 7, 8)  përgjatë viteve nga 1992 kur ka ardhur në 

Tiranë e në vijm.  

4.2. Komisoni nuk e ka hetuar në cfarë marrëdhënie ka jetuar në periudha të ndryshme, në çfarë 

banesash, (me qera ??? dhe për sa kohë ??) . Të gjitha këto mund të sillnin pasojë ndryshimin 

e raportit të shpenzimeve të subjektit në vite nëse ka patur kosto banimi ndërkohë që 

deklarimet e subjektit se ka jetuar në shtëpinë e një të afërmi që ja kishte lënë për ruajtje dhe 

kishte vendosur si adresë banimi dhe rregjistruar në gjëndje civile për shumë kohë, mbeten 

vetëm në nivel deklarativ të pavërtetuar, ndërkohë që subjekti edhe pse kishte dy prona 

pasuri  të paluajtshme, në vitin 2007 dhe vitin 2010, vazhdonte të kishte të rregjistruar një 

adresë tjetër në Tiranë deri në vitin 2012.  

4.3. Një marrëdhënie qeraje e daklaruar, u mor e mirëqenë sipas deklarimit të subjektit por pa e 

verifikuar atë.  

4.4. Në mendimin tim, Komisioni duhej të ishte thelluar më shumë në verifikimin për vite të tëra 

se në cilat kushte ka jetuar subjekti në këtë adresë të personit të afërm të deklaruar prej tij, 

si dhe të kishte qenë shterues në verifikimin e kontratave të qerave të mundshme që mund të 

rezultonin apo marrëdhënie të tjera të drejtash reale të pronësisë.  
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Konkluzion përfundimtar : 

 

Për gjithë sa parashtruar më lart, duke ju referuar fakteve dhe rrethaneve që disponohen si dhe 

duke ju referuar deklarimeve dhe sqarimeve të subjektit gjatë hetimit, prapësimeve të tij dhe atyre 

të shpjeguara në seancë dëgjimore, kam konstatuar se subjekti nuk u përpoq të shpjegonte dhe 

faktonte me prova bindshëm situacionet lidhur me së paku dy pasuri të krijuara prej tij si dhe 

mënyrën e paplotë dhe të pasaktë të deklarimeve të tij që nuk u përputhën as me deklarimet në 

seancë ku subjekti i pyetur edhe për gjetje në komponentët e tjera të vlerësimit, ishte i mangët në 

mënyrën e përgjigjeve të dhëna.  

Gjykoj se pa patur asnjë qëllim për të rënduar pozitën e subjektit, subjekti duhej të ishte më i 

gatshëm dhe bashkëpunues në atë nivel me Komisionin për të kundërshtuar gjetjet dhe konstatimet 

e Komisionit, për të sjellë akte dhe prova të besueshme ligjore dhe të miat si anëtare që kam kërkuar 

shpjegime në shumë elementë të deklarimit dhe hetimit ashtu siç dhe detyron ligji subjektin që të 

mund të paraqesë të gjitha dokumentet që justifikojnë vërtetësinë e deklarimeve për ligjshmërinë 

e burimit të krijimit të pasurive, dhe se paraqitja e plotë e dokumenteve, që vërtetojnë ligjshmërinë 

e burimeve të të ardhurave, vlerësohet bashkë me rrethanat e tjera për marrjen e vendimit të 

vlerësimit. (neni 32 pika 5 e ligjit 12/2018 i ndryshuar)  duke patur këtu parasysh edhe faktin se 

subjekti i vlerësimit ka qenë kundër procesit të vlerësimit kalimtar për t’u kryer nga Komisioni i 

Jashtëm i Vlerësimit sipas zbatimit të kompetencave që njeh ligji 12/2018, i ndryshuar,(shih 

kërkesën e subjektit për ndërprerje të procesit arsyetuar në këtë vendim). 

 

Për sa më sipër, kam arritur në konkluzionin se bazuar në ligjin 12/2018, i ndryshuar,  

 

Subjekti nuk ka kryer deklarim të saktë të pasurisë sipas nenit 34 të ligjit 12/2018 dhe se nuk 

ka arritur në nivel të besueshëm në kontrollin e pasurisë si një ndër kriteret që përcakon për 

konfirmim neni 60 i këtij ligji.  

  

 

Anëtare / Kundër  

Sonila Kadareja  

 

 


