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

KOMISIONI I JASHTËM I VLERËSIMIT 

 

 Nr. 81/144 Prot                                   Tiranë, më 28.05.2021 

          

 

V E N D I M 

 

Nr.41, datë 19.05.2021 

 

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

 

Kryesues: Ledian  RUSTA 

Relator:  Sonila   KADAREJA 

Anëtar:  Luljeta  QOKU 

 

asistuar nga anëtarja e Sekretariatit Teknik, Suela Pashaj, më datë 19.05.2021, ora 09:30, në Tiranë, në 

Pallatin e Koncerteve, (Ish –Pallati i Kongreseve), salla B, kati 0, mori në shqyrtim në seancë dëgjimore 

që i përket:   

 

SUBJEKTIT TË VLERËSIMIT: Luigj Pjetër Vathi, i datëlindjes  25.7.1969, ID  G90725172M, 

lindur në Fishtë-Lezhë dhe banues në Tiranë, me funksion  

Drejtor, në Drejtorinë Vendore të Kufirit dhe Migracionit Vlorë, 

emëruar në këtë detyrë më datë 26.02.2021. 

 

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); 

 

Rregullorja e Brendshme e Komisionit të Jashtëm të   

Vlerësimit, Rregullorja për Miratimin e Hapave Procedurialë të 

Unifikuar për Procesin e Vlerësimit. 
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TRUPA E VLERËSIMIT TË KOMISIONIT TË JASHTËM TË VLERËSIMIT 

 

pasi dëgjoi gjetjet bazuar në arsyetimin ligjor si dhe rekomandimin e relatores së çështjes znj.Sonila 

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

në vijim të rezultateve të hetimit; pasi dëgjoi subjektin e vlerësimit Luigj Vathi, i cili në seancë 

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

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

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

 

V Ë R E N: 

 

I. RRETHANAT E ÇËSHTJES  

 

1. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit (këtu e në vijim Komisioni) është organi kompetent që kryen 

procesin e vlerësimit kalimtar të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe 

Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, bazuar në Ligjin nr.12/2018, “Për Vlerësimin 

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

Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme", i ndryshuar (këtu e në vijim ligji i 

vlerësimit 12/2018, i ndryshuar).  

 

2. Z. Luigj Vathi, në momentin e hyrjes në fuqi të ligjit të vlerësimit Nr.12/2018 (i ndryshuar), dhe 

dorëzimit të deklaratave ka ushtruar detyrën e Specialistit në Drejtorinë e Forcave Lëvizëse 

Operacionale, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit dhe mbante gradën policore 

"Kryekomisar". 

 

3. Në datën e hedhjes së shortit 07.10.2019, rezultonte në ushtrimin e funksionit Zëvendësdrejtor, për 

Sigurinë dhe Policimin në Komunitet, në Drejtorinë Vendore të Policisë Fier . 

Ky pozicion përfshihet në fushën e ushtrimit të veprimtarisë së Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit 

bazuar në nenin 6 pika 1, gërma a) e Ligjit të Vlerësimit 12/2018.  

Për këtë shkak, bazuar në nenet 2, 3 pika 17, 18, dhe neneve 4, 6 të ligjit Nr.12/2018, (i ndryshuar) 

i është nënshtruar procesit të vlerësimit, duke u shortuar me datë 07.10.2019, në përputhje me 

"Rregulloren për Procedurat e Zhvillimit të Shortit në Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit". 

 

4. Trupa e Komisionit, në veprimet e saj proceduriale, menjëherë pas hedhjes së shortit dhe marrjes 

së dokumentacionit të depozituar nga subjekti në zbatim të ligjit të vlerësimit 12/2018, i ndryshuar, 

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

04.05.2018, të tri deklaratat për kontrollin e pasurisë, kontrollin e figurës si dhe atë të vlerësimit të 

aftësive profesionale. Formulari i pasurisë ka nr. Indeksi Nr.520, viti 2018. 

 

5. Në zbatim të ligjit Nr.9367, datë 07.04.2005 "Për Parandalimin e Konfliktit të Interesave në 

Ushtrimin e Funksioneve Publike", (i ndryshuar), u deklarua mospasja e konfliktit të interesit nga 

anëtarët e trupës së vlerësimit, e përbërë nga Ledian Rusta (Kryesues), Sonila Kadareja (Relatore) 

dhe Luljeta Qoku (Anëtare) si dhe u vendos fillimi i hetimit administrativ me qëllim kryerjen e 

procedurave të vlerësimit për subjektin e vlerësimit. 

 

6. Trupa e vlerësimit në përputhje me ligjin e vlerësimit 12/2018, i ndryshuar, si edhe në bazë të 

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

31.5.2019 "Për Hapat Procedurialë të Unifikuar gjatë Vlerësimit të Subjekteve nga Trupa e 
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Vlerësimit", me Vendimin nr.8, datë 22.10.2019, vendosi fillimin e hetimit kryesisht për subjektin 

e vlerësimit Luigj Vathi. 

 

7. Relatori i çështjes, nëpërmjet komunikimit elektronik zyrtar datë 22.10.2019 ka njoftuar subjektin 

e vlerësimit për fillimin e procesit të vlerësimit kalimtar dhe i është bërë e njohur përbërja e Trupës 

së Vlerësimit, duke i kërkuar subjektit të vlerësimit të deklarojë nëse është në kushtet e konfliktit 

të interesit me anëtarët e trupës së vlerësimit.  

 

8. Subjekti i vlerësimit ka dorëzuar deklaratën për konfliktin e interesit në Komision në datën 

24.10.2019, duke shprehur se nuk ndodhet në kushtet e konfliktit të interesit me asnjë nga anëtarët 

e trupës së vlerësimit.   

 

9. Relatori i çështjes në vijim ka ndjekur procedurat ligjore të përcaktuara në pikën 3 të nenit 25, të 

ligjit të vlerësimit 12/2018, i ndryshuar, duke kryer një hetim të plotë mbi tre kriteret e vlerësimit 

kalimtar që ka për objekt procesi i vlerësimit kalimtar të punonjësve, i përcaktuar në nenin 4 të ligjit 

të vlerësimit 12/2018, i ndryshuar:  

 

a) vlerësimin e pasurisë;   

b) kontrollin e figurës;   

c) vlerësimin e aftësive profesionale.    

 

10. Për të realizuar procedurat e vlerësimit  kalimtar të subjektit, trupa e vlerësimit është bazuar në 

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

e subjektit për një proces të rregullt ligjor.   

 

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

12/2018, (i ndryshuar), ligjin nr.44/2015 "Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së 

Shqipërisë", si dhe çdo legjislacion tjetër që përfshihet dhe përputhet me procesin e vlerësimit 

kalimtar duke verifikuar dhe vlerësuar të gjitha faktet dhe rrethanat e nevojshme dhe konkretisht: 

 

a) tre deklaratat e dorëzuara nga vetë subjekti i vlerësimit që janë:  

a/1  Deklarata e Pasurisë; 

a/2  Deklarata për Kontrollin e Figurës; 

a/3  Formulari i Vetëvlerësimit Profesional;   

b) Provat shkresore / dokumente të administruara nga institucionet/organet publike dhe private në 

përputhje Ligjin e Vlerësimit nr.12/2018 (i ndryshuar); 

c) Provat dhe shpjegimet me shkrim të subjektit të vlerësimit, të paraqitur që në kohën e dorëzimit 

të deklaratave, gjatë fazës së hetimit si dhe pas njoftimit të mbylljes së hetimit administrativ e 

deri në zhvillimin e seancës dëgjimore; 

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

procesit të vlerësimit.    

 

12. Gjatë fazës së përmbylljes së hetimit, nëpërmjet adresës elektronike të Relatores mbërritur me datë 

21.04.2021, Subjekti i Vlerësimit Luigj Vathi, ka bërë me dije Urdhërin Nr.307, datë 26.02.2021 të 

Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, ku Kryekomisar Luigj Pjetër Vathi, më detyrë 

Zëvendësdrejtor për Sigurinë dhe Policimin në Komunitet, në Drejtorinë Vendore të Policisë Fier, 

për nevoja pune, transferohet dhe emërohet në detyrën e Drejtor, në Drejtorinë Vendore të Kufirit 

dhe Migracionit Vlorë.  
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13. Neni 6 pika 1, shkronja (a), e ligjit nr.12/2018 "Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të Punonjësve 

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

Ministrinë e Brendshme", i ndryshuar, përcakton fushën e ushtrimit të veprimtarisë së Komisionit 

të Jashtëm të Vlerësimit, duke përcaktuar rrethin e subjekteve (punonjës të Policisë së Shtetit), që i 

nënshtrohen procesit të vlerësimit kalimtar nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit, nisur nga 

pozicioni dhe grada. Në këtë nen përcaktohet se KJV ka kompetencë1 për të vlerësuar : Drejtor e 

Zëvendësdrejtor Vendor. Rezulton se subjekti i vlerësimit në kohën e shortimit datë 7/10/2019, 

gjatë gjithë fazës së hetimit administrativ të nisur kryesisht nga Komisioni si edhe në përmbyllje të 

procesit të vlerësimit kur më datë 26.2.2021 transferohet në funksion tjetër, ka patur dhe ka 

pozicionin/funksionin që përfshihet për t’iu nënshtruar procesit të vlerësimit nga  Komisioni i 

Jashtëm i Vlerësimit, organ i cili bazuar në Ligjin e Vlerësimit Nr. 12/2018, kryen vlerësimin 

kalimtar të hierarkisë së lartë në Policinë e Shtetit.  

 

14. Subjekti i Vlerësimit gjatë gjithë fazës së hetimet administrativ, gjatë komunikimit dhe pyetjeve të 

drejtuara nga relatorja, është përgjigjur dhe ka përcjellë dokumentacion shoqërues/justifikues shtesë 

me qëllim vërtetësinë e deklarimeve për ligjshmërinë e burimit të krijimit të pasurive sipas rastit 

dhe rrethanave të tjera të çështjeve për sqarim. 

 

15. Paraqitja e plotë e dokumenteve, që vërtetojnë ligjshmërinë e burimeve të të ardhurave, do të 

vlerësohet bashkë me rrethanat e tjera për marrjen e vendimit të vlerësimit. 

 

II. VLERËSIMI I PASURISË 

  

16. Vlerësimi i Pasurisë është kryer bazuar në dispozitat që normon neni 31-34 i ligjit 12/2018. Objekt 

i vlerësimit të pasurisë është deklarimi dhe kontrolli i pasurive, i ligjshmërisë së burimit të krijimit 

të tyre, i përmbushjes së detyrimeve financiare, përfshirë interesat privatë për punonjësin dhe për 

personat e lidhur me të.  

 

17. Procedurat e deklarimit të pasurisë kryhen sipas përcaktimeve të nenit 322 dhe 33 ndërsa vlerësimi 

i pasurisë nga trupa e vlerësimit kryhet sipas përcaktimeve të nenit 34 të Ligjit të Vlerësimit 

12/2018, i ndryshuar, bazuar në të cilin trupa e vlerësimit zhvillon një procedurë kontrolli, në 

përputhje me këtë ligj, si edhe në Ligjin nr. 9049/2003, “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, 

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

Ligjin nr.9367/2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve 

publike”, (i ndryshuar),  Ligjin nr.9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit 

të terrorizmit”, I ndryshuar, si dhe Ligjin 44/2015 “ Kodi i Procedurave Administrative”, (i 

ndryshuar). 

 

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

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

të rasteve të konfliktit të interesit, janë kryer veprimet verifikuese, ku KJV me anë të 

 
1 Fushat e ushtrimit të veprimtarisë së organeve të vlerësimit kalimtar 

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 Qëndrore, Drejtor e Zëvendësdrejtor Vendor 

dhe Shef Komisariati, në Policinë e Shtetit;  
 
2Neni 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. 
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korrespondencës të rregjistruar me numër 81, ka kërkuar të dhëna në institucionet bankare në vend, 

institucionet financiare dhe jofinanciare, Kadastër, ALUIZNI, DPSHTRR, QKB, Drejtoria e 

Përgjithshme e Tatimeve, DPPP, ISSH, Regjistrit Noterial, OSHË, Ujësjellës Kanalizime, 

kompanitë e komunikimit telefoniks fiks etj. Gjithashtu Komisioni ka verifikuar edhe deklarimet e 

vet subjektit për vërtetimet e të ardhurave për secilin vit, të shoqëruara me dokumentacion zyrtar si 

dhe gjatë pyetsorit sqarime të tjera financiare të lidhura me këtë kriter për subjektin apo persona të 

tjerë të lidhur. 

 

19. Hetimi administrativ i Komisionit është shtrirë edhe në saktësinë dhe mjaftueshmërinë e 

deklarimeve periodike të subjektit pranë ILDKPKI për ato vite kur ka qenë subjekt deklarimi në 

ILDKPKI krahasuar me ato të deklaratës "Vetting" duke kontrolluar dhe krahasuar deklarimet mbi 

gjendjen pasurore dhe ndryshimet e saj në vite. 

 

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

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

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

deklaratën e pasurisë vetting 2018, në nivel krahasimor, duke qenë se elementët për ligjshmërinë e 

burimit të krijimit të pasurive, i përmbushjes së detyrimeve financiare, përfshirë interesat privatë 

për subjektin dhe personat e lidhur me të, gjenden të shprehur si në deklaratat periodike ashtu dhe 

atë veting.  

 

21. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit, si organ i ngritur në zbatim të ligjit të 12/2018, (i ndryshuar), të 

vlerësimit kalimtar, ka për prioritet dhe bazë thelbësore plotësimin e drejtë si dhe pasqyrimin 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 12/2018, i ndryshuar, kur i lind edhe detyrimi ligjor për të deklaruar cdo interes të tij privatë 

dhe aktet ligjore lidhur me to për qëllim të këtij procesi vlerësimi kalimtar.  

 

22. Ndaj dhe KJV 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. 

 

 

A. DEKLARIM I PASURISË 

 

A/I DEKLARIMI I PASURISË NGA SUBJEKTI I VLERËSIMIT 

 

1. Pasuri e Paluajtshme  Nr.1.  

Apartament banimi me sip 65 m2, Njësia Administrative Nr.9, Tiranë, Rruga "***", Pall Nr.**, 

“***”, shkalla **, apartamenti ***. 

Burimi i krijimit: Në proçes gjyqësor "Për njohje pronësie" Nr.7804 Akti datë 04.04.2018 në 

Gjykatën e Faktit Tiranë me Entin Kombëtar të Banesave. 

 

HETIMI NGA TRUPA E VLERËSIMIT TË KOMISIONIT: 

 

1.1.Trupa kërkoi informacion ASHK, Regjistrit Noterial, OSHË, Ujësjellës Kanalizime, ILDKPKI, 

EKB,  si dhe ju drejtua vet subjektit. 

 

1.2.Nga përgjigjet e administruara dhe të analizuara nga trupa e KJV, rezultoi se : 
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➢ Nga përgjigja e ASHK rezulton se nuk ka pasuri të paluajtshme të rregjistruar në zyrat vendore në 

territorin e Shqipërisë, në emër të subjektit dhe personave të lidhur me të. Ky fakt përputhet me 

deklarimin e subjektit në deklaratën Vetting se përdor një banesë në Tiranë, adresa:  Pallatet 

“Almak”, Don Bosko, pa titull pronësie ende dhe se është në proces për njohje pronësie.  

➢ Nga Regjistri Noterial nuk rezultoi se kishte ndonjë kontratë për porositje/blerje apo shitje pasurie 

të paluajtshme për strehim; 

➢ Nga përgjigjia e OSHË, vërtetohet se subjekti ka lidhur kontratën e energjisë elektrike në emër të tij 

dhe sipas referencave të kësaj kontrate, përputhet kjo kontratë me banesën e deklaruar si ambient 

përdorimi për strehim; 

➢ Nga përgjigjia e Ujësjellës Kanalizime, vërtetohet se subjekti ka lidhur kontratën e ujit në emër të tij 

dhe sipas referencave dhe adrestarit të kësaj kontrate, përputhet kjo banesë e deklaruar si ambient 

përdorimi për strehim; 

➢ Deklarimi në ILDKPKI, subjekti ka qenë subjekt deklarimi në ILDKPKI përgjatë viteve 2008-2013. 

Ai ka deklaruar që në deklaratën e parë "Para fillimit të detyrës" dhe në deklaratat e tjerë vijuese 

periodike vjetore këtë adresë banimi në Tiranë e cila është e njëjtë me atë të deklaruar në deklaratën 

Vetting 2018. 

 

1.3.Në pyetjet drejtuar subjektit për të shpjeguar situacionin e përdorimit të  banesës, subjekti ka 

shpjeguar se: "kam qenë i pastrehë, në kushte të vështira banimi ndërkohë  që  detyra specifike 

(komandant i Grupit në  Repartin Special RENEA), ma vështirësonte  shumë  banimin në  vendin e 

origjinës, pas krijimit të një familje të re, detyrimet si kryefamiljar, nuk kam  patur mundësinë e 

sigurimit të një banese nga shteti, pavarësisht se Ligji i Policisë së Shtetit njeh të drejtën e trajtimit 

me kredi me interesa të buta për strehim apo edhe kompensimi pagese qeraje për strehim të 

punonjësve të policisë, me gjithë kërkesat e bëra nuk kam përfituar dhe jam munduar ta përballoj 

jetesën në periudha të vështira sociale-familjare si dhe ato financiare gjatë ushtrimit të detyrave 

me përkushtim dhe profesionalizëm në Policinë e Shtetit".  

 

Ai ka sqaruar se : "bashkë më disa punonjës të tjerë policie, u është premtuar se godinat ku fillimisht 

ata i morën në ruajtje, për shkak të trazirave të vitit 1997, dhe problemeve të drejtimit të INSIG, 

mund të përdoreshin për banim edhe pse jo në kushte të banueshme sepse jo të përfunduara, por 

me pak investime arritëm ti bëjmë ato të banueshme. 

Që prej asaj kohe e deri më sot ka qënë një pritje shumë e zgjatur për të përfituar nga procesi i 

privatizimit të Godinave të ish INSIG në zonën "ALMAK" saqë nga këto vonesa i jemi drejtuar edhe 

gjykatës për njohje të pronësisë.  

Aktet nënligjore konkretisht VKM Nr.377 datë 12.06.2003 "Për miratimin e programeve të 

ristrukturimit, në funksion të privatizimit të INSIG-sha, përcaktuan se me propozim të Këshillit 

Mbikqyrës të INSIG-sha, këto banesa t’u ofrohen përdoruesve aktuale me pagesë në masën 100% 

të vlerës së kostos së ndërtimit ose kalimi i këtyre banesave tek Enti Kombëtar i Banesave. Një 

propozim tjetër ishte kalim fondi EKB. 

Edhe pse unë kam qenë i gatshëm të paguaja dhe kisha kursyer pikërisht për të blerë banesën sipas 

kushteve të propozuara, disa herë kemi shkuar drejt lidhjes së kontratës por për gjëra të vogla 

teknike kanë dështuar. 

Më pas me VKM Nr.595 datë 23.07.2010 “Për kalimin e pasurive të paluajtshtme të INSIG-sh.a. 

nga Ministria e Financave në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Punëve Publike dhe 

Transportit për Entin Kombëtar të Banesave, u vendos që EKB të bëjë inventarizimin me qëllim 

privatizimin në favor të familjeve që banojnë në këto godina, sipas procedurave të përcaktuara në 

udhëzimin Nr.19 datë 13.09.2007 Ministrisë së Punëve Publike dhe Transportit, “Për përcaktimin 

e rregullave të përgjithshme të zbatimit të programit të banesave me kosto të ulët”, ngarkohet 

ZVRPP Tiranë, për rregjistrimin e këtyre pasurive. 
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Procedurat e privatizimit dhe lidhja e kontratave të bëhet brenda 6-muajve nga data e rregjistrimit 

të këtyre pasurive në  ZVRPP Tiranë nga Enti Kombëtar i Banesave. 

Gjatë këtyre viteve ka patur vonesa në procedurat e zhvilluara nga Enti Kombëtar i Banesave, për 

rregjistrimin e këtyre pasurive në ZVRPP Tiranë që të pajiste Entin me dokument pronësie, ku të 

fillonte lidhjen e kontratave me banorët përfitues". 

 

1.4. Komisioni ka verifikuar këtë situacion të shpjeguar nga subjekti duke ju referuar edhe akteve 

nënligjore cituar më sipër duke qënë se INSIG kishte kapital shtetëror dhe në vitin 2000 përfundoi 

faza e parë e ristrukturimit të INSIG dhe përgatitjes së kushteve për privatizimin e saj, si dhe më 

pas miratimi i  Ligjit nr. 8899, datë 22.5.2002 “ Për përcaktimin e formës dhe të formulës së 

privatizimit të INSIG Sha-së”.  

 

1.5.Komisioni vijoi verifikimet me Entin Kombëtar të Banesave ( EKB)  i cili ka konfirmuar se ka 

patur vonesa të  tejzgjatura për rregjistrimin e pronës  së  godinave ku banojnë  disa punonjës policie 

pasi Firma "ALMAK"që  ka ndërtuar por me financim të INSIG, ka patur mosmarrëveshje me 

INSIG për disa ambiente shërbimi që  s’kanë  të  bëjnë  me godinat për strehim. Vetë EKB është  e 

interesuar të  përfundojë  sa më  shpejt këtë proces pasi kundrejt çmimit do të  përfitojë  financiarisht 

me shitjen e godinave.  

 

1.6.Komisioni kërkoi informacion të shtuar dhe më shterues nga EKB, i cili sqaroi se :  

"Me hyrjen në fuqi të  VKM nr.595 datë 23.07.2010 "Për kalimin e pasurive të paluajtshme të INSIG 

sh.a…", Enti Kombetar i Banesave ka kryer procedurat e matjeve të apartamenteve të ndodhura në 

pallatin e ndërtuar nga "ALMAK" dhe të financuar nga INSIG sh.a. Edhe pse janë bërë disa 

korrespondenca nga ana jonë me Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme (sot ASHK), ky 

regjistrim nuk ka qënë i mundur për shkak të disa procedurave teknike. 

Megjithatë, siç jeni në dijeni, disa qytetarë që banojnë në këto apartamente, kanë ngritur kërkesë-

padi pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me objekt "Njohje pronësie me parashkrim fitues". 

Pas dëgjimit të pretendimit të palëve dhe provave të paraqitura në të, kjo gjykate vendosi "Rrëzimin 

e kërkesë padisë si të pabazuar në prova e në ligj" duke  njohur procedurën e nisur nga EKB dhe 

çuarjen në përfundim nga kjo e fundit të procedurës së privatizimit.  

Aktualisht Dega Rajonale Tirane, ka kryer edhe një herë matjet të gjithë objektit dhe ka bërë aplikim 

pranë ASHK-së në shtator 2020 duke kryer edhe pagesën përkatëse dhe është në pritje të 

çertifikatave të pronesisë, që më pas të vijojë me procedurat e privatizimit në favor të banorëve 

posedues sipas përcaktimeve të VKM Nr. 898 datë 18.11.2020 "Për rregullat, kushtet, kriteret e 

procedurat e privatizimit të banesave dhe të objekteve të kthyera në fond banese të paprivatizuara". 

Sapo t’i disponojmë këto certifikata, Dega Rajonale do t’i kërkojë Njësisë Administrative përkatëse 

të bëjë verifikimin e banorëve posedues të këtyre apartamenteve dhe pas kryerjes së njoftimit do të 

nisë procedurat e privatizimit me këta qytetarë. 

Privatizimi pranë EKB-se bëhet duke lidhur kontratë me kusht (me këste deri në 20 vjet me 2% 

interes në vit) ose me pagesë të menjëherëshme". 

  

1.7.Sa më sipër shpjegimet, Komisioni konstaton se thëniet e subjektit përputhen me informacionin nga 

EKB si dhe konstaton se edhe vendimi i Gjykatës3 e cila ka vendosur se padia që  kanë  bërë  këta 

punonjës me palë  të paditur EKB nuk zgjidhet/fitohet me vendim gjyqësor por me përshpejtimin e 

procedurave të  EKB me ASHK për rregjistrimin e pronësisë së ish INSIG dhe më  pas lidhjen e 

kontratave të shitjes me banorët ekzistues. 

 
3 Me nr. 7804 Akti, datë rregjistrimi 04.04.2018, është vendosur se  palët duhet të presin procesin e privatizimit të godinave dhe lidhjen 

e kontratave të EKB me qytetarët që banojnë në këto banesa. Është ankimuar në Gjykatën e Apelit nga paditësit,banorët që jetojnë në 

këto godina. 
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1.8.Pas dërgimit të relacionit, subjekti paraqiti disa kosto të shpenzimeve apo investimeve të kryera për 

ambientin e banesës deri në vitin 2003, por të pashoqëruara me ndonjë dokument provues. 

 

1.9.I pyetur në seancë degjimore, subjekti sqaroi përsëri për sa shpjeguar faktet gjatë hetimit dhe pas 

dërgimit të relacionit duke theksuar se:  “kemi qenë në pritje për të lidhur kontratë me INSIG- me 

kohëzgjatje dhe me qera me koston e ndërtimit sic dhe dolën aktet nënligjore por për gjëra shumë 

teknike nuk kemi arritur ta lidhim dot kontratën në ato vite dhe po nga Reparti RENEA kemi qënë 

gati 15 veta por edhe nga punonjës të tjetë të Policisë, qe u vendosën në ato vite. Gjithmonë kemi 

tentuar, kemi patur kontakte me ta por banesa nuk ka patur status as me qera. Pastaj erdhi një 

moment qe e çuam në gjykatë për fitim pronësie, por pavarësisht ne presim nga momenti në moment 

që të na ofrohet lidhja e kontratës dhe do të tërhiqemi edhe nga gjykimi. 

 

1.10. Në këto kushte, ku subjekti ndodhet:  

- në një proces gjyqësor në zhvillim e sipër, pasi vendimi i i gjykatës së shkallës se parë është 

ankimuar në Gjykatën e Apelit4  

- në referim të akteve ligjore5dhe nenligjore6 

- si dhe për sa shpjeguar nga EKB  

- dhe arsyetuar në vendimin e Gjykatës ende jo i formës së prerë, 

 

1.11. Subjekti i vlerësimit aktualisht figuron ende në një proces të hapur qoftë gjyqësor apo dhe 

administrativ me institucion shtetëror (EKB) jo vetëm subjekti individualisht por disa familje dhe ndaj 

KJV nuk mund të shprehet pasi nuk ka asnjë kompetencë juridike për një vlerësim të mundshëm të 

mënyrës së përdorimit apo fitimit/gëzimit në të ardhmen të kësaj pronësie ende i pakryer sipas 

procedurave ligjore që përcaktojnë  vet aktet ligjore në  fuqi për këtë  rast. Ajo çka i rezulton KJV është 

fakti se është qartësuar mbi rrethanët e kësaj pasurie ende të pafituar ligjërisht nga subjekti dhe se kjo 

banesë është deklaruar nga subjekti ashtu dhe rregjistrimi i tij në gjëndjen civile që përfshin zonën e 

banimit.  

 

❖ Për sa më sipër, Trupa e Vlerësimit konstaton se subjekti ka bërë deklarim të saktë të pasurisë 

(në proces njohje si pasuri) në deklaratën vetting 2018 për apartamentin në përdorim, dhe se 

gjatë hetimit administrativ ka sqaruar dhe vënë në dispozicion akte që vërtetojnë statusin e 

tij aktual dhe situacionin ligjor e faktik mbi këtë pronë në përdorim pa titull pronësie.  

 

2. PASURI E PALUAJTSHME  NR.2.  

 

- Tokë Arë 2058 m², Fshati Fishtë, Njësia Administrative Blinisht, Bashkia LEZHË. 

Burimi i krijimit: Përfituar nga Ligji 7501. 

- Tokë Arë 1265 m², Fshati Fishtë, Njësia Administrative Blinisht, Bashkia LEZHË. 

Burimi i krijimit: Përfituar nga Ligji 7501 

 
4 Vërtetim nr. Prot **** dt.18.3.2021 administruar në KJV nga Gjykata e Apelit që vërteton se është paraqitur cështja 

civile për shqyrtim me nr. Akti 5487, dt.29.10.2018 me palë të paditur EKB , cështja pret rradhën e gjykimit.  
5 Ligji Nr.8306, datë 14.3.1998 Për strategjinë e privatizimit të sektorëve me rëndësi të veçantë,  Ligj 8899, dt. 22.5.2002, 

"Per percaktimin e formes dhe formules se privatizimit te Insig, SHA". 
6 VKM Nr.377 datë 12.06.2003 "Për miratimin e programeve të ristrukturimit, në funksion të privatizimit të INSIG-sha , 

VKM nr.595 datë 23.07.2010 "Për kalimin e pasurive të paluajtshme të INSIG sh.a nga Ministria e Financave ( INSIG) në 

përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Punëve Publike dhe Transportit, për Entin Kombëtar të Banesave, dhe VKM Nr. 

898 datë 18.11.2020 "Për rregullat, kushtet, kriteret e procedurat e privatizimit të banesave dhe të objekteve të kthyera në 

fond banese të paprivatizuara". 
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- Tokë Arë 4899 m², Fshati Fishtë, Njësia Administrative Blinisht, Bashkia Lezhë. 

Numër Pasurie 152/19 lëshuar me 23.12.2009. 

Burimi i krijimit: Përfituar nga Ligji 7501 

- Tokë Arë 7250 m², Fshati Fishtë, Njësia Administrative Blinisht, Bashkia Lezhë. 

Numër Pasurie 53/10 lëshuar me datën 23.07.2010. 

Burimi i krijimit: Përfituar nga Ligji 7501 

- Tokë Arë +Truall 1242 m², Fshati Fishtë, njësia Administrative Blinisht, Lezhë, Bashkia Lezhë 

- Shtëpi private njëkatëshe me Sipërfaqje 90 m² me Truall 300 m², Fshati Fishtë, Njësia 

Administrative Blinisht, Bashkia Lezhë. 

Burimi i krijimit: Ndërtuar në Vitin 1957, 

 

❖ HETIMI NGA TRUPA E VLERËSIMIT  

 

2.1.Trupa Vlerësuese pasi administroi përgjigjet zyrtare të institucioneve përkatëse dhe kreu 

verifikimet e nevojshme, konkludon se pasuria e deklaruar është pasuri e ligjshme përfituar nga 

përfitimi familjar Familje Bujqësore për shkak të ligjit 7501/1991 "Për Tokën". 

 

2.2.Konkretisht nga verifikimi i deklaratave periodike vjetore në ILDKPKI, rezulton se subjekti ka 

deklaruar në deklaratën para fillimit të detyrës depozituar për herë të parë në ILDKPKI në datë 

20.01.2008  se  disponon tokë arë 5 dynym (5000 m²) për shkak të përfitimit nga ligji 7501/1991 

në Blinisht -Fishtë, Bashkia Lezhë, 100% .  

 

2.3.Në deklaratën vetting 2018 subjekti i ka deklaruar me përqindje të zotërimit, pjesë takuese 30% të 

tokës total  të përfituar nga pjesëtarët e familjes së tij të origjinës sipas përbërjes së pjesëtarëve në 

çertifikatën familjare, në kohën e përfitimit të tokës sipas ligjit Nr. 7501/1991, prej  një sipërfaqe 

totale prej 16 804  m2  dhe nga llogaritjet e pjesës takuese prej 30% secilit prej pjesëtarëve,  subjekti 

ka përfituar 5041 m2, e konvertuar në njësi matëse me 5 dynym, çka dëshmon se subjekti që në 

deklaratën e herës së parë në ILDKPKI ka bërë deklarim të saktë të pasurisë së paluajtshme të 

përfituar sipas Ligjit 7501 e cila përkon edhe me deklarimin e vetting 2018 dhe me 

dokumentacionin zyrtar të administruar nga KJV.  

 

2.4.Po ashtu Trupa e Vlerësimit ka krahasur edhe deklaratën e vitit 2010 ku subjekti ka deklaruar:  

...16.5 dynym tokë përfituar nga Ligji 7501 me certifikatë pronësie të marrë në vitin 2010, pjesa në 

përqindje 1/3  dhe shtëpinë në fshat të përfituar me certifikatë pronësie në vitin 2010. Pjesa në 

përqindje 30%... 

 

2.5.Në vijim të shpjegimeve të dhëna nga subjekti, për deklarimet e tij për pjesën e trashëgimisë 30% 

si përfitues të familjes bujqësore dhe faktin e pjesëtimit gjyqësor7 (vendim gjykate për çeljen e 

trashëgimisë pas vdekjes së babait me pjesë takuese  me ¼ e trashëgimise), subjekti ka sqaruar 

mënyrën e përllogaritjes dhe ndarjen e tokës prej 5040 m²: 

"...Në momentin e marrjes së tokës kemi qenë 5 bashkëpronar Pjetër, Dile, Ndue, Viktor dhe Luigj 

VATHI, në momentin që prindërit kanë ndërruar jetë, ka hyrë motra (Marija) me pjesë takuese 

vetëm tek Babai dhe Nëna me ¼ pjesë. 

Çdo çertifikatë pronësie ne e kemi të shkruar F+B, kurse Marija vetëm B, do të thotë që ne tre 

vëllezërit kemi pjesën tonë takuese dhe plus pjesë nga trashegimia të babait dhe nënes ndërsa 

Marija ka 1/4 pjesë të pasurisë së trasheguar, gjithë kjo e ndarë në këtë mënyrë 16804:5=3360 

 
7 Nr.54, dt.21.1.2008 për çeljen e trashëgimisë ligjore të ndjerert Pjetër Vathi dhe Dila Vathi dhe pjesetimin e pasurisë trashëgimore të 

trashëgimlënësve nga ¼ pjesë të pasurisë trashëgimore ( 40% e pjësës takuese nga dy prindërit :4 fëmijë= 10% secili nga pjesët e 

trashëgimlënësve, ndërkohë dhe pjesët përfituese direkt nga ligji 7501, arrijnë nga 20% në 30% të përfitimit )  
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pjesa e çdo njërit, 3360+3360=6720 pjesa e Babait dhe Nënes, kjo pjesë e trasheguar ndahet në 

katër pjesë 6720:4=1680 pjesë e çdonjërit,  3360 m2 pjesa takuese plus 1680 m2 pjesa e trashëguar 

= 5040 m2 tokë arë me çertifikatë pronësie. 

Ju siguroj që kjo pasuri e paluajtshme nuk është shitur, dhënë me qera dhe as nuk është tjetërsuar 

deri në këto momente”. 

 

2.6.Trupa Vlerësuese ka administruar dokumentacionin përkatës (aktin e marrjes së tokës sipas Ligjit 

7501/1991, nr. Rregjistrimi ***, Rrethi Lezhë , Fshati Fishtë, dt.1.8.1993 familjes së  Pjetër Ndue 

Vathi gjithsej tokë  në  pronësi 16.500 m2,  dhe certifikatat e pronësisë  8) si dhe vendimin e Gjykatës 

për pjesëtimin gjyqësor të  pasurisë  së  trashëgimlënësve (prindërit Pjetër dhe Dila Vathi) dhe të 

cilat përputhen më  deklarimet e subjektit si dhe me aktet e mësipërme. 

 

❖ Për sa më sipër Trupa Vlerësuese, konkludon se subjekti ka bërë deklarim të saktë dhe 

pasuria e deklaruar është pasuri e ligjshme (përfituar nga pjesa takuese  pasurore e tokës arë 

dhe truall së përfituar familjarisht me Ligjin 7501/1991). 

 

3. PASURI E LUAJTSHME ( 1 )  

 

Autoveturë tip Volksëagen, Viti i Prodhimit 1997, blerë më datë 10.04.2008, në vlerën 240.000 

(Dyqind e dyzetë mijë) Lek. 

Burimi i krijimit: Kursime nga të ardhurat familjare 2000 -2007. 

 

❖ HETIMI NGA TRUPA E VLERËSIMIT   

 

3.1.Drejtoria e Regjistrimit të Mjeteve Motorrike datë 09.01.2020, bashkëlidh dosjen e regjistrimit të 

mjetit: 

Autoveturë tip Volksëagen me targe  ***, regjistruar në pronesi të Shtetasit Luigj Vathi, blerë sipas 

Kontratës Shitjes Nr. *** kol, nr. *** rep., datë 10  prill 2008, me palë Shitëse B.B., në shumën 

240.000 (dyqind e dyzetë mijë) lek; 

 

3.2.Deklarimi në ILDKPKI: Rezulton se subjekti e ka deklaruar këtë blerje mjeti edhe në deklaratën 

periodike vjetore të vitit 2009 (për gjendjen e interesave privatë të vitit 2008) depozituar në 

ILDKPKI me cilësinë e subjektit të këtij ligji për shkak të funksionit të Komandantit të Repartit 

RENEA që drejtonte në atë kohë dhe se ka deklaruar edhe burimin e të ardhurave: nga kursimet 

familjare, deklarim ky i njëjtë dhe që përputhet edhe me deklarimin vetting 2018.  

 

3.3.Nga analiza e gjëndjes financiare të subjektit për kohën kur ka blerë automjetin, rezulton me 

mundësi të mjaftueshme financiare për të përballuar shpenzimin për blerjen e automjetit.  

 

3.4.Për sa më lart, Trupa Vlerësuese konkludon se subjekti ka bërë deklarim të saktë të automjetit në 

pronësi të tij dhe se ka patur burime të ligjshme për të blerë këtë aset të luajtshëm. 

 

4. PASURI E LUAJTSHME ( 2 )    

 

Autoveturë tip Suzuki, Viti i Prodhimit 2008, blerë me datën 11.11.2015 ne vleren 3.000 Euro 

(tremijë) 

 
8 Shkrese 81/118, dt.22.01.2020 Drejtoria vendore Lezhë Kadastra. Nga sistemi dixhital IPS për subjektin ka rezultuar pasuritë : 129/10 

ZK 1624, lloji i pasurisë Arë, 129/3, ZK 1624, lloji i pasurisë Truall, 53/10 ZK 1624, lloji i pasurisë Arë, 131/3, ZK 1624, lloji i 

pasurisë Arë+truall, 152/4, ZK 1624 , lloji i pasurisë Arë, 152/19, ZK 1624, lloji i pasurisë Arë. 
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Burimi i krijimit: Kursime nga të ardhurat familjare 2008 -2015 

 

❖ HETIMI NGA TRUPA E VLERËSIMIT TË KJV  

 

4.1.Komisioni administroi përgjigjen nga Drejtoria e Regjistrimit të Mjeteve Motorrike datë 

09.01.2020, bashkëlidh dosjen e regjistrimit të mjetit: 

Autoveturë tip Suzuki, me targe  ***, regjistruar në pronësi të Shtetasit Luigj Vathi, blerë sipas 

Kontratës Shitjes Nr. *** Rep, nr. *** Kol., datë 11.112015, me palë Shitëse B.B., në shumën 3000 

euro. 

 

4.2.Komisionit i rezulton lidhur me këtë automjet  se në kohën e blerjes së tij në vitin 2015, subjekti 

nuk ishte subjekt deklarimi në ILDKPKI. Subjekti ka deklaruar këtë aset kur është bërë subjekt 

deklarimi në deklaratën vetting 2018 për shkak të Ligjit të Vlerësimit nr. 12/2018, (i ndryshuar). 

 

4.3.Trupa Vlerësuese konstaton se: nga analiza e gjëndjes financiare të subjektit për kohën kur ka blerë 

automjetin, rezulton me mundësi të mjaftueshme financiare për të përballuar shpenzimin për blerjen 

e automjetit.  

 

4.4.Për sa më lart, Trupa e Vlerësimit konkludon se subjekti ka bërë deklarim të saktë të automjetit në 

pronësi të tij dhe se ka patur burime të ligjshme për të blerë këtë aset të luajtshëm. 

 

5. DEKLARIMI I LLOGARIVE 

 

- Të ardhurat nga paga nga viti i fillimit të punës 1993-2018  

- Të ardhura nëpërmjet agjensinë Ëestern Union nga njerëz të afërm 5 vitet e fundit  total 1000 (një 

mijë) Euro. 

- Të depozituara në Union Bank 1000 (një mijë) Euro. 

- Overdraft: në shumën 110.000 (njëqind e dhjetë mijë) lek,  “***” Bank marrrë në 22.12.2017. Në 

çastin e deklarimit, pa shlyer nga overdraft 36.000(tridhjetë e gjashtë mijë) lek. 

- Arkëtim të  ardhurash nga shkurt 2018 deri Prill 2018 nga marrëdhënie qera me një subjekt privat 

ku shtetasi Luigj Vathi është person i autorizuar me prokure të posaçme për vjeljen e qerasë në  

favor të  një  personi të  tretë i cili është  pronari i ambientit të  dhënë  me qera. 

 

❖ HETIMI NGA TRUPA E VLERËSIMIT  

 

5.1.Nga korrespondencat e institucioneve jofinanciare si dhe nga verifikimi i statement bankar, 

vërtetimet e sigurimeve shoqërore, vërtetimet e punës, vërtetimet e tatimeve si dhe aktet e tjera 

juridike, rezultojnë se përputhen deklarimet e subjektit me faktet e mbledhura nga KJV.  

 

5.2.Subjekti ka deklaruar të ardhurat totale gjatë punësimit të tij në funksione të  ndryshme në policinë 

e shtetit për periudhën 1993-2018 në vlerën =25,350,547 (njëzetë e pesëmilion e treqind e 

pesëdhjetëmijë e pesëqind e dyzetë e shtatë)lek.  

 

5.3.Kjo vlerë rezulton për KJV e konfirmuar nga vërtetimet e pagave për periudhat e punësimit në 

policinë e shtetit si dhe nga statement bankar ku ka llogarinë rrjedhëse.  

 

 

6. GJËNDJE CASH:   
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Gjendje në shtëpi në momentin e deklarimit 1.250.000 (një milion e dyqind e pesëdhjetë mijë) lek 

dhe 500 (pesëqind) Euro. 

 

❖ HETIMI NGA TRUPA E VLERËSIMIT  

 

6.1.Bazuar në Ligjin e Vlerësimit nr.12/2018, (i ndryshuar), si dhe Ligjin 9049/2003, (i ndryshuar), 

subjekti nuk mund të deklarojë gjëndje cash më shumë se 1.500.000 (një milion e pesëqind mijë) 

lek. Subjekti nuk është në shkelje të këtij detyrimi ligjor pasi limiti gjëndjes së parasë “Cash” jashtë 

sistemit bankar është më i vogël se vlera e kërkuar ligjore për t`u depozituar në bankë. 

 

6.2.Po ashtu, nga analiza financiare e të ardhurave -shpenzime të subjektit, ka rezultuar se subjekti ka 

raport pozitiv të konsiderueshëm të ardhura-shpenzime ndër vite dhe mundësi kursimesh financiare 

që justifikojnë gjëndjen Cash në vlerën e lart cituar. 

 

6.3.Nga verifikimi i deklarateve ndër vite periodike vjetore në ILDKPKI, Komisioni  ka konstatuar se 

subjekti në vite deklarimi ka raportuar gjendje Cash në vlera të ndryshme dhe në vite të ndryshme 

si: 

Në vitin 2008, për herë të parë para fillimit të detyrës, gjendje cash 300.000(treqindmijë) lek; 

Në vitin 2012, gjendje cash të vitit 2011 shumën 1.650.000 (njëmilion e gjashtëqind e pesëdhjëtë 

mijë) lek (në atë vit nuk kishte kufizime të deklarimit të mbajtjes së sasisë së gjendjes cash); 

Në vitin 2013, kursime cash 500.000(pesëqind mijë) lek;  

Në vitin 2013, Nëntor 2013 deklarim pas largimit nga funksioni:650.000(gjashtëqind e pesëdhjetë 

mijë) lek. 

 

6.4.Këto vlera justifikojnë edhe gjendjen Cash të deklaruar në vitin 2018 duke përfshirë edhe 

ndryshimet ndër vite si dhe shtimet e pakësimet e mundshme për shkak të shpenzimeve të subjektit 

sipas nevojës.  

 

7. Të hyra në llogari bankare (kalim qera) prej shkurt 2018, në shumën mujore 56.610(pesëdhjetë e 

gjashtë mijë e gjashtëqind e dhjetë) lek sipas kontratës së lidhur në 30.1.2018 nga palë të treta. 

 

❖ HETIMI NGA TRUPA E VLERËSIMIT  

 

 Subjektit ju kërkuan aktet: 

 

7.1.Kontratën e qerasë që vërteton marrëdhëniet kontraktore të qerasë, palët, akti i pronësisë të saj, 

prokurën e posaçme për të  cilën ai ka deklaruar se kryen veprimet në  favor të  personit qiradhënës 

 

7.2.Subjekti ka depozituar: Kontratën bazë  të  qirasë  që  prej vitit 20139 dhënë me qira për 5 vite me 

vlerën 20.000(njëzetë mijë) lek nga shtetasi *** i cili ka dhe titullin e pronësisë, shtojcën e kontratës 

nr.1, dt.30.1.201810 pas përfundimti të  afatit 5 vjeçar të  kontratës së  lidhur ne vitin 2013, prokurën 

e përfaqësimit të  veprimeve në  emër dhe llogari të  qiradhënësit *** (viti 2013) si dhe deklaratë 

noteriale dt.15 Mars 2021 të  cilët kanë  deklaruar gjithë veprimet me palën qiramarrëse dhe rolin 

e përfaqësuesit të autorizuar me prokurë  të subjektit. 

 

 
9 Kontratë nr. 530 kol, 298 Kol, dt.7.2.2013 midis qeradhënës N.K. dhe Shoqërisë ****, afat 5 vjeçar, çmimi 20.000(njëzetë mijë) 

lek/muaj, më përfaqesues Luigj Vathi 
10 Shtojcë kontrate nr.733 Rep, Kol 143, dt.30.1.2018 midis Qeradhënes N.K., përfaqësuar nga Luigj Vathi dhe Shoqërisë **** për 5 

vite të tjera, me çmim 66.000(gjashtëdhjetë e gjashtë mijë) lek/muaj  
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7.3.Trupa Vlerësuese i kërkoi shpjegime subjektit për marrëdhënien me palën që përfaqëson në këtë 

kontratë qeraje dhe subjekti u përgjigj se:  

"Me personin qiradhënës që është pronar i kësaj prone, kam vetëm ofruar ndihmën time njerëzore 

për shkak të miqësisë që kam, duke qenë se janë të pamundur për shkak moshe dhe shëndeti, nuk 

kam asnjë përfitim tjetër dhe nuk jam pronar i kësaj banese siç rezulton dhe e faktuar me prova 

zyrtare e ligjore akti i pronësisë së kësaj prone që e keni në dispozicion si dhe prokura e posaçme 

dhe deklarata noteriale11".  

 

7.4.Trupa Vlerësuese verifikoi Prokurën e Posaçme12, e cila rezulton e hartuar me akt noterial datë 

15.01.2013 dhe nënshkruar në përputhje  me dispozitat e Kodit Civil ( nenet 72- 75 të tij “ 

Përfaqësimi me Prokurë”) kohën kur është nënshkruar, nga ku vërtetohet fakti i deklaruar nga 

subjekti për vjeljen e qerasë dhe faktin si person i autorizuar me prokurë të përdorë llogarinë e tij 

në Bankën *** për derdhjen e qerasë mujore sipas kushteve të vendosura në kontratën e qerasë 

midis palëve të treta në vlerën 66,000 (gjashtëdhjetë e gjashtë mijë) lek/muaj  dhe me pagesë të 

tatimit në burim 15% të vlerës së kontratës.  

 

7.5.Trupa Vlerësuese e KJV-së ka analizuar aktet e mësipërme të cilat vërtetojnë faktin se subjekti nuk 

është  në kushtet e përfitimit të të ardhurave nga ndonjë marrëdhënie qiraje dhe as pronar i ndonjë 

ambienti por është përfaqësues me prokurë për shtetasin, palë e tretë që nuk ka lidhje sipas 

përkufizimit të  nenit 3 pika 1213 dhe po ashtu as nenit 3 pika 1414 e ligjit 12/2018 (i ndryshuar). 

 

7.6.Trupa Vlerësuese konstaton gjithashtu se vetëm me kontratën e re të lidhur në vitin 2018 rezulton 

se pagesa e qerasë  në  favor të  shtetasit  N.K. kryhet me kalim bankar siç dhe ndërkohë  që  pagesat 

e viteve të  mëparshme ne vlerë 20.000(njëzetë mijë)lek/muaj, nuk rezultojnë se janë kryer me 

kalim bankar.  

 

7.7.Trupa Vlerësuese konfirmon faktin se subjekti nuk ka qenë subjekt deklarimi në  ILDKPKI 2013 -

2018 dhe për pasojë nuk ka deklarim as për marrëdhënien e mësipërme juridiko- civile por këtë fakt 

e ka deklaruar në deklaratën veting 2018. 

 

❖ Sa më sipër, Trupa Vlerësuese konstaton se subjekti ka bërë  deklarim të  saktë  dhe se nuk 

ndodhet në  kushtet e ndonjë fshehje pasurie apo ndonjë lloj përfitimi të saj.   

 

B. DEKLARIMI I PASURISË NGA BASHKËSHORTJA E SUBJEKTIT 

 

8. Bashkëshortja e subjektit vlerësues A. Vathi ka deklaruar: 

 

- Të ardhura të përfituara nga paga si Shefe e Laboratorit në Fabrikën e Qumështit Ajka Sh.A nga 

1.4.2003 deri më 10.05.2004 në vlerën 140.400(njëqind e dyzetë mijë e katërqind) lek; 

 
11 Deklaratë noteriale nga shtetasit N. K. dhe B. K. , nr. 1222 repertori dhe 631 nr.koleksioni, dt.15.3.2021 të cilët deklarojnë se kanë 

autorizuar Luigj Vathi për të kujdesur për dhënien me qera të apartamenit në pronësi të tyre në Tiranë, (rregjistruar në hipotekë dt. 

6.7.2007, zk 8270 nr pasurie 5/165+3-18, Rruga Sami Frashëri, 54 M2 ) duke qenë vet të pamundur, jetojnë në Lezhë dhe janë të moshuar, 

tarifa e qerasë derdhet në llogarinë personale në Credins nga subjekti tregtar dhe se pagesat e qerasë janë dhënë periodike nga Luigj Vathi 

dhe se ata nuk kanë ndonjë pakënaqësi apo detyrim të pashlyer nga ana e tij.  
12 Nr.201, dt.15.1.2013 ku i përfaqësuari N.K deklaron se emeron përfaqësues Luigj Vathi per te nenshkruar kontraten e qerase, të vjelë 

tarifën e qerasë, arketimin e saj në llogarinë e tij personale, pagimin e detyrimeve ndaj shtetit si dhe pagesën e taksës së pasurisë etj.  
13 Neni 3 pika 12: “Person i lidhur” është rrethi i personave që kanë marrëdhënie me subjektin e vlerësimit apo me anëtarët e organeve të 

vlerësimit, i përbërë nga bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi/ja, fëmijët madhorë, si dhe  çdo person  tjetër të përmendur në certifikatën familjare, të 

lëshuar nga zyra e gjendjes civile për subjektin e vlerësimit apo anëtarin e organeve të vlerësimit për periudhën e vlerësimit.” 
14 Neni 3 pika 14: “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”. 
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- Të ardhura nga raport lindje ( shkurt 2005-shkurt 2006) në vlerën 80.675(tetëdhjetë mijë e  

gjashtëqind e shtatëdhjetë e pesë)lek;  

- Të ardhura nga vetpunësimi mbi administrimin e “Bar Kafe” “SMART” me qera nga data 26.3.2009 

deri më datën 27.03.2013,  në  vlerë 3.176.375(tre milion e njëqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e 

treqind e shtatëdhjetë e pesë)lek; 

- Të ardhura nga paga si Specialiste e Mjedisit pranë Agjensisë Rajonale e Mjedisit, Tiranë për 

periudhën 5.11.2010-10.04.2018 

- Në total të ardhurat = 7.053.409 (shtatë mijë e pesëdhjetë e tre mijë e katërqind e nëntë) lek. 

- Të ardhurat e dy bashkëshortëve për periudhën 1993-2018 = 32.403.956(tridhjetë e dy milion e 

katërqind e tre mijë e nëntëqind e pesëdhjetë e gjashtë)lek.  

 

 

❖ HETIMI NGA TRUPA E VLERËSIMIT  

 

8.1.Komisioni nga korrespondenca me Drejtorinë Tatimore, ka administruar informacionin lidhur me 

aktivitetin privat të ushtruar “Bar Kafe”, e vetpunësuar me NUIS (Nipt) **** , Forma Ligjore 

“Person fizik”, deklaratat sipas sistemit C@ts (deklaratë e tatimit mbi të ardhurat personale të 

biznesit të vogël) për periudhat 2008-2013.  

 

8.2.Të ardhurat neto të përfituara janë nga fitimet neto sipas viteve të ushtrimit të aktivitetit, sipas 

vërtetimit marrë nga Drejtoria Rajonale Tatimore, Tiranë dt.8.3.2021, prot nr.*** janë:  

 

- 12,477,079 (dymbëdhjetë milion katërqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë e shtatëdhjetë e nëntë)lek;  

- Shpenzimet : 8,947,773(tetëmilion e nëntëqind e dyzetë e shtatë mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e 

tre) lek;  

- Fitimi i Tatueshëm: 3,529,306 (tremilion  e pesëqind e njëzetë e nëntë mijë e treqind e gjashtë) lek; 

- Tatim fitimi i thjeshtuar: 352, 931(treqind e pesëdhjetë e dymijë e nëntëqind e tridhjetë e një mijë) 

lek;  

- Fitimi neto : 3,176,375(tremilion e njëqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e treqind e shtatëdhjetë e 

pesë) lek.  

- Nga viti 15.12.2014 rezulton me status “Pasiv”.  

 

8.3.Sa më sipër, deklarata e bashkëshortes është e saktë dhe përputhet me aktet e institucioneve 

tatimore.  

 

8.4.Gjithashtu Trupa Vlerësuese hetoi edhe lidhur me kufizimet në bazë të ligjit për konfliktin e interesit 

Nr. 9367/2005,(i ndryshuar),  për ndonjë kufizim të mundshëm të përcaktuar në këto dispozita 

ligjore nëse përfshijnë ose jo situacionin e biznesit te bashkëshortes si person i lidhur me subjektin. 

Bazuar në parashikimet në bazë të dispozitave ligjore të këtij ligji të posaçëm, nuk rezulton se është 

në kushtet e parashikuara në Seksionin 2 Neni 31 (Zyrtari i nivelit të lartë e të mesëm të Policisë së 

Shtetit dhe të Forcave të Armatosura, sipas sistemit të gradave) pasi sipas ligjit në fuqi në atë kohë 

9749/2007 (i ndryshuar), neni 36 i tij  përcakton nivelin e gradave ku kryekomisar nuk bën pjesë 

në nivelin e gradave dhe pozicioneve të nivelit të mesëm drejtues që referohet te ligji i posaçëm i 

Konfliktit të Interesit, po ashtu edhe sipas nenit 35 të ligjit të Konflikit të Interesit për kufizimet 

interesave për personat e lidhur me zyrtarin, i cili parashikon se: 

"Personi i lidhur me një zyrtar nuk mund të ushtrojë veprimtari si person fizik tregtar ose ortakëri 

personash fizikë tregtarë të çdo forme, nëse veprimtaria përputhet ose pritet me sferën e 

juridiksionit të zyrtarit dhe të kompetencës së tij për të vepruar, me akte individuale apo normative 

të nxjerra nga ai, ose kur zyrtari ka rol thelbësor dhe përcaktues në nxjerrjen e këtyre akteve, të 
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cilat krijojnë pasoja juridike. Përfitime ose kosto mbi këtë person fizik apo mbi shoqëri tregtare e 

persona të tjerë fizikë, që bashkëpunojnë ose konkurrojnë me personin e lidhur. 

Kjo pikë nuk zbatohet kur plotësohen të paktën një nga kushtet e mëposhtme: b) veprimtaria dhe/ose 

disa veprimtari tregtare së bashku të një personi të lidhur krijojnë një të ardhur të përgjithshme 

bruto vjetore, që nuk tejkalon kufirin prej 10 milionë lekësh". 

 

8.5.Sa më sipër parashikuar, nuk duket se përfshihen interesat privatë të pranishme nga ana e 

bashkëshortes me kryerjen e funksionit të subjektit. Njëkohësisht edhe sipas përcaktimit të nenit 31 

të ligjit të Konfliktit të Interesit, edhe vet bashkëshortja e subjektit për shkak të funksionit në një 

institucion shtetëror që rezulton ta ketë marrë më vonë aktivitetit privat që ushtronte para marrjes 

së detyrës së specialistes në këtë institucion, në kuptim dhe zbërthim të nenit të lartcituar, nuk 

përfshihet në fushën e këtij kufizimi dhe nuk ka qenë as subjekt deklarimi në ILDKPKI.  

 

9. Nga statement bankar ka rezultuar se bashkëshortja ka patur llogari depozitë në euro në Bankë të 

nivelit të dytë, në vitet 2016-2017 në vlerën 6500 euro dhe se në vitet 2017-2018 ka bërë kalim 

fondi brenda llogarive bankare dhe më pas tërhequr nga subjekti, përkatësisht në vitin 2017 : 2000 

euro, në vitin 2018 , ( dt.26.2.2018) :2000 euro, duke rezultuar gjëndje në kohën e deklaratës veting 

2018 , me 1000 euro gjëndje depozitë në ***** Bank.   

10. Këtë të dhënë subjekti e ka deklaruar në deklaratën e pasurisë veting 2018 duke referuar edhe 

numrin e llogarisë bankare .  

Nga raporti progresiv i kursimeve familjare për cdo vit si familje, rezulton se subjekti dhe 

bashkëshortja e tij kanë patur mundësi financiare për të krijuar depozitën në vlerën e 6500 euro e 

konvertuar në lek në vlerën 887.965 lek. 

Po nga statement bankar , ka rezultuar se edhe vlera prej 1000 euro depozite bankare në kohën e 

deklaratës veting, është tërhequr nga subjekti ne dt. 25.2.2019 duke e zeruar këtë llogari bankare.   

 

  **** BANK    A. Vathi   Depozite Euro    

           

DATA  Pershkrimi  
Vlera 

euro 

Kursi i 

Kembimit  

BSH 

Vlera lek 

 

DATA  Pershkrimi  
Vlera 

euro 

Kursi i 

Kembimit  

BSH 

Vlera lek 

7/18/2016 
Depozitim 

nga A. Vathi 
6,500 

136.61 887,965  

8/3/2017 

Terheqje nga 

Luigj Pjeter 

Vathi 

1,000.00 132.48 132,480 

6/23/2017 
A. Vathi  ka-

lim fondi 
1,500 

132.22 198,330  

10/4/2017 

Terheqje nga 

Luiigj Pjeter 
Vathi 

1,000.00 133.83 

133,830 

6/23/2017 
A.Vathi  ka-

lim fondi 
5,000.00 

132.22 661,100  

2/26/2018 

Terheqje nga 

Luigj Pjeter 
Vathi 

2,000.00 132.18 
264,360 

SHUMA  13,000  1,747,395  

2/25/2019 
Terheqje nga 
Luigj Pjeter 

Vathi 

1,000.00 124.81 

124,810 

      SHUMA     5,000.00   

         

655,480  
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11.  Në deklaratën e saj, bashkëshortja ka deklaruar në shtyllen e formularit “Detyrime financiare” 

Gjobë  nga Drejtoria Tatimore Tiranë  dt.3/10/2011 për kupon tatimor në  biznesin e lartcituar “Bar-

Kafe” me emër subjekti  “Smart” me NUIS(Nipt) ***, me adresë në  rrugën “Perlat Rexhepi”, 

Njësia Administrative  nr.5, në  vlerën 100.000 (njëqind mijë) lek.  

 

❖ HETIMI NGA TRUPA E VLERËSIMIT 

 

11.1. Trupa Vlerësuese, administroi përgjigjen e Drejtorisë  së  Përgjithshme të  Tatimeve me nr. *** 

prot, dt. 16.3.2021, e cila konfirmon  se A.Vathi me NUIS (Nipt)***, nuk ka detyrime të papaguara  

(principal, gjobë, interes) ndaj organit tatimor. 

 

A/2 DEKLARIMI I SHPENZIMEVE 

 

12. Subjekti ka deklaruar shpenzime për tre vitet e fundit 2016, 2017, 2018 për uje, drita dhe telefon-

internet si dhe të  tjera.        

Deklarimi i shpenzimeve Vlera Lek 

Shpenzime për shërbime (energji+ uje+-telefon+internet)  248,217 

Shpenzim shlyerje gjobe  100,000 

Shpenzime për arsim privatë  689,920 

Shpenzime për udhëtim ne vite 871.894 

Blerje mjet motorrik 655,620 

Shpenzime për tatim  0 

Shpenzime konsumi Instat  11.750.546     

TOTALI 14.341.197  

 

12.1. Në mënyrë të detajuar sipas viteve janë konsideruar dhe përllogaritur të gjitha të dhënat mbi të 

ardhurat, shpenzimet, dhurimet, detyrimet dhe në bazë të tyre është vlerësuar mjaftueshmëria e 

burimeve financiare, për çdo vit, për të përballuar shpenzimet apo kursimet e deklaruara dhe/ose 

të konstatuara nga Trupa Vlerësuese, me të ardhura nga burime të ligjshme, sipas nenit 3, pika 19 

të ligjit 12/2018.   

 

12.2. Trupa e Vlerësimit kreu krahasimet mbi deklarimet dhe i rezultuan se përputhen.  

 

12.3. Ndërkohë lidhur me mundësinë e përballimit të udhëtimeve jashtë vendit si dhe shpenzimeve të 

tjera, Trupa kreu analizën financiare ku përllogariti dhe pasqyroi në tabelën financare të gjitha 

shpenzimet e kryera dhe konkludoi se subjekti kishte të adhura të  mjaftueshme që buronin nga 

pagat dhe shpërblimet e dy bashkëshortëve  për të kryer udhëtimet, për të paguar shkollën dhe 

krijuar kursime gjendje cash etj. 
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Analiza financiare 1993-2018 
 

Viti 

Shpenzime

t per fryme 

sipas 

INSTAT 

Konsumi 

per familje  

Overdra

ft 

Shpenzime 

sipas 

deklarimit 

Veting ne 

vite  

Total 

shpenzim

e 

Te 

ardhurat 

nga Pagat 

sipas viteve  

e Policine e 

Shtetit + 

derdhur 

vet nga 

Luigj Vathi 

Te 

ardhura 

shperbli

me +  ore 

shtese+ta

ksa 

solidarite

tit 

  Te 

ardhura 

paga neto 

+ 

shperbli

me 

Adelina 

Vathi  

 

Lloga

ri 

Luada 

Vathi  

 Depozit 

Adelina 

Vathi              

Union 

Bank 

Valuta 

EURO  

Gjendje 

Cash    

Total te 

ardhurat 

Diference 

te ardhura 

minus 

shpenzime 

per cdo vit  

Progresive 

fitimi per 

cdo vit deri 

ne fund 

2018 

1993 5.000   -       - - - 

1994 5.000   5.000 97.333 2.400     99.733 94.733 94.733 

1995 5.000   5.000 128.205      128.205 123.205 217.938 

1996 5.000   5.000 380.693 1.700     382.393 377.393 595.331 

1997 120.000   120.000 511.044 175.570     686.614 566.614 1.161.945 

1998 120.000   120.000 522.021 123.294     645.315 525.315 1.687.260 

1999 180.000   180.000 529.297 195.081     724.378 544.378 2.231.638 

2000 324.000   324.000 556.180 189.750     745.930 421.930 2.653.568 

2001 324.000   324.000 653.585 197.070     850.655 526.655 3.180.223 

2002 281.592   281.592 699.819 251.400     951.219 669.627 3.849.850 

2003 281.592   281.592 781.561 119.046     900.607 619.015 4.468.865 

2004 281.592   281.592 781.561 59.294 140.000    980.855 699.263 5.168.128 

2005 438.228   438.228 1.103.374 101.830     1.205.204 766.976 5.935.104 

2006 438.228   438.228 825.937 124.632 80.675    950.569 512.341 6.447.445 

2007 943.872   943.872 793.978 91.129     885.107 - 58.765 6.388.680 

2008 546.480  240.000 786.480 1.018.605 121.804 663.659    1.804.068 1.017.588 7.406.268 

2009 546.480   546.480 1.356.935 168.629 628.020    2.153.584 1.607.104 9.013.372 

2010 546.480   546.480 1.562.387 136.044 659.168    2.357.599 1.811.119 10.824.491 

2011 546.480   546.480 1.363.725 551.320 1.026.595    2.941.640 2.395.160 13.219.651 

2012 564.096   564.096 997.642 104.357 1.180.675 12.000   2.294.674 1.730.578 14.950.229 

2013 564.096   564.096 1.374.809 8.042 481.060    1.863.911 1.299.815 16.250.044 

2014 879.992   879.992 920.395 623 526.141    1.447.159 567.167 16.817.211 

2015 897.104  611.536 1.508.640 924.889 30.000 524.685    1.479.574 -       29.066 16.788.145 

2016 940.368  263.946 1.204.314 1.128.222 20.688 520.335  887.965  2.557.210 1.352.896 18.141.041 

2017 992.933 110.000 706.076 1.809.009 1.011.034 250 590.324  661.100  2.262.708 453.699 18.594.740 

2018 992.933  648.094 1.641.027 468.394 30.740 181.626  124.810 1.313.650 2.119.220 478.193 19.072.933 

Total 11.770.546 110.000 2.469.652 
14.345.19

8 
20.491.625 2.804.694 7.202.963 12.000 124.810 1.313.650 33.418.131 19.072.933  

 

❖ Komisioni, pasi shqyrtoi dokumentacionin e grumbulluar nga hetimi administrativ, 

si dhe provat e shpjegimet e paraqitura nga subjekti, në përfundim të vlerësimit të 

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

 

 

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

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

c) nuk ka kryer fshehje të pasurisë,   

d) nuk ka kryer deklarim të rremë,   

e) subjekti nuk gjendet në situatën e konfliktit të interesave.   
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III. KONTROLLI I FIGURËS 

 

1. Procesi i vlerësimit të kontrollit të figurës, ka për objekt verifikimin e deklarimeve të subjektit 

të vlerësimit dhe të dhënave të tjera, me qëllim verifikimin e vërtetësisë dhe besueshmërisë së 

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

me persona të përfshirë veprimtari kriminale.   

  

2. Subjekti Luigj Vathi 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”, ( këtu e në vijim ligji i 

vlerësimit) ka dorëzuar deklaratën për kontrollin e figurës në datën 4.5.2018, brenda afatit 

ligjor.   

 

3. Kontrolli i figurës për subjektin e vlerësimit  Luigj Vathi, është kryer bazuar në përcaktimet e 

nenit 4, pika 1, gërma “b” dhe neneve 35-42, 48 dhe 51 e 52 të parashikuara në Ligjin e 

Vlerësimit nr.12/2018(i ndryshuar). 

   

4. Procedura për kontrollin e figurës është kryer sipas përcaktimeve të neneve 36 -37 që 

përcaktojnë bashkëpunimin me institucionet publike dhe ato ligjzbatuese, informuese dhe 

verifikuese në vend dhe jashtë tij, verfikimet nëse ka informacione nga publiku në lidhje me 

aktivitetin apo veprimtarinë e punonjësit apo personave të lidhur, si dhe vlerësimit të provave, 

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

rrethanat që merren parasysh në konstatimet, përfshirë rrethanat rënduese dhe lehtësuese 

bazuar në ato që parashikohen në nenin 38-41 të Ligjit.     

  

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

ligjit 12/2018:   

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

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

• Më tej janë administruar përgjigjet nga institucionet ligjzbatuese, verifikuese dhe 

informuese.   

 

Në Deklaratën për Kontrollin e Figurës, Subjekti i vlerësimit, Luigj Vathi , ka deklaruar si 

më poshtë:  

▪ Nuk ka pasur emër apo mbiemër tjetër; 

▪ është njohur me ndonjë nofkë, emër apo mbiemër tjetër nga ai që ka pasur apo ka  të 

rregjistruar në gjendjen civile,  

▪ nuk ka pasur shtetësi tjetër  

 

➢ Të dhëna për vendbanimin: Të njëjtën  adresë që ka deklaruar edhe në formularin e 

deklarimit të pasurisë, nuk ka vendbanim të dytë. 

➢ Të dhëna për arsimin dhe kualifikimet: të njëjta me ato të deklaruara në formularin e 

vlerësimit profesional; 

➢ Të dhëna për Punësimin: të njëjta me ato të deklaruara në formularin professional; 

➢ Të dhëna për Sigurinë: Në pjesën 5 të këtij formulari subjekti i është përgjigjur të 18 pyetjeve 

me përgjigjen negative  “jo”.    
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6. Për të vijuar me kontrollin tërësor të figurës dhe saktësinë e deklarimit për subjektin e 

vlerësimit, janë kryer edhe veprimet e tjera përkatëse duke kërkuar të dhëna me anë të 

korrespondencave pranë këtyre institucioneve: 

 

- DSIK 

- SHISH 

- SHCBA  

- Prokurori e Përgjithshme,  

- Polici e Shtetit  

- Avokati i Popullit 

- Sistemi TIMS 

- Zyra e Gjëndjes Civile  

- Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve 

- DPPP ( Drejtoria e Parandalimit të Pastrimit të Parave )   

 

6.1. Nga DSIK, është administruar informacioni se subjekti është i pajisur me certifikatë sigurie 

për një periudhë 5 vjeçare niveli “Tepër sekret” nga datat  19.8.2018 deri më dt 18.10.2023. 

 

6.2. Nga Policia kriminale: rezultoi se për subjektin Vathi dhe personat e tij të lidhur, nuk janë të 

rregjistruar për veprimtari kriminale.   

 

6.3. Nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve: rezulton se subjekti nuk ka qenë i dënuar në 

territorin e Shqipërisë. 

 

6.4. Nga Avokati i Popullit: nuk ka të dhëna për ndonjë hetim adminitrativ të nisur apo ndonjë 

ankese e trajtuar në emrin e tij. 

 

6.5. Nga Autoriteti i Dosjeve është administruar përgjigjia sipas kërkesës së KJV përcjellë për 

verifikim të figurës së subjektit të vlerësimit ( nr.81/3, dt.20.11.2019. Ky Autoritet me 

vendimin nr.40, dt.22.01.2020 , Nr.prot *** , ka informuar KJV se për këtë subjekt nuk 

rezulton të këtë qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm, të ketë qenë anëtar, 

bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i shtetit deri në 2 Korrik 1991. 

 

6.6. Nga Drejtoria e Parandalimit të Pastrimit të Parave, nuk ka raportime për veprime financiare.  

 

6.7. Nga Zyra e Gjëndjes Civile: vërtetohet se subjekti ka ndërruar në vitin 2001 një nga elementët 

e gjeneralitetit, përkatësisht gabim material nga mbiemri Vathaj ne Vathi. Gjeneralitet e tjera 

të pandryshuara. 

 

6.8. Nga sistemi TIMS: KJV ka verifikuar dhe krahasuar raportimet e subjektit për hyrje-dalje 

jashtë kufirit në intervale të caktuara kohore dhe mënyrat e mjetet e udhëtimit me 

informacionin nga sistemi TIMS. Nga verifikimet, përkojnë datat dhe qëllimi i udhëtimit të 

deklaruar në deklaratën e pasurisë me të dhënat e hyrje-daljeve të subjektit në pikat e 

ndryshme kufitare dhe ato të personave të lidhur.  

 

6.9. Nga Prokuroria e Përgjithshme janë administruar korrespondencat  ku për subjektin në fjalë 

nga të gjitha Prokuroritë pranë Gjykatave të Shkallës së Parë të Rretheve, të Apelit të rretheve, 
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të Krimeve të Renda shkalla e I dhe II-të ) bazuar në kërkesat e KJV, rezultuan negative për 

subjektin. 

 

6.10. Nga Prokuroria e Përgjithshme, Drejtoria e Koordinimit Institucional, ka ardhur shkresa me 

Nr *** Prot, datë 30.06.2020, me anë të së cilës përcillen informacionet e ardhura nga: 

Prokuroritë pranë Gjykatave të Shkalleve të Para të Rretheve: Përmet, Durres, Elbasan, 

Tropojë, Kurbin, Berat,  Pukë, Mat, Vlorë, Gjirokastër, Korçë, Sarandë, Kukës, Dibër, 

Lushnjë, Fier, Shkodër, Krujë, Pogradec, Tiranë, Lezhë. Nga të gjithë përgjigjet e ardhur nga 

rrethet rezulton se për shtetasin Luigj Vathi  nuk është nxjerë urdhër ndalimi, nuk është 

kërkuar masë e sigurimit personal, nuk është marë nën cilësinë e të pandehurit, apo person 

nën hetim, nuk ka patur regjistrim të veprave penale dhe nuk ka patur raste të urdhërave 

ndërkombëtar të ndalimi.   

 

6.11. Nga Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë, Tiranë nr *** prot, dt.18.02.2020, për 

shtetasin Luigj Vathi  nuk rezulton të jetë regjistruar procedim penal, urdhëra ndalimi, apo 

kërkesa për masa të sigurimit personal.  

 

6.12. Komisioni15 ka kryer verifikim në kuadër zbatimit të Ligjit të Dekriminalizimit 138/2015 “ 

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

publike" dhe Vendimit të Kuvendit 17/2016. Ky verifikim është kërkuar bazuar në kërkesën 

ligjore të Ligjit 12/2018, neni 38, pika 1 e tij sipas të cilit, në vlerësimin e rrethaneve për 

kontrollin e figurës, trupat e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit mbajnë në konsideratë ndër 

të tjera edhe verifikimin e procedimeve penale dhe administrative ndaj punonjësit, brenda dhe 

jashtë vendit, sipas përcaktimeve të ligjit për garantimin e personave që zgjidhen, emërohen 

dhe ushtrojnë funksione publike. 

 

7. Për këtë, Trupa Vlerësuese, fillimisht bashkëpunoi me Policinë e Shtetit për vendosjen e 

formularëvë të dekriminalizimit të plotësuar nga punonjësit e policisë në kuadër të zbatimit të 

Ligjit 138/2015  dhe që sipas rregullave dhe procedurave që detajon ligji dhe vendimi për 

zbatimin e tij, gjenden të depozituara pranë titullarit të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë 

së Shtetit. Më tej, pas vënies në dispozicion të këtyre formularëve të plotësuar dhe nënshkruar 

nga këta punonjës, Komisioni në bashkëpunim me Prokurorinë e Përgjithshme, u konkludua 

për këto veprime institucionale:   

 

8. Komisioni pasi u njoh dhe verifikoi formularin me të dhënat e raportuara në të, rezultoi se 

subjekti nuk ka raportuar ndryshimin e gjeneralitetit në mbiemer ( dy gërma të ndryshuara) që 

e ka deklaruar më vonë te formulari i kontrollit të figurës depozituar sipas dhe në zbatim të 

ligjit të vlerësimit 12/2018, I ndryshuar. 

 

9. Nga kjo e dhënë, Komisioni thelloi verifikimin në kuadër të ligjit të dekriminalizimit 138/2015 

dhe Vendimit të Kuvendit 17/2016 në zbatim të tij “Kreu V. Procedura e Realizimit të 

Verifikimit”16 i cili përcakton hapat procedurialë të organit përgjegjës të administrimit të 

formularit të dekriminalizimit i detyruar për të verifikuar të dhënat e deklaruara nga subjekti. 

 
15 Shkresë nr.81/126, dt.30.06.2020 nga Prokuroria e Përgjithshme  
16 organi përgjegjës për administrimin e formularit të vetëdeklarimit kryen kryesisht veprimet e mëposhtme: a) bën 

publik faktet e paraqitura në formularin e vetëdeklarimit; b) kërkon informacion pranë zyrës së gjendjes gjyqësore 

dhe zyrës së gjendjes civile; c) kërkon, brenda 5 ditëve, verifikimin e plotë nga Prokuroria e Përgjithshme të 
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10. Veprimet e Komisionit janë ndjekur pavarësisht orientimit të Prokurorit të Përgjithshëm 

përmes shkresës  me Nr. 2441/19, dt.9.10.2019, përcjellë KJV ku citohet se :  

Përfshirja në verifikim sipas Ligjit 138/2015 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. 

 

11. Edhe pse Komisioni nuk kishte asnje indicie apo të dhënë për të kaluar kriminale, vijoi me 

verifikimin për sa edhe kërkuar në zbatim të detyrimit të Ligjit të Vlerësimit 12/2018, I 

ndryshuar i cili në nenin 38 pika 1 , gërma “a” e tij parashikon se: - “KJV gjatë vlerësimit të 

figurës, mban në konsideratë edhe verifikimin e saktë të identitetit në të shkuarën dhe të 

tashmen për cdo punonnjës që I nënshtrohet kontrollit, dhe arsyen e ndryshimeve të emrit, 

mbiemrit apo gjeneraliteteve të tjera”. 

 

12. Nga verifikimi i formularit të kontrollit të figurës në kuadër të zbatimit të ligjit të Vlerësimit 

12/2018 I ndryshuar, subjekti ka deklaruar mbiemrin e ndyshuar duke u përgjigjur po pyetjes: 

A keni pasur mbiemër apo emër tjetër më parë dhe duke shënuar faktin e ndërrimit të mbiemrit 

(me vendim të Komunës Blinisht, Lezhë në vitin 2001 dhe reflektuar në Njësia Administrative 

nr.9 Tiranë, më dt.28.03.2003). 

 

13. Në kuadër të verifikimit të gjëndjes civile sipas Ligjit  të Vlerësimit 12/2018, i ndryshuar neni 

38 cituar më sipër, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Gjendjes Civile, me Shkresën 

nr.*** prot. datë 08.01.2020 ka dërguar në KJV një informacion me të dhënat për përbërësit 

e gjendjes civile pas verifikimeve të bëra në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile të vitit 

2010 dhe në zyrat përkatëse të gjendjes civile. Sipas informacionit të derguar, rezulton se 

subjekti ka kryer një ndryshim/korrigjim të përbërësve të gjendjes civile, konkretisht  me 

Vendim nr.23, dt.13.02.2001, të Këshillit të Komunës Blinisht, ndryshuar mbiemrin nga 

Vathaj në Vathi.  

Është vendosur në ZGJC – Njësia Administrative nr.9 Tiranë, më dt.28.03.2003, nga ZGJC-

Njësia Administrative Blinisht me këto të dhëna: 

Luigj Vathi, Atësia: Pjetër, Amësia : Dile  

Lindur në Fishtë- Lezhë më datëlindje 25.7.1969  

Nuk ka ndryshime të tjera në gjeneralitete. 

 

14. Bazuar në këtë informacion të dërguar nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Gjendjes 

Civile, për Komisionin rezulton se përputhet deklarimi i subjektit në formularin e kontrollit të 

figurës sipas ligjit të vetingut 12/2018 por nga ana tjetër, nuk përputhet në kuadër të zbatimit 

të Ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose 

ushtrojnë funksione publike”, i cili është pjesë referuese edhe e vlerësimit të rrethanave për 

kontrollin e figurës sipas nenit 38 pika 1 /dh, “verifikimin e procedimeve penale dhe 

 
deklarimeve të bëra kur ka indicie mbi bazën e një kërkese, ose kryesisht kur ka të dhëna apo fakte, përfshirë ato të 

njohura botërisht, për ekzistencën e të dhënave që kanë të bëjnë me dënime penale që përcakton në fushëveprim ky 

ligj,  
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administrative ndaj punonjësit, brenda dhe jashtë vendit, sipas përcaktimeve të ligjit për 

garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.  

 

15. Kjo mangësi në të dhënat e deklaruara nga subjekti vërehet vetëm në formularin e 

vetëdeklarimit sipas kërkesave të Ligjit nr.138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave 

që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike, ku në zbatim të ligjit të lartcituar, 

Seksioni B : Nëse keni ndryshuar zyrtarisht ndonjë nga të dhënat e gjeneralitetit tuaj, apo 

keni përdorur gjeneralitet tjetër, qoftë edhe pa e ndryshuar zyrtarisht, listoni secilin prej tyre, 

duke plotësuar të gjjitha të dhënat dhe aq herë sa janë ndryshuar.  

Ka rezultuar se nga verifikimi i formularit të vetdeklarimit sipas ligjit 138/2015, se subjekti 

nuk ka plotësuar seksioni B me ndryshimin e mbiemrit siç ka rezultuar nga aktet e gjendjes 

civile.  

 

16. Subjektit ju kërkua shpjegime lidhur me arsyen e ndërrimit të një prej përbërësve të gjendjes 

civile, përkatësisht mbiemrit të tij nga Vathaj në Vathi, ku subjekti shpjegoi se: 

“Në të gjitha rregjistrimet, dokumentet dhe diplomat e marra janë bëre me mbiemrin VATHI, 

të njohur kështu prej vitesh, gabime të bëra ndër vite, duke e patur të pamundur të ndryshojmë 

gjithë këto dokumenta u detyruam të bëjmë ndryshimin nga VATHAJ në VATHI, por ju siguroj 

me bindje të plotë se ky ndryshim nuk  është bërë për asnjë arsye tjetër.Nuk e kam deklaruar 

tek formulari i Dekriminalizimit vetëm për neglizhencë, duke mos e vlerësuar si duhet, pasi 

ishte një ndryshim i vogël (aj me i)” por që më vonë e kam plotësuar të saktë te formulari i 

vetingut”. 

17. Të njëjtin qëndrim dhe shpjegim subjekti dha edhe në seancë dëgjimore. 

  

Analiza dhe arsyetimi i Komisionit: 

 

17 Komisioni administroi  certifikatën e trungut familjar ku vërtetohet se subjekti dhe personat e 

lidhur me te familjarë kanë patur të rregjistruar sipas aktit të gjëndjes civile mbiemrin 

VATHAJ. Sipas certifikatës nga Zyra e Gjëndjes Civile në bazë të rregjistrit themeltar të Vitit 

1974, Fishtë , vërtetohen të dhënat e mbiemrit të secilit prej familjarëvë me Vathaj, me 

shënimin  se me nr. 23 akti, dt.13.2.2001, Pjetër Vathaj ka korrigjim mbiemri nga Vathaj në 

Vathi, ndryshim I pasqyruar edhe tek pjesëtarët e familjes atë datë. Luigj Vathi nr 

dt.22.04.2003 është vendosur në ZGJC Nj.9, Tiranë. 

 

18 Bazuar në aktet e administruara zyrtare deri më tani pranë Komisionit, që prej periudhës së 

diplomimit të tij në shkollë të mesme në Blinisht, Lezhë  dhe në vijim në çdo akt tjetër zyrtar 

të trajnimit, shkollimit Ushtarak, shkollimit në Akademinë e Policisë, trajnimeve dhe 

punësimit, ndër vite ka rezultuar se zyrtarisht është njohur dhe ka përdorur të njëjtën të dhënë 

të gjeneralitetit aktual dhe Komisionit nuk i ka rezultuar në asnje prej akteve zyrtare të 

administruara të lëshuara ndaj tij ndonjë ndryshim i gjeneralitetit. Po ashtu edhe në aktet e 

marrjes së tokës në pronësi për shkak të përfitimeve të ligjit për tokën 7501/1991, babai i 

subjektit si kryefamiljar përfitues rezulton po me mbiemrin Vathi ndërkohë që në aktet e 

gjëndjes civile kjo familje ishte e rregjistruar me mbiemrin Vathaj. 

 

19 Komisioni verifikoi faktin që subjekti Luigj Vathi nuk ka deklaruar në formularin e 

vetdeklarimit sipas ligjit të dekriminalizimit 138/2015, se më datë 13.02.2001, anëtarët e 

familjes së tij, përfshirë shtetasin në fjalë, kanë ndryshuar përbërësit e gjendjes civile, rubrikën 
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e mbiemrit nga {Vathaj ne Vathi…} , për të arsyetuar  më tej nëse vetëm ky fakt mund të  

përbëjë shkak ligjor për përfshirjen e tij në fushën e veprimit të këtij ligji . 

 

20 Komisioni arsyeton se : Ligji nr.138/2015 ka si qëllim të garantojë besimin e publikut në 

funksionimin e organeve shtetërore, nëpërmjet pengimit të emërimit në to, të personave të 

cilët janë dënuar për një kategori të caktuar të veprave penale, të parashikuara nga ligji. 

Mosdeklarimi nga subjekti që mbiemri i tij nga data e lindjes 25.07.1969 deri në datën 

13.02.2001 ka qënë { VATHAJ DHE JO VATHI…}, shpjegohet nga subjekti një neglizhencë 

subjektive. 

 

21 Komisioni, ka proceduar me hetim të thelluar për përiudhën e identifikimit të shtetasit Luigj 

Pjetër Vathaj deri në momentin e ndërrimit të mbiemrit të tij në Luigj Pjetër Vathi hetim ky 

që ka përfshirë të gjitha institucionet shtetërore17 dhe që nuk ka penguar verifikimet e kryera 

nga ana e tij në lidhje me këtë subjekt.”  

 

22 Konkretisht Komisioni pasi ka marrë informacion nga Gjëndja Gjyqësore për subjektin me 

gjeneralitetet “VATHI”, ka rikërkuar edhe njëhërë verifikim pranë Drejtorisë së Përgjithshme 

të Burgjeve për verifikim të gjëndjes gjyqësore të personit edhe me gjeneralitetet VATHAJ. 

Nga përgjigjia e kësaj të fundit, rezulton se: “Personi me mbiemrin Vathaj (Vathi) nuk rezulton 

i dënuar”. 

 

23 Po ashtu në vijim të verifikimeve të Komisionit me Prokurorinë e Përgjithshme, e cila me 

hërët kishte dërguar të gjithë verifikimet për personin Luigj Pjetër Vathi ( shih me sipër 

përgjigjet) me faktin e ri të mbiemrit të ndryshuar, Komisioni  ka ridërguar me shkresën nr 

148/100 prot, dt.19/04/2021, kërkesën për verifikim edhe për shtetasin Luigj Pjetër Vathaj, 

dtl. 25.7.1969 nëse organi I akuzës në të gjitha prokuroritë pranë Gjykatave të Rrethit 

Gjyqësor me juridiksion të Përgjithshëm:  “ka nxjerrë urdhër ndalimi, ka kërkuar masa të 

sigurimit personal, vlerësimin e tyre nga gjykata, është marrë në cilësinë e të pandehurit apo 

personit nën hetim, nëse po, ecurinë e këtyre procedimeve , nëse është filluar kryesisht apo 

me kallëzim, nëse personat janë dënuar, nëse procedimi është pushuar apo pezulluar, shkaqet 

e pushimit apo pezullimit të procedimit penal”.  

 

24 Në përgjigje të kërkesës së mësipërme, Prokuroria e Përgjithshme me nr. Prot ****, 

dt.7.5.2021  dhe Nr. *** Prot., dt.14.05.2021 ka përcjellë informacionin e kërkuar sipas 

verifikimeve të kryera në të gjitha prokuroritë pranë Gjykatave të rretheve gjyqësore me 

juridksion të përgjithshëm dhe Prokurorine e Tiranes. Nga këto verifikime nuk ka rezultuar 

asnjë informacion që ky shtetas të ketë qenë subjekt I organit të akuzës sipas përcaktimeve të 

Kodit të Procedurës Penale cituar më sipër, për shtetasin Luigj Pjetër Vathaj.  

 

25 Gjithashtu edhe nga institucionet ligjzbatuese, që prej herës së parë që subjekti ka hyrë në 

Policinë e Shtetit në vitin 1993 dhe në vijim, nuk ka të dhëna për veprimtari kriminale, për 

procedime, për hetime  etj.  

 

 
17 Zyra e Gjëndjes Civile, DPBSH, PP, Banka Reiffeisen ( Ish Banka e Kursimeve ) , QKL, QKB, Kadastër, 

Autoriteti i Dosjeve të ish Sigurimit të Shtetit, si dhe pyeti nën përgjegjësinë personale ligjore vet subjektin. 
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26 Bazuar në sa më lart, Komisioni ka mbajtur  parasysh se për këtë subjekt nuk është penguar 

për t`u verifikuar në asnjë nga institucionet ligjzbatuese dhe se sipas ligjit të posacëm të 

Policisë së Shtetit 108/2014, është lehtësisht e verifikueshme identiteti i tij për sa dhe 

specifikohet në nenin 42 të këtij ligji: baza e të dhënave të shenjave të gishtave dhe AND së 

punonjësve të Policisë së Shtetit , pika 1: “Punonjësit të policisë i merren shenjat e gishtave, 

mostra e ADN-së dhe ato të balistikës së armës personale, duke u dokumentuar veprimi në 

praninë e tij dhe ruhen në bazën e të dhënave të policisë”.  

 

27 Fakti se subjekti  ka plotësuar saktë  formularin e kontrollit të figurës dhe me të dhënën në 

rubrikën për ndryshimin e mbiemrit ndërkohë nuk e ka shënuar në formularin e 

dekriminalizimit, është marrë në analizë të vlerësimit nëse përbën rrethanë që përfshin 

subjektin në raport me zbatimin e ligjit të dekriminalizimit, duke marrë në konsideratë 

transparencën dhe vërtetësinë e faktit të ndryshimit të një prej gjeneraliteteve, shpjegimet e 

subjektit lidhur me arsyen e këtij ndërrimi, ne nivelin e besueshmërinë se tij se mangësia e 

raportimit në formularin e vetdeklarimit sipas ligjit 138/2015, është bërë për shkak të një 

neglizhence dhe se pavarësisht në asnjë moment Komisioni si organ kontrolli nuk është 

penguar për verifikimin zyrtar të të dhënave dhe ndryshimeve të gjeneraliteteve të tij. 

 

28 Në frymë dhe qëllim të ligjit të vleresimit, nga aktet e institucioneve ligjzbatuese subjekti 

rezulton pa rekorde apo të dhëna, indicie as për kontakte të papërshtatshme dhe as i përfshirë 

vet në rrethana lehtësuese apo rënduese që parashikon ligji 12/2018. Komisioni ka  

grumbulluar të dhëna të mjaftueshme mbi të cilat mund të konkludohet se nuk ekziston asnjë 

prej shkaqeve të skualifikimit nga sa i përket këtij kriteri. 

 

29 Në përfundim të hetimit të kësaj rrethane, Komisioni konkludon që: 

 

- Subjekti ka plotësuar dhe depozituar formularin e vetëdeklarimit sipas kërkesave të Ligjit 

nr.138/2015;  

- Subjekti ka plotësuar dhe depozituar të nënshkruara, autorizimin për Komisionin e Jashtëm 

të Vlerësimit, të  kryejë verifikimin në organet kompetente sipas ligjit, për të dhënat që 

lidhen me figurën dhe integritetin e tij; 

- Për subjektin janë ndjekur të gjitha hapat e hetimit të thelluar bazuar në këtë fakt, për të 

verifikuar nëse edhe për personin me të njëjtat gjeneralitete por me mbiemër “VATHAJ” 

dhe jo “VATHI”  ka ndonjë element apo të dhënë të dyshimtë; 

- Komisioni ka administruar edhe pohimet e vet subjektit në kuadër të vlerësimit të pasurisë 

ku subjekti deklaron se nuk ka kryer asnjë veprim financiar, bankar apo akt tjetër juridik 

me mbiemrin “VATHAJ”; 

- Verifikime janë kryer edhe në bankën “Reiffeisen”, ish Banka e Kursimeve e cila pas 

kontrollit të arkivës së saj në bazën e të dhënave, nuk i ka rezultuar klient me këtë mbiemër 

( VATHAJ ); 

- Nga kërkimet në Kadastër, QKB, QKL nuk rezulton se ka të dhëna për personin me  

mbiemer “VATHAJ” dhe të njëjtat gjeneralitete me ato të “VATHI”; 

- Informacion shtesë u kërkua edhe nga Autoriteti I Dosjeve I cili më herët ka dërguar 

përgjigjen e tij me shkresë  për shtetasin Luigj Vathi; 

- Kërkimi u krye edhe për bashkëshorten e subjektit e cila gjithashtu rezulton në QKB pa 

ushtrim Licence dhe Nipt. 
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30 Nga korrespondencat me institucione verifikuese ligjzbatues (SHISH, SHÇBA)  nuk ka patur 

informacione apo të dhëna të klasifikuara “Sekret” në ngarkim të subjektit apo personave të 

lidhur me të.  

 

31 Pranë adresës zyrtare të KJV nuk janë paraqitur denoncime nga publiku ndaj subjektit për 

shkelje ligjore gjatë ushtrimit të detyrës si punonjës në Policinë e Shtetit, sipas parashikimit 

ligjor të Ligjit 12/2018 (i ndryshuar). 

 

32 Nga të gjitha korrespondencat e administruara në Komision, nuk u gjetën elemente që të 

vërtetojnë ekzistencën e kontakteve të papërshtatshme me personat e përfshirë në krimin e 

organizuar, sipas rrethanave të parashikuara në pikën 4 të nenit 39, të ligjit 12/2018 (të 

ndryshuar). 

 

❖ TESTI PSIKOLOGJIK I PERSONALITETIT :  

 

33 Në datën 04 Prill 2021 subjekti i është nënshtruar vlerësimit psikologjik bazuar në Ligjin 

12/2018 (i ndryshuar), neni 38/2. Në përfundim të raportit të vlerësimit psikologjik, të 

miratuar me Nr. ***, datë 02.05.2021,  është arritur ne konkluzionin se subjekti Luigj Vathi: 

Subjekti Luigj Vathi aktualisht nuk shfaq probleme të shëndetit mendor, apo probleme më të 

lehta emocionale, të cilat mund të ndikojnë dhe dëmtojnë funksionimin e përditshëm të tij. 

Shfaq aftësi të mira në marrëdhënie personale dhe ndërpersonale, aftësi të mira resiliente dhe 

aftësi të mira për të menaxhuar emocionet, duke ruajtur vetkontrollin. 

Subjekti paraqet funksionim shumë mirë ditor dhe tipare të një personaliteti të qëndrueshëm, 

të cilat bëjnë të mundur aktualisht arritje të kënaqshme në të gjitha fushat e jetës.  

 

➢ Në përfundim të hetimit të kryer:   

34 Trupa Vlerësuese, në përputhje me dispozitat ligjore të ligjit të vlerësimit Nr. 12/2018, i 

ndryshuar, nëpërmjet analizimit dhe verifikimit të të dhënave të deklaruara nga subjekti i 

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

dhënave të mbledhura nga institucionet dhe agjensitë ligjzbatuese, si dhe vlerësimit 

psikologjik, arriti në konkluzionin se:  

 

❖ Subjekti i vlerësimit Luigj Vathi:  

   

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.  
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IV. VLERËSIMI I AFTËSISË PROFESIONALE 

 

1. Procesi i vlerësimit të aftësive profesionale për subjektin e vlerësimit, është kryer në përputhje 

me kreun V, “Vlerësimi i aftësive profesionale”, të Ligjit nr. 12/2018, të ndryshuar, bazuar në 

nenet 43 – 46 të ligjit 12/2018 (i ndryshuar). 

 

2. Objekti i vlerësimit të aftësive profesionale sipas përcaktimit të nenit 43 të këtij ligji, ka të bëjë 

me vlerësimin e nivelit të arsimimit dhe trajnimit në përputhje me gradën dhe/ose pozicionin, 

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

legjislacionin që  rregullon veprimtarinë e Policisë së Shtetit.  

 

3. Procedura për vlerësimin e aftësive profesionale kryhet bazuar në nenet 44-46 duke mbajtur në 

vëmendje aftësitë profesionale dhe ecurinë në karrierë të punonjësit duke respektuar  

legjislacionin e posaçëm që rregullon marrëdhënien e punës (në këtë rast ligji për Policinë  e 

Shtetit, Rregullorja e Policisë dhe aktet e tjera rregullatore e nënligjore në fuqi) si dhe në 

përshkrimet e punës për çdo funksion.  

 

➢ Trupa Vlerësuese përdor si burime për vlerësimin e saj, fillimisht: 

 

- Të dhënat e deklaruara nga subjekti i vlerësimit në formularin e aftësive profesionale, sipas 

përcaktimeve të nenit 44, pika 1, Ligjit 12/2018;  

- Më tej, të dhënat nga institucionet përgjegjëse që konfirmojnë nivelin arsimor dhë kualifikimet 

përkatëse, ecurinë në karrierë të subjektit nga dosja e personelit dhe nga vërtetime e akte te 

tjera administrative të emerimeve në funksione dhe dhënies së gradave respektive, ecurinë 

disiplinore, vendimet e formës së prerë të gjykatave që lidhen me procese disiplinore etj. 

- Më tej dokumentet e përgatitura nga punonjësi sipas nivelit respektiv menaxherial apo/ose 

operacional; 

- Vlerësimet e punës individuale në tre vitet e fundit. 

- Gjithashtu, Trupa e Vlerësimit mban në konsideratë dhe shqyrton edhe nëse ka denoncime 

nga publiku për sjellje jo profesionale të punonjësit, apo informacione të tjera të lidhura me 

ushtrimin e detyrës së tij në mënyrë joetike. 

 

➢ Afati kohor brenda të cilit shtrihet procesi i vlerësimit të aftësive profesionale:  

 

4. Subjekti i vlerësimit kalimtar, Luigj Vathi, më datë 4.5.2018, ka dorëzuar në Drejtorinë e 

Burimeve Njerëzore të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, (formularin e 

vetëvlerësimit të aftësive profesionale), sipas përcaktimeve të 44 pika 1, të ligjit Nr. 12/2018, 

(brenda 30 ditëve nga hyrja në fuqi e ligjit). 

 

5. 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. 

 

6. Subjekti në kohën e depozitimit të formularit, mbante detyrën e Specialistit  në Sektorin e 

Planifikim Kordinimit të Operacioneve në Drejtorinë e Forcave Lëvizëse Operacionale në 

Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.  
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7. Në kohën e hedhjes së shortit dt.7 Tetor 2019, mbante funksionin e Zëvëndësdrejtorit të 

Sigurisë dhe Policimit në Komunitet në Drejtorinë Vendore të Policisë Fier, i caktuar në këtë 

detyrë që prej datës 4.4.2019. 

 

8. Prej datës 26 Mars 2021, është emëruar në detyrën e Drejtorit të Kufirit dhe Migracionit në 

Drejtorinë Vendore Vlorë me Urdhrin Nr.307, datë 26.02.2021 të Drejtorit të Përgjithshëm të 

Policisë së Shtetit.  

 

9. Për të vlerësuar aftësinë profesionale për subjektin e vlerësimit, KJV ka kryer veprimet duke 

kërkuar të dhëna pranë këtyre institucionit të Policinsë së Shtetit e cila ka vënë në dispozicion 

dosjen e personelit të punonjësit. 

 

➢ Vlerësimi i Nivelit arsimor  

 

Në formularin e vetvlerësimit profesional dhe të figurës, subjekti deklaron:  

 

- 09/1983-07/1987, Shkolla e Mesme Bujqësore, Blinisht, Lezhë;  

- 09/1988-02/1992, Shkolla e Lartë e  Bashkuar e Oficerave Skënderbeu, Tiranë, Titulluar 

“Oficer i Lartë Ushtrie ”; 

- 9/1997-07/2001 Akademi e Policisë , Tiranë, titulluar Specialist i Lartë Policie;  

- 10/2010-7/2013 Shkolla e lartë jopublike Justicia Drejtësi, Bachelor në Drejtësi.  

 

❖ HETIMI NGA TRUPA E VLERËSIMIT   

 

10. Për të vërtetuar deklarimet e subjektit lidhur me arsimimin, verifikoi të dhënat sa më lart 

referuar dosjes së përsonelit e vënë në dispozicion nga DPPSH, nga ku rezultoi se: 

Konfirmohen deklarimet e subjektit  Luigj Vathi  lidhur me nivelin arsimor të tij, e konkretisht: 

 

Arsimin e Lartë Ushtarak18, Arsimin e Lartë Policor19, Arsim Juridik20 niveli Bachelor.   

 

11. Në kuptim të legjislacionit për Policinë e Shtetit dhe në ligjin e fundit 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 dhe deri në vijueshmërinë 

e ecurisë në karrierë të tij, ka qënë në përmbushje të kriterit të nivelit arsimor si dhe 

inkuadrimeve dhe kualifikimeve përkatës për funksionin që ka ushtruar dhe /apo ushtron.  

 

➢ Të dhënat për punësimin:  

 

 
18 Dosje e personelit : 09/1983 deri 07/1987 Shkolla e Mesme Bujqësore ''Pjetër Zarishi” Blinisht, Lezhë “Deftesë Pjekurie” Nr.i 

amzes 277 Nr.regjistri i vecantë 287. 
19 09/1987 deri 02/1992 Shkolla e Lartë e Bashkuar e Oficerave “SKENDERBEU” Tiranë, Oficer i Lartë Ushtrie, Kopje e diplomes 

Nr.8560, ku me Vendimin e Komisionit Shteteror Nr.45 datë 15/7/1992 Luigj Vathi diplomohet për specialitet “Këmbesori” me 

gradë “Nëntoger”. 
20Diploma 09/1997 deri 07/2001Akademia e Policisë Tiranë, Specialist i Lartë Policie,10/2010 deri 07/2013 Shkolla e Lartë 

Universitare Jopublike ”JUSTICIA”, Drejtësi. Përfunduar programin e studimeve të ciklit të parë në “Drejtësi” me kohëzgjatje 3 

vite akademike  

Diplomë Nr.000338, Nr. Amzës ****** me datë lëshimi 14.11.2013 
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12. Në formularin e vetdeklarimit profesional subjekti deklaron marrëdhëniet e tij të punësimit që 

nga periudha e vitit 2011 e deri në datën e dorëzimit të deklaratës në 2018, ku rezultojnë 

funksione në Policinë e Shtetit të specialistit në FLO, Shef Sektori të Rendit në DVP Shkodër, 

Komandanit të Repartit “RENEA”, ZëvëndësDrejtor për Sigurimin dhe Policimin në Komunitet 

në DVP Fier. 

 

❖ HETIMI NGA TRUPA E VLERËSIMIT 

 

13. Trupa vlerësuese ka verifikuar deklarimet e subjektit me dosjen e personelit dhe 

korrespondencat me vet subjektin nga ku rezulton se përtej periudhës së fundit 7 vjeçare, bazuar 

në urdhrat e emërimit dhe largimit  në funksione të ndryshme në strukturat e DPPP, ndër vite 

ka mbajtur funksione policore gjatë periudhave (90-2018) –aktualisht, specifikisht:  

 

Punësuar në rradhët e policisë që prej vitit 1993-2014 në repartin “RENEA” me funksione  si 

Komandant Toge, Reparti “RENEA”, Instruktor Komandant Grupi, Taktike Reparti “RENEA”. 

 

14. Sa më lart, rezulton se ecuria në karrierë e subjektit që prej vitit 1993 e deri aktualisht (por duke 

llogaritur deri në datën e plotësimit të deklaratës në maj 2018 – 25 vite) ka gjithsej vite përvojë 

pune në rradhët e policisë së shtetit 28 vite pune.  

 

➢ Ecuria e fitimit të gradave 

 

15. Nga dosja e personelit rezulton se Urdhrat e emërimit janë shoqëruar edhe me funksionet dhe 

gradat policore të përshtatura rast pas rasti për funksionin si dhe rastet e ekuivalentimit të tyre 

sipas kuadrit ligjor në fuqi.  

 

16. Subjekti që në kohën e emërimit për herë të parë në policinë e shtetit, ka patur gradat: 

 

• Në vitin 1992 - Nëntoger21  

• Në vitin 1996- Kapiten i Parë  (Ligji 7750/1993) 

• Në Maj të vitit 2003 - Nëninspektor  

• Në Shtator të vitit 2003  Kryeinspektor   

• Në vitin 2006 - Ulje grade, Inspektor (mospërputhje e funksionit me gradën)  

• Në Janar të vitit 2008- Nënkomisar 

• Në Qershor të vitit 2008 – Kryekomisar, VKM nr.803/2007 

• Në vitin 2012 - Drejtues   

• Në vitin 2013 - Kryekomisar   

 

Vlerësimi i Trupës së Vlerësimit për dhënien e gradave 

 

17. Trupa vlerësuese analizoi legjislacionin e kohës për dhënien dhe fitimin e gradave nga ku 

konkludon se gradat Toger, Kapiten i Parë, janë dhënë bazuar në Ligjin për Policinë e Shtetit 

të vitit 1991 si dhe në legjislacionin  për Gradat në Forcat e Armatosura në RSH (Ligj nr.7750, 

 
21 Me Urdhër të MM Nr.2746, dt.15.7.1992 titullohet “Officer aktiv” dhe i jepet grada “Nëntoger “  
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datë 13.9.1993 “Për gradat në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë”), si dhe 

bazuar në kategoritë e funksionit organik.  

  

17.1. Dhënia e gradës Inspektor dhe Kryeinspektor:  

Me Urdhër Nr.1857 dt.1.5.2003 “Inkuadrimin e Gradës Ushtarake në Gradë Policore 

...Kapiten i Parë Luigj Vathi, me detyre Instruktor Qitje në Repartin “RENEA”, Tiranë t`i 

jepet Grada “Inspektor”. 

 

17.2. Komisioni ka konstatuar bazuar në të dhënat e dosjes së personelit se nga ana e Subjektit 

Luigj Vathi është bërë ankim në Komisionin e Shqyrtimit të Ankesave duke pretenduar se 

nuk është dakort me dhënien e gradës “Inspektor” dhe ka kërkuar rishikimin e saj me 

pretendimin se nuk i është dhënë në përputhje me kriteret dhe të dhënat profesionale. 

Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave, pasi ka marrë në shqyrtim ankesën e punonjësit Luigj 

Vathi,  ka vendosur t`i propozojë Ministrit të Rendit Publik që punonjësit të Policisë Luigj 

Vathi t`i jepet grada Policore “Kryeinspektor”  

 

17.3. Me Urdhrin  Nr.132 dt.19.09.2003 të Ministrit  është dhënë miratimi për propozimin e gradës 

policore “Kryeinspektor”, punonjësit Luigj Vathi. 

 

17.4. Trupa vlerësuese e Komisionit   në analizë të legjislacionit përkatës të kohës,  konkludon se 

dhënia e gradës nga “Kapiten i Parë” në “Kryeinspektor” është kryer bazuar në nenet 7,11, 

12 ,14, 26 të Ligjit 8643 date 20/07/2000 “Për Gradat e Policisë së Shtetit” dhe  VKM 64, 

dt.2.2.2001 “Për Inkuadrimin i Gradës Ushtarake në Gradë Policore ( pika 3) gërma b/3 e 

saj. Ankesa e subjektit ka qenë e drejtë dhe më tej edhe vendimi i Komisionit shqyrtues 

propozimi i të cilit u zbatua me urdhrin e ri që i njohu gradën “Kryeinspektor”.  

 

17.5. Ulja në gradë nga “Kryeinspektor”  në “Inspektor”:  

 

Me Urdhër Nr.2070 dt.22.09.2006 “Caktimin e gradës policore të një punonjësi policie sipas 

funksionit organik që kryen”, me përfundimin e afatit 3 vjeçar të inkuadrimit të gradave 

Policore të Shtetit, Kryeinspektor Luigj Vathi me detyrë Specialist i Taktikës Speciale  në 

Sektorin e Stërvitjes Planifikimit Trajnimit dhe Operacioneve në Repartin “RENEA” Tiranë 

për mospërputhje të gradës Policore me funksionin organik t`i caktohet grada 

korresponduese e funksionit “Inspektor”. 

 

17.6. Komisioni mori në analizë të gjithë legjislacionin e zbatueshëm në atë kohë dhe kuadrin 

ligjor  (ulja në gradë sipas Komisionit  nuk duket se është bërë në mënyrë të drejtë pasi sipas 

legjislacionit “afati 3 vjeçar zbatohet kur subjekti që ka marrë gradën paraardhëse, në rast 

se nuk ka kualifikimet e nevojshme duhet të kryeje brenda 3 viteve që mban këtë gradë dhe 

një funksion të caktuar, kurs kualifikimi 16 javor. Rezulton se subjekti i ka kualifikimet e 

duhura, dhe nuk kishte pse të trajtohej me këtë dispozitë. Po ashtu subjekti në rast edhe të 

zbatimit të duhur të ligjit nr. 8643 datë 20/07/2000 “Për Gradat e Policisë së Shtetit” duhej 

të trajtohej me paragrafin e dytë të pikës 8 të nenit 26 të ligjit të lartcituar  

“Kur grada që mban është e një niveli më të lartë se ajo korresponduese për funksion, mbi 

bazën e vlerësimit periodik të punës, shumë mirë, për dy vitet e fundit, punonjësi mund të 

caktohet në një funksion që përputhet me gradën e fituar sipas parimeve të parashikuara në 

këtë ligj.  
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Nga të dhënat e dosjes, deri në vitin 2006, subjekti ka kryer shumë trajnime e pajisur me 

certifikata si dhe përfunduar në vitin 2001 Akademinë e Sigurisë (më herët kishte edhe 

arsimin ushtarak ) ka vjetërsi shërbimi 13 vite si dhe është vlerësuar shumë pozitivisht me 

së paku: i) “Fletë falendërimi” nga Drejtori i Përgjithshëm ( 2003 ) “Për përkushtim dhe 

përgjegjshmëri të lartë ndaj kryerjes së detyrës duke marrë pjesë në operacionet e shkallës 

së lartë të vështirësisë e luftuar pa kompromis krimin”, si dhe  ii) Medaljen e Mirënjohjes 

nga Presidenti i Republikës “Për guximin dhe trimërinë e treguar në përmbushjen e detyrës 

së ngarkuar deri në rrezikimin e jetës, në luftë me elementë kriminale për shpëtimin e 

pengjeve që u kanosej rreziku për jetën”.  

 

17.7. Sipas Komisionit, subjekti nuk është ndodhur në kushtet e mosplotësimit të pikës 5, 6 apo 

pjesërisht pikës 7 ( sipas vjetërsisë dhe arsimit I takon grada më e lartë e fituar në 2003  )  të 

nenit 26 të ligjit 8643/2000. Një gradë e fituar po sipas këtij ligji, nuk mund t`i hiqej përsëri 

me të njëjtat dispozita të po këtij ligji me të cilin e kish fituar njëherë gradën 

“Kryeinspektor”.  

 

17.8. Grada “Nënkomisar” është dhënë bazuar në legjislacionin në fuqi, Ligji 9749/2007  .Urdhër 

Nr.153 dt.24.1.2008 “Për Gradimin e Inspektor Luigj Vathi me detyrë Komandat i repartit 

“RENEA”, t`i jepet grada policore “N/Komisar” 

 

17.9. Komisioni konstaton se : Bazuar në Ligjin 9749/2007, subjekti kishte 5 vite që qëndronte në 

gradën “Inspektor/Kryeinspektor”, kohë e mjaftueshme në qëndrimin në gradë, për të kaluar 

në gradën pasardhëse, në këtë rast atë të nënkomisarit, gradë që përfshihej në bazë të arsimit, 

përvojës, vjetërsisë në shërbim dhe funksionit.  

 

17.10. Fitimi i gradës Kryekomisar: Urdhër Nr.9/1 date 13.06.2008 N/Komisar Luigj Vathi, me 

detyrë Komandat Reparti ne Repartin “RENEA”, Tirane t`i jepet grada policore 

“K/Komisar”. 

 

17.11. Komisioni konstaton se :  Grada e “Krykomisarit bazuar në VKM 803/2007, jepet kur 

punonjësi ka patur deri në atë moment gradën “Kryeinspektor” dhe jo “Nënkomisar”. Në 

tabelën e funksioneve korresponduese sipas VKM 803/2007, parashikohet që funksioni i 

komandanit të Repartit Renea është në ekuivalentimin e gradës së re për Kryekomisar. 

Pavarësisht se subjekti kishte vjetërsi shërbimi që e superonte parashikimin e kësaj VKM 

për atë funksion, por që në këtë rast funksioni i subjektit kërkonte gradën ekuivalente të 

“Kryekomisarit”. Vendi i punës së subjektit sipas tabelës korresponduese e përjashton 

gradën “Drejtues”.  

 

17.12. Fitimi i gradës Drejtues : Urdhër 2883 datë 14.11.2012 , K/Komisar Luigj Vathi, me detyrë 

Komandat Reparti në repartin “RENEA”, Tiranë, shpallur fitues në Konkurim për gradën 

policore “Drejtues” përfunduar kursin e barazvlefshëm /ekuivalent me shkollimin për nivelin 

e mesëm drejtues i jepet grada policore “Drejtues” dhe caktohet në detyrë Shef Komisariati 

në Komisariatin Special “RENEA”, Tiranë 

 

17.13. Komisioni konstaton se : Ngritja në gradë dhe caktimi i funksionit Shef Komisariati special 

“RENEA”, janë dhënë në përputhje dhe zbatim të drejtë të ligjit në fuqi Nr.9749/2007 dhe 
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Rregullores se Policisë së Personelit me nr. 804, dt.21.11.2007, dhe në zbatim të kritereve 

dhe procedurave që përcakton neni 50 pika 322 e kësaj Rregulloreje.  

 

17.14. Ulje në gradë: Urdhër Nr.  2524 dt.05.11.2013  Bazuar në nenin 44 dhe 54 pika 2 e Ligjit 

Nr.9749 datë 04.06.2007 “Për Policinë e Shtetit”, në nenin 62 pika 2 shkronja “b” të 

Rregullores së Personelit të Policisë së Shtetit në Urdhërin e Ministrit të Punëve të 

Brendshme Nr.548 datë 09.10.2013 “Për miratimin e strukturës dhe limitit të Organikes së 

Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit” si dhe në kërkesën e punonjësit me Nr.945 

prot., datë 05.11.2013 ...Drejtues Luigj Vathi, me detyrë Shef Komisariati në Komisariatin 

Special “RENEA” Tiranë për ndryshim të strukturës organizative të Policisë të ulet në 

gradën policore “Kryekomisar”  

 

17.15. Komisioni konstaton se:  Veprimet proceduriale bazohen në legjislacionin në fuqi, në aktet 

e nxjerra të kushtëzuara nga ndryshimi i strukturës dhe limitit të organikës, të DPPSH, në 

zbatimin e nenit 44 (Me përjashtim të nivelit zbatues, kur për shkak të ndryshimeve në 

strukturën organizative të Policisë shkurtohet numri i funksioneve organike për gradë, 

punonjësi i Policisë, që mban gradën ku do të kërkohet ulja, mund të kërkojë në mënyrë 

vullnetare uljen një gradë më poshtë, kur ka vende të lira.), nenit 54 të po këtij ligji, nenit 

62, pika 2, shkronja ( b)  të  Rregullores së Policisë së Shtetit (VKM 804 /2007 ), tabelës 

korresponduese të funksioneve me gradat policore ( VKM 917, dt.4.10.2013 “ Për disa shtesa 

dhe ndryshime në VKM 803/2007 për funksionet korrespondente me gradat dhe 

ekuivalentimin e tyre”), aktit të Ministrit për ndryshim strukture dhe limiti të organikës  si 

dhe vet kërkesës vullnetare të vet punonjësit. Që nga kjo datë dhe ky funksion, subjekti është 

caktuar nëpër funksione të tjera por që ka ruajtur në të gjitha rastet të mbajë gradën 

Kryekomisar dhe nuk ka patur ngritje gradë.  

 

 

17.16. I pyetur në seancë dëgjimore, subjekti sqaroi se : “kam qenë i detyruar të pranoj uljen në  

gradë pasi ligji të kushtëzonte në rast të mospranimit të uljes në gradë për shkak të shkurtimit 

të vendeve organike, të largoheshe nga vendi i punës. Pas tërheqjes nga grada drejtues , 

brenda dy vitesh ligji ka qenë që mund ta rimerrja, por ligji ndryshoi në 2014 për Policinë 

e Shtetit kështu që mund ta kisha marrë me proces gjyqësor po nuk ndoqa rrugën gjyqësore. 

Ndërsa për uljen në gradë nga Kryeinspektor në Inspektor në vitin 2006, subjekti shpjegoi 

se ka pranuar uljen në gradë vetëm me qëllim për të mos ikur nga Forcat Speciale, sepse 

ishin vitet më të mira , pavarësisht se mund të mbante gradën në një vend/funksion tjetër. 

 

➢ Vlerësimet e punës   

 

Komisioni është njohur me vlerësimet e rezultateve të punës në aftësitë drejtuese kryesore dhe ato 

dytësore të Vlerësimet e punës   

Viti 2008:Vlerësimi i rezultateve në Aftësitë drejtuese kryesore dhe ato dytësore vlerësuar me 33 

pike niveli i “Lartë”; 

 
22 Kriteret e Përgjithshme për ngritje në Gradë: Niveli I mesëm drejtues: 1) të ketë vjetërsi shërbimi jo më pak se 3 

vjet në gradën kryekomisar, 2) të përmbushë kriteret për pozicionin e punës, 3) të shpallet fitues në ushtrimet 

vlerësuese dhe intervistën me nivelin drejtues, 4) të përfunojë trajnimin për gradë. 
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Viti 2014:Vlerësimi i rezultateve në Aftësitë drejtuese kryesore dhe ato dytësore vlerësuar 45 pikë 

niveli “I lartë”; 

Viti 2015:Vlerësimi i rezultateve në Aftësite drejtuese kryesore dhe ato dytësore vlëresuar 26 pikë; 

Viti 2016:Vlerësimi i rezultateve në Aftesitë drejtuese kryesore dhe ato dytësore vlerësuar 27 pikë; 

Viti 2017:Vlerësimi i rezultateve në Aftesitë drejtuese kryesore dhe ato dytësore vlerësuar 26 pikë; 

Viti 2018:Vlerësimi i rezultateve në Aftesitë drejtuese kryesore dhe ato dytësore vlerësuar 28 pikë. 

 

 

18. Avokati i Popullit, konfirmon se nuk rezulton të ketë pasur ankesa të trajtuara apo hetime 

administrative të nisura kryesisht për subjektin Luigj Vathi.  

 

19. Pranë adresës zyrtare të KJV nuk janë paraqitur denoncime nga publiku ndaj subjektit për 

shkelje të rregullave të etikës gjatë ushtrimit të detyrës si punonjës në Policinë e Shtetit, sipas 

parashikimit ligjor të Ligjit 12/2018 (i ndryshuar). 

 

➢ Vlerësimi mbi tre dokumentet e përgatitura nga subjekti përkatësisht  

 

20. Në dosjen e personelit janë administruar plane pune për garantimin e sigurisë publike në 

ngjarje të ndryshme, periudha të ndryshme.   

 

1.”Plan vendosje” datë 09.10.2017, e Forcave Operacionale  

2.”Procedurë standarde për rivendosjen e gjendjes normale në burgje e dhoma paraburgimi 

në raste rebelimi masiv të të burgosurve dhe paraburgosurve”,  

3.Plan –Vendosje , datë 04.04.2018, Objekti “Rritja dhe siguria publike dhe parandalimi i 

ngjarjeve kriminale gjate vleresimit te mases se sigurise ne Gjykaten e Rrethit Gjyqesor 

Tirane, te personave te ndaluar per një ngjarje të ndodhur në atë vit në një zonë të caktuar. 

 

21. Nga njohja, studimi dhe analizimi i këtyre dokumenteve të punës të përgatitura nga subjekti 

në raport me funksionin dhe përshkrimet funksionale të punës (niveli menaxherial - 

operacional), Trupa Vlerësuese konstaton se ato janë në përputhje me legjislacionin e Policisë 

së Shtetit, Rregullores së Brendshme të saj, Procedurave Standarde të punës të kërkuara në 

raport me natyrën e punës në sektorin e Forcës Lëvizëse Operacionale në Departamentin për 

Sigurinë Publike , me akte që kanë të bëjnë me operacione të veçanta të inividualizuara , plan 

vendosje dhe veprime të strukturave speciale operacionale të Policisë së Shtetit për të 

kontrolluar dhe siguruar rendin dhe sigurinë publike në cdo rrethanë dhe parandaluar ngjarje 

kriminale në momente të ndryshme kohore. 

 

22. Po ashtu vërehet edhe se planet operacionale në përfundim të tyre, ka përcaktuar zhvillimin e 

analizë së planit të masave, duke evidentuar dhe mangësitë e konstatuara, rezultatet e arritura.  

 

 

➢ Kualifikimet dhe trajnimet  

 

23. Në dosjen e personelit gjënden edhe një sërë trajnimesh dhe certifikata të seminareve të 

ndjekura ndër vite, kryesisht të lidhura me forcat speciale , nga organizma vendas dhe të huaj, 

Bashkimi Europian dhe Departamenti Amerikan I Shtetit,  brenda dhe jashte vendit si dhe 

Fletë Lavderime ( viti 2003 , “I dalluar për Përkushtimin dhe përgjegjësin e  lartë ndaj kryerjes 
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së detyrës duke marrë pjesë në operacionet e shkallës së lartë të vëshirësisë e luftuar pa 

kompromis krimin”; e Medalje Mirënjohje nga Presidenti I Republikës ( viti 2006 ) “Për 

Guximin dhe trimerinë e treguar në përmbushjen e detyrës së ngarkuar deri në rrezikimin e 

jetës në luftë me elemente kriminale për shpëtimin e pengjeve që u kanosej rreziku për jeten”. 

”Certifikatë për Shërbim të Dalluar”. 13 Janar 2019 nga Drejtori I Përgjithshëm I Policisë së 

Shtetit “Për merita të veçanta, profesionalizëm dhe përkushtimin e treguar në përmbushjen 

cilësore të detyrave dhe kontributin e dhënë gjatë viteve të punës në ruajtjen e rendit dhe 

sigurisë publike në shërbim të Policisë së Shtetit”.  

 

24. Komisioni arrin në përfundimin se: trajnimet dhe pajisja me certifikata është kryer gjatë 

karrierës së tij dhe se janë të lidhura me ushtrimin e funksioneve të tij në detyra të posaçme 

të sektorëve/departamenteve ku ka punuar. 

 

25. Po ashtu urdhrat e shpërblimeve dhe çertifikatat për shërbime të dalluara, janë dhënë bazuar 

në Legjislacionin e posacëm të kohës, Ligjin e Policisë së Shtetit nr.108/2014, neni 67 dhe 

140 e tij si dhe në aktet/urdhrat përkatës së Ministrit të Brendshëm dhe të Drejtorit të 

Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, për përfitimin dhe masën e shpërblimit të punonjësve të 

Policisë së Shtetit. 

 

➢ Ecuria disiplinore  

 

26. Në dosjen e personelit të subjektit, përcjellë nga Burimet Njerëzore, por edhe nga verifikimet 

në Kartotekën e Policisë, nuk rezultoi ndonjë masë disiplinore. Megjithatë nga verifikimi i 

detajuar i Komisionit, rezultoi se kishte pasur një masë në datë 21.4.2014 e cila është 

ankimuar nga subjekti dhe Komisoni i Apelimit e ka vlerësuar masë të lehtë disiplinore 

"Vërejtje me paralajmërim".  

Praktika e cila u vu në dispozicion nga vet subjekti pasi iu kërkua nga relatorja, kishte të bënte 

më kohën kur subjekti ishte Shef Komisariati “RENEA” dhe nga verifikimet e Drejtorisë së 

Burimeve Njerëzore, ka rezultuar me mangësi administrimi, dhe inventarizimi i dosjeve të 

personelit dhe përditësimi i tyre me të dhëna gjatë punësimit për disa dosje të punonjësve. Ka 

rezultuar neglizhencë dhe përgjegjësi konkrete direkte e Shefit të Personelit si dhe prej vitesh 

nga Komandot dhe drejtuesit e këtij reparti nuk është treguar seriozitet dhe përgjegjshmëri e 

nevojshme duke mos i kushtuar rëndësi seksionit të personelit për ta ndihmuar dhe 

kontrolluar. Bazuar në ligjin 9749/2007 , neni 75 , është dhënë masa vërejtje me paralajmërim 

ndërkohë që po sipas këtij ligji, Neni  79 shpjegohet edhe fakti pse nuk rezulton e ruajtur në 

dosjen e personelit.  

 

Afatet e evidentimit të masës disiplinore: 

 

27. Masat disiplinore “Vërejtje”, “Vërejtje me paralajmërim” dhe “Gjobë në masën sa paga e 

punonjësit për pesë ditë pune” qëndrojnë në dosjen personale të punonjësit të Policisë për një 

periudhe prej 6 muajsh, periudhë pas së cilës shuhen. 

 

28. Pas kalimit të periudhave të përcaktuara në pikat 1 dhe 2 të këtij neni, i gjithë dokumentacioni 

që lidhet me masat disiplinore të përcaktuara në nenin 75 shkronjat “dh” dhe “e” të këtij ligji 

vendoset në Qendrën e të Dhënave të Personelit dhe ruhet gjatë gjithë kohës së punës së këtij 
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punonjësi. Këto të dhëna nuk mund t’i bëhen të ditura asnjë institucioni apo strukture pa lejen 

me shkrim të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë. 

 

Rregullorja e Policisë e integruar (në fuqi) (VKM 750/2015 ): 

Neni 253 - Afatet e ruajtjes dhe të shuarjes së masave disiplinore 

2. Masa disiplinore që jepet ndaj punonjësit të Policisë, evidentohet në rubrikën përkatëse të 

dosjes së punonjësit dhe kartelën e punonjësit, si dhe regjistrohet në sistemin e bazës së të 

dhënave të personelit. 3. Praktika e dhënies së masës disiplinore administrohet nga strukturat 

e burimeve njerëzore në fashikull të veçantë, i cili arkivohet në momentin e shuarjes së masës. 

 

❖ Në përfundim të hetimit të kryer:   

 

29. Komisioni Jashtëm i Vlerësimit pas një hetimi të thelluar të kontrollit të aftësive profesionale 

për subjektin e vlerësimit Luigj Vathi, nëpërmjet analizimit dhe verifikimit të të dhënave të 

deklaruara nga subjekti i vlerësimit në formularin e vetëvlerësimit profesional, analizimin dhe 

verifikimin e të dhënave të mbledhura nga institucionet dhe agjencitë ligjzbatuese, arrin në 

kokluzionin se:  

 

❖ Subjekti i vlerësimit Luigj Vathi:  

 

a) është i aftë, duke treguar cilësi të pranueshme në punë,   

b) ka treguar 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 i efektiv në masë të pranueshme  

 

 

KONKLUZIONI PËRFUNDIMTAR 

 

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

në provat e administruara gjatë procesit të vlerësimit, relacionin e relatorit të çështjes, parashtrimet 

me shkrim të depozituar nga subjekti i vlerësimit gjatë gjithë procesit të hetimit administrativ si 

dhe pas dërgimit të relacionit paraprak, pasi dëgjoi shpjegimet e dhëna nga subjekti i vlerësimit në 

seancën dëgjimore të zhvilluar më datë 19.05.2021, pasi administroi dhe mori në konsideratë 

provat e paraqitura prej tij gjatë fazës së hetimit administrativ, pasi u njoh me qëndrimin e subjektit 

të vlerësimit në seancën dëgjimore publike të datës 19.05.2021, arrin në konkluzionin se subjekti 

i vlerësimit, z.Luigj Vathi, në përputhje me nenin 60 të ligjit nr.12/2018, (të ndryshuar), ka 

plotësuar së bashku kushtet e mëposhtme:  

 

 

- Konstatohet nivel i besueshëm në vlerësimin e pasurisë,  

- Konstatohet nivel i besueshëm në vlerësimin e kontrollit të figurës, 

- Konstatohet nivel i besueshëm në vlerësimin e aftësive profesionale.  

 

 

 

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

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

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

 

 

V E N D O S I 

 

 

1. Konfirmimin në detyrë të subjektit të vlerësimit z.Luigj Vathi, me funksion Drejtor i 

Drejtorisë Vendore të Kufirit dhe Migracionit Vlorë, në Drejtorinë e Përgjithshme të 

Policisë së Shtetit.   

2. Vendimi i arsyetuar me shkrim i 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 12/2018 (i 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 më datë 19.05.2021 

 

 

 

 

TRUPA E VLERËSIMIT 

 

 

                                                                   Ledian RUSTA 

Kryesues 

 

 

Sonila KADAREJA               Luljeta QOKU 

      Relatore                        Anëtar 

 

 

 

 

 


