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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.  112/219  Prot               Tiranë, më 30 .09.2021 

          

 

V E N D I M 

 

Nr. 48, datë 20.09.2021 

 

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

Nertila Sadedini                   Kryesuese 

Artur Baku        Relator 

Ledian Rusta                Anëtar 

 

asistuar nga anëtarët e sekretariatit teknik, Mariana Çela dhe Petrit Imeraj, më datë 20.09.2021, 

ora10.00, në Tiranë, në Pallatin e Koncerteve, salla B, kati 0 mori në shqyrtim në seancë dëgjimore 

që i përket:  

 

 

SUBJEKTIT TË VLERËSIMIT: Erjana Vangjel Pjetri, me funksion Specialiste në 

Sektorin e Sigurisë së Personelit, në Drejtorinë e 

Analizës dhe Kartotekës të Shërbimit për Çështjet e 

Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme. 

 

       OBJEKTI:                         Vlerësimi kalimtar i subjektit të vlerësimit.  

 

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

të Punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, 

Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në 

Ministrinë e Brendshme", i ndryshuar;  

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

Republikës së Shqipërisë”; 

Ligji nr.70/2014, “Për Shërbimin për Çështjet e Brendshme 

dhe Ankesat në Ministrinë e Punëve të Brendshme”; 
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Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit (në vijim Komisioni), është organi që kryen procesin e vlerësimit 

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

Brendshme dhe Ankesat, në Ministrinë e Brendshme, 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.    

 

Trupa e vlerësimit e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, 

 

pasi shqyrtoi çështjen në tërësi, në seancë dëgjimore publike më datë 20.09.2021, në prani të 

subjektit të vlerësimit Erjana Pjetri, në përputhje me parashikimet e nenit 56 të ligjit nr.12/2018, 

“Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të Punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, 

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

vijim “ligji” nr. 12/2018”), dëgjoi relatorin e çështjes Artur Baku, si dhe pasi e bisedoi atë, 

 

V Ë R E N:  

 

I. Rrethanat e çështjes   

1.Në zbatim të përcaktimeve të neneve 2, 4 dhe 6  të Ligjit nr. 12/2018 “Për Vlerësimin Kalimtar 

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

e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme”, i ndryshuar, znj.Erjana Vangjel Pjetri, 

është subjekt i vlerësimit kalimtar nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit, për shkak të funksionit si 

Specialiste në “Sektorin e Sigurisë së Personelit, në Drejtorinë e Analizës dhe Kartotekës”, të 

Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme, personeli pa gradë. 

 

2. Më datë 16.11.2020, Komisioni bazuar në nenin 5, pika 4 dhe pika 7, të ligjit Nr. 12/2018, “Për 

Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të Punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, 

Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme", i ndryshuar, si dhe 

në “Rregulloren për Procedurat e Zhvillimit të Shortit në Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit”, ka 

shortuar trupat vlerësuese dhe relatorët çështjeve për 45 subjekte të cilët në momentin e shortimit 

kanë ushtruar funksione si punonjës të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në 

Ministrinë e Brendshme. 

3. Subjekti i vlerësimit kalimtar, znj. Erjana Vangjel Pjetri, u është nënshtruar procedurave të 

vlerësimit kalimtar, duke u shortuar si subjekt vlerësimi në shortin e zhvilluar më datë 16.11.2020, 

nga Komisioni, për shkak të funksionit si Specialiste në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit për 

Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme. 

4. Në shortin e datës 16.11.2020, u zgjodhën anëtarët e trupës së vlerësimit për subjektin e 

vlerësimit Erjana Pjetri, me këtë përbërje: 

 

1. Nertila Sadedini                                 Kryesuese 

2. Artur Baku                                         Relator 

3. Adriana Meko                                   Anëtare 

5. Trupa e vlerësimit në përputhje me Ligjin 12/2018, i ndryshuar si dhe bazuar në Rregulloren e  

Brendshme të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, me Vendimin Nr.1, datë 16.12.2020, ka 
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vendosur fillimin e hetimit kryesisht për subjektin e vlerësimit znj. Erjana Vangjel Pjetri. Anëtarët1 

e trupës së vlerësimit kanë deklaruar se nuk ndodhen në kushtet e konfliktit të interesit me subjektin 

e vlerësimit. 

6. Relatori i çështjes, më datë 17.12.2020, me e-mail zyrtar ka njoftuar subjektin e vlerësimit se 

Komisioni ka filluar procesin vlerësimit kalimtar, si dhe i është bërë e njohur përbërja e trupës se 

vlerësimit, duke i kërkuar subjektit të vlerësimit të deklarohet nëse ndodhet në kushtet e konfliktit 

të interesit me anëtarët e trupës së vlerësimit. 

7. Më datë 21.12.2020, subjekti i vlerësimit, ka dorëzuar në Zyrën e Protokollit të Komisionit të 

Jashtëm të Vlerësimit, deklaratën e nënshkruar që nuk ndodhet në kushtet e konfliktit të interesit 

me asnjë nga anëtarët e Trupës së vlerësimit. 

8. Më datë 01.09.2021, është dorëhequr nga detyra e anëtarit të Komisionit të Jashtëm të 

Vlerësimit, anëtarja e trupës së vlerësimit Adriana Meko. 

 

9. Bazuar në shortin e zhvilluar më datë 16.11.2020, nga Komisioni, për subjektin e vlerësimit 

Erjana Vangjel Pjetri, anëtari zëvendësues i trupës së vlerësimit është caktuar Komisioneri Ledian 

Rusta. Trupa e vlerësimt ka bërë zëvendësimin2 e anëtarit të dorëhequr, duke vënë në dijeni 

subjektin e vlerësimit. Subjekti i vlerësimit më deklaratën e datës 07.09.2021, ka deklaruar se nuk 

ndodhet në kushtet e konfliktit të interesit me anëtarin zëvendësues Ledian Rusta. 

 

10. Nga relatori i çështjes në vijim janë ndjekur procedurat ligjore të përcaktuara në nenin 25, pika 

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

(a) vlerësimin e pasurisë; (b) kontrollin e figurës; (c)vlerësimin e aftësive profesionale. 

 

11. Për të realizuar procedurat e vlerësimit  kalimtar, trupa e vlerësimit është bazuar në parimin e 

ligjshmërisë, të barazisë përpara ligjit, proporcionalitetit, konfidencialitetit, etj, duke garantuar të 

drejtën e subjektit të vlerësimit për një proces të rregullt ligjor.  

 

12. Trupa e vlerësimit ka realizuar procesin e hetimit administrativ, bazuar në ligjin nr.12/2018, i 

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

ndryshuar; ligjin nr.70/2014, “Për Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë 

e Brendshme”, duke verifikuar dhe vlerësuar të gjitha faktet dhe rrethanat e hetimit, deklaratat e 

dorëzuar nga subjekti vlerësimit në kuadër të procesit të vlerësimit kalimtar që janë: 

 

 Deklarata e Pasurisë;  

 Deklarata për Kontrollin e Figurës; 

 Formulari i Vetëvlerësimit Profesional;  

12.1 Provat shkresore, dokumentet e administruara nga institucionet dhe agjencitë ligjzbatuese, 

subjektet private, (banka, shoqëritë tregtare, deklaratat të personave fizik), provat dhe shpjegimet 

me shkrim të dhëna nga subjekti i vlerësimit gjatë fazës së hetimit administrativ, në përputhje me 

ligjin nr.12/2018, i ndryshuar. 

 

                                                
1 Deklaratë e anëtarëve të trupës së vlerësimit datë 16.12.2020, që nuk ndodhen në kushtet e konfliktit të interesit me 

subjektin e vlerësimit. 
2 Procesverbal trupës së vlerësimit datë, 07.09.2021, për zevëndësimin e një anëtari të dorëhequr. 



4 

 

13. Trupa e vlerësimit në datën 09.09.2021, pasi dëgjoi relatorin e  çështjes, dhe pasi krijoi bindjen 

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

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

nevojshme për përfundimin e hetimit kryesisht për subjektin e vlerësimit, me Vendimin Nr.2 datë 

09.09.2021, vendosi:  

 

Mbylljen e hetimit kryesisht për subjektin e vlerësimit Erjana Vangjel Pjetri: 

 

 Njoftimin e subjektit të vlerësimit nëpërmjet adresës elektronike zyrtare për përfundimin e 

procedurave të hetimit kryesisht; 

 Njohjen me relacionin paraprak të trupës së vlerësimit, për të tre komponentët e vlerësimit, 

vlerësimin e pasurisë; kontrollin e figurës; dhe vlerësimin e aftësive profesionale; 

 Njoftimin e subjektit të vlerësimit për t’u njohur me aktet e hetimit administrativ, dhe me 

provat e administruara nga Komisioni, në përputhje me nenin 50, të ligjit nr. 12/2018, nenet 

35 - 40 dhe 45 – 47, të Kodit të Procedurës Administrative, duke i dhënë kohë të arsyeshme 

prej 5 (pesë) ditësh për t’u njohur me dosjen dhe për të paraqitur shpjegime.   

 

14. Hetimi administrativ përfshiu edhe personat të tjerë të lidhur në kuptim të nenit 3, pika 14, dhe 

nenit 34,  pika 1, e Ligjit nr.12/2018 “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të Punonjësve të 

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

Ministrinë e Brendshme” (i ndryshuar).   

 

15. Në datën 17.09.2021, Kryesuesi i Trupës së Vlerësimit, njoftoi subjektin e vlerësimit për 

mbajtjen e seancës dëgjimore në datën 20 shtator 2021, ora 10:00, në Pallatin e Koncerteve, salla 

B, kati 0, në përputhje me dispozitat ligjore të Ligjin 12/2018, i ndryshuar.  

 

II. Seanca dëgjimore  

16. Seanca dëgjimore me subjektin e vlerësimit, u zhvillua në përputhje me kërkesat e nenit 56, të 

ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar, si dhe Ligjin nr. 44/2015, “Kodi i Procedurave Administrative të 

Republikës së Shqipërisë”. Subjekti i vlerësimit u paraqit në seancën dëgjimore më datë 

20.09.2021. Në fund të seancës dëgjimore, subjekti i vlerësimit, kërkoi konfirmimin në detyrë.  

 

III. Qëndrimi i subjektit të vlerësimit  

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

të vlerësimit ka komunikuar me subjektin e vlerësimit me anë të postës elektronike zyrtare, duke i 

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

 

18. Subjekti i vlerësimit, ka qenë bashkëpunues gjatë gjithë procesit të vlerësimit në përputhje me 

pikën 2, të nenit 48, të Ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar. Subjekti i vlerësimit ka sjellë prova dhe 

shpjegime kur janë nevojitur, ka qenë korrekt dhe i gatshëm për bashkëpunim gjatë të gjithë fazës 

së hetimit.   
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A. HETIMI I PASURISË 

 

a. Hetimi i pasurive të paluajtshme të subjektit të vlerësimit 

 

19. Subjekti i vlerësimi në deklaratën e pasurisë në zbatim të Ligjit 12/2018 i ndryshuar, nuk ka 

deklaruar pasuri të paluajtshme në pronësi, të tjetërsuara, proces legalizimi, në përdorim, uzufrukt, 

servitut. Subjekti i vlerësimit nuk ka deklaruar se gëzon të ardhura nga qiraja apo frute civile të 

tjera nga pasuri të paluajtshme. 

 

20. ASHK Drejtoria e Përgjithshme, me shkresën nr.{***} prot, datë 12.03.2021, nuk konfirmon 

pasuri të paluajtshme të regjistruara në emër të subjekit të vlerësimit Erjana Vangjel Pjetri. Nuk 

konfirmohen pasuri në proces legalizmi në emër të subjektit të vlerësimit Erjana Vangjel Pjetri.  

21. ASHK, me aktin e datës 29.07.2021, të Drejtorit të Përgjithshëm: “Vërtetim për lëshim 

negativ/pozitiv për të gjithë territorin”, informon Komisionin se: Nga verfikimi i kryer në regjistrin 

elektronik të pasurive të paluajtshme (ALBSCAD), rezulton se në emër të shtetasit Erjana Vangjel 

Pjetri, nuk ka pasuri të regjistruara në regjistrin elektronik të pasurive të paluajtshme. 

22. OSSHE, me shkresën nr. {***} prot, datë 15.04.2021, informon Komisionin se: Me 

gjeneralitetet Erjana Vangjel Pjetri, referuar sisetemit tonë të faturimit, nuk rezulton të ketë 

abonent me kontratë furnizimi për energji elektrike me “Furnizuesin e Shërbimit Universal” Sh.a 

pjesë e grupit OSSHE. 

23. UKT, me shkresën nr. {***} prot, datë 02.03.2021, informon Komisionin se: Për shtetasit e 

përmendur në shkresë: znj.Erjana Vangjel Pjetri, nuk rezulton asnjë e dhënë për kontrata për 

Shërbime Ujësjellës -  Kanalizime Tiranë Sh.a, të regjistruara në sistem.  

24. Nga përgjigjet e administruara nga bankat e nivelit të dytë, nuk rezulton se subjekti i vlerësimi 

Erjana Vangjel Pjetri, të ketë lënë kolateral pasuri të paluajtshme në emërin e saj, për kredi, apo 

lloje të tjera detyrimesh. 

25. “Drejtoria e Përgjithshme Rregullatore e Çështjeve të Drejtësisë, Sektori i Rregullimit të 

Profesioneve të Lira”, në Ministrinë e Drejtësisë me shkresën nr. {***} prot, datë 26.02.2021, ka 

depozituar pranë Komisionit listën e veprimeve (akteve) noteriale të kryera nga subjekti i 

vlerësimit dhe personat e tjerë të lidhur pranë noterwve publik. 

26. Komisioni bazuar në dhënat e shkresës së mësipërme, ka kërkuar informacion (aktet noteriale), 

nga noterët publik në të cilët subjekti i vlerësimit dhe personat e tjerë të lidhur kanë kryer akte 

noteriale. Nga hetimi ka rezultuar se subjekti i vlerësimit nuk ka kryer akte noteriale kontrata shitje 

pasurise të paluajtshme, si palë shitësë apo blerëse, nuk ka kryer kontrara qiraje si palë qiradhënëse. 

Nuk ka të dhëna se subjekti i vlerësimit ka kryer veprime noteriale për tjetërsim pasurie të 

paluajtshme.  

27. Nga dokumentacioni i administruar gjatë procesit të vlerësimit, përgjigje nga Drejtoria e 

Përgjithshme e Gjëndjes Civile, nr. {***}, datë 23.03.2021, bashkëlidhur dokumentin “certifikatë 

familjare, datë 10.03.2021”, rezulton se bazuar në regjistrin kombëtar të Gjendjes Civile, të vitit 

2010, shtetësja Erjana Vangjel Pjetri, rezulton me statusin “Kryefamiljar”, pa persona të tjerë të 

përmendur në certifikatën familjare. Me vendbanim Rr.{****}, Nd.{**}, H.{*}, Ap.{*}, 

Paskuqan;{***}, Kamëz. 

 

28. Lidhur me këtë fakt më datë 16.06.2021, subjekti i vlerësimit është pyetur nga relatori çështjes: 

“Mbi çfarë marrëdhënie juridike keni banuar në vendbanimin e sa më sipër?(pronësi, posedim, 

qira).  
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28.2 Subjeki i vlerësimit në përgjigjen e depozituar në Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit, më 

datë 25.06.2021, ka deklaruar: Përsa i përket vendbanimit Rr.{****}, Nd.{**}, H.{*}, Ap.{*}, 

Paskuqan;{***}, Kamëz, ju sqaroj se në këtë adresë kam jetuar vetëm për një periudhë dy javore. 

Kjo adresë ka shërbyer për transferimin e gjëndjes civile nga Kuçova në Tiranë. Për periudhën e 

deklaruar kam jetuar vetëm. 

 

29. Subjekti i vlerësimit në formularin për kontrollin e figurës ka deklaruar si vendbanim aktual: 

Rruga {****},  banesë private, kati i {*}, Tiranë”. 

 

29.1. Lidhur me këtë deklarim më datë 16.06.2021, subjekti i vlerësimit është pyetur nga relatori 

çështjes:“Banesa e deklaruar në adresën e mësipërme është në pronësi, posedim tuajin apo 

familjarëve tuaj? Nëse po, ju lutem depozitoni dokumentacionin ligjor, kontratë shitje, 

sipërmarrje, si dhe burimin e të ardhurave të personit që ka në pronësi / posedim banesën. Nëse 

ndodheni në marrëdhënie qiramarrje, ju lutem depozitoni kopje të kontratës së qirasë së banesës”.  

 

29.2. Subjeki i vlerësimit në përgjigjen e depozituar në Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit, më 

datë 25.06.2021, ka deklaruar: 

 

“Përsa i përket vendbanimit në adresën: Rr: {****},  banesë private, kati i {*}, Tiranë, ju sqaroj 

se, kjo banesë nuk ka qenë kurrë dhe as nuk është në pronësi / posedim tim apo të familjarëve të 

mi. Kjo adresë banimi ka qenë e përkohshme dhe ka qenë adresa ime në çastin e plotësimit të 

formularit për kontrollin e figurës. Ju sqaroj se në këtë adresë kam jetuar me qira së bashku me 

prindërit e mi për një periudhë rreth 2 muaj. Nuk disponoj kontratë qiraje për shkak të periudhës 

së shkurtër të qëndrimit”. 

 

IV. Konkluzione për pasuritë të paluajtshme të subjektit të vlerësimit 

 

30. Nga sa më sipër, bazuar në të dhënat e mbledhura nga hetimi administrativ në institucione 

publike, agjencitë ligjzbatuese dhe subjektet private, deklarimeve të vetë subjektit të vlerësimit në 

deklaratën e pasurisë, por dhe shpejgimeve të dhëna nga subjekti i vlerësimit gjatë hetimit 

administrativ, Komisioni arrin në përfundimin se nuk rezultojnë pasuri të paluajtshme në (pronësi, 

të tjetërsuara, përdorim, proces legalizmi), në emër të subjektit të vlerësimit Erjana Vangjel Pjetri. 

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

 

V. Hetimi i kryer nga Komisioni për vlerësimin e pasurive të paluajtshme të prindërve të 

subjektit të vlerësimit 

 

31. Subjekti i vlerësimit në deklaratën e pasurisë dorëzuar në kuadër të procesit të vlerësimit të 

pasurisë ka deklaruar si persona të lidhur apo të tjerë të lidhur shtetasit V.P, (i ati i subjektit të 

vlerësimit), si dhe shtetasen L.P, (nëna e subjektit të vlerësimit). 

 

b. Lidhur me normën ligjore të aplikueshme për hetimin pasuror të prindërve të subjektit të 

vlerësimit 

 

32. Neni 3, pika 12, e ligjit 12/2018, i ndryshuar përcakton rrethin e pesonave të lidhur që cilët i 

nënshtrohet kontrollit të pasurive për shkak të statusit të tyre ligjor si persona të lidhur me subjektin 

e vlerësimit.  Në kuptim të nenit 3, pika 12, e ligjit 12/2018, i ndryshuar, si persona të cilët kanë 

statusin ligjor të pesonit të lidhur me subjektin e vlerësimit konsiderohen “...bashkëshorti/ja, 

bashkëjetuesi/ja, fëmijët madhorë, si dhe çdo person tjetër të përmendur në certifikatën 

familjare, të lëshuar nga zyra e gjendjes civile...” 



7 

 

 

33. Nga dokumentacioni i administruar gjatë procesit të vlerësimit, përgjigje nga Drejtoria e 

Përgjithshme e Gjëndjes Civile, nr. {***}, datë 23.03.2021, bashkëlidhur dokumentin “certifikatë 

familjare, datë 10.03.2021”, rezulton se bazuar në regjistrin kombëtar të Gjendjes Civile, të vitit 

2010, shtetësia Erjana Vangjel Pjetri, rezulton me statusin “Kryefamiljar”, pa persona të tjerë të 

përmendur në certifikatën familjare.  

 

34. Bazuar në dispozitën ligjore të nenit 3, pika 12, të ligjit nr.12/2018, i ndryshuar, si dhe 

dokumetacionin e administruar gjatë procesit të vlerësimit, përgjigjes3 së Drejtorisë së 

Përgjithshme e Gjëndjes Civile, ku vërtetohet se subjekti i vlerësimit ka statusin  “Kryefamiljar”, 

pa persona të tjerë të përmendur në certifikatën familjare, prindërit e subjektit të vlerësimi nuk 

përfshihen në rrethnin e personave të lidhur me subjektin e vlerësimit.  

 

35. Komisioni duke marrë në konsideratë faktin se subjekti i vlerësimit në shpjegimet e dhëna në 

kuadër të procesit të hetimit admistrativ më datë 25.06.2021, ka deklaruar se nga shkurti i vitit 

2019, jeton më prindërit në të njëjtën banesë, ka hetuar pasuritë e prindërve të subjektit të 

vlerësimit me statusin e “personit tjetër të lidhur”, sipas përcaktimit të pikës 3, nenit 14 të ligjit 

nr.12/2018, i ndryshuar. Duke konsideruar faktin se bashkëjetesa e përbashkët mes personave është 

shkak për lindjen e interesave pasurore të përbashkëta. 

 

36. Neni 3, pika 14, e ligjit 12/2018, i ndryshuar përcakton se: “Persona të tjerë të lidhur” janë 

personat fizikë ose juridikë, të cilët duket se kanë ose kanë pasur lidhje interesi me punonjësin, që 

rrjedh nga një interes pasuror ose çdo marrëdhënie tjetër biznesi gjatë periudhës së vlerësimit. 

 

(c) Pasuri të paluajtshme të deklaruara nga personat e tjerë të lidhur me subjektin e 

vlerësimit  
 

37. Shtetasi V.P dhe shtetësia L.P në deklaratën e pasurisë kanë  deklaruar pasuri të paluajtshme 

në bashkëpronësi, pjesa takuese 50 %, si më poshtë vijon: 

 

37.1. Pronësi mbi pronën e paluajtshme apartament, me sip. 42.2 m2, blerë më datë 24.05.1991, 

me adresë: Lagjia {***}, pallati {*} Kt, shk.{*}, Kuçovë. Ky apartament është ndërtuar me 

kontribut vullnetar në vitin 1987 dhe më pas në vitin 1991, është blerë në shumën 10.729 lekë, 

pjesa në 50%. Në bashkëpronësi me bashkëshorten. (Subjekti i vlerësimit i ka bashkëlidhur 

deklarimit dokumentacion4 shtesë sipas parashikimeve të nenit 32, pika 5, e ligjit 12/2018, i 

ndryshuar.)  

Burimi i krijimit: Nga kursimet familjare. 

 

37.2. DVASHK, Kuçovë, me shkresën nr {***/*} prot, datë 24.06.2021, konfirmon pasuritë të 

paluajtshme të regjistruara në emër të shtetasve V.P (i ati i subjekit të vlerësimit) dhe L.P, (nëna e 

subjektit të vlerësimit), me të dhënat si më poshtë vijon: 

 

37.3. Kartelë Pasurie e Paluajtshme, lëshuar nga Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të 

Paluajtshme Kuçovë. Z.K {****}, nr.pasurisë {**/***+*-*}, me vendndodhje Rruga: {“***}, 

                                                
3 Përgjigje nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjëndjes Civile, nr. {***}, datë 23.03.2021 
4 Kontratë shitje pasuri të paluajtshme, nr1317 rep, nr.960 kol, datë 24.05.1991, me palë shitëse: Dega e Entit të 

Banesave Kucove, dhe palë blerëse: S.Pjeri, V.Pjetri, L.Pjetri. Objekt kontratës kalim i pronësisë së apartamentit në 

pronësi të shtetit dhe administrim të Degës së Entit të Banesave në favor të blerësve.  
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sipërfaqja 44.20 m2, në bashkëpronësi të shtetasve V.P, L.P, dhe S.P5. Nga shqyrtimi i praktikës 

së vënë në dispozicion nga DVASHK, Kuçovë, rezulton se: “Shtetasi V.P, më datë 10.05.1993, ka 

nënshkruar kontratë për privatizim të Banesës, në cilësinë e qiramarrësit dhe NK Banesa, për 

apartament banimi të ndërtuar në vitin 1987”. 

 

37.4. Më datë 25.05.1995, është nënshkruar akti kontratë shitje me palë shitëse: Dega e Entit të 

Banesave Kuçovë dhe palë blerëse: V.P, L.P, dhe S.P, me objekt pallat ndërtuar në vitin 1987, 

sipërfaqe 44.20 m2, me vendndodhje Lagjia: {***}, Kuçovë, nga ku vërtetohet kalimi i pronësisë 

së aparmtamentit të banimit në favor të blerësve. (Sipas dokumentit cerfifikatë familjare S, P, është 

nëna e personit tjetër të lidhur V.P). 

 

37.5. Lidhur me pasurinë e paluajtshme apartament, me sip. 42.20 m2, me adresë: Lagjia {***}, 

pallati {*} Kt, shk.{*}, Kuçovë rezulton se: 

 

37.6. Personat e tjerë të lidhur me subjektin vlerësimit shtetasit V.P dhe shtetësia L.P, kanë fituar 

pronësinë në mënyrë të ligjshme, me kontratë shitblerje si një nga mënyrat e përcaktuara nga Kodi 

Civil, për fitimin e pasurisë.  

 

37.7. Rerefuar përgjigjes së DVASHK, Kuçovë, me shkresën nr {***/*} prot, datë 24.06.2021, 

bashkëlidhur: Kartelë Pasurie e Paluajtshme, lëshuar nga Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive 

të Paluajtshme Kuçovë, Z.K {****}, nr.pasurisë {**/***+*-*}, me vendndodhje Rruga: {“***}, 

sipërfaqja 44.20, rezulton se kjo pasuri është regjistruar në bashkëpronësi të shtetasve L.P; V.P, 

dhe S.P. 

 

(d) Pasuri të paluajtshme të deklaruara nga personat e tjerë të lidhur me subjektin e 

vlerësimit  
 

38. Shtetasi V.P, (i ati i subjektit të vlerësimit) dhe L.P, (nëna e subjektit të vlerësimit), në 

deklaratën e pasurisë kanë  deklaruar pasuri të paluajtshme në bashkëpronësi, pjesa takuese 50 %, 

si më poshtë vijon: 

 

38.1. Pronësi mbi pronën e paluajtshme truall, me siperfaqe 173 m2, e regjistruar ne Z.V.R.P.P 

Kuçovë, me Zonë kadastrale Nr. {***} nr. pasurie {*/***}, Vol.{**}, fq.{***}, në adresën 

Rruga{***}. Nga kjo sipërfaqe 173 m2 truall, 65.6 m2 është godinë “Njësi Shërbimi” 1 katëshe ( 

Bar-Kafe - Byrektore) e ndërtuar në vitin 1996. E legalizuar me leje e legazimit nr {***}, datë 

24.07.2009.  

38.2. Vlera e paguar për lejen e legalizimit është 370.000 lekë. Pjesa  takuese 50%, në pronësi me 

bashkëshorten. Vlera e shpenzuar për ndërtimin e godinës është në shumën 1.300.000 lekë. 

(Subjekti i vlerësimit i ka bashkëlidhur deklarimit dokumentacion shtesë sipas parashikimeve të 

nenit 32, pika 5, e ligjit 12/2018, i ndryshuar.)  

Burimi i krijimit: nga kursimet familjare. 

 

38.3. ASHK, me aktin e datës 23.07.2021, të Drejtorit të Përgjithshëm: “Vërtetim për lëshim 

negativ/pozitiv për të gjithë territorin”, konfirmon pasurinë “truall” në emër të V.P, si më poshtë 

vijon: 

                                                
5 Bazuar në cetifikatën familjare datë 24.04.2019, shtetësja S.P, është nëna e babait të subjektit të vlerësimit shtetasit 

V.P 
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“Nga verfikimi i kryer në regjistrin elektronik të pasurive të paluajtshme (ALBSCAD), rezulton se 

në emër të shtetasit V.P, ka pasuri të regjistruara në regjistrin elektronik të pasurive të 

paluajtshme, me këto të dhëna: Nr. pasurie {***}, Z.K, Nr. {***} Vol.{**}, fq.{***}, lloji: “truall” 

38.4. ASHK Drejtoria e Përgjithshme, me shkresën Nr.{***}, prot, datë 12.03.2021, informon 

Komisionin se nga verfikimi i lejeve, rezulton i pajisur me leje legalizimi shtetasi: V.P, duke 

bashkëlidhur dokumentacionin praktikës së legalizimit. 

 

38.5. Nga shtyrtimi i praktikës së legalizimit të ASHK Drejtoria e Përgjithshme dhe DVASHK, 

Kuçovë, rezulton se: Shtetasi V.P, ka bërë kërkesë për t’u përfshirë në proces legalizimi për 

ndërtim informal me vetëdeklarim me nr 1237, datë 14.09.2006, deklaruar pranë Drejtorisë 

Rajonale të ALUIZN – T, Qarku Berat, Bashkia Kuçovë, me të dhënat: Parcelë ndërtimore me 

sipërfaqe 173.08 m2, sipërfaqe e objektit 65.6 m2, numri Kateve 1 (një). 

 

38.6. Nga verifikimi i praktikës së legalizimit rezulton se: Shtetasi V.P, ka fituar pronësinë mbi 

parcelën ndërtimore sipërfaqe 173.08 m2, e ndodhur në Zonën Kadastrale me nr.{***}, me 

kontratë shitblerje nr.{***}vep, nr.{***},kol, datë 25.06.2009, me palë shitëse Drejtoria Rajonale 

e ALUIZNI – t, Qarku Berat, dhe palë blerëse shtetasi V. P.  

 

38.7. ASHK, Drejtoria Rajonale Berat ka lëshuar lejen e legalizimit nr.{***} datë 24.07.2009, në 

emër të shtetasit V.P, me të dhëna: Sipërfaqja parcelës ndërtimore 173.03 m2, sipërfaqe ndërtimi 

65.6 m2, Nr. pasurie {*/***},  Z.K, Nr. {***} Vol.{**}, fq.{***}.  

V. Konkluzione për pasuritë e paluajtshme të deklaruara nga personat e tjerë të lidhur me 

subjektin e vlerësimit 

 

39. Neni 31, i ligjit 12/2018, i ndryshuar përcakton se: 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. 

 

40. Neni 32, pika 1, e ligjit 12/2018, i ndryshuar përcakton se: 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. 

 

41. Subjekti i vlerësimit, bazuar në shkresën nr.{***} prot, datë 26.08.2021, të Drejtorisë Vendore 

të Policisë Tiranë, ka ushtruar detyrën si punonjëse në Sektorin për Rendin dhe Sigurinë, në 

Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë, periudha 04.07.2016 – 19.03.2019. 

 

42. Subjekti i vlerësimit, bazuar në Urdhërin e Drejtorit të Përgjithshëm të SHÇBA-së, Nr.535, 

datë 18.03.2019, “ Për caktimin në detyrë të një punonjësi të SHÇBA-së”1,  ka filluar marrëdhënies 

e punës si punonjëse e SHÇBA-së më datë 18.03.2019.  

 

43. Ligji 12/2018, i ndryshuar, përcakton mometin kohor nga ku fillon deklarimi pasurive në 

pronësi apo përdorim nga subjekti i vlerësimit, me qëllim kontrollin e pasurisë së subjekteve të 

vlerësimit. Në kuptim të nenit 1, nenit 3, pika 12, nenit 32, pika 1, e ligjit 12/2018, i ndryshuar, 

subjekti i vlerësimit, për rrjedhojë dhe personat e lidhur me të, kanë detyrimin të deklarojnë çdo 

pasuri, të luajtshme apo të paluajtshme, të fituar, poseduar, përdorur apo tjetërsuar që nga data 

e fillimit të marrëdhënies së punës së subjektit të vlerësimit në institucionin përkatës. Në kuptim 

të kësaj dispozite ligjore, ligji 12/2018, i ndryshuar, e lidh hetimin dhe kontrollin e pasurive, për 
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pasuritë e krijuara gjatë periudhës së ushtrimit të detyrave funksionale nga punonjësit përcaktuar 

e Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe SHÇBA-së. 

 

44. Pasuritë e paluajatshme të deklaruara nga personat e tjerë të lidhur me subjektin e vlerësimit 

shtetasti V.P, dhe shtetësia L.P, e kanë origjinën e krijimit të tyre në (apartamenti banimit 42.20 

m2, referuar kontratës së shitjes 25.05.1995), dhe (vitin 2009, trualli me godinën e legalizuar 

referuar lejes së legalizimit nr.{***} datë 24.07.2009), vite para se subjekti i vlerësimit të 

ushtronte detyrën si punonjëse e SHÇBA-së.  

 

45. Bazuar në parashikimet e nenit 32, pika 1, e ligjit 12/2018, i ndryshuar, nenit 3, pika 14, 

subjekti i vlerësimit dhe personat e tjerë të lidhur me të, nuk kanë pasur detyrimin ligjor të 

deklarojnë pasuritë e krijuara para marrëdhënies së punës së subjektit të vlerësimit në institucionet 

përkatëse, për shkak se janë krijuar vite më parë, para se subjekti i vlerësimit të ushtronte detyra 

si punonjëse e SHÇBA-së. Komsioni ka kryer verifikim e këtyre pasurive duke verfikuar titullin e 

pronësisë pranë zyrave të regjistrimit të pasurive, si dhe të dhëna për burimin e të ardhurave të 

deklaruara në organet tatimore nga personat e tjerë të lidhur.  

 

46. Bazuar në përgjigjen e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve/ Drejtoria e Hetimit Tatimor, 

rezulton se personat e tjerë të lidhur me subjektin e vlerësimit V.Pjetri dhe L.Pjetri, kanë ushtruar 

aktivitet të rregullt tregtar ndër vite të deklaruar dhe regjistruar në organet kompetente, konkretisht:  

 

(i) Shtetësja L.Pjetri, rezulton te ketë qenë pronare e subjektit {****}, data e regjistrimt 

01.01.2003, me status aktual të “cregjistruar” në vitin 2018, fusha veprimtarisë: “Prodhim buke 

dhe pasta”.   

 

(ii) V.Pjeri, rezulton se është pronar i subjektit {***},me NIPT {****}, person Fizik, data e 

regjistrimit 16.01.2019, fusha e veprimtarisë: “Import dhe tregti me pakice të luleve natyrale”. 

 

47. Nga të dhënat e grumbulluara gjatë hetimit administrativ, përgjigjet e ASHK Drejtoria e 

Përgjithshme, përgjigjet e Zyrave Rajonale të ASHKV-ve, nuk rezulton se personat e tjerë të lidhur 

me subjektin e vlerësimit të kenë në pronësi pasuri të paluajtshme të regjistruara, apo në proces 

legalizimi, të cilat janë krijuar pas datës 18.03.2019, datën në të cilën subjekti i vlerësimit ka filluar 

marrëdhënien e punës si punonjëse e SHÇBA -së. 

 

48. Gjithashtu nga informacionet e grumbulluara në kuadër të kontrollit të figurës nga institucionet 

dhe agjencitë ligjzbatuese për personat e tjerë të lidhur me subjektin e vlerësimit, nuk rezultojnë 

të jenë të përfshirë në veprimtari të kundraligjshme, si dhe të kenë pasur apo kanë pasuri të 

paluajshme të fituara në mënyrë të kundraligjshme të cilat nuk janë deklaruar në organet 

kompetente.  

 

49. Për shkaqet e përmendura nga sa më sipër, Komisioni nuk ka bërë analizën financiare të burimit 

të ardhurave të këtyre pasurive, pasi pasuritë e prindërve të subjekit të vlerësimit janë krijuar vite 

më parë, para se subjekti i vlerësimit të ushtronte detyrën si punonjëse e Policisë së Shtetit dhe e 

SHÇBA-së. 

 

VI- Hetimi i automjete të subjektit të vlerësimit 

 

50. Subjekti i vlerësimit në deklaratën e pasurisë në zbatim të ligjit 12/2018, i ndryshuar, nuk ka 

deklaruar automjete në pronësi të blera gjatë periudhës së ushtrimit të detyrës si punonjëse në 

Policinë e Shtetit dhe SHÇBA.  
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51. Subjekti i vlerësimit në deklaratën e pasurisë në zbatim të ligjit 12/2018, i ndryshuar, ka 

deklaruar automjet në përdorim më targë {****}, viti prodhimit 2002, në pronësi të shtetasit 

V.Pjetri, blerë më kontratë shitblerje nr.{***} rep, nr {***} kol, datë 22.05.2017. 

 

52. DPSHTRR, me shkresën nr.{***}, prot, datë 10.03.2021, informon Komisionin se shtetasi 

V.Pjetri, ka të regjistruar në DPSHTRR, mjetin me targë aktuale {***}. Automjeti është blerë me 

kontratë shitblerje nr.{***} rep, nr. {***} kol, datë 22.05.2017. 

 

53. Noteri publik A.B, me shkresën nr.{***}, datë 23.08.2021, konfirmon kontratën e shitblerjes 

së automjetit me targë {***}, blerë më kontratë shitblerje nr.{***} rep, nr {***}kol, datë 

22.05.2017, vlera 2000 euro, me palë shitëse shtetasi L.D, dhe palë blerëse shtetas V.Pjetri. 

 

54. Lidhur me deklarimin e mësipërm subjekti i vlerësimi ka bërë deklarim të saktë. Nga shqyrtimi 

i dokumentacioni të vënë në dispozicion nga DPSHTRR, rezulton se automjeti më targë {***}, 

viti prodhimit 2002, është blerë nga shtetasi V.Pjetri, (i ati i subjektit të vlerësimit), më kontratë 

shitblerje nr.{***} rep, nr.{ ***}kol, datë 22.05.2017, vlera 2000 euro. Subjekti i vlerësimit ka 

bërë deklarim të saktë në përputhje me ligjin 12/2018, i ndryshuar. 

 

55. DPSHTRR, me shkresën nr.{ ***}, datë 10.03.2021, informon Komisionin se Erjana Vangjel 

Pjetri, ka pasur automjet të regjistruar në DPSHTRR, mjetin me targë aktuale {****}. 

 

56. Nga shqyrtimi i dosjes së automjetit të dorëzuar nga DPSHTRR, rezulton se automjeti me targë 

{****}, (në momentin e kryerjes së traksaksionit), me numër shasie: {*****}, është blerë me 

kontratë shitblerje datë 22.02.2013, nr. {***} rep, nr.{***} kol, nga Erjana Vangjel Pjetri, shtetasit 

A.L, vlera 40 000 euro. Ky automjet është shitur nga Erjana Vangjel Pjetri, më kontratë shitblerje 

datë 08.07.2014, nr. {***} rep, nr.{***} kol, shtetasit S.L, vlera 500.000 lekë. 

 

57. Në emër të Erjana Vangjel Pjetri, institucioni ligjzbatues me shkresën nr.{***} prot, datë 

12.7.2019, e klasifikuar ”Sekret”, konfirmon transaksion, (Kontratë shitbleje automjeti autoveturë, 

nr {***} rep, nr {***} kol, datë 23.02.2013, vlera 40.000 euro, realizuar pranë noterit publik 

Sh.Gj).   

 

58. Noteri publik Sh.Gj, me shkresën nr .{***}, prot, datë 09.08.2021, konfirmon kontratën 

shitblerje – automjeti, datë 22.02.2013, nr.{***} rep, nr.{***}kol, nga Erjana Vangjel Pjetri 

shtetasit A.L, vlera 40.000 euro 

 

59. Lidhur me këtë transaksionin, më datë 31.05.2021, Komisioni ka kërkuar shpegime nga 

subjekti i vlerësimit si më poshtë vijon: 

 

59.1. Burimin e të ardhurave që kanë shërbyer për blerjen e automjetit Mercedes – Benz, Tipi CL 

550, targa {***}. Nr i shasisë {*****}, si dhe dokumentacionin ligjor që provon burimin e të 

ardhurave para datës së kryerjes së transaksionit. 

 

59.2. Subjekti i vlerësimit në përgjigjet e datës 10.06.2021, dhe datë 25.06.2021, ka depozituar 

dokumentacion6 ligjor, si dhe ka deklaruar:  

 

                                                
6 Deklarate noteriale e shtetasit Xh.B, datë 03.06.2021; Ekstrakt QKB për subjektin {****}, me nr. NIPT, {*****}, 

data e themelimit 23.05.1996, me objekt import – eksport i mallrave industrial, tregti materiale argjendi dhe floriri, 

kafe etj; Fotokopje të shkresës nr.13292/Prot, datë 23.06.2021, nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë; Deklaratë 

noteriale, nr {****} rep, nr *** kol, datë 23.06.2021. 
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 “.... Automjeti me targë {****}, është blerë në vitin 2013, në formë dhurate nga z.Xh. B, 

(mik i familjes), i cili shprehu dëshirën të bënte një dhuratë për tim atë në shenjë 

falenderimi dhe mirënjohje, për arsye se familjarët e tij nga Kosova, në vitin 1999, janë 

strehuar në familjen tonë gjatë luftës së Kosovës. Në periudhën që është realizuar blerja e 

automjetit unë kam qenë 23 vjeçe studente në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë 

dhe im atë kërkoi që kjo dhuratë nga z.Xh.B, të më kishte mua si pronare të automjetit. Në 

momentin e deklarimit në vitin 2019, ku unë jam emëruar si specialiste pranë SHÇBA-së, 

jam bazuar në nenin e sipërcituar7, pasi jo vetëm blerja, por dhe shitja, pra tjetërsimi janë 

realizuar përgjatë viteve 2013 – 2014, vite më parë se unë të emërohesha në strukturat e 

SHÇBA-së. 

 

 Lutem të më lejoni t’ju sqaroj se: transaksioni financiar i kryer në shumën 40.000 mijë 

euro, është realizuar midis z.A.L dhe z.Xh.B, mjeti është vendosur në pronësi time 

nëpërmjet kontratës së shit -  blerjes, pasi e gjykuam si një veprim më të shpejtë në kohë 

dhe për efekt më të shpejtë të procedurave sesa dhurimi. Duke marrë parasysh se rezultati 

do ishte i njëjtë pra mjeti do kalonte në pronësinë time u realizua nëpërmjet kontratës së 

shitjes. 

 

 Me përgjegjësi ligjore, Ju deklarojë se: Unë, si subjekt i deklarimit të ligjit 12/2018, i 

ndryshuar dhe anëtarët e familjes time, nuk kemi paguar asnjë pjesë të kësaj shume, por 

as nuk kemi qënë në dijeni të detajeve konkrete të modelit të mjetit, vitit të prodhimit, çmimit 

apo mënyrës së blerjes së saj.” 

 

59.3. Subjekti i vlerësimit ka depozituar dokumentacion ligjor si vijon: 

 

 Ekstrakt QKB për shoqërinë {***}, Shpk, me ortak të vetëm shtetasin Xh.B, me objekt 

import – eksport i mallrave industrial, tregti materiale argjendi dhe floriri, kafe etj. 

 

 Shkresë nga Drejtoria e Përgjithshme të Tatimeve Drejtoria Rajonale Tiranë, ku pasqyrohet 

qarkullimi total vjetor për periudhën 1996 – 2015, për Shoqërinë{****},Sh.p.k. 

 

 Deklaratë noteriale datë 03/06/2021, e shtetasit Xh.B, me anë të së cilës konfirmon aktin e 

dhurimit të vlerës monetare në favor të shtetases Erjana Pjetri.  

 

Hetimi i kryer nga Komisioni 

 

60. Nga të dhënat e gjeneruara nga sistemi elektroni QKB, “Ekstrakt i Regjistrit Tregtar për të 

Dhënat e Subjektit me Përgjegjësi të Kufizuar”, rezulton se:  

 

“Subjekti tregtar {***} Sh.p.k, është themeluar më datë 23.05.1996, dhe është regjistruar më datë 

03.12.1996, me ortak të vetëm shtetasin Xh.B, vlera në përqindje 100 % e kapitalit,  me nr. NIPT 

{****}, me objekt aktiviteti: Import, eksport, mallra industrial, tregti i materialeve argjendi, dhe 

floriri, kafe etj”, periudha e ushtrimit të aktivitetit 23/05/1996 deri më 23/05/2016. 

 

                                                
7 Neni 32, pika 1, e ligjit 12/2018, i ndryshuar përcakton se: 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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61. Komisioni me shkresën nr.{****}, prot, datë 07.07.2021, ka kërkuar informacion nga Drejtoria 

Rajonale e Tatimeve Tiranë për të ardhurat e ligjshme vjetore të Shoqërisë tregtare {***} Sh.p.k, 

për periudhën 1996 – 2013. 

 

62. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve Drejtoria Rajonale Tiranë, me shkresën nr {****} prot, 

datë 30.07.2021, konfirmon aktivitetin tregtar të tatimpaguesi Shoqërisë {***} Sh.p.k, me {****}, 

data e themelimit 23.05.1996, statusi ligjor Sh.p.k, duke informuar Komisionin për aktivitetin 

financiar të Shoqërisë {****} Sh.p.k, nga 1996 – 2015. 

 

63. Bazuar në shkresën e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve Drejtoria Rajonale Tiranë nr 

{****} prot, datë 23.06.2021, rezulton se Shoqëria {*****} Shpk, ka kryer qarkullim financiar 

nga vitet 1998 –2013, në vlerën 23,553,349.00 Lekë. 

 

Konkluzione 

 

64. Neni 32, pika 1, e ligjit 12/2018, i ndryshuar përcakton se: 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. 

 

65. Në kuptim të dispozitës së mësipërme ligjore, subjekti i vlerësimit nuk ka pasur detyrimin të 

deklarojë pasurinë e fituar automjetin me targë {****}, (blerë në vitin 2013), pasi kjo pasuri është 

krijuar vite më parë, para se subjekti i vlerësimit të fillonte ushtrimin e detyrës si specialiste pranë 

SHÇBA-së. Komisioni nisur nga vlera e transaksionit ka kërkuar informacion nga subjekti i 

vlerësimit dhe institucionet tatimore lidhur aktivitetin tregtar dhe burimin e të ardhurave të shtetasit 

Xh.B. 

 

66. Nga hetimi ka rezultuar se dhuruesi shtetasi kosovar Xh.B, ka ushtruar aktivitet të rregullt 

tregtar të regjistruar pranë organeve tatimore, periudha 23/05/1996 deri më 23/05/2016, në 

Republikën e Shqipërisë, si ortak i vetëm i shoqërisë {***}, Sh.p.k. (aktualisht me status 

çregjistruar). Bazuar në shkresën e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve Drejtoria Rajonale 

Tiranë nr.{ ****}, prot, datë 23.06.2021, rezulton se Shoqëria {****} Shpk, ka kryer qarkullim 

financiar nga viti 1996 – deri në vitin 2013, në vlerën 23,553,349.00 Lekë. 

 

67. Komisioni nuk ka bërë analizën financiare të shtetasit Xh.B, dhe personit juridik shoqërisë 

{****}, Sh.p.k, pasi në kuptim të nenit8 3, pika 14, e ligjit 12/2018, i ndryshuar, shtetasi Xh.B, 

dhe personi juridik shoqëria {****}, Sh.p.k, nuk kanë statusin ligjor të “personit tjetër të lidhur 

me subjektin e vlerësimit”, kjo për shkak se nga hetimi ka rezultuar e provuar se transaksioni nuk 

është kryer gjatë periudhës së vlerësimit, periudhë që subjekti i vlerësimit ka ushtruar dhe ushtron 

detyrat funksionale si punonjëse e SHÇBA- së. Gjithashtu në zbatim të nenit 32, pika 1, e ligjit 

12/2018, subjekti i vlerësimit nuk ka pasur detyrimin ta deklarojë këtë transaksion, pasi është kryer 

vite më parë, para se subjekti i vlerësimit të ushtronte detyrat funksionale si punonjëse e SHÇBA- 

së.    

 

68. Komisioni bazuar në shkaqet ligjore (condicio iuris) dhe faktike (condicio facti), të 

parashtruara nga sa më sipër, deklarimet e subjektit të vlerësimit gjatë gjithë fazës së hetimit 

administrativ, deklarimet e shtetasit Xh.B, të dhënat e mbledhura gjatë hetimit administrativ në 

                                                
8 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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lidhje me aktivitetin tregtar të shoqërisë {****} Shpk, të konfirmuara nga oganet tatimore, por dhe 

hetimin e thelluar të kryer në kuadër të kontrollit të figurës pranë oganeve kompetente për shtetasin 

Xh.B, (rezultatet e të cilit janë pasqyruar në pjesën e kontrollit të figurës në këtë vendim), arrin në 

pëfundimin se subjekti i vlerësimit nuk gjendet në kushtet për marrjen e masave të mëtejshme në 

kuptim të nenit 62, shkronja (c), (ç), të ligjit nr. 12/2018.  

 

VII- Analiza e të ardhurave dhe shpenzime 

 

69. Subjekti i vlerësimit në deklaratën e pasurisë në zbatim të ligjit 12/2018, i ndryshuar, ka 

deklaruar të ardhura si më poshtë vijon: 

 

 Të ardhura nga paga nga data 20.03.2019, datë kur kam filluar detyrën si specialist pranë 

Drejtorisë së Përgjithshme të SHÇBA -së në Ministrinë e Brendshme kam përfituar 

pjesërisht pagë neto në shumën 27.329.00 lekë. Paga neto mujore është në shumën 68.967 

lekë. 

 Të ardhura nga paga e përfituar pjesërisht nga puna e mëparshme pranë Drejtorisë 

Vendore të Policisë Tiranë, 18.637 lekë. Paga neto mujore ka qënë në shumën 34.000 lekë. 

70. Subjekti i vlerësimit në deklaratën e pasurisë në zbatim të ligjit 12/2018, i ndryshuar, ka 

deklaruar shpenzime si më poshtë vijon: 

 

 Shpenzime të pjesshme në shumën 6.000 lekë në muaj për qira banese,ujë, drita. Kjo është 

shuma në të cilën kam kontribuar për shpenzimet e mësipërme pasi pjesa tjetër është 

mbuluar nga të ardhurat e prindërve. Shpenzimet totale nga ana ime për 1 vit, janë në 

shumën 72.000 lekë. 

 Shpenzimet për telefon dhe internet në cellular për 1 vit, në shumën 18.000 lekë. 

 Udhëtim i datës 07.11.2018 – 09.11.2018, në Hollandë, për panairin e luleve, paguar nga 

motra S.P, në Shumen 360€ ( përfshirë bileta udhëtimi vajtje-ardhje, mëngjesi dhe hoteli 

për ditët e qëndrimit. 100€, shpenzime për ushqim). 

 Udhëtim i datës 06.10.2018 – 07.10.2018, në Bosnje- Hercegovinë, udhëtim turistik, me 

kursimet e mia çdo gjë e përfshirë në shumën 60 €. 

 Udhëtim i datës 27.07.2018 – 29.07.2018, në Bari Itali, ( vajtje –ardhje pa qëndrim), me 

kursimet e mija në shumën 50 €. 

 Udhëtim i datës 19.07.2018 – 26.07.2018, në Turqi, paketë turistike çdo gjë e përfshirë, e 

paguar nga prindërit dhuratë për ditëlindje në shumën 600 €. 

 Udhëtim i datës 07.10.2017 – 08.10.2017, udhëtim një ditor në Kosovë, me kusimet e 

mija ne shumën 50 €. 

71. Komisioni si më poshtë vijon ka përgatitur tabelën9 përmbledhëse të ardhura shpenzime në 

monedhën “Lekë”, për periudhën Korrik 2016 – Dhjetor 2020, nga ku rezulon vlera pozitive 

progresive në shumën 532,091 (Pesëqind e tridhjetetë e dymijë e nëntëdhjetë e një Lekë). 

                                                
9 Metodologjia e llogaritjes së të ardhurave dhe shpenzimeve kryer nga Komisioni:  

1. Llogaritja e të ardhurave është kryer për periudhën Korrik 2016, datë kur subjekti i vlerësimit ka filluar marrëdhënien e punës në Drejtorinë 

Vendore të Policisë Tiranë9 dhe deri në Dhjetor të vitit 2020. Në llogaritjen e të ardhurave nga pagat dhe shpëblimet e subjektit të vlerësimit, 

Komisioni ka vlerësuar si të ardhura të ligjshme9 të ardhurat e vërtetuara nga institucionet, (vërtetime page nga Policia e Shtetit9, vërtetim page 

nga SHÇBA9). Në llogaritjen e të ardhurave nga pagat dhe shpëblimet të personave të lidhur me subjektin e vlerësimit, (prindërit e subjektit të 

vlerësimit), Komisioni ka vlerësuar si të ardhura të ligjshme9 të ardhurat e vërtetuara nga institucionet dhe bankat, (vërtetime nga ISSH9, vërtetime 

nga tatimet9), për periudhën Shkurt 2019 -  Dhjetor 2020. (periudhë në të cilën subjekti i vlerësimit ka deklaura se jeton bashkë me prindërit. 

2.Llogaritja e shpenzimeve është kryer për periudhën Korrik 2016, (datë kur subjekti i vlerësimit ka filluar marrëdhënien e punës në Drejtorine 

Vendore të Policisë Tiranë), dhe deri në Dhjetor të vitit 2020. Shpenzimet bazë për konsum mujor për frymë janë llogaritur sipas të dhënave zyrtare 

të INSTAT. Shkresë nr {***}, datë 25.09.2019; Shpenzimet bazë për konsum mujor për frymë për periudhën Korrik 2016 – Shkurt 2019, janë 

llogaritur për një person, pasi subjekti i vlerësimi ka deklauar se ka jetuar vetëm; Shpenzimet bazë për konsum mujor për frymë për periudhën 
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VIII - Konkluzione lidhur me vlerësimin e pasurisë 

 

72. Në përfundim të hetimit administrativ të pasurisë, kryer kryesisht nga Komisioni, duke 

verifikuar përputhshmërine e deklarimeve10 të subjektit me dokumentacionin e administruar si dhe 

duke analizuar ligjshmërinë e mjaftueshmerinë nga ana financiare, në përputhje me piken 6 të nenit 

34 të ligjit nr. 12/2018, konstatohet se: 

 

a) deklarimi është i saktë në përputhje me ligjin,  

b) ka burime financiare të ligjshme 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
Mars 2019 – Dhjetor 2020, janë llogaritur bashkë me personat e tjerë të lidhur, (prindërit e subjektit të vlerësimit);Shpenzimet për udhëtime për 

vitin 2017 dhe vitin 2018, janë llogaritur bazuar në deklarimet e subjektit të vlerësimit në deklaratën e pasurisë në zbatim të ligjit 12/2018, i 

ndryshuar, si dhe të konfirmuara nga sistemi TIMS. Shpenzimet për qiranë janë llogaritur nga marsi vitit 2019 deri në dhjetor  të vitit 2020. Gjatë 

viteve 2016 – shkurt 2019, subjekti i vlerësimit ka jetuar pa qira. (Ka pasur banesë në përdorim bazuar në kontratën e huapërdorjes9 të depozituar 

nga subjekti i vlerësimit), si dhe të konfirmuar nga noteri publik.  

 
10 Deklaratë për kontrollin e pasurisë dorëzuar nga subjekti i vlerësimit më datë 24.09.2019, nr indeksi 111, shpejgime të dhëna 
në nga subjeki i vlerësimit gjatë procesit të hetimit, datë 10.0.6.2021, 25.06.2021. 

Emertimi 2016 2017 2018 2019 2020 Totali

Te ardhura te subjektit 141,707.00      374,312.00          406,710.00       816,349.00       912,595.00        2,651,673.00                 

Te ardhura te prinderve 367,868.00       301,392.00        669,260.00                     

Totali i te ardhurave 141,707.00      374,312.00          406,710.00       1,184,217.00   1,213,987.00    3,320,933.00                 

Shpenzime INSTAT 112,128.00      235,092.00          235,926.00       943,704.00       943,704.00        2,470,554.00                 

Udhetime 6,700.00               90,588.00         97,288.00                       

Shpenzime qiraje 17,000.00         204,000.00        221,000.00                     

Totali i shpenzimeve 112,128.00      241,792.00          326,514.00       960,704.00       1,147,704.00    2,788,842.00                 

Rezultati financiare 29,579.00        132,520.00          80,196.00         223,513.00       66,283.00          532,091.00                     

Totali i rezultatit financiare progresive 29,579.00        162,099.00          242,295.00       465,808.00       532,091.00        
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B- KONTROLLI I FIGURËS 

  

1. Objekti i kontrollit të figurës është verifikimi i deklarimeve të punonjësit dhe i të dhënave të 

tjera, me qëllim verifikimin e vërtetësisë dhe besueshmërisë së deklarimeve, si dhe identifikimi i 

atyre që janë të përfshirë apo kanë kontakte të papërshtatshme me personat e përfshirë në 

veprimtari kriminale. 

 

2. Analiza ligjore e raportit të vlerësimit të figurës, mbështetet në tre elementë (i) të dhënat e 

deklaruara nga subjekti i vlerësimit në deklaratën e figurës, sipas përcaktimeve të nenit 36, pika 1, 

ligjit 12/2018, i ndryshuar; (ii) të dhënat e mbledhura nga Komsioni i Jashtëm i Vlerësimit, në 

institucionet dhe agjencitë ligjzbatuese në Republikën e Shqipërisë, sipas përcaktimeve të nenit 

36, pika 3, e ligjit 12/2018, i ndryshuar; (iii) verifikimin e informacioneve të ardhura nga publiku, 

në lidhje me aktivitetin apo veprimtarinë e punonjësit apo të personave të lidhur, në zbatim të nenit 

36, pika 3, gërmra (ë), e ligjit 12/2018, i ndryshuar. 

 

3. Subjekti vlerësimit Erjana Vangjel Pjetri, në zbatim të nenit 36, pika 2 e ligjit nr. 12/2018 “Për 

Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të Punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe 

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

deklaratën për kontrollin e figurës në datën 24.04.2019, në sektorin e personelit të SHÇBA-së. 

 

I– Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit 

 

4. Komisioni për të kontrolluar saktësinë e deklarimeve të subjektit të vlerësimit, në deklaratëm 

për kontrollin e figurës, në zbatim të nenit 37, të ligjit 12/2018, ka kryer veprime hetimore, duke 

kërkuar informacion zyrtar pranë institucioneve dhe agjencive ligjzbatuese11: 

 

5. Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, me shkresë nr.{***} prot datë 01.03.2021, 

informon Komisionin se subjekti i vlerësimit Erjana Vangjel Pjetri, dhe personat e tjerë të lidhur 

nuk figurojnë të regjistruar për veprimtari kriminale. 

   

6. Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar, me shkresën nr. {***} prot, datë 

08.03.2021, konfirmon se subjekti i vlerësimit Erjana Vangjel Pjetri, është i pajisur me certifikatë 

sigurie CSP, niveli “Tepër Sekret”, me vlefshmëri nga 07.6.2019, deri 04.03.2023.    

                                                                                               

7. Institucioni ligjzbatues me shkresën nr. {****} prot, datë 17.03.2021, e klasifikuar ”Sekret”, 

informon KJV – në, se pas verifikimeve të kryera për znj.Erjana Vangjel Pjetri, nuk disponon të 

dhëna. 

                                                
11 Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave, Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar, Shërbimit Informativ 

të Shtetit; Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit; Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, Ministrisë së Drejtësisë, Drejtorisë 

së Përgjithshme të Burgjeve; Avokatit të Popullit; Prokurorisë së Përgjithshme, 
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8. Agjencia ligjzbatuese, me shkresën  nr. {***} prot, datë 03.03.2021, niveli i klasifikimit 

“Sekret”, nga verifikimet e kryera nga strukturat përkatëse, informon KJV- në, se në ngarkim të 

subjektit të vlerësimi Erjana Vangjel Pjetri, dhe personat e lidhur, nuk administrohen informacione 

ose materiale për përfshirjen e tyre në aktivitet të kundraligjshëm.  

 

9. Drejtoria e Përgjithshme të Burgjeve, me shkresën nr. {***} prot, datë 24.02.2021, informon 

Komisionin se, në bazë të verifikimeve të kryera në Regjistrin e Gjëndjes Gjyqësore, shtetësja 

Erjana Vangjel Pjetri, dhe personat e lidhur me të, rezultojnë të padënuar.    

 

10. Komisioni për shkak të transaksionit financiar të kryer nga subjekti i vlerësimit më datë 

23.02.2013, në kuadër të kontrollit të figurës, ka kryer hetim të thelluar pranë Prokurorisë së 

Posaçme kundër korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, për shtetasin Xh.B. Me shkresën nr.{***} 

prot, datë 07.07.2021, është kërkuar informacion si më poshtë vijon: 

 

(i) - Nëse ka pasur procedime penale nga ish Prokuroria për Krimet e Rënda, dhe Prokuroria e 

Posaçme, për shtetasin Xh.B; (ii)- Nëse ka vendime penale të cilat janë ekzekutuar nga ish 

Prokuroria për Krimet e Rënda dhe Prokuroria e Posaçme për shtetasin e Xh.B; (iii) - Nëse ka 

masa sigurimi pasuror në fuqi sipas përcaktimeve të nenit 274 të Kodit të Procedurës Penale, 

(sekuestro preventive), ligjit nr.10192, datë 3.12.2009,“Për parandalimin dhe goditjen e krimit të 

organizuar, trafikimit dhe korrupsionit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”, duke 

percaktuar llojin dhe vendndodhjen e pasurisë për shtetasin Xh.B; 

 

10.1. Prokuroria së Posaçme kundër korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, me shkresën nr.{***} 

prot, datë 15.07.2021, ka informuar Komisionin se:  

 

10.2. Në përgjigje të shkresës suaj, nr.{***}, prot, datë 07.07.2021, ju konfirmojmë se pas 

verfikimeve të kryera në regjistrin e njoftimit të veprave penale të Prokurorisë së Posaçme kundër 

Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar dhe regjistrit të njoftimit të veprave penale të ish – 

Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda, nuk rezulton që në emër të 

shtetasit Xh.B, atësia R, shtetas Kosovar, lindur në Pejë dhe banues në Kosovë, i datëlindjes 

{**.**.****}, lëtërnjoftim nr.Id. {****}, ortak i Shoqërisë {****}, Sh.P.K, me NIPT {*****}, 

me aktivitet në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.{*}, Rr.{ *****}, Pallati {**}, Apartamenti {**}: 

 

 Nuk rezulton të jëtë regjistruar ndonjë procedim penal nga ish Prokuroria për Krimet e 

Rënda, dhe Prokuroria e Posaçme; 

 Nuk rezulton të ketë vendime penale të cilat janë ekzekutuar nga ish Prokuroria për Krimet 

e Rënda dhe Prokuroria e Posaçme; 

 Nuk rezulton të ketë masa sigurimi pasuror në fuqi sipas përcaktimeve të nenit 274 të Kodit 

të Procedurës Penale, (sekuestro preventive), ligjit nr.10192, datë 3.12.2009,“Për 

parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit dhe korrupsionit nëpërmjet 

masave parandaluese kundër pasurisë”          

11. Prokuroria e Përgjithshme, Drejtoria e Kordinimit Institucional, me shkresë nr. {***}, prot, 

datë,12.05.2021, ka depozituar pranë Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit përgjigjet nga 

prokuroritë pranë Gjykatave të Rretheve Gjyqësore me Juridiksion të Përgjithshëm, nga ku 

rezulton se për shtetasen Erjana Vangjel Pjetri, si dhe personat e lidhur, V. Pjetri, L.Pjetri, organi 

i akuzës: 
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(i) - Nuk ka nxjerrë urdhër ndalimi; (ii)-Nuk ka kërkuar masa të sigurimit personal (masa 

shtrënguese, masa ndaluese, sipas përcaktimeve të nenit 227 të Kodit të Procedures Penale);(iii)- 

Nuk janë marrë në cilësinë e të pandehurit apo personit nënhetim sipas përcaktimeve të nenit nenit 

34 dhe 35 të Kodit te Procedurës Penale; (iii) -Nuk ka pasur regjistrim të njoftimit të veprave 

penale sipas përcaktimit të nenit 287 të kodit të procedures penale për këta shtetas; (iv) - Nuk 

rezultojnë procedime penale të regjistruara; 

 

12.Prokuroria së Posaçme kundër korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, me shkresën nr.{***} 

prot, datë 05.07.2021, ka informuar Komisionin se:  

 

12.1. Në përgjigje të shkresës tuaj, nr .{***}, datë 09.06.2021, ju konfirmojmë se pas verfikimeve 

të kryera në regjistrin e njoftimit të veprave penale të Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit 

dhe Krimit të Organizuar dhe regjistrit të njoftimit të veprave penale të ish – Prokurorisë pranë 

Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda, nuk rezulton që në emër të shtetasve të 

mëposhtme: 

 

(i) - Erjana V. Pjetri, (subjekt i vlerësimit) 

(ii) - V. J.Pjetri, (i ati i subjektit të vlerësimit) 

(iii) - L.K.Pjetri, (nëna e subjektit të vlerësimit) 

 

12.2. Të jëtë regjistruar ndonjë procedim penal nga ish Prokuroria për Krimet e Rënda, dhe 

Prokuroria e Posaçme; 

12.3. Të ketë vendime penale të cilat janë ekzekutuar nga ish Prokuroria për Krimet e Rënda dhe 

Prokuroria e Posaçme; 

12.4. Të ketë masa sigurimi pasuror në fuqi sipas përcaktimeve të nenit 274 të Kodit të Procedurës 

Penale, (sekuestro preventive), ligjit nr.10192, datë 3.12.2009,“Për parandalimin dhe goditjen e 

krimit të organizuar, trafikimit dhe korrupsionit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”.          

13.  Për subjektin e vlerësimit, Komisioni i Jashtëm i Vlerërsimit, nuk ka kryer verfikim pranë 

Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit. Neni 2, i ligjit nr.45/2015, 

“Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore 

Socialiste të Shqipërisë”, përcakton se: “Ky ligj zbatohet për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit 

të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, për 

periudhën 29 nëntor 1944 deri në ditën e krijimit të Shërbimit Informativ Kombëtar, 2 korrik 

1991...”.  

 

14. Bazuar në përgjigjen e Drejtorisë së Përgjithshme të Gjëndjes Civile, shkresën nr.{ ****}, prot 

datë 23.03.2021, (bashkëlidhur certifikatë personale), rezulton se Erjana Vangjel Pjetri, ka lindur 

me datë 05.07.1990, në këto kushte subjekti i vlerësimit, nuk është subjekt verfikimi në kuadër të 

ligjit nr.45/2015, i ndryshuar, për shkak të moshës.  

 

15. Në kuadër të verfikimit të figurës së subjektit të vlerësimit, Komisioni ka administruar formular 

- vetëdeklarim për zbatimin e ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që 

zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”, të dorëzuar nga subjekti i vlerësimit më datë 

27.03.2019, pranë SHÇBA-së. Nga verifikimi i formularit të vetëdeklarimit, rezulton se subjekti i 

vlerësimit nuk ka deklaruar të dhëna në kundërshtim me ligjin nr. 138/2015. Gjithashtu nga hetimi 
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i thelluar i figurës i kryer nga Komisioni në zbatim të ligjit 12/2018, i ndryshuar; nuk rezultojnë të 

dhëna të cilat mund të referohen në organet kompetente për hetim të thelluar në kuptim të ligjit nr. 

138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë 

funksione publike”. 

 

16. Avokati i Popullit, me shkresën nr.{***}, prot, datë 24.02.2021, informon Komisionin se për 

subjektin e vlerësimit Erjana Pjetri, nuk rezulton të ketë pasur ankesa të trajtuara apo hetime 

administrative të nisura. 

 

17. Drejtoria e Përgjithshme e Gjëndjes Civile, me shkresën nr. {****}, prot datë 23.03.2021, 

informon Komisionin se, nga verifikimet e kryera, nga akti i lindjes nr.{***}, dt 21.07.1990, 

mbajtur nga ZGJC, dega e arkivës Kuçovë, e deri sot, nuk rezulton të ketë kryer 

ndryshime/korrigjime në gjeneralitete.  

 

II – Rezultatet e hetimit për kontrollin e figurës 

 

18. Bazuar në rezultatet e hetimit të kryer nga Komisioni për kontrollin e figurës, nëpërmjet (i) 

analizimit dhe verfikimit të të dhënave të deklaruara nga subjekti i vlerësimit në deklaratën e 

figurës, sipas përcaktimeve të nenit 36, pika 1, ligjit 12/2018, i ndryshuar; (ii) analizimit dhe 

verifikimit të të dhënave të mbledhura nga institucionet dhe agjencitë ligjzbatuese, sipas 

përcaktimeve të nenit 36, pika 3, e ligjit 12/2018, i ndryshuar, për subjektin e vlerësimit Erjana 

Vangjel Pjetri, rezulton se: 

 

 Nuk ka të dhëna që tregojnë se subjekti i vlerësimit apo personat e lidhur me të sipas lidhjes 

familjare, të kenë kontakte të papërshtatshme me persona të përfshirë në veprimtari 

kriminale, ose të jenë përfshirë direkt ose indirekt në veprimtari që lidhen me krimin e 

organizuar; 

 

 Nuk ka të dhëna që tregojnë se subjekti i vlerësimit apo personat e lidhur me të sipas lidhjes 

familjare, të kenë shkëmbyer para, favore, dhurata ose pasuri me persona të përfshirë ne 

krimin e organizuar; 

 

 Nuk ka të dhëna që tregojnë se subjekti i vlerësimit të ketë pasur ndryshime gjeneralitetesh, 

emër apo mbiemër tjetër nga ai që ka pasur apo ka regjistruar në gjëndjen civile; 

 

 Nuk ka të dhëna që tregojnë se subjekti i vlerësimit të ketë qënë i dënuar ndonjëherë me 

vendim gjyqësor të formës së prerë nga një autoritet gjyqësor shqiptar ose i huaj; 

 

 Nuk ka të dhëna që tregojnë se subjekti i vlerësimit të ketë qenë ndonjëherë në hetim ose 

gjykim nga një autoritet shqiptar ose i huaj për kryerjen e një vepre penale; 

 

 Nuk ka të dhëna që tregojnë se subjekti i vlerësimit të ketë qenë ndonjëherë i ndaluar apo 

arrestuar nga organet ligjzbatuese shqiptare apo të huaja, për kryerjen e një vepre penale; 

 

 Nuk ka të dhëna që tregojnë se ndaj subjektit të vlerësimit të ketë pasur masa shtrenguese 

të sigurimit personale, në fuqi ose jo; 
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 Nuk ka të dhëna që tregojnë se ndaj subjektit të vlerësimit të jetë lëshuar ndonjëherë urdhër 

kërkimi ndërkombëtar lidhur me kryerjen e veprave penale; 

 

 Nuk ka të dhëna që tregojnë se ndaj subjektit të vlerësimit të jetë marrë ndonjëherë masë 

dëbimi nga një shtet i huaj; 

 

 Nuk ka të dhëna që tregojnë se subjektit të vlerësimit i është refuzuar  hyrja në ndonjë shtet 

të BE-së/Nato-s gjatë 10 viteve të fundit; 

 

 Nuk ka të dhëna që tregojnë se subjekti i vlerësimit të ketë kërkuar azil politik në ndonjë 

shtet tjetër; 

 

 Nuk ka të dhëna që tregojnë se subjekti i vlerësimit është përdorues i lëndëve narkotike; 

 

 Nuk ka të dhëna që tregojnë se subjekti i vlerësimit ka varësi ndaj alkolit apo lojërave të 

fatit; 

19. Ndaj subjektit të vlerësimit Erjana Vangjel Pjetri, nuk janë paraqitur denoncime nga publiku 

për shkelje ligjore në ushtrimin e detyrës, sipas parashikimit ligjor të nenit 43 të ligjit nr.12/2018, 

i ndryshuar. 

 

III – Në përfundim të hetimit të kryer për kontrollin e figurës 

 

Komisioni pasi kreu një hetim të thelluar të kontrollit të figurës, arrin në konkuzionin se subjekti 

i vlerësimit Erjana Vangjel Pjetri: 

 

a) Ka plotësuar formularin e deklarimit për kontrollin e figurës në mënyrë të saktë dhe me 

vertetësi; 

b) Nuk ka informacione në deklarimin e saj ose nga institucionet përgjegjëse të përcaktuara në 

këtë ligj që tregojnë se punonjësi ka kontakte të papërshtashme me persona të përfshirë në 

veprimtari kriminale; 

c)Punonjësi është i përshtatëshëm për vazhdimin e detyrës; 
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C – VLERËSIMI I AFTËSIVE PROFESIONALE 

  

1. Objekt i raportit të vlerësimit të aftësive profesionale është: (i) vlerësimi i aftësive profesionale; 

(ii) vlerësimi i nivelit të arsimimit dhe trajnimit në përputhje me gradën dhe/ose pozicionin e 

subjektit të vlerësimit; (iii), respektimi i rregullave të etikës, si dhe i përmbushjes së detyrave nga 

subjekti i vlerësimit si punonjës në Policinë e Shtetit, në përputhje me nenet 43, 44, 45, 47, të ligjit 

12/2018, i ndryshuar, dhe legjislacionin që rregullon veprimtarinë e Policisë së Shtetit. 

 

2.Analiza ligjore e raportit të vlerësimit të aftësive profesionale mbështetet në tre elementë (i) të 

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

përcaktimeve të nenit 44, pika 1, ligjit 12/2018, i ndryshuar; (ii) të dhënat e mbledhura nga 

Komsioni i Jashtëm i Vlerësimit, në institucionet dhe agjencitë ligjzbatuese në Republikën e 

Shqipërisë, sipas përcaktimeve të nenit 46, pika 3, e ligjit 12/2018, i ndryshuar; (iii) tre dokumente 

të paraqitura nga subjekti i vlerësimit, në zbatim të nenit 46, pika 3, dhe 44, pika 2, e ligjit 12/2018, 

i ndryshuar, të cilët janë përgatitur në ushtrim të detyrave funksionale të subjektit të vlerësimit si 

punonjës në Policinë e Shtetit. 

 

I - Afati kohor brenda të cilit shtrihet procesi i vlerësimit të aftësive profesionale 

 

3. Subjekti i vlerësimit kalimtar, Erjana Vangjel Pjetri, më datë 24.04.2019, ka dorëzuar në 

Sektorin e Personelit të SHÇBA-së, (formularin e vlerësimit të aftësive profesionale), sipas 

përcaktimeve të ligjit Nr. 12/2018, “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të Punonjësve të 

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

Ministrinë e Brendshme", i ndryshuar.  

 

4. Subjekti i vlerësimit kalimtar në momentin e dorëzimit të formularit të vlerësimit të aftësive 

profesionale, bazuar në Urdhërin Nr.535, datë 18.03.2019, “Për caktimin në detyrë të një punonjësi 

të SHÇBA-së”12, si dhe Kontratës13 individuale të punës, datë 09.04.2019, ka ushtruar detyrën si 

Specialiste në Drejtorinë e Përgjithshme të SHÇBA-së. Aktualisht bazuar në Urdhërin Nr.372, 

datë 02.03.2020, “ Për transferimin dhe caktimin në detyrë të një punonjësi të SHÇBA-së”, të 

Drejtorit të Përgjithshëm të SHÇBA-së, ushtron detyrën e Specialistes në Sektorin e Sigurisë së 

Personelit, në Drejtorinë e Analizës dhe Kartotekës të SHÇBA-së.     

 

5. Neni 44, pika 3 e ligjit 12/2018, përcakton se: “Në rast se punonjësi, në momentin e plotësimit 

të formularit të vetëvlerësimit profesional, ka më pak se 7 vjet në gradën dhe/ose pozicionin që 

mban, periudhë vlerësimi konsiderohet e gjithë koha e ushtrimit të detyrës në institucionin 

përkatës”.  

 

6. Në kuptim të nenit 44, pika 3, e ligjit 12/2018, i ndryshuar, periudha e vlerësimit të aftësive 

profesionale shtrihet nga data 18.03.2019, datë në të cilën subjektit të vlerësimit ka filluar të 

ushtrojë funksionet e Specialistes pranë SHÇBA-së, dhe deri në datën e mbylljes së hetimit 

administrativ të kryer nga Komisioni. 

 

 

                                                
12 Urdhër i Drejtorit të Përgjithshëm të SHÇBA-së, Nr.535, datë 18.03.2019, “ Për caktimin në detyrë të një punonjësi 

të SHÇBA-së”12,   
13 Kontratë individuale e Punës, datë 09.04.2019, me palë Punëdhënës SHÇBA, përfaqësuar nga Drejtori i 

Përgjithshëm dhe punëmarrës Erjana Vangjel Pjetri. 
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II - Vlerësimi i nivelit arsimor të subjektit të vlerësimit 

 

7. Subjekti i vlerësimit ka përfunduar studimet në kohë të plotë vitet 2009 – 2012, në Fakultetin e 

Shkencave Shoqërore, Universiteti “Albania University”, niveli studimeve “Bachelore në Shkenca 

Juridike”, data e mbrojtjes së diplomës 16.7.2012, Nr.regjistri {***/**}. 

 

8. Subjekti i vlerësimit ka përfunduar studimet e nivelit të dytë Master i Shkencave në të Drejtën 

Penale, në Fakultetin e Drejtësisë Universiteti i Tiranës në vitin 2014, me Nr.Diplome {***}. 

 

9. Nga sa më sipër, bazuar në nenin 77, pika 2, të Ligjit Nr.70/2014, “Për Shërbimin për Çështjet 

e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Punëve të Brendshme”, nenit 124, pika 2, e ligjit nr. 

80/2015, “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në 

Republikën e Shqipërisë”, subjekti i vlerësimi përmbush kriterin e nivelit arsimor për funksionin 

që ushtron si specialiste në Sektorin Sektorin e Sigurisë së Personelit, në Drejtorinë e Analizës dhe 

Kartotekës të SHÇBA-së, personeli pa grada.  

 

III -Vlerësimi i kritreve ligjore të subjektit të vlerësimit për pranimin në strukturat e SHBA-

së 

 

10. Subjekti i vlerësimit para emërimit në strukturat e SHÇBA –së, ka ushtruar detyrën në 

Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë, periudha Korrik – 2016 – Mars 2019. Më datë 18.03.2019, 

me urdhërin nr 535, të Drejtorit të Përgjithshëm të SHÇBA –së, subjekti i vlerësimit është emëruar 

në detyrën e Specialistes në Sektorin e Analizës dhe Kartotekës në Drejtorinë e Hetimit, pas 

procesit të konkurrimit sipas përcaktimeve të e ligjit Nr.70/2014, dhe Rregullores së Shërbimit 

Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Punëve të Brendshme. 

 

III/1 Lidhur me nivelin arsimor të subjektit të vlerësimit për pozicionin e punës në momentin 

e rekrutimit në strukturat e SHÇBA- së 

 

11. Më datë 18.03.2019, me urdhërin nr 535, të Drejtorit të Përgjithshëm të SHÇBA –së, subjekti 

i vlerësimit është emëruar në detyrën e Specialistes në Sektorin e Analizës dhe Kartotekës në 

Drejtorinë e Hetimit, personeli pa gradë. Neni 77, pika 2 e ligjit Nr.70/2014, “Për Shërbimit 

Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Punëve të Brendshme”, 

përcakton se: “Personeli pa gradë i Shërbimit, i nivelit të mesëm drejtues, nivelit të ulët drejtues 

dhe nivelit ekzekutiv, duhet të ketë diplomë universitare “Master i Shkencave” në drejtësi, ekonomi 

– financë, informatikë ekonomike dhe inxhinieri elektronike”. 

 

Nga aktet e administruaran gjatë hetimit administrativ rezulton se: 

 

 Urdhëri Nr 535, datë 18.3.2019, të Drejtorit të Përgjithshëm të SHÇBA –së, “Për caktimin 

në detyrë të një punonjësi të SHÇBA- së”, në pikën 4, konstatohet se  Erjana Vangjel Pjetri, 

është caktuar në detyrën e Specialistes Specialistes në Sektorin e Analizës dhe Kartotekës 

në Drejtorinë e Hetimit, personeli pa gradë, Niveli Ekzekutiv, Kategoria III – b,  

 

 Diplome Master i Shkencave në të Drejtën Penale, në Fakultetin e Drejtësisë Universiteti 

i Tiranës në vitin 2014, me Nr.diplome {***}. 

 

12. Nga sa më sipër, bazuar në nenin 77, pika 2, të Ligjit Nr.70/2014, “Për Shërbimin për Çështjet 

e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Punëve të Brendshme”, nenit 124, pika 2, e ligjit nr. 
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80/2015, “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në 

Republikën e Shqipërisë”, subjekti i vlerësimi përmbush kriterin e nivelit arsimor për funksionin 

që ka ushtruar në momentin e fillimit të marrëdhënies së punës si specialiste në Sektorin e Analizës 

dhe Kartotekës në SHÇBA-së, personeli pa grada.  

 

III/2 Lidhur me përvojën profesionale të subjektit të vlerësimit për pozicionin e punës në 

momentin e rekrutimit në strukturat e SHÇBA- së 

 

13. Më datë 18.03.2019, me urdhërin nr 535, të Drejtorit të Përgjithshëm të SHÇBA –së, subjekti 

i vlerësimit është emëruar në detyrën e Specialistes në Sektorin e Analizës dhe Kartotekës në 

Drejtorinë e Hetimit, personeli pa gradë. 

 

14. Neni14 78 i të Ligjit Nr.70/2014, dhe neni 59, i Rregullores së Shërbimit Shërbimit për Çështjet 

e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Punëve të Brendshme, përcaktojnë kriteret ligjore të 

përvojës profesionale që duhet të ketë punonjësi para se të pranohet në Shërbim. 

 

15. Bazuar në shkresën nr. {***} prot, datë 26.08.2021, të Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë, 

Erjana Vangjel Pjetri, ka ushtruar detyrën në Zyrën e Shërbimit të Qytetarit, në Sektorin për Rendin 

dhe Sigurinë, në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë, periudha 04.07.2016 – 19.03.2019, 

gjithësjet 2 vite e  9 muaj. 

 

16. Neni 59, pika 3, e Rregullores së Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në 

Ministrinë e Punëve të Brendshme”, përcakton se: “Për pranimin në shërbim të punonjësve të 

nivelit zbatues, përparësi kanë ata më përvojë pune të ngjashme me atë të vendit të punës, por 

mund të pranohen dhe pa përvojë dhe para fillimit të punës i nënshtrohen trajnimit profesional”.  

 

17. Poziconi i punës i subjektit të vlerësimit, në momentin e rekrutimit në strukturat e SHÇBA-së, 

ka qënë në nivel ekzekutiv, specialiste. Subjekti i vlerësimit para kunkurrimit për pozicionin e 

specialistes në Sektorin e Analizës dhe Kartotekës pranë Drejtorisë së Përgjithshme të SHÇBA-

së, ka ushtruar funksione në strukturat e Policisë së Shtetit, konkretisht në në Zyrën e Shërbimit të 

Qytetarit, në Sektorin për Rendin dhe Sigurinë, në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë, fakt që 

konfirmohet nga shkresa nr. {***}, datë 26.08.2021, e Drejtorit të Drejtorisë Vendore të Policisë 

Tiranë.  

 

18. Nga vlerësimi i rezultateve individuale të punës si ish punonjëse në Drejtorinë Vendore të 

Policisë Tiranë, për Erjana Vangjel Pjeti, konstatohet se përvoja e punës në strukturat e Policisë së 

Shtetit, ka ngjashmëri me përvojën e punës në Sektorin e Analizës dhe Kartotekës në SHÇBA-së, 

ku subjekti ushtron detyrat funksionale. Konkretisht në vlerësimin individual të punës si punojëse 

në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë, eprori  ka vlerësuar: “Bën analiza specifike, të drejta 

dhe zhvilluese.....” . Neni15 17, i Rregullores së Shërbimit Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe 

Ankesat në Ministrinë e Punëve të Brendshme, përcakton kompetencat  e “Njësise së analizës së 

informacionit kriminal, kartotekë – arkivit”, ku si  kompetencë thelbësore ka përpilimin e analizave 

dhe raporteve analitike për strukturat e SHÇBA-së . 

                                                
14 Neni 78, pika2, e Ligjit Nr.70/2014, “Puonjesit, para se të pranohen në Shërbim në strukturat e inspektimit dhe shërbimeve 
mbështetëse, duhet të kenë përvojë pune jo më pak se 2 vjet në shërbime të specifikuara me poshtë: a) punonjës ispektimi; në 
administratën shtetrore me natyre të ngjashme pune, sipas vendit të punës. b) punonjës të shërbimeve mbështetëse; në administratën 
shtetërore. 
15  Neni 17, shkronja c, e Rregullores së SHÇBA –së: Njësia e analizës dhe informacionit kriminal, kartotekë – arkivit, 

përfaqëson njësinë administrative të Shërbimit me këto përgjegjësi kryesore: Perpilon raporte analitike për 

përfundimet e nxjerra nga analiza e informacionit kriminal, për përgatitjen e analizave periodike të punës, si dhe të 

analizave për cështje konkrete.  
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19. Në kuptim të nenit 78, të Ligjit Nr.70/2014, nenit 59, pika 3, e Rregullores së Shërbimit 

Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Punëve të Brendshme, subjekti 

i vlerësimit nuk pa pasur pengesa ligjore që bien ndesh me kriteret ligjore të rekrutimit në 

Strukturat e SHÇBA-së, subjekti i vlerësimi ka pasur përvojë pune të ngjashme 2 vite e 9 muaj, në 

strukturat e Policisë së Shtetit.  

 

IV - Vlerësimi i tre dokumenteve të përgatitura nga subjekti i vlerësimit 

 

20. SHÇBA, me shkresën nr. {***}, datë 24.06.2021, në zbatim të nenit 46, pika 3, dhe 44, pika 

2, e ligjit 12/2018, ka depozituar tre dokumenteve zyrtare të përgatitura nga subjekti i vlerësimit 

në ushtrim të detyrave funksionale si punonjëse e SHÇBA-së, dhe konkretisht: 

 

(i)   - “Shkresë Nr.***, datë 14.10.2020, verifikimin.....” 

(ii)  - “Shkresë Nr.***, datë 11.01.2021, verifikimin.....”  

(iii) - Shkresë Nr.***, datë 22.06.2021, verifikimin.....” 

 

Nga analiza e tre dokumenteve të përgatitura nga subjekti i vlerësimit konstatohet se: 

 

21. Subjekti i vlerësimit ka njohuri të thelluara mbi legjislacionin që normon kuadrin ligjor dhe 

nënligjor të SHÇBA-së, legjislacionin penal, kuadrin ligjor dhe nënligjor të informacionit të 

klasifikuar.  

 

22. Dokumentet e përgatitura nga subjekti i vlerësimit janë në përputhje me dispozitat ligjore dhe 

nënligjore që normojnë kuadrin ligjor për SHÇBA dhe informacionin e klasifikuar; 

 

23. Dokumentet e përgatitura nga subjekti i vlerësimit janë të shkruara qartë në mënyrë të 

kuptueshme dhe të strukturuara logjikisht; 

 

24. Rezulton se gjuha e përdorur nga subjekti i vlerësimit në hartimin e dokumenteve zyrtare është 

e qartë dhe në përputhje me etikën profesionale të punonjësit të SHÇBA -së; 

 

V - Respektimit i rregullave të etikës 

 

25. Nga verifikimi dosjes së personelit pranë SHÇBA -së dhe Drejtorisë së Burimeve Njerëzore 

në Policinë e Shtetit, rezulton se ndaj subjektit të vlerësimi nuk ka masa disiplinore në fuqi apo të 

parashkruara, për shkelje të rregullave të etikës, sipas përcaktimeve të nenit 43 të ligjit 12/2018, i 

ndryshuar; 

 

26. Nga dosja e personelit (vlerësim i rezultateve individuale të punës16 gjatë periudhës dy vjecare 

që subjekti i vlerësimit ushtron funksionet pranë SHÇBA-së ), konstatohet se subjekti i vlerësimit: 

 

(i) gëzon integritet dhe figurë të pastër morale; (ii) Ndërton marrëdhënie të mira pune me kolegët 

eprorët; (iii) Shfaq standarde të larta etike; (iv) Trajton pozitivisht promovimin e të drejtave të 

njeriut; 

 

27. Institucioni i Avokatit të Popullit, shkresën nr.{***}prot, datë 24.6. 2021; informon 

Komisionin se pas verifikimeve të kryera përmes shqyrtimit të dokumentacionit të administruar 

                                                
16 Vlerësim i rezultateve individuale të punës periudha 20.03.2019 -20.03.2020; 01.01.2020 -1.12.2020; 
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në institucion, për subjektin e vlerësimit nuk rezulton të ketë pasur ankesa të trajtuara me kërkesë 

të shtetasve, apo hetime të nisura kryesisht për shkelje ligjore;   

 

28. Pranë Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, nuk janë paraqitur denoncime nga publiku ndaj 

subjektit të vlerësimit për shkelje të rregullave të etikës në ushtrimin e detyrës si punonjës i 

SHÇBA -së dhe Policisë e Shtetit, sipas parashikimit ligjor të nenit 43 të ligjit nr.12/2018, i 

ndryshuar. 

 

VI - Përmbushja së detyrave nga subjekti i vlerësimit si punonjës i SHÇBA –së 

 

29. Nga dosja e personelit (vlerësim i rezultateve individuale të punës17 gjatë periudhës dy vjecare 

që subjekti i vlerësimit ushtron funksionet pranë SHÇBA-së ), konstatohet se subjekti i vlerësimit: 

 

(i)Ka aftësi të mira gjykuese; (ii) Ka përgatije të mirë profesionale, i kryen detyrat me 

përgjegjshmëri; (iii) Prezantohet mirë profesionalisht në zgjidhjen e situatave apo problematikave 

të shfaquara gjatë kryerjes së detyrës; (iv) Ka aftësi në menaxhimin dhe trajtimin me efektivitet të 

problemeve që lindin gjatë procesit të punës, si dhe në zgjidhjen dhe marrjen e vendimeve në kohëh 

e duhur; (v) Ka aftësi në përdorimin e pajisjeve të teknologjive të reja, në hartimin dhe përpilimin 

e dokumentacionit të nevojshëm. 

 

VII– Testi Psikologjik:  

 

30. Subjekti i vlerësimit në zbatim të pikës 2, të nenit 38 të Ligjit 12/2018, ka kryer testin 

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

psikologjik, konkludohet se subjekti vlerësimit:  

 

(a) Shfaq aftësi të mira në marrëdhëniet personale dhe ndërpersonale, aftësi të mira resiliente dhe 

aftësi të mira për të menaxhuar emocionet, ruajtur vetëkontrollin dhe për të shkarkuar emocione 

negative; (b) Aktualisht nuk shfaq probleme të shëndetit mendor, apo probleme më të lehta 

emocinale, të cilat mund të ndikojnë dhe dëmtojnë funksionin e përditshëm të saj. (c) Subjekti 

paraqet funksion shumë të mirë ditor dhe ka tipare të një personaliteti të qëndrueshëm të cilat 

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

 

VIII - Në përfundim të hetimit të kryer për vlerësimin e aftësive profesionale: 

 

Komisioni pasi kreu hetim të thelluar për vlerësim e aftësive profesionale, nëpërmjet verifikimit 

të dosjes personale të subjektit të vlerësimit, verifikimit të nivelit arsimor të subjektit të vlerësimit, 

analizimin e tre dokumenteve të paraqitura nga vetë subjekti, vlerësimin e përmbushjes së detyrave 

funksionale dhe respektimin e rregullave të etikës në ushtrimin e detyrës si punonjës në SHÇBA, 

testit psikologjik, arrin në konkluzionin se: 

 

Subjekti i vlerësimit Erjana Vangjel Pjetri: 

 

a) është e aftë, duke treguar cilësi të larta në punë; 

b) aftësi në zbatim të përshkrimeve të punës, të përcaktuara për atë funksion; 

c) ka respektuar liritë dhe të drejtat e njeriut; 

d) është i frytshëm dhe efektiv në masë të pranueshme; 

                                                
17 Vlerësim i rezultateve individuale të punës periudha 20.03.2019 -20.03.2020; 01.01.2020 -1.12.2020; 
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IX- Konkluzione përfundimtare 

 

Trupa vlerësimit 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, shpejgimet 

me shkrim të dhëna nga subjekti i vlerësimit gjatë hetimit administrativ, si dhe pasi u njoh me 

qëndrimin e subjektit të vlerësimit në seancën dëgjimore publike të datës 20.09.2021, arrin në 

përfundimin se subjekti i vlerësimit, Erjana Vangjel Pjetri, në përputhje me nenin 60 të ligjit 

nr.12/2018, i ndryshuar, ka plotësuar së bashku kushtet e mëposhtme: 

 

- Konstatohet nivel i besueshëm në vlerësimin e pasurisë; 

- Konstatohet nivel i besueshëm në kontrollin e figurës; 

- Konstatohet nivel i mjaftueshëm në vlerësimin e aftësive profesionale; 

 

PËR KËTO ARSYE,  

Trupa vlerësuese e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, bazuar në pikën 7, 8, të nenit 56, të Ligjit 

nr.12/2018, të ndryshuar, pasi u mbodh në dhomë këshillimi, në mbështetje të shkronjës “a”, të 

nenit 59, si dhe të pikës 1 dhe 2 të nenit 60, të Ligjit nr. 12/2018 të ndryshuar, 

 

V E N D O S I: 

 

1. Konfirmimin në detyrë të subjektit të vlerësimit Erjana Vangjel Pjetri, me funksion Specialiste 

në Sektorin e Sigurisë së Personelit, në Drejtorinë e Analizës dhe Kartotekës, në Shërbimin për 

Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme. 

 

2. Vendimi i aryetuar me shkrim u njoftohet subjektit të vlerësimit dhe “Shërbimin për Çështjet e 

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

4. Kundër këtij vendimi lejohet ankim brenda 45 ditëve nga data e njoftimit, në Gjykatën 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. 

U shpall në Tiranë, më datë 20.09.2021. 

 

TRUPA E VLERËSIMIT  

Kryesuese  

Nertila Sadedini 

    Relator   

Artur Baku                                                   

             

                          Anëtar 

                               Ledian Rusta 
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