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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. 132/ 136 Prot        Tiranë, më 29.10.2021 

          

 

 

V E N D I M  
 

Nr. 51, datë 21.10.2021 
 

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

Alban Laska   Kryesues 

Elida Liko   Relator  

Ana Kapaj   Anëtar 
 

asistuar nga anëtare e sekretariatit teknik znj. Elona Binaj, me datë 14.10.2021, ora 10:00, në 

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

dëgjimore publike çështjen që i përket:  

 

SUBJEKTI I VLERËSIMIT: Z. Aldo Ismail Caushaj, me funksion Specialist në Sektorin e 

Trupës Vlerësuese, në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar dhe 

Periodik, SHÇBA. 

  

OBJEKTI: Vlerësimi kalimtar i subjektit të vlerësimit. 
  

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

Punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, 

Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë 

e Brendshme", i ndryshuar; 

 

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

Republikës së Shqipërisë”; 

 

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

Gjykatave Administrative dhe Gjykimin e Mosmarrëveshjeve 

Administrative”. 
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TRUPA VLERËSUESE E KOMISIONIT TË JASHTËM TË VLERËSIMIT, 

 

pasi dëgjoi arsyetimin ligjor dhe rekomandimin e relatores së çështjes, znj. Elida Liko, mori në 

shqyrtim çdo prove të vënë në dispozion nga organet kompetente, vlerësoi shpjegimet e subjektit 

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

analizoi çështjen në tërësi, 

 

VËREN: 

 

I. RRETHANA TË ÇËSHTJES 

 

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

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

bazuar në pikën 1, të nenit 5, dhe në pikat 1 dhe 5, të nenit 6, të ligjit nr. 12/2018, “Për 

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

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

 

2. Z. Aldo Caushaj, është punësuar pranë SHÇBA –së, në datë 05.06.2020, në funksionin 

Specialist në Sektorin e Trupës Vlerësuese, në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar dhe Periodik. 

Për këtë shkak, bazuar në nenin 6, të ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar, i është nënshtruar procesit 

të vlerësimit, duke u shortuar me datë 16.11.2020, në përputhje me “Rregulloren për Proceduat 

e Zhvillimit të Shortit në Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit”. 

 

3. Në hedhjen e shortit të datës 16.11.2020, u përzgjodh trupa e vlerësimit nr. 5, ku në shortin e 

hedhur për z. Aldo Caushaj, kryesues i trupës u zgjodh Alban Laska, relator Elida Liko dhe 

anëtar Ana Kapaj. Në respektim të ligjit nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për Parandalimin e 

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

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

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

Në datë 04.12.2020 është njoftuar subjekti i vlerësimit për hapjen e hetimit ndaj tij. 

 

4. Më datë 07.12.2020, 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. 

 

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

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

objekt të vlerësimit deklarimin për kontrollin e pasurive, të ligjshmërisë së burimit të krijimit 

të tyre, të përmbushjes së detyrimeve financiare, përfshirë interesat privatë për subjektin e 

vlerësimit dhe për personat e lidhur me të. 

 

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

ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar, dhe veçanërisht në nenin 35 të këtij ligji, ka për objekt 

verifikimin e deklarimeve të subjektit të vlerësimit dhe të dhënave të tjera, me qëllim 
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verifikimin e vërtetësisë dhe besueshmërisë së deklarimeve, si dhe identifikimin e atyre që janë 

përfshirë apo kanë kontakte të papërshtatshme me persona të përfshirë në veprimtari kriminale. 

 

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

V, “Vlerësimi i aftësive profesionale”, të ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar, dhe veçanërisht në 

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

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

detyrave nga punonjësit e Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat. 

 

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

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

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

e vlerësimit. 

 

9. Në vijim, nga relatori i çështjes janë ndjekur proceduarat ligjore të përcaktuara në pikën 3, të 

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

mbi të tria kriteret, atë të vlerësimit të pasurisë, të kontrollit të figurës dhe të vlerësimit të 

aftësive profesionale. 

 

10. Trupa e vlerësimit, pasi u njoh me rezultatet e hetimit dhe provat e grumbulluara për kriterin e 

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

29.09.2021, vendosi: (i) përfundimin e hetimit kryesisht për të tria këto kritere për subjektin e 

vlerësimit, z. Aldo Caushaj; (ii) dërgimin e relacionit paraprak subjektit të vlerësimit; (iii) 

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

 

11. Subjekti i vlerësimit z. Aldo Caushaj, pasi u njoh me rezultatet paraprake të hetimit 

administrativ, ka paraqitur shpjegime pranë Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, në datë 

05.10.2021. 

 

12. Trupa e vlerësimit, pasi mori në shqyrtim shpjegimet e paraqitura mbi rezultatet e hetimit 

administrativ, vendosi të ftojë z. Aldo Caushaj në seancë dëgjimore.  

 

II. SEANCA DËGJIMORE 

 

13. Seanca dëgjimore për subjektin e vlerësimit z. Aldo Caushaj, u zhvillua në përputhje me 

kërkesat e nenit 56, të ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar, në datën 14.10.2021, ora 10:00, në 

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

 

14. Subjekti i vlerësimit z. Aldo Caushaj, u paraqit pa përfaqësues ligjor, në seancën dëgjimore të 

datës 14.07.2021. Në lidhje me procesin e vlerësimit, subjekti i vlerësimit kërkoi nga 

Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit konfirmim në detyrë. 
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III. QËNDRIMI I SUBJEKTIT TË VLERËSIMIT 

15. Subjekti i vlerësimi z. Aldo Caushaj ka qenë bashkëpunues gjatë gjithë procesit të vlerësimit 

në përputhje me pikën 2, të nenit 48, të ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar. 

 

16. Subjekti i vlerësimit ka sjellë prova dhe shpjegime kur janë nevojitur, ka qenë korrekt dhe i 

gatshëm për bashkëpunim gjatë të gjithë fazave të hetimit, si dhe gjatë zhvillimit të seancës 

dëgjimore. 

 

IV. VLERËSIMI KALIMTAR ËSHTË BAZUAR NË: 

pikën 1, të nenit 4, nenet 48, 51 dhe 52, si dhe në pikën 1, të nenit 54, të ligjit nr. 12/2018, i 

ndryshuar. Trupa e Vlerësimit kreu hetim dhe vlerësim të të gjitha fakteve dhe rrethanave të 

nevojshme për procedurën e vlerësimit, duke marrë në analizë: 

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

vlerësimit; 

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

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

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

 

A. VLERËSIMI I PASURISË 

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

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

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

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

 

Në deklaratën “Vetting”, të dorëzuar në datë 07.07.2020, subjekti i vlerësimit z. Aldo 

Caushaj, deklaron këto pasuri të luajtshme, të paluajtshme dhe likuiditete: 

 

1. Automjet, Audi, modeli ***, viti i prodhimit 2005, me targë *** dhe nr. identifikimi ***.  
Pjesa takuese: 100% 

Vlera: 4,750 euro 

Burimi: Kursime të ardhurat e familjes, nga biznesi familjar “***”, (NUIS) ***. 

 

Subjekti i ka bashkëlidhur deklaratës “Vetting”, kontratë shitblerje automjeti nr. *** Rep., nr. 

*** Kol., datë 23.10.2017.  

 

Hetimi i kryer nga Komisioni 

Lidhur me këtë pasuri DPSHTRR1, konfirmon regjistrimin e automjetit në pronësi të subjektit të 

vlerësimit, duke vënë në dispozicion dhe dosjen e automjetit. Sipas dokumentacionit rezulton se:  

                                                           
1 Me shkresën nr. *** Prot., datë 07.01.2021 
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 Certifikata e pronësisë, tregon se automjeti ka qenë në pronësi të shtetasit I. Gj., i cili e ka blerë 

automjetin në vlerën 7,000 (shtatë mijë) euro, me kontatën e shitblerjes nr. *** Rep., nr. *** 

Kol., datë 28.03.2015, nga shtetasi T. D; 

 Subjekti i vlerësimit, ka blerë automjetin me vlerën 4,750 (katër mijë e shtatëqind e pesëdhjetë) 

euro, me kontratën e shitblerjes nr. *** Rep., nr. *** Kol., datë 23.10.2017, nga shtetasi I. Gj., 

likujduar jashtë zyrës noteriale.  

 

Lidhur me burimin e ligjshëm të financimit të automjetit: 

 

Bashkia Kuçovë2, ka konfirmuar se znj. M. Caushaj, është regjistruar në Qëndrën Kombëtare të 

Biznesit me datë 01.07.2009 dhe që nga ajo periudhë ka qenë me status aktiv, me Nipt ***, në zk. 

***, me pasuri nr. ***, në Kuçovë. 

 

Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve3, konfirmon se znj. M. 

Caushaj, rezulton e regjistruar në organimin tatimor DRT Berat si “Person Fizik” me NUIS ***, 

duke vënë në dispozicion deklaratat e tatimit mbi të ardhurat personale të biznesit të vogël, për 

periudhën nga viti 2009 deri në vitin 2013, si dhe deklarat e tatimit të thjeshtuar mbi fitimin, për 

periudhën nga viti 2014 deri në vitin 2019. 

 

Komisioni, i ka kërkuar subjektit të vlerësimit, vërtetim të ardhurash nga biznesi familjar “***”, 

për periudhën nga viti 1992 deri në vitin 2009.  

 

Subjekti i vlerësimit ka dorëzuar4 pranë Komisionit, dokumentacionin e mëposhëm: 

- Kontratë shitje me N. R. SH. Kuçovë, datë 18.02.1993; 

- Kontratë pjestimi vullnetar të pasurisë së paluajtshme nr. *** Rep., nr. *** Kol., datë 

10.6.2009; 

- Certifikatë për vërtetim pronësie nr. ***; 

- Kthim përgjigje nr. *** Prot., datë 26.05.2021, nga DRT Berat; 

- Certifikatë për ushtrim profesioni në vitin 1993; 

- Kërkesë paraprake për caktim pensioni për znj. M. Caushaj me nr. ***, datë 21.05.2021; 

- Libreza e punës e znj. M. Caushaj; 

- Akt verifikimi i vjetërsisë në punë për znj. M. Caushaj, para vitit 1994 me nr. *** Prot., datë 

24.05.2021; 

- Vërtetim nr. *** datë 21.05.2021 “Për vjetërsinë në punë për efekt pensioni”, për znj. M. 

Caushaj; 

- Formular i deklarimit dhe pagesës së kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. 

 

Bazuar në të dhënat e dokumentacionit të dorëzuar dhe verifikimin e të dhënave nga 

Komisioni, rezulton se: 

 

- Znj. M. Caushaj është një nga blerësit e objektit të përbërë nga tre dhoma me sipërfaqe gjithsej 

67.30 m2, të vendosur në katin e parë të një pallati prej tre katësh në lagjen ***, Kuçovë, bazuar 

në të dhënat e kontratës së shitjes me nr. *** Rep., nr. *** Kol., datë 18.02.1993. Objekti 

                                                           
2 Me shkresën nr. *** Prot., datë 15.02.2021 
3 Me shkresën nr. *** Prot., datë 11.01.2021 
4 Me shkresën nr. *** Prot., datë 27.05.2021 
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bashkëpronarëve u ka kaluar në pronësi, në bazë të një kontrate shitje të Agjensisë së 

Privatizimit Berat, datë 08.09.1992. Objekti me funksion “***”, është vlerësuar në total në 

shumën 26,563.8 (njëzet e gjashtë mijë e pesëqind e gjashtëdhjetë e tre pikë tetë) lekë; 

- Znj. M. Caushaj, ka bërë pjestim vullnetar të pasurisë, bazuar në kontratën e pjestimit vullnetar 

e pasurisë së paluajtshme me nr. ***Rep. nr. *** Kol., datë 10.06.2009. Znj. M. Caushaj, ka 

marrë në pronësi pasurinë e llojit njësi me sipërfaqe 32.06 m2, me nr. ***, në zk. ***, me 

adresën Kuçovë, lagjia “***”, me dakortësinë e bashkëpronarit shtetasit P. G.; 

- Pronësia për njësinë me sipërfaqe 32.6m2, në zk. ***, nr. pasurie ****, vol.***, fq. ***, në 

adresën “***”, në emër të znj. M. Caushaj, konfirmohet nga Certifikata për vërtetim pronësie, 

e lëshuar nga Z. V. R. P. P. Kuçovë; 

- Në periudhën para pjestimit vullnetar të pasurisë, znj. M. Caushaj ka qenë ortak me të drejta 

të barabarta në biznes me administrator shtetasin P. G., me aktivitet “***”, me adresë “***”, 

në Kuçovë, me Nipt ***, konfirmuar nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve Berat, me shkresën e 

datës 26.05.2021. Sipas dokumentacionit të administruar, nga aktiviteti me Nipt ***, janë 

deklaruar të ardhura pranë administratës tatimore në ish Degën e Tatim Taksave Kuçovë, për 

periudhën nga viti 1993 deri në vitin 2009, të cilat kanë shërbyer si bazë për llogaritjen e 

detyrimit tatimor; 

- Znj. M. Caushaj, bazuar në të dhënat e Librezës së punës, ka punar në N. R. Sh. Berat, për 

periudhën nga 13.2.1989 deri në10.6.1991. Nga viti 1994 dhe në vazhdim është regjistruar si 

individ dhe ka kryer pagesat për sigurimet shoqërore. Ky fakt është konfirmuar nga të dhënat 

e dërguara nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore5. 

 

2. Apartament banimi me sipërfaqe 58.5 m2, në zk. ***, nr. i pasurisë ***, në Tiranë 
Pjesa takuese: E pa përcaktuar 

Vlera: 53,000 euro 

Burimi: Biznesi familjar “***”, Kuçovë, (NUIS) *** 

 

Subjekti i vlerësimit ka bashkëlidhur deklaratës “Vetting” dokumentacionin: 

 Certifikatë për vërtetim pronësie, Z.V.R.P.P. Tirana Veri, zk. ***, nr. i pasurisë ***, vol. ***, 

fq. ***; 

 Kartelë e pasurisë së paluajtshme; 

 Deklaratë shitje pasuri e paluajtshme, nr. *** Rep., nr. *** Kol., datë 09.03.2020.  

 

Hetimi i kryer nga Komisioni 

 

Komisioni administroi kontratë shitje të pasurisë së paluajtshme me nr. *** Rep., nr. *** Kol, datë 

09.03.2020. Prindërit e subjektit të vlerësimit, kanë blerë apartamentitn në shumën 53,000 

(pesëdhjetë e tre mijë) euro nga shtetasit F. B., dhe E. B. Mënyra e pagesës e shumës 53,000 euro, 

është bërë me para në dorë shumën 1,060 (një mijë e gjashtëdhjetë) euro, si garanci për realizimin 

e kontratës dhe, nëpërmjet llogarisë bankare të znj. M. Caushaj, në bankën “***”, në datë 9 mars 

2020, në shumën 51,900 (pesëdhjetë e një mijë e nëntëqind) euro.  

 

Ujësjellës kanalizime6, konfirmon furnizimin me ujë për objektin me adresë rruga “***”, në 

Tiranë, në emër të znj. M. Caushaj. 

                                                           
5 Me shkresën nr. *** Prot., datë 15.1.2021 
6 Me shkresën nr. *** Prot., datë 11.02.2021 
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OSHEE7, konfirmon se znj. M. Caushaj, është abonent në Tiranë me kontratë furnizimi me nr. 

***, në adresën ***. 

 

Këtë apartament, subjekti i vlerësimit e ka marrë në përdorim nga prindërit, për një afat 3 vjeçar 

duke filluar nga data 21.08.2020 deri në datë 21.08.2023, me kontratë huapërdorje (apartament), 

me nr. *** Rep., nr. *** Kol., datë 21.08.2020. Në ngarkim të subjektit të vlerësimit, janë të gjitha 

shpenzimet për drita dhe ujë.  

 

DEKLARATA E PERSONAVE TË LIDHUR 

 

1. Apartamenent me sipërfaqe 56m2, zk. ***, nr. i pasurisë ***, në Kuçovë. 
Pjesa takuese: 100% prindërit 

Shuma: 2,000,000 (dy milion) Dhrahmi 

Burimi: Të ardhurat e biznesit familjar “***”, të ardhura nga pagat në ndërmarjen “***” 

 

Subjekti i ka bashkëlidhur deklaratës “Vetting” dokumentacionin: 

 Certifikatë për vërtetim pronësie, Zyra e Regjistrimit Kuçovë, zk. ***, nr. i pasurisë ***, Vol. 

***, fq. ***; 

 Kartelë të pasurisë së paluajtshme; 

 Kontratë shitje e pasurisë së paluajtshme nr. *** Rep., nr. *** Kol., datë 11.3.1995. 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni 

 

Pronësia e apartamentit me sipërfaqe 56 m2, në emër të prindërve të subjektit të vlerësimit, me nr. 

pasurie ***, zk. ***, vol. ***, fq. ***, në Kuçovë, është konfirmuar nga Agjensia Shtetërore e 

Kadastrës, Drejtoria Kuçovë8. Sipas dokumentacionit bashkëlidhur rezulton se: 

- Apartamenti me sipërfaqe 56 m2, është blerë në shumën 2,000,000 (dy milion) dhrahmi greke, 

me kontratën e shitjes të pasurisë së paluajtshme nr. *** Rep., nr. *** Kol., datë 11.03.1995, 

nga shtetasit M. M. dhe A. M., likujduar jashtë zyrës noteriale; 

- Sipas kartelës të pasurisë së paluajtshme, datë 01.02.2001, apartamenti është regjistruar në 

emër të prindërve të subjektit të vlerësimit. 

 

2. Apartament, me sipërfaqe 102.50 m2, zk. ***, nr. i pasurisë ***, në Kuçovë 
Pjesa takuese: 100% prindërit 

Shuma: 1,400,000 lekë 

Burimi: Të ardhurat e biznesit familjar “***” 

 

Subjekti i ka bashkëlidhur deklaratës “Vetting” dokumentacionin: 

 Certifikatë për vërtetim pronësie, Zyra e Regjistrimit Kuçovë, zk. ***, nr. i pasurisë ***, vol. 

***, fq. ***; 

 Kontratë shitblerje e pasurisë së paluajtshme, nr. *** Rep., nr. *** Kol., datë 02.02.2005.  

 

Hetimi i kryer nga Komisioni 

 

                                                           
7 Me shkresën nr. *** Prot., datë 12.02.2021   
8 Me shkresën nr. *** Prot., datë 7.7.2021 
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Agjensia Shtetërore e Kadastës, Drejtoria Vendore Kuçovë9, konfirmon pronësinë e apartamentit 

me sip 102.5m2, zk. ***, nr. i pasurisë ***, vol. ***, fq. ***, në emër të prindërve të subjektit të 

vlerësimit. Sipas kartelës të pasurisë së paluajtshme, datë 26.06.2019, apartamenti është regjistruar 

në emër të prindërve të subjektit të vlerësimit. 

 

Prindërit e subjektit të vlerësimit, e kanë blerë apartamentin me sipërfaqe 102.5 m2, me nr. pasurie 

***, në zk. ***, në adresën “***”, në Kuçovë, në shumën 1,400,000 (një milion e katërqind mijë) 

lekë, me kontratë shitblerje të pasurisë së paluajtshme me nr. *** Rep., nr. *** Kol., datë 

02.02.2005, nga shtetasi D. D., likujduar jashtë zyrës noteriale. 

 

3. Automjet MercedesBenz, *** CDI, viti i prodhimit 1999, targa ***. 
Pjesa takuese: 100% babai 

Shuma: 1,000,000 lekë 

Burimi: Të ardhurat e biznesit familjar “***” 

 

Subjekti i ka bashkëlidhur deklaratës “Vetting”, kontratë shitblerje automjeti me nr. *** Rep., 

nr. *** Kol., datë 06.10.2009. 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni 

 

Pronësia e automjetit nga z. I. Caushaj, u konfirmua nga DPSHTRR10 duke vënë në dispozicion 

dosjen e automjetit. Sipas dokumentacionit rezulton se: 

 Certifikata e pronësisë të automjetit ka qenë në emër të shtetasit S. M, i cili e ka blerë 

automjetin Mercedes Benz *** CDI, me nr. identifikimi ***, viti i prodhimit 1999, në shumën 

1,000,000 (një million) lekë, me kontratë shitje automjeti me nr. *** Rep., nr. *** Kol., datë 

10.12.2008, nga shtetasi A. A; 

 Z. I. Caushaj, e ka blerë automjetin, në shumën 1,000,000 (një milion) lekë, me kontratë shitje 

automjeti me nr. *** Rep., nr. *** Kol., datë 06.10.2009, nga shtetasi S. M, likujduar jashtë 

zyrës noteriale. 

 

4. Njësi tregtare, sipërfaqe 32.6m2, zk. ***, nr. i pasurisë ***, në Kuçovë. 
Pjesa takuese: 100% e ëma 

Shuma: 2,991.5 lekë 

Burimi: Nga paga e aktivitetit privat “***” (njësi tregtare e privatizuar nga shteti) 

 

Subjekti i ka bashkëlidhur deklaratës “Vetting” dokumentacionin: 

 

 Certifikatë për vërtetim pronësie, Z.V.R.P.P. Kuçovë; 

 Kartelë e pasurisë së paluajtshme; 

 Kontratë shitje datë 18.2.1993; 

 Vërtetim nr. *** datë 19.12.1993, pranë notere E. I., Dhoma e Noterisë Berat. 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni 

 

                                                           
9 Me shkresën nr. *** Prot., datë 7.7.2021 
10 Me shkresën nr. *** Prot., datë 7.1.2021 
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Agjensia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Kuçovë11, konfirmon pronësinë e njësisë 

tregtare me nr. pasurie ***, zk. ***, vol. ***, fq. ***, me sipërfaqje 32.6m2, në emër të znj. M. 

Caushaj dhe, nga dokumentacioni i dërguar nga ky institucion, rezulton se: 

- Znj. M. Caushaj, ka blerë truallin e objektit “***”, me sipërfaqe prej 32.06 m2 në shumën 

29,915 (njëzet e nëntë mijë e nëntëqind e pesëmbëdhjetë) lekë, me kontratë shitje të pasurisë 

së paluajtshme e truallit të objektit “***”, me nr. *** Rep., nr. *** Kol., datë 10.04.2019, nga 

Ministria e Financave, Drejtoria e Drejtimit të Pronës Publike, e përfaqësuar nga z. E. D. 

Shuma është paguar nga znj. M. Caushaj në bankën *** sipas mandatit pagesës datë 

20.03.2019, për llogari të financave, në llogarinë të “Ardhura nga shitja tokë, troje, terene” me 

nr. ***, bazuar në autorizim për kryerje pagese lëshuar nga Ministria e Financave dhe 

Ekonomisë; 

- Znj M. Caushaj është bashkëpronare e njësinë tregtare me sipërfaqë 67.30 m2, në lagjen “***” 

Kuçovë, së bashku me shtetasit J. M. dhe. P. G., blerë për shumën 26,563.8 (njëzet e gjashtë 

mijë e pesëqind e gjashtëdhjetë e tre, pikë tetë) lekë, me kontratë shitje nr. *** Rep., nr. *** 

Kol., datë 18.2.1993, nga N. R. Sh. Kuçovë, përfaqësuar nga drejtori z. S. N.  

 

5. Bono Thesari 
Pjesa takuese: 100% e ëma 

Shuma: 2,500,000 lekë 

 

Subjekti i vlerësimit i ka bashkëlidhur deklaratës “Vetting”, vërtetimin mbi shpalljen fitues të 

ankandit nga banka “***”, në datë 17.03.2020. 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni 

 

Banka “***”12, konfirmon se znj. M. Caushaj dispon pranë kësaj banke llogari investimi në Bono 

Thesari/ Obligacione me nr. ***. Banka “***” konfirmon pjesëmarrjen në ankandin e datës 

17.03.2020 në shumën e deklaruar. 

 

Shuma e investuar në Bono Thesari/ Obligacione, në ankandin e datës 17.03.2020, ka qenë gjendje 

në llogarinë bankare të znj. M. Caushaj. 

 

Konkluzione për vlerësimin e pasurisë 

 

1. Bazuar në hetimin e kryer nga Komisioni, subjekti i vlerësimit dhe personat e lidhur me të, nuk 

kanë krijuar pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme pas datës 05.06.2020, kur z. Aldo Caushaj 

është punësuar me funksion Specialist në Sektorin e Trupës Vlerësuese, në Drejtorinë e 

Vlerësimit Kalimtar dhe Periodik, pranë Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat; 

 

2. Të gjitha pasuritë që subjekti i vlerësimit ka deklaruar në deklaratën “Vetting” të pasurisë, të 

dorëzuar në datë 07.07.2020, janë krijuar para fillimit të detyrës.  

Bazuar në pikën 1, të nenit 32, të ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar: “Punonjësi deklaron çdo 

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

                                                           
11 Me shkresën nr. *** Prot., datë 07.07.2021 
12 Me shkresën nr. *** Prot., datë 11.02.2021 
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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”.  

 

3. Komisioni ka kryer verifikim e burimeve të ligjshme financiare për pasuritë e deklaruara në 

deklaratën “Vetting”. Bazuar në dokumentacionin e administruar rezultoi se, subjekti i 

vlerësimit ka bërë deklarim të saktë, në përputhje me ligjin. 

 

4. Komisioni ka kryer kontrollin e figurës, të personave të lidhur me subjektin e vlerësimit në 

institucionet dhe agjencitë ligjzbatuese. Bazuar në dokumentacionin e administruar, personat 

e lidhur nuk rezultojnë të jenë të përfshirë në veprimtari të kundraligjshme, si dhe të kenë pasur 

apo të kenë pasuri të fituara në mënyrë të kundraligjshme të cilat nuk janë deklaruar në organet 

kompetente. 

 

5. Z. Aldo Caushaj ka arritur nivel të besueshëm në vlerësimin e pasurisë. 

 

6. Subjekti i vlerësimit nuk gjendet në kushtet e konfliktit të interesit. 

 

B. KONTROLLI I FIGURËS 

 

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

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

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

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

veprimtari kriminale. 

 

Në hetimi administrativ i kryer nga Komisioni, rezulton se: 

 

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

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

 

Subjekti i vlerësimit, është pajisur me Certifikatë Sigurimi Personeli (CSP) të nivelit tepër sekret, 

lëshuar në datë 27.11.2020 dhe e vlefshme deri në datë 26.11.2025, bazuar në informacionin e 

dërguar nga Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar13; 

 

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

deklaratën për kontrollin e figurës. 

Të dhënat e deklaruara për vendbanimin aktual nga subjekti i vlerësimit, janë konfirmuar nga 

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile14; 

 

                                                           
13 Me shkresën nr. *** Prot., datë 08.01.2021 
14 Me shkresën nr. *** Prot., datë 16.02.2021 
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Për subjektin e vlerësimit, Avokati i Popullit15 informon se, nuk ka pasur ankesa të trajtuara apo 

hetime administrative të nisura kryesisht;  

 

Ministria e Drejtësisë, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve16, informon se subjekti i vlerësimit 

është i padënuar, në bazë të verifikimit të bërë në Regjistrin Themeltar të Gjëndjes Gjyqësore; 

 

Për subjektin e vlerësimit nuk administrohen prova, informacione konfidenciale, apo informacione 

të tjera, nga të cilat mund të ngrihen dyshime të arsyeshme për kontakte të papërshtatshme me 

persona të përfshirë në krimin e organizuar, ose me persona të dyshuar të krimit të organizuar. 

Institucioni ligjzbatues17, institucioni ligjzbatues18, dhe institucioni ligjzbatues19, informojnë se 

subjekti i vlerësimit, nuk figuron i evidentuar për veprimtari kriminale, nuk disponojnë të dhëna 

për përfshirjen në veprimtari që cënojnë sigurinë kombëtare, apo aktivitete të kundraligjshme; 

 

Nuk ka asnjë informacion apo indice që të implikojë subjektin në kryerjen e ndonjë vepre penale 

apo cënim të figurës; 

 

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

www.kjv.al; 

 

Prokuroria e Përgjithshme20 informon se për subjektin e vlerësimit nuk ka nxjerrë urdhër ndalimi, 

nuk ka kërkuar masa të sigurimit personal (masa shtrënguese/ masa ndaluese, sipas përcaktimeve 

të nenit 227 të Kodit të Procedurës Penale) dhe vlerësimi i tyre nga Gjykata, nuk është marrë në 

cilësinë e të pandehurit apo personit nën hetim sipas përcaktimeve të nenit 34 dhe 35 të Kodit të 

procedurës Penale, nuk ka pasur regjistrim të njoftimit të veprave penale sipas përcaktimit të nenit 

287 të Kodit të Procedurës Penale; 

 

Subjekti i vlerësimit, në përputhje me specifikimet e pikës 1, të nenit 58, të ligjit nr. 70/2014 “Për 

Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Punëve të Brendshme”, ka kryer 

testin e integritetit në datë 29.05.2020, për verifikimin e etikës dhe integritetit të një punonjësi të 

strukturave. Të dhënat e këtij testi janë administruar nga dosja personale e subjektit të vlerësimit, 

të dërguar nga ShÇBA21. Materiali është i “Rezervuar”; 

 

Në përputhje me pikën 2, të nenit 38, të ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar, subjekti i vlerësimit, ka 

kryer testin psikologjik të personalitetit. Bazuar në raportin e vlerësimit psikologjik22, z. Caushaj 

paraqet funksionim të mirë ditor dhe tipare të një personaliteti të qëndrueshëm, të cilat bëjnë të 

mundur aktualisht arritje të kënaqshme në të gjitha fushat e jetës. 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 marrëdhëniet personale dhe ndërpersonale. 

                                                           
15 Me shkresën nr. *** Prot., datë 06.01.2021 
16 Me shkresën nr. *** Prot., datë 15.01.2021 
17 Me shkresën nr. *** Prot., datë 07.01.2021 
18 Me shkresën nr. *** Prot., datë 19.01.2021 
19 Me shkresën nr. *** Prot., datë 20.01.2021 
20 Me shkresën nr. *** Prot., datë 30.03.2021 
21 Me shkresën nr. *** Prot., datë 11.02.2021 
22 Me shkresën nr. *** Prot., datë 28.09.2021 

http://www.kjv.al/
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Aftësi resiliente dhe aftësi të mira për të menaxhuar emocionet, duke ruajtur vetëkontrollin. Nuk 

konstatohen problematika të shëndetit mendor. 

 

Konkluzion për vlerësimin e kontrollit të figurës, në përputhje me pikën 2, të nenit 42, të 

ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar.  

 

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

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

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

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

vërtetësi. 

 

Nga hetimi administrativ i kryer nga Komisioni, nuk u gjetën elementë që të vërtetojnë ekzistencën 

e kontakte të papërshtatshme me persona të përfshirë në krimin e organizuar apo përfshirjen e 

subjektit të vlerësimit në veprime korruptive. 

 

Trupa e vlerësimit arrin në përfundimin se, subjekti i vlerësimit z. Aldo Caushaj, ka arritur një 

nivel të besueshëm në kontrollin e figurës.  

 

 

C. VLERËSIMI I AFTËSIVE PROFESIONALE 

 

Vlerësimi i aftësive profesionale të subjektit të vlerësimit është kryer në përputhje me nenin 43, 

pikën 3, të nenit 45, si dhe pikën 1, të nenit 46, të ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar, në ligjin nr. 

70/2014 “Për Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Punëve të 

Brendshme”, si dhe në Rregulloren e Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, miratuar 

me VKM nr. 829, datë 3.12.2014.  

 

Nga hetimi administrativ i kryer nga Komisioni mbi arsimin dhe ecurinë në karrierë të subjektit të 

vlerësimit, rezultoi se:  

 

 Subjekti i vlerësimit është punësuar në shërbim si personel pa gradë, në përputhje me pikën 1, 

të nenit 75, të ligjit nr. 70/2014, pasi është shpallur fitues në konkursin e hapur në zbatim të 

Urdhërit nr. 29 datë 10.03.2020, “Për shpalljen e funksioneve të lira për konkurim në Strukturat 

e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, në Ministrinë 

e Brendshme”; 

 Konkurimi është bërë në përputhje me dispozitat e ligjit nr. 70/2014. Shpalljen e vendit të lirë 

të punës është botuar në dy gazeta kombëtare “***” dhe “***”, me tirazh të madh, në datë 

05.04.2020, sipas përcaktimeve të pikës 1, gërma “a”, të nenit 81, të ligjit nr. 70/2014. Pranimi 

në Shërbim është bërë, pasi subjekti ka kaluar me sukses të gjitha fazat e konkurimit, fazën e 

shqyrtimit dhe të verifikimit të dokumentacionit, testin me shkrim, intervistën me gojë dhe 

verifikimin e figurës, nga komisioni i vlerësimit i ngritur me Urdhërin nr. 40 datë 07.05.2020, 

“Për procedurat e përzgjedhjes së kantidatëve për t’u pranuar në strukturat e Shërbimit për 

Çështjet e Brendshme dhe Ankesat”; 

 Bazuar në Urdhërin nr. 990, datë 05.06.2020 “Për emërimin në detyrë të një punonjësi të 

SHÇBA -së”, z. Aldo Caushaj pasi është shpallur fitues në konkurimin e zhvilluar më datë 
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15.05.2020, për pozicionet e lira pranë Sektorit të Trupës Vlerësuese, në Drejtorinë e 

Vlerësimit Kalimtar dhe Periodik, emërohet dhe caktohet në detyrë Specialist në Sektorin e 

Trupës Vlerësuese në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar dhe Periodik, në Drejtorinë e 

Përgjithshme të SHÇBA –së. Z. Aldo Caushaj, është konfirmuar si punonjës i shërbimit pas 

përfundimit me sukses të periudhës të provës, me detyrë Specialist në Sektorin e Vlerësimit 

Kalimtar/ Periodik, në Drejtorinë e Përgjithshme të SHÇBA –së, bazuar në Urdhërin nr. 1043, 

datë 01.06.2021 “Për konfirmimin në detyrë të një punonjësi të SHÇBA –së”; 

 Arsimi i subjektit të vlerësimit është në përputhje me përcaktimet e pikës 2, të nenit 77, të ligjit 

nr. 70/2014. Subjekti i vlerësimit ka mbaruar studimet universitare “Master i shkencave” në 

drejtësi; 

 Subjekti i vlerësimit pasi ka kryer studimet e larta pranë Kolegjit Universitar “Luarasi”, ka 

kryer praktikën si asistent avokat, pranë avokat z. R. O., Dhoma e Avokatisë Berat. Ka marrë 

Certifikatë As. Avokat pranë Dhomës së Avokatisë Berat, me anë të së cilës vërtetohet 

përfundimi i programit të trajnimit fillestar pranë Shkollës së Avokatisë të Shqipërisë, në datë 

10 korrik 2019.  

 Ligji bazë organik nr. 70/2014 dhe në Rregullorja e SHÇBA -së e miratuar me VKM nr. 829, 

datë 3.12.2014, nuk ka të përcaktuar kritere të ekperiencës në punë, për specialistët e trupave 

vlerësuese. 

 

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

paraqesë për vlerësim tri dokumente zyrtare të përgatitura nga ai. 

 

Subjekti i vlerësimit me shkresën nr. *** Prot., datë 27.5.2021, ka dorëzuar pranë Komisionit: 

 

Urdhër nr. 1258/2, datë 17.07.2020, “Për ngritjen e grupit të punës për hartimin e akteve që 

rregullojnë punën e trupës vlerësuese të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në 

Ministrinë e Brendshme”. Subjekti i vlerësimit është një nga trembëdhjetë anëtarët e grupit të 

punës, për hartimin e projekt –rregulloreve për: 

 “Mbrojtjen, përpunimin, ruajtjen dhe sigurinë e të dhënave personale nga trupat e vlerësimit”, 

e ngritur me Urdhër nr. 59, datë 27.07.2020. Bashkëlidhur është Rregullorja e hartuar, e cila 

në total ka 13 faqe; 

 “Procedurat për hedhjen e shortit”, e ngritur me Urdhër nr. 61, datë 27.07.2020. Bashkëlidhur 

është Rregullorja e hartuar, e cila ka në total 6 faqe; 

 “Kodi etik i sjelljes së trupave të vlerësimit” e ngritur me Urdhër nr. 62, datë 27.07.2020. 

Bashkëllidhur është Rregullorja e hartuar, e cila ka në total 9 faqe. 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni 

 

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

nga Shërbimi për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat23. Bazuar në nenin 83 të ligjit nr. 70/2014, 

                                                           
23 Me shkresën nr. *** Prot., datë 11.02.2021 
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nenet 110, 111 dhe 113 të Rregullores së Shërbimit miratuar me VKM nr. 829, datë 03.12.2014, 

vlerësimi i rezultateve individuale të punës, është bërë nga eprori i drejtpërdrejtë për periudhën e 

provës, qershor 2020 – dhjetor 2020. Vlerësimi i përgjithshëm është 3 (tre). Niveli i vlerësimit 

është mirë, punonjësi ka realizuar mirë objektivat dhe detyrat, ka treguar sjellje dhe qëndrim 

profesional të mirë. Gjatë periudhës vlerësuese nuk ka marrë asnjë masë disiplinore.  

 

Konkluzioni për vlerësimin e aftësive profesionale, në përputhje me pikën 1, gërma “a”, të 

nenit 47, të ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar. 
 

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

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

duke treguar cilësi të pranueshme në punë, aftësi në zbatim të përshkrimeve të punës, të 

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

dhe efektiv në masë të pranueshme. 

 

KONKLUZIONI PËRFUNDIMTAR 

 

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

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

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

subjekti i vlerësimit, arrin në përfundimin se subjekti i vlerësimit z. Aldo Caushaj, 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 mjaftueshëm në vlerësimin e aftësive profesionale. 

 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

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

nr. 12/2018, i 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, i ndryshuar, 

 

 

V E N D O S I: 

 

1. Konfirmimin në detyrë të subjektit të vlerësimit, z. Aldo Caushaj, me funksion Specialist në 

Sektorin e Trupës Vlerësuese, në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar dhe Periodik, pranë Shërbimit 

për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat. 

 

2. Vendimi i njoftohet me shkrim subjektit të vlerësimit dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe 

Ankesat, brenda 15 ditëve pas përfundimit të kësaj seance dhe publikohet në faqen zyrtare të 

Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit në përputhje me pikën 8, të nenit 56, të ligjit nr. 12/2018, i 

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

gjykatën administrative dhe gjykim të mosmarrëveshjeve administrative. 

 

Ky vendim u shpall në Tiranë në datë 21.10.2021. 

 

 
 

TRUPA E VLERËSIMIT 
 

Alban Laska 
 

Kryesues 

 
Elida Liko 

Relator 

Ana Kapaj 

Anëtar 

 


