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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

KOMISIONI I JASHTËM I VLERËSIMIT 

 

 

Nr. 151/124  Prot.                     Tiranë, më 02.11.2021 

 

 

V E N D I M 

Nr. 52, datë 21.10.2021 

 

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

 

Alban Laska    Kryesues 

Ana Kapaj    Relator  

Elida Liko    Anëtar 

 

asistuar nga anëtari i Sekretariatit Teknik, Alida Goxharaj, më datë 21.10.2021, ora 10:00, në 

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

seancë dëgjimore publike çështjen që i përket:  

 

SUBJEKTI I VLERËSIMIT: Znj. Edona M. Dushaj, me funksion Specialiste në Sektorin 

për Inspektim, në Drejtorinë e Inspektimit dhe Ankesat, në 

Drejtorinë e Përgjithshme të SHÇBA-së. 

 

OBJEKTI: Vlerësimi kalimtar i subjektit të vlerësimit 

 

BAZA LIGJORE: Ligji nr. 12/2018, nenet 34, 36, 37, 44, 48, 49 dhe 55 “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. 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. Ana Kapaj, vlerësoi 

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

rezultateve të hetimit, duke u bazuar në të tre kriteret e vlerësimit, atë pasuror, të figurës dhe 

vlerësimin profesional, mbështetur në pikat 1 dhe 2 të nenit 4, të ligjit 12/2018 të ndryshuar, si dhe 

shqyrtoi e analizoi çështjen në tërësi, 

 

VËREN: 

 

I. RRETHANAT E ÇËSHTJES 

 

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.  

 

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

për znj. Edona Dushaj kryesues i trupës së vlerësimit u zgjodh z. Alban Laska, relator znj. Ana 

Kapaj dhe anëtar znj. Elida Liko. Në respektim të legjislacionit në fuqi mbi parandalimin e 

konfliktit të interesit, u deklarua mospasja e konfliktit të interesit nga anëtarët e trupës vlerësuese, 

si dhe u vendos fillimi i hetimit administrativ me qëllim kryerjen e procedurave të vlerësimit për 

subjektin e vlerësimit.  

 

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

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

të vlerësimit deklarimin dhe 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 të tij. 

 

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

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

deklarimeve të subjektit të vlerësimit dhe të dhënave të tjera, me qëllim verifikimin e vërtetësisë 

dhe besueshmërisë së deklarimeve, si dhe identifikimin e atyre që janë përfshirë apo kanë kontakte 

të papërshtatshme me persona të përfshirë në veprimtari kriminale. 

 

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

“Vlerësimi i aftësive profesionale”, të ligjit nr. 12/2018, të ndryshuar, dhe veçanërisht në nenin 43 
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të këtij ligji, ka për objekt vlerësimin e nivelit të arsimimit dhe trajnimit në përputhje me gradën 

dhe/ose pozicionin, respektimin e rregullave të etikës, si dhe përmbushjes së detyrave nga 

punonjësi. 

 

Bazuar në dispozitat e ligjit nr.12/2018, “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të Punonjësve të 

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

Ministrinë e Brendshme", i ndryshuar, pranë Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit janë administruar 

dokumentat shkresore të ardhura nga të gjitha institucionet apo personat juridikë, publikë apo 

privatë të cilët sipas këtij ligji detyrohen të japin të dhëna për subjektet e vlerësimit. 

 

Në vijim, nga relatori i çështjes janë ndjekur procedurat ligjore të përcaktuara në pikën 3, të nenit 

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

kriteret, atë të vlerësimit të pasurisë, të kontrollit të figurës dhe të vlerësimit të aftësive 

profesionale. 

 

Trupa vlerësuese, 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 

6.10.2021, vendosi: (i) përfundimin e hetimit kryesisht për këto tri kritere për subjektin e 

vlerësimit, znj. Edona Dushaj; (ii) dërgimin e relacionit paraprak subjektit të vlerësimit; (iii) 

njoftimin e subjektit të vlerësimit për t`u njohur me materialet e dosjes. Subjektit i është dërguar 

relacioni paraprak.  

 

Subjekti i vlerësimit znj. Edona Dushaj, pasi u njoh me rezultatet paraprake të hetimit 

administrativ, ka paraqitur dokementacion shtesë pranë Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, në 

datë 15.10.2021. 

 

Trupa e vlerësimit, pasi mori në shqyrtim dokumentat e paraqitura nga subjekti, vendosi të ftojë 

znj. Edona Dushaj në seancë dëgjimore. 

 

 

II. SEANCA DËGJIMORE 

 

Subjekti i vlerësimit u ftua në seancën dëgjimore me njoftimin e bërë elektronikisht me e-mail, në 

datën 18.10.2021. 

 

Seanca dëgjimore me subjektin e vlerësimit, znj. Edona Dushaj u zhvillua në përputhje me kërkesat 

e nenit 56, të ligjit nr.12/2018, “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të Punonjësve të Policisë së 

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

Brendshme", në datën 21.10.2021, ora 10:00, në ambientet e Pallatit të Koncerteve (ish-Pallati 

Kongreseve), salla B, kati 0. 
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Subjekti i vlerësimit, znj. Edona Dushaj, u paraqit pa përfaqësues ligjor në seancën dëgjimore të 

datës 21.10.2021. Subjekti mori të gjithë kohën e nevojshme për të shprehur dhe parashtruar 

shpjegimet dhe opinionin individual në lidhje me procesin e vlerësimit të kryer ndaj saj. Në 

përfundim, znj. Edona Dushaj kërkoi nga Komisioni konfirmimin në detyrë. 

 

 

III. QËNDRIMI I SUBJEKTIT TË VLERËSIMIT 

 

Znj. Edona Dushaj ka qenë bashkëpunuese në procesin e vlerësimit të kryer ndaj saj, duke u 

përgjigjur, kur i është kërkuar, sipas pikës 2, të nenit 48, 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",  gjatë gjithë procedurës së hetimit 

administrativ.  

 

Subjekti i vlerësimit ka sjellë prova dhe shpjegime kur janë nevojitur; ka qenë korrekte dhe e 

gatshëme për bashkëpunim gjatë të gjitha fazave të hetimit, si dhe gjatë zhvillimit të seancës 

dëgjimore. 

 

IV. VLERËSIMI KALIMTAR  

 

Procesi i vlerësimit, që kryhet nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit, është një proces që mbështetet 

në ligjin nr.12/2018, të ndryshuar, bazuar në pikën 1, të nenit 4, nenet 48, 51 dhe 52, si dhe në 

pikën 1, të nenit 54. 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. 
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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 

nga nenit 31, e ligjit nr. 12/2018.  

Në deklaratën e pasurisë “Vetting”, të dorëzuar pranë SHÇBA, subjekti i vlerësimit, Edona Dushaj, 

deklaron këto pasuri në emër të saj: 

 

1.  Shtëpi private 1 (një) katëshe me sipërfaqe 60m2  

 

Hetimi i kryer nga Komisioni 

 

- Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Tiranë Jug, me shkresën nr. ***  Prot., 

dt. ****, kanë sjellë praktikën e legalizimit me nr *** datë 23.12.2020 në emër të Edona 

M. Dushaj, për objektin Godinë Banimi 1 Kat, Njësia Administrative Nr. 2, Tiranë, e 

emërtuar Zona Informale Nr.12 Objekti Zona Kadastrale ***, me nr pasurie ***, sipërfaqe 

parcelës ndërtimore 274.5 m2, sipërfaqe ndërtimi 58.9 m2, ndërtim i vitit 1997.  

- Për sa i përket pasurive të regjistruara, nga kërkimet dhe verifikimet në sistemin dixhital të 

pasurive, sistem i cili përfshin Regjistrimin fillestar të Pasurive (IPS), nuk rezulton që në 

emër të Edona M. Dushaj të këtë pasuri të regjistruara.  

- Deklarata noteriale me nr. *** Rep., Nr. **** Kol, datë *** pranë noterit L.L.E, deklarues 

shtetasi G.ZH, i cili deklaron se është pronar i pasurisë lloj Truall me nr pasurie ***, zk 

***, vl.35, fq 26 me sip. 224 m2. Deklaruesi është dakort që Edona Dushaj dhe Znj. E.M.D 

(e motra e subjektit) të legalizojnë objektin për të cilin dhe kanë dorëzuar dokumentat pranë 

ALUIZ-mit Tiranë në bazë të vetëdeklarimit bashkëlidhur kësaj deklarate me nr.*** Prot. 

Deklaruesi deklaron se nuk ka pretendime apo kundërshtime për sa është shprehur më sipër 

për ndryshim as sot as në të ardhme. 

- Nga verifikimi i lejeve, rezulton e pajisur me leje legalizimi Edona M. Dushaj, (Nr. Leje 

*** datë ***, godinë banimi 1 kat, njësi administrative nr. 2 Tiranë). 

- Noteri M.P. me shkresën e datës 09.08.2021 na bën me dije: 

E. D. (motra e subjektit) ka kryer pranë kësaj zyre noteriale aktin noterial: me nr. *** Rep., 

nr. ***Kol., datë ***. Deklarues është E. D. e cila nën përgjegjësin e saj personale dhe në 

vullnet të lirë e të plotë, në bazë të nenit 79 të Kodit Civil Shqiptar, neni 62, 63, të ligjit nr 

110/2018 “Për noterinë”, deklaron si më poshtë: Sipas vetëdeklarimit të bërë pranë 

Drejtorisë së Aluiznit Tiranë për legalizimin e objektit Njësi Administrative të Qeverisjes 

Pjesa takuese: 50% 

Vlera: 1.950.000 (njëmiljon nëntëqindë e pesëdhjetë) lekë 

Burimi: Kursime nga familja  



6 

 

Vendore nr.2 me nr Protokolli *** në emrin e saj dhe të motrës kanë në proçes legalizimi 

një objekt një katësh të ndodhur në Tiranë, Rruga ***, Kryqëzimi i i rrugës së ***. 

Deklaruesja me vullnetin e saj të lirë dhe të plotë deklaron se heq dorë nga ky vetëdeklarim 

bërë për legalizimin e objektit të lartëpërmendur, dhe deklaron se aktualisht as sot as dhe 

në të ardhmen nuk do të ketë asnjë pretendim për legalizimin e këtij objekti në emrin e saj 

të vetëdeklaruar, si dhe deklaron se është dakort që legalizimi të vazhdojë në emrin e motrës 

së saj Edona Dushaj. 

 

- Subjektit të vlerësimit, i janë kërkuar dokumenta që vertetojnë të ardhurat e prindërve në 

vitet para 1997. Gjithashtu i është kërkuar çdo dokumentacion rreth kësaj shtëpie, akt 

blerje, kalim pronësie, etj, si dhe shpenzimet që janë bërë për ndërtimin e saj. 

Subjekti ka sjellë përgjigje si më poshtë: 

“Shtëpia ështe ndërtuar në vitin 1997 (subjekti në këtë kohe ka qënë 4 vjeç), nga të ardhurat 

familjare të gjyshërve dhe të prindërve të saj. Në vitin 2014, kur është plotësuar vetëdeklarimi 

për legalizim, kanë vendosur që formulari të plotësohej në emër të subjektit dhe të motrës së 

saj. Për shkak të vitit që është ndërtuar dhe periudhës së gjatë të kaluar nuk disponon 

dokumente të tjera me përjashtim të vetëdeklarimit dhe të lejes së legalizimit të shtëpisë.”  

 

 

Nga hetimi administrativ i Komisionit rezulton se: 

 

- Babai i subjektit të vlerësimit, M.D. ka punuar punëtor, Fierzë, viti 1977-1980, punëtor 

ndërmarje Bujqësore, B.Curri, viti 1980-1981, punëtor Drejtoria e Ujrave, B.Curri, viti 

1984-1987, rrobaqepës, nd.rip. shërbimeve, B.Curri, viti 1987-1989, me të ardhura rreth 

557.280 lekë (vitet 1987-1997) 

- Mamaja e subjektit, H.D. ka punuar ekonomiste finance, Koop.Bujq. prej vitit 1989, me të 

ardhura rreth 664.872 lekë (vitet 1989-1997) 

- Nga deklarimi i subjektit të vlerësimit, kostoja e ndërtimit të shtëpisë ka qënë 1.950.000 

(njëmiljon nëntëqindë e pesëdhjetë) lekë. Nëse i referohemi Entit Kombëtar të banesave, 

për vitin 1997 kostoja e ndërtimit rezulton 16.567 lekë/m2, çka do të sillte një kosto finale 

ndërtimi prej, 58.9 m2 * 16.567 lekë/m2 = 975.796 lekë. 

- Lidhur me diferencën në koston e ndërtimit të shtëpisë, midis deklaratës së subjektit dhe 

kostos sipas Entit të Banesave, subjekti u pyet me email, lidhur me shifrën që ajo ka 

deklaruar. Subjekti i përgjigj me atë të emailit, datë 04.10.2021: 

“Në lidhje me vlerën e deklaruar për koston e ndërtimit të shtëpisë jam bazuar në vlerat e 

ndërtimit të banesave në momentin e plotësimit të formularit të vetdeklarimit të legalizimit 

në vitin 2014, ndonëse shtëpia është ndërtuar në vitin 1997 dhe kostot e ndërtimit kanë 

qenë 975.000 Lekë” 

- Nga hetimi i Komisionit, rezultoi se vlera e ndërtimit sipas të dhënave të Entit Kombëtar 

të Banesave për vitin 1997, ishte shumë më e vogël se vlera e deklaruar. 

 



7 

 

2. Autoveturë, marka Volsvagen, Tipi Golf GT, me prokurë të posacme përdorimi nga 

L. D., Nr. *** Rep., Nr *** Kol, datë 06.09.2019. (Automjeti nuk është në pronësi të 

subjektit të deklarimit) 

Hetimi i kryer nga Komisioni 

 

- Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, me shkresën nr *** Prot., 

datë ***, na informon se subjekti i vlerësimit Edona M Dushaj nuk ka mjete të regjistruara 

pranë DPSHTRR.  

- Në komunikimin me email të datës 16.12.2020 ku njoftohet për fillimin e hetimit kryesisht, 

subjekti më datën 06.01.2021 dërgon dokumentacionin bashkëlidhur:  

- Prokurë e Posacme me Nr *** Rep., Nr ***Kol., datë *** pranë Noteres ***. Porositësi i 

kësaj prokure është Znj. L.D. (nusja e xhaxhait të subjektit) shtetase e Britanisë së Madhe. 

Porositësi emëron si përfaqësues të posacme Edona Dushaj,  E. D. dhe A. D. (motra të 

subjektit), të cilave ju jep tagër të plotë për ta përfaqësuar dhe kompetencë të plotë që të 

veprojnë në emër dhe për llogari të porositësit si më poshtë: Të përdorin mjetin motorik 

brenda dhe jashtë Shqipërisë pa kufizime. Të kryejnë shitje, dhurim dhe të firmosin 

kontratën përfundimtar të shitjes, tjetërsimit të automjetit personave të tretë ose vetes së 

tyre së bashku ose veç e veç, automjet i cili është në pronësi të porositësit me të dhënat 

sipas lejes së qarkullimit të lëshuar nga Mbretëria e Bashkuar me nr. ***, Marka 

Volkswagen, Tip Golf Gt Sport, Viti i prodhimit 2008. Gjatë kohës së përdorimit të mjetit 

prej përfaqësueseve do të mbajnë përgjegjësi për dëmtimin si dhe të përgjigjen për dëmet 

e shkaktuara. Të kryejnë çdo veprim të nevojshëm për ç’doganim të mjetit përpara 

autoriteteve Shqiptare si dhe pagesa të ndryshme apo nënshkrimet e faturave të nevojshme 

në lidhje me këto veprime së bashku ose veç e veç. Të kryejnë veprimë të ndryshme, pagesa 

faturash dhe akt kolaudimi etj, që janë të nevojshme nga ana procedurale si dhe të firmosin 

çdo dokument që ka lidhje me këtë mjet deri në ndryshim e pronësisë së këtij mjeti. 

- Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, me shkresën nr. *** Prot., 

datë *** na informon se pas verifikimeve të bëra në Regjistrin Elektronik Kombëtar të 

Mjeteve, mjeti me numër shasie *** nuk figuron i regjistruar në DPSHTRR.  

- Nga verifikimet e bëra rezulton se makina nuk është përdorur në asnjë moment dhe rezulton 

jo në gjendje pune. 

- Makina nuk është në pronësi të subjektit të vlerësimit 

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 kohës kur subjekti i vlerësimit Edona 

Dushaj është punësuar pranë Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat; 

2. E vetmja pasuri që subjekti i vlerësimit ka deklaruar në deklaratën “Vetting” të pasurisë, është 

krijuar në vitin 1997, kohë në të cilën subjekti i vlerësimit ka qënë 4 vjeç dhe shumë kohë 

përpara punësimit pranë SHÇBA.   
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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 

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. Subjekti i vlerësimit Edona Dushaj ka arritur nivel të besueshëm në vlerësimin e pasurisë. 

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

 

 

B.  KONTROLLI I FIGURËS 

 

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. 

 

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. 

 

Komisioni ka kryer kontrollin e figurës të subjektit të vlerësimit Edona Dushaj, me anë të 

verifikimit të deklarimeve dhe të dhënave të tjera, verifikimin e vërtetësisë dhe të besueshmërisë 

të deklarimeve si dhe të identifikohet nëse subjekti ka kontakte të papërshtatshme me personat e 

përfshirë në veprimtari kriminale, sipas kushteve të parashikua në ligjin nr. 12/2018, të ndryshuar. 

 

Nga hetimi administrativ i kryer nga Komisioni rezulton se: 

 

Subjekti i vlerësimit, Edona Dushaj është e pajisur me certifikatë sigurie CSP, niveli Tepër Sekret, 

me vlefshmëri nga 08.04.2020 deri 07.04.2025, konfirmuar nga Drejtoria e Sigurimit të 

Informacionit të Klasifikuar; 

 

Subjekti i vlerësimit ka pasur dhe ka të njëjtin emër, mbiemër si ato të deklaruara nga vetë ajo 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 Civile; 

 

Për subjektin e vlerësimit, Avokati i Popullit informon se, nuk ka pasur ankesa të trajtuara apo 

hetime administrative të nisura kryesisht;  
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Ministria e Drejtësisë, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, informon se subjekti i vlerësimit është 

e 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. 

Institucione ligjzbatuese informojnë se subjekti i vlerësimit, nuk figuron e 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 Përgjithshme 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; 

 

Në përputhje me ligjin 12/2018, neni 38, pika 2, subjekti i është nënshtruar një vlerësimi 

psikologjik. Në datën *** ka ardhur “Raporti i Vlerësimit Psikologjik” nr 55, ku në bazë të 

rezultateve të përftuara konkludohet se: 

- Znj Dushaj paraqet funksionim shumë të mirë ditor dhe tipare të një personaliteti të 

qëndrueshëm, të cilat bëjnë të mundur 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 shkaktojnë dhe dëmtojnë funksionimin e përditshëm të saj. 

- Shfaq aftësi të mira në mardhëniet personale ndër personale, aftësi të mira resiliente dhe 

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

 

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. 

 

http://www.kjv.al/
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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 Edona Dushaj, ka arritur një nivel 

të besueshëm në kontrollin e figurës dhe është e përshtatshme për vazhdimin e detyrës. 

 

 

C. VLERËSIMI PROFESIONAL 

 

Objekt i vlerësimit të aftësive profesionale është vlerësimi i nivelit të arsimimit dhe trajnimit në 

përputhje me gradën dhe/ose pozicionin e subjektit të vlerësimit, respektimi i rregullave të etikës 

dhe i përmbushjes së detyrave nga subjekti, në përputhje me nenet 43, 44, 45, 47, të Ligjit 12/2018, 

i ndryshuar dhe me legjislacionin që rregullon veprimtarinë e punonjësit të “Shërbimit për Çështjet 

e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme”. 

 

Analiza ligjore e raportit të vlerësimit të aftësive profesionale mbështetet në tre elemente:  

a) 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;   

b) të dhënat e mbledhura nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit, në institucionet dhe agjencitë 

ligjzbatuese në Republikën së Shqipërisë, sipas përcaktimeve të nenit 46, pika 3, e ligjit 

12/2018, i ndryshuar;   

c) tre dokumente të depozituara nga subjekti i vlerësimit, në zbatim të nenit 46, pika 3, dhe 

nenit 44, pika 2, të ligjit 12/2018, i ndryshuar, të cilët janë përgatitur në ushtrim të detyrave 

funksionale të subjektit të vlerësimit si punonjës në Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe 

Ankesat në Ministrinë e Brendshme”. 

 

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. 199 datë 09.10.2019, “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”. Në këtë urdhër shpallen 5 funksione të lira për Specialist pa gradë 

me pagë IIIb. 

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

të punës me shkresë nr. *** prot, datë 10.10.2019 i është drejtuar Gazetës *** dhe Gazetës 

***, me lendë “Për shpalljen e funkisoneve të lira për konkurrim”. 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. *** datë 11.10.2019, “Për procedurat e 
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përzgjedhjes së kandidatëve për t’u pranuar në strukturat e Shërbimit për Çështjet e Brendshme 

dhe Ankesat”. 

 Bazuar në Urdhërin nr. *** datë 2.12.2019 “Për caktimin në detyrë të një punonjësi të 

SHÇBA”, Edona Dushaj është shpallur fituese me pikët më të larta, për pozicionet e lira. 

 Me Urdhër nr. *** datë 2.12.2019 “Për punonjësin në periudhë prove”, meret në periudhë 

prove. 

 Me urdhër nr. *** datë 15.12.2020, znj. Edona Dushaj sipas propozimit të eprorit të 

drejtpërdrejtë konfirmohet si punonjës i SHÇBA. 

 Me urdhër nr. *** datë 2.03.2020, znj. Edona Dushaj me detyrë Specialiste në Sektorin e 

Inspektimit për shkak të ndryshimeve strukturore caktohet me detyrë Specialiste në Sektorin e 

Inspektimit në Drejtorinë e Inspektimit dhe Ankesave, SHÇBA. 

 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 kryer studimet e larta pranë Universitetit të Tiranës, 

Fakulteti i Drejtësisë dhe më pas ka mbaruar studimet “Master i shkencave” në drejtësi.  

 Subjekti i vlerësimit ka punuar 32 muaj në sektorin privat përpara punësimit në SHÇBA. Nga 

dokumentacioni rezulton se subjekti i vlerësimit ka punuar pranë kompanisë *** duke ushtruar 

kopetencat e justistes për periudhën Maj 2016 - Prill 2017. Gjithashtu për periudhën Mars 2019 

- Dhjetor 2019, ka punuar pranë kompanisë *** ku ka mbuluar çështjet ligjore të kompanisë. 

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

përfundimi i programit të trajnimit fillestar pranë Shkollës së Avokatisë të Shqipërisë dhe ka 

Licencë Asistent Avokat, nr. 8947, datë 25.10.2017. Sipas përcaktimeve të neni 78, pika 2, 

gërma “a”, të ligjit nr. 70/2014, të neni 78, pika 2, gërma “a”, punonjësi para se të pranohet në 

shërbim në strukturat e inspektimit dhe shërbimeve mbështetëse, duhet të ketë përvojë pune jo 

më pak se 2 vjet në administratën shtetërore me natyrë të ngjashme pune. 

 Trupa vlerëson se eksperienca e mëparshme e punës së subjektit të vlerësimit është në 

përputhje me kriteret e rekrutimit. 

 

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

paraqesë për vlerësim tri dokumente zyrtare të përgatitura nga ai. Subjekti i vlerësimit ka paraqitur 

disa dokumenta për vlerësim nga trupa e vlerësimit në kuadër të vlerësimit kalimtar të tij. 

Me shkresën nr. *** prot, datë 20.08.2021, subjekti i vlerësimit ka sjellë pranë KJV dokumentat si më 

poshtë: 

 Shkresë “Kthim përgjigje”ndaj z. M. K. e datës 21.07.2020 

 Urdhër për kryerjen e inspektimit në strukturat e Policisë së Shtetit, ku znj. Dushaj është 

pjesë e grupit të inspektimit, datë 19.01.2021. Protokollin e inspektimit në strukturat e 

Policisë sipas urdhërit më sipër. 

 Raport inspektimi, shkurt 2021 për “Zbatimi i procedurave standarte të punës për 

përdorimin e aparaturave/instrumentave për matjen e shpejtësisë ndaj drejtuesve të 

mjeteve të konstatuar në shkelje të kodit rrugor”, ku znj. Dushaj është pjesë e grupit të 

punës. 
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 Urdhër për kryerjen e inspektimit në strukturat e Policisë së Shtetit, ku znj. Dushaj është 

pjesë e grupit të inspektimit, datë 11.02.2021. Protokollin e inspektimit në strukturat e 

Policisë sipas urdhërit më sipër. 

 Raport inspektimi, shkurt 2021 për “Evidentimi i veprimtarisë së strukturave të Drejtorisë 

Vendore për kufirin dhe migracionin Tiranë, mbi procedurat e pranimit të shtetasve që 

hyjnë e dalin nga territori i Republikës së Shqipërisë”, ku znj. Dushaj është pjesë e grupit 

të punës. 

 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni 

 

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

Shërbimi për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat. Bazuar në nenin 83 të ligjit nr. 70/2014, 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 04.12.2019-04.12.2020 ku vlerësimi final është 

“Shumë mirë”. Subjekti i vlerësimit Edona Dushaj gjatë viteve të punës i nënshtrohet Vlerësimit të 

Aftësive Profesionale, sipas pikës 2 të nenit 44 të ligjit 12/2018, i ndryshuar 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 Edona Dushaj është e aftë për vendin e saj 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 Edona Dushaj, 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. 
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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, Edona Dushaj, me funksion specialiste në 

Sektorin për Inspektim, në Drejtorinë e Inspektimit dhe Ankesat në Shërbimin 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. 

 

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 

 

Ana Kapaj 

Relator 

Elida Liko 

Anëtar 

 

 

 

 

 


