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R EP UB LI K A E SH Q I P Ë RI SË 

KOMISIONI I JASHTËM I VLERËSIMIT 

Nr. 133/235 Prot Tiranë, më 24.11.2021 

V E N D I M 

Nr. 53, datë 09.11.2021 

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

KRYESUES:  Ledian RUSTA 

RELATOR: Luljeta QOKU 

ANËTAR: Sonila KADAREJA  

asistuar nga anëtarja e Sekretariatit Teknik, Rovena Baxhia, më datë 27.10.2021, ora 10:00, dhe 

datë 09.11.2021, ora 10:00 në Tiranë, në Pallatin e Koncerteve, (Ish –Pallati i Kongreseve), salla 

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

SUBJEKTIT TË VLERËSIMIT: Kleada Irfan Mersinllari, e datëlindjes 18.07.1996, 

banuese në Tiranë, me funksion Shefe Sektori e Trupës 

së Vlerësimit, në Drejtorinë e Vlerësimit 

Kalimtar/Periodik, në Drejtorinë e Përgjithshme të 

SHÇBA, emëruar në këtë detyrë më datë 08.06.2020. 

 

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 70/2014 “Për Shërbimin për Çështjet eBrendshme dhe Ankesat në 

Ministrinë e Brendshme” dhe aktet aktet nënligjore të tij; 

Ligji Nr.44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së 

Shqipërisë” (i ndryshuar); 

Ligji Nr.49/2012 “Per Organizimin dhe Funksionimin e Gjykatave 

Administrative dhe Gjykimin e Mosmarrëveshjeve Administrative” (i 

ndryshuar); 
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Rregullorja e Brendshme e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, 

Rregullorja për Miratimin e Hapave Procedurialë të Unifikuar për 

Procesin e Vlerësimit. 

 

 

TRUPA E VLERËSIMIT TË KOMISIONIT TË JASHTËM TË VLERËSIMIT 

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

Luljeta Qoku, vlerësoi shpjegimet e subjektit të vlerësimit dhe analizoi provat shkresore të 

paraqitura në vijim të rezultateve të hetimit;  

pasi dëgjoi subjektin e vlerësimit Kleada Irfan Mersinllari, e cila në seancë dëgjimore publike 

kërkoi konfirmimin e saj në detyrë;  

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

pasurisë, të figurës dhe të vlerësimit të aftësive profesionale, mbështetur në pikat 1 dhe 2 të 

nenit 4, të Ligjit të Vlerësimit nr.12/2018 (të ndryshuar), 

 

V Ë R E N: 

Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit (këtu e 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, bazuar në Ligjin nr.12/2018, “Për Vlerësimin Kalimtar 

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

e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme” (i ndryshuar) (këtu e në vijim Ligji i 

Vlerësimit nr.12/2018 (i ndryshuar). 

 

 I. RRETHANAT E ÇËSHTJES 

1. Në zbatim të përcaktimeve të neneve 2, 3 pika “17” dhe “18” dhe neneve 4 e 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), punonjësja Kleada Mersinlari është subjekt i vlerësimit 

kalimtar nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit, për arsye të funksionit të saj Shefe Sektori 

e Trupës Vlerësuese në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar/Periodik në Shërbimin për 

Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme. 

 

2. Në kohën e dorëzimit të deklaratës “Vetting”, kohën e shortimit dhe deri në daljen me 

vendim në seancë dëgjimore, subjekti mbante funksionin e Shefe Sektori e Trupës 

Vlerësuese në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar/Periodik në Shërbimin për Çështjet e 

Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme. 

 

3. Subjekti i vlerësimit, iu nënshtrua procedurave të vlerësimit duke u shortuar në shortin e 

zhvilluar në datën 16.11.2020, nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit në përputhje me nenin 

5, pika 4 dhe pika 7, të Ligjit të Vlerësimit nr.12/2018, (i ndryshuar) si dhe në përputhje 

me Rregulloren “Për procedurat e zhvillimit të shortit në Komisionin e Jashtëm të 

Vlerësimit”. Trupa e Komisionit, në veprimet e saj proceduriale, menjëherë pas hedhjes së 

shortit dhe marrjes së dokumentacionit të depozituar nga subjekti në zbatim të Ligjit të 
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Vlerësimit nr.12/2018 (i ndryshuar), konstatoi se subjekti ka paraqitur në datën 07.07.2018 

(08.06.2020 emërimi në detyrë në SHÇBA, brenda 30 diteve nga marrja e detyrës në 

SHÇBA), konform ligjit dhe në afatin e përcaktuar në këtë ligj, të tre deklaratat që 

parashikon Ligji i Vlerësimit nr.12/2018, për kontrollin e pasurisë, kontrollin e figurës si 

dhe atë të vlerësimit të aftësive profesionale. Formulari i pasurisë ka Indeks Nr.136, viti 

2020.  

 

4. Në zbatim të legjislacionit në fuqi mbi parandalimin e konfliktit të interesit, u deklarua 

mospasja e konfliktit të interesit nga anëtarët e trupës së vlerësimit e përbërë nga Ledian 

Rusta (Kryesues), Luljeta Qoku (Relator) dhe Sonila Kadareja (Anëtar). Trupa e vlerësimit 

në përputhje me Ligjin e vlerësimit 12/2018 (i ndryshuar) si edhe në bazë të Rregullores 

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

31.5.2019 “Për Hapat Procedurialë të Unifikuar gjatë Vlerësimit të Subjekteve nga Trupa 

e Vlerësimit”), me Vendimin Nr.20 datë 11.12.2020, vendosi fillimin e hetimit kryesisht 

për subjektin e vlerësimit Kleada Mersinllari. 

5. Relatori i çështjes, nëpërmjet komunikimit elektronik zyrtar datë 11.12.2020 ka njoftuar 

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

përbërja e Trupës së Vlerësimit, duke i kërkuar subjektit të vlerësimit të deklarojë nëse 

është në kushtet e konfliktit të interesit me anëtarët e trupës së vlerësimit. 

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

14.12.20201 duke shprehur se nuk është në kushtet e konfliktit të interesit me asnjë nga 

anëtarët e trupës së vlerësimit. 

7. Relatori i çështjes në vijim ka ndjekur procedurat ligjore të përcaktuara në pikën 3 të nenit 

25, të Ligjit të Vlerësimit nr.12/2018 (i ndryshuar), duke kryer një hetim të plotë mbi tre 

kriteret e vlerësimit kalimtar. 

8. Procesi i vlerësimit kalimtar të punonjësve bazuar në nenin 4, të Ligjit të vlerësimit 

12/2018, (i ndryshuar) ka për objekt: 

a) vlerësimin e pasurisë; 

b) kontrollin e figurës; 

c) vlerësimin e aftësive profesionale. 

 

9. Për të realizuar procedurat e vlerësimit kalimtar të punonjësve, trupa e vlerësimit është 

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

garantuar të drejtën e punonjësve për një proces të rregullt ligjor. 

 

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

Vlerësimit Nr.12/2018 (i ndryshuar), Ligjin nr.44/2015 “Kodi i Procedurave 

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

gjitha faktet dhe rrethanat e nevojshme dhe konkretisht deklaratat e dorëzuara nga vetë 

                                                 
1 Shkresa nr.133/1 prot, datë 14.12.2020. 
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subjekti i vlerësimit në Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e 

Brendshme që janë: 

- Deklarata e Pasurisë, 

- Deklarata për Kontrollin e Figurës, 

- Formulari i Vetëvlerësimit Profesional; 

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

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

- Provat dhe shpjegimet me shkrim të subjektit të vlerësimit si dhe ka marrë në konsideratë 

bashkëpunimin, gadishmërinë dhe sjelljen e subjektit gjatë procesit të vlerësimit. 

11. Trupa e vlerësimit në datën 18.10.2021 pasi dëgjoi relatorin e çështjes, si dhe pasi 

konstatoi se janë ndjekur të gjitha hapat e nevojshme për përfundimin e hetimit kryesisht 

për subjektin e vlerësimit Kleada Mersinllari, me Vendimin Nr.40, datë 18.10.2021, 

vendosi: 

 Të mbyllë hetimin kryesisht për subjektin e vlerësimit Kleada Mersinllari, me funksion 

aktualisht Shefe Sektori e Trupës Vlerësuese në Drejtorinë e Vlerësimit 

Kalimtar/Periodik në Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë 

e Brendshme; 

 Të njoftojë me rrugë elektronike zyrtare subjektin për: 

Përfundimin e procedurave të hetimit kryesisht; 

 Rezultatet e hetimit të pasqyruara në relacionin paraprak për të tre komponentët e vlerësimit pasuror, 

kontrollit të figurës dhe atij profesional; 

 Të drejtën e subjektit për t’u njohur me dokumentet e dosjes, zyrën/vendin ku mund të njihet me 

dokumentet e  dosjes, si dhe të marrë një kopje të tyre.  Subjektit të vlerësimit i kufizohet kjo e drejtë, në 

rastet e informacionit të klasifikuar “Sekret Shtetëror”.  Dokumentët e dosjes i vihen në dispozicion 

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

sipas neneve 35-40 të Kodit të Procedurave Administrative; 

 Të drejtën e subjektit për të dhënë shpjegime të tjera me shkrim si dhe dorëzimin e çdo prove tjetër 

mbështetëse që nuk është administruar deri më tani lidhur me gjetjet dhe konkluzionet e hetimit kryesisht 

të zhvilluar nga Trupa e Vlerësimit sipas nenit 47 të Kodit të Procedurave Administrative dhe nenit 50 të 

Ligjit nr.12/2018 të ndryshuar; 

 Të drejtën e subjektit për të kërkuar thirrjen e dëshmitarëve nëse gjykohet e nevojshme. Kjo kërkesë 

duhet të përmbajë të gjitha informacionet e nevojshme për identifikimin dhe kontaktimin e dëshmitarit, si 

dhe të dhëna mbi thelbin e informacionit të pritshëm.  

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

prova/shpjegime me shkrim apo të bëjë kërkesa në përputhje me pikat “d” dhe “e” të pikës 3 të Rregullores 

së Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit për hapat procedurialë të unifikuar gjatë vlerësimit të subjekteve 

nga Trupa e Vlerësimit. 

 

12. Hetimi administrativ përfshiu edhe “personat e lidhur” dhe “personat e tjerë të lidhur” në 

kuptim të pikës 11 të nenit 3 dhe neni 5 i Ligjit nr.9367, datë 07.04.2005 “Për 

parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, (i ndryshuar) 

si dhe pika 12 dhe pika 14 e nenit 3 të Ligjit të Vlerësimit nr.12/2018 (i ndryshuar). 

13. Trupa e vlerësimit nëpërmjet kryesuesit të seancës, njoftoi subjektin e vlerësimit për 

mbajtjen e seancës dëgjimore në datën 27.10.2021, ora 10:00, në Pallatin e Koncerteve, 

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

Vlerësimit 12/2018 (i ndryshuar). 
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 II. SEANCA DËGJIMORE 

14. Seanca dëgjimore për subjektin e vlerësimit Kleada Mersinllari u zhvillua në përputhje me 

kërkesat e nenit 56, të Ligjit e Vlerësimit nr.12/2018, (i ndryshuar) si dhe Kodin e Procedurave 

Administrative. 

Subjekti i vlerësimit nuk kishte zgjedhur mbrojtës ligjor. 

Subjekti i Vlerësimit u njoftua nga Kryesuesi i seancës për zhvillimin e seancës për shpallje 

vendimi. Ky njoftim u konfirmua me marrjen dijeni nga subjekti i vlerësimit po në këtë datë. 

15. Trupa e Vlerësimit shpalli vendimin për subjektin e vlerësimit në datën 09.11.2021 ora 10:00.  

 

 

 III. QËNDRIMI I SUBJEKTIT TË VLERËSIMIT 

18. Me subjektin e vlerësimit, është komunikuar me anë të postës elektronike duke i bërë pyetje dhe 

kërkuar sqarime, me qëllim vlerësimin e të gjitha fakteve dhe rrethanave. 

19. Subjekti i vlerësimit ka qenë bashkëpunues dhe korrekt gjatë procesit të vlerësimit në përputhje 

me pikën 2, të nenit 48, të Ligjit të Vlerësimit nr.12/2018 (i ndryshuar); 

20. Subjekti i vlerësimit në fazën e dorëzimit të tre deklaratave ka paraqitur dokumentacion 

shoqërues për të vërtetuar të dhënat e deklaruara. 

21. Gjatë fazës së hetimet administrativ si dhe gjatë komunikimit dhe pyetjeve të drejtuara nga 

relatori, është përgjigjur dhe ka përcjellë dokumentacion shoqërues/justifikues shtesë me qëllim 

vërtetësinë e deklarimeve për ligjshmërinë e burimit të krijimit të pasurive sipas rastit dhe 

rrethanave të tjera të çështjes. 

 

 

IV - VLERËSIMI I PASURISË: 

22. Vlerësimi i Pasurisë është kryer bazuar në dispozitat që normon neni 31-34 i Ligjit të Vlerësimit 

nr.12/2018 (i ndryshuar). 

23. 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 private për 

punonjësin dhe për personat e lidhur me të. 

24. Procedurat e deklarimit të pasurisë kryhen sipas përcaktimeve të nenit 32 2  dhe 33 ndërsa 

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

Vlerësimit nr.12/2018 (i ndryshuar) bazuar në të cilin trupa e vlerësimit zhvillon një procedurë 

kontrolli, në përputhje me këtë ligj, si edhe në ligjin për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të 

detyrimeve financiare të personave të zgjedhur dhe nëpunësve të caktuar publikë, ligjin për 

parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike, ligjin për 

parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, si dhe Kodin e Procedurave 

Administrative. 

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

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

evidentimit të rasteve të konfliktit të interesit, janë kryer veprimet verifikuese, ku Komisioni me 

anë të korrespondencës të rregjistruar me numër 133 protokolli, ka kërkuar të dhëna në 

                                                 
2 Neni 32 “Fillimi i procedurës për deklarimin e pasurisë” 1. Punonjësi deklaron çdo pasuri, të luajtshme apo të paluajtshme, të fituar, poseduar, përdorur apo tjetërsuar që nga data e fillimit të 

marrëdhënies së punës në institucionin përkatës, pavarësisht datës së emërimit në pozicionin dhe/ose gradën që mban, deri në ditën e plotësimit të formularit të deklarimit të pasurisë, sipas shtojcës 

nr. 1, bashkëlidhur këtij ligji. Ky deklarim fillon ditën e parë të marrëdhënies së punës. 
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institucionet bankare në vend, institucionet financiare dhe jofinanciare, Kadastër, ZRPP 

rajonale, ALUIZNI, DPSHTRR, QKB, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, DPPP, ISSH, 

Regjistrit noterial, FSHU(OSHË), Ujësjellës Kanalizime, kompanitë e komunikimit telefoniks 

fix etj…. Gjithashtu KJV ka mbajtur në konsideratë deklarimet e vet subjektit gjatë pyetsorëve 

për sqarime të tjera financiare për burim të ardhurash apo mbulim shpenzimesh për personat e 

lidhur dhe të tjerë të lidhur. 

26. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit si organ i ngritur në zbatim të Ligjit të Vlerësimit nr.12/2018 

(i ndryshuar), ka për prioritet dhe bazë thelbësore plotësimin e drejtë si dhe pasqyrimin dhe 

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

nga koha e marrjes së detyrës në strukturat e SHÇBA. Me hyrjen në fuqi të Ligjit nr.12/2018 (i 

ndryshuar) dhe sipas kohës së marrjes së detyrës si punonjës i SHÇBA bazuar në Ligjin të 

Vlerësimit 12/2018 (i ndryshuar), respektivisht neni 6 pika (c) dhe neni 32 pika 1 e 2 e tij, 

subjektit i lind detyrimi ligjor për të deklaruar interesat e tij privatë dhe aktet ligjore lidhur me 

to.  

27. Për efekt të një vlerësimi sa më real të kriterit të pasurisë, Komisioni bazuar në parimin e 

justifikimit të burimit të ligjshëm të krijimit të një pasurie nga ana e subjektit të vlerësimit ose 

personave të lidhur me të, që i nënshtrohen detyrimit për deklarim të interesave private sipas 

përcaktimit ligjor të neneve 31, 32 e 33 të Ligjit të Vlerësimit nr.12/2018 (i ndryshuar), si dhe 

shtojcës së deklaratës së pasurisë vetting, me qëllim verifikimin nëse ka patur mjaftueshmëri të 

kursimeve ndër vite për ta krijuar atë, ka shtrirë hetimin duke kërkuar informacion edhe për 

pasutitë e krijuara nga personat e lidhur me të3, (pjesë të çertifikatës familjare), burimin e 

krijimit të tyre, pavarësisht kontributit direkt ose jo të vet subjektit të vlerësimit në krijimin e 

tyre. Bazuar në nenin 32 të Ligjit të Vlerësimit nr.2/2018 (i ndryshuar) objekt deklarimi për 

subjektin janë edhe pasuritë në përdorim nga subjekti i vlerësimit, burimi i krijimit të tyre dhe 

të drejtat reale mbi to. 

28. Në kuptim të Ligjit të Vlerësimit nr.12/2018 (i ndryshuar) Komisioni ka shtirë hetimin edhe për 

personat e tjerë të lidhur4. Duke qenë se janë deklaruar dhurime të vlerave monetare, verifikimi 

për to5 është përqendruar fillimisht te hetimi mbi figurën e tyre dhe më tej mbi burimin e 

ligjshëm të të ardhurave dhe mbi mundësinë e kursimit të shumave dhënë familjes Mersinllari. 

29. Komisioni për të arritur në një konkluzion sa më të drejtë, i ka vlerësuar këto deklarime së 

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

30. Mbledhja, përpunimi dhe administrimi i të dhënave të paraqitura në këtë vendim për subjektin 

e vlerësimit, u janë nënshtruar rregullave për mbrojtjen e të dhënave personale, sipas 

legjislacionit në fuqi. 

31. Hetimi administrativ konsistoi në: 

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

subjekti i vlerësimit;  

- në verifikimin e burimit/eve të krijimit të të ardhurave dhe shpenzimeve të deklaruara si 

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

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

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

rasteve të konfliktit të interesit. 

                                                 
3 Neni 3 pika 12 e ligjit 12/2018 (i ndryshuar) “Person i lidhur” është rrethi i personave që kanë marrëdhënie me subjektin e vlerësimit apo me anëtarët e organeve të vlerësimit, i përbërë nga 

bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi/ja, fëmijët madhorë, si dhe çdo person tjetër të përmendur në çertifikatën familjare, të lëshuar nga zyra e gjendjes civile për subjektin e vlerësimit apo anëtarin 

e organeve të vlerësimit për periudhën e vlerësimit.   
4 Neni 3 pika 14 e ligjit 12/2018 “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.   

5 Personat e tjerë të lidhur. 
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V. DEKLARIMI I PASURISË 

Subjekti i vlerësimit Kleada I.Mersinllari në deklaratën e pasurisë, dorëzuar në datën 07.07.2020, 

në zbatim të Ligjit të Vlerësimit nr.12/2018 (i ndryshuar) ka deklaruar: 

Pasuri të paluajtëshme 

1. Pronësinë mbi sipërfaqen e tokës gjithsej 4.300m2. Marrë me Vendim të Këshillit të 

Ministrit me Nr.regjistrimi të aktit 3862, datë 20.01.1993 në emër të babait të ndjerë 

I.Mersinllari. Pronësia e sipërpërmendur pas ndarjes nga jeta të babait nuk i është nënshtruar 

trashëgimisë ligjore dhe nuk disponojmë titull pronësie asnjëri nga anëtarët e çertifikatës 

familjare. Vlera e papërcaktuar. 

Subjekti ka bashkëlidhur deklaratës veting dokumentacionin: 

 Aktin e marrjes së tokës në pronësi nr.3862, datë 20.01.1993 në emër të shtetasit 

I.Mersinllari, Senisht, Rrethi Korçë për përfitimin e sipërfaqes së tokës në total 4.300m2. 

(Sipërfaqja 4,300 m2 është e ndarë në arrë 3,600 m2 + pemëtore 400m2 + truall 300m2). 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni lidhur me këtë pasuri.  

Trupa kërkoi informacion pranë ASHK Drejtoria Vendore Korçë, Regjistrit Noterial, Bashkisë 

Maliq, Njësisë Administrative Gorë, si dhe ju drejtua vet subjektit për paraqitje dokumentacioni 

justifikues ligjr dhe për të dhënë shpjegime në lidhje me këtë aset. 

 

1.1.Nga përgjigje e ardhur me E-mailin e datës 18.06.2021 dhe e-mailin e datës 25.08,2021 nga 

ASHK, Drejtoria Vendore Korçë, konfirmohen regjistrime të disa pasurive në emër të shtetasit 

I. Mersillari (bashkëpronar me të tjerë në 11 pasuri). Bashkëngjitur: 

o Kopje të AMTP nr.3862, dt.20.01.1993 në emër të shtetasit I. Mersinllari, Senisht, Rrethi 

Korçë. (Sipërfaqja 4,300 m2 është e ndarë në arrë 3,600 m2 + pemëtore 400m2 + truall 

300m2),  

o Dhe një deklaratë të vitit 1995 lëshuar nga shtetasi I. Mersinllari nëpërmjet të cilës ky shtetas 

deklaron “se e lë tokën që më ka dhënë komisjoni sipas listës të mëposhtme pasi nëna ime 

Feride Mersinllari largohet nga fshati dhe lë pjesën që i takon asaj. Toka që lë mbetet në 

dispozicion të shtetit sipas ligjit. Toka është lënë më 1.7.1995. (1. Rrahica sip.200m2, 2. 

Çerma sip.300m2, 3. Korje Nevruzit sip.100m2, në total shuma e sipërfaqeve është 600m2”. 

o Kopje të kartelave të 11 pasurive të regjistruara vetëm në emër të shtetasit I. Mersinllari. 

 

1.2. Me e-mailin e datës 18.10.2021 ASHK, Drejtoria Vendore Korçë, ka vënë ne dispozicion të 

Komisionit edhe njëherë regjistrimin e 11 pasurive dekl;aruar sa më sipër regjistruar në emër të 

shtetasit I. Mersinllari me shënimet për secilën pasuri: 
o Pasuria me Nr. ***, e regjistruar në volum 1 faqe 216, me sipërfaqe 300 m2 Arë sipas Aktit 3862, dhe më pas 

me 606 m2 Arë sipas matjeve fushore Ln.Nëntor.2001, e ndodhur në Zonën Kadastrale *** fshati Senishtë të 

qytetit Korçë, figuron në pronësi të I.Mersinllari , (me statusin F-familjare). 

o Pasuria me Nr. ***, e regjistruar në volum 2 faqe 22, me sipërfaqe 200 m2 Arë sipas Aktit 3862, dhe më pas 

me200 m2 Arë sipas matjeve fushore Ln.Nëntor.2001, e ndodhur në Zonën Kadastrale *** fshati Senishtë të 

qytetit Korçë, figuron në pronësi të I.Mersinllari , (me statusin F-familjare). 

o Pasuria me Nr. ***, e regjistruar në volum 2 faqe 63, me sipërfaqe 200 m2 Arë sipas Aktit 3862, dhe më pas me 

583 m2 Arë sipas matjeve fushore Ln.Nëntor.2001, e ndodhur në Zonën Kadastrale *** fshati Senishtë të 

qytetit Korçë, figuron në pronësi të I.Mersinllari , (me statusin F-familjare). 

o Pasuria me Nr. ***, e regjistruar në volum 2 faqe 99, me sipërfaqe 200 m2 Arë sipas Aktit 3862, dhe më pas me 

1174 m2 Arë sipas matjeve fushore Ln.Nëntor. 2001, e ndodhur në Zonën Kadastrale *** fshati Senishtë të 

qytetit Korçë, figuron në pronësi të I.Mersinllari , (me statusin F-familjare). 
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o Pasuria me Nr. ***, e regjistruar në volum 2 faqe 124, me sipërfaqe 100 m2 Arë sipas Aktit 3862, dhe më pas 

me 1685 m2 Arë sipas matjeve fushore Ln.Nëntor. 2001, e ndodhur në Zonën Kadastrale *** fshati Senishtë të 

qytetit Korçë, figuron në pronësi të I.Mersinllari , (me statusin F-familjare). 

o Pasuria me Nr. ***, e regjistruar në volum 2 faqe 185 me sipërfaqe 300 m2 Arë sipas Aktit 3862, dhe më pas 

me 300 m2 Truall nga të cilat 90 m2 Ndërtesë sipas matjeve fushore Ln.Nëntor. 2001, e ndodhur në Zonën 

Kadastrale 3305 fshati Senishtë të qytetit Korçë, figuron në pronësi të I.Mersinllari , (me statusin F-familjare). 

o Pasuria me Nr.***, e regjistruar në volum 2 faqe 244, me sipërfaqe 100 m2 Arë sipas Aktit 3862, dhe më pas 

me 395 m2 Arë sipas matjeve fushore Ln.Nëntor. 2001, e ndodhur në Zonën Kadastrale *** fshati Senishtë të 

qytetit Korçë, figuron në pronësi të I.Mersinllari , (me statusin F-familjare). 

o Pasuria me Nr.***, e regjistruar në volum 3 faqe 23, me sipërfaqe 100 m2 Arë sipas Aktit 3862, dhe më pas me 

121 m2 Arë sipas matjeve fushore Ln.Nëntor. 2001, e ndodhur në Zonën Kadastrale *** fshati Senishtë të 

qytetit Korçë, figuron në pronësi të I.Mersinllari , (me statusin F-familjare). 

o Pasuria me Nr.***, e regjistruar në volum 3 faqe 49, me sipërfaqe 1300 m2 Arë sipas Aktit 3862, dhe më pas 

me 2599 m2 Arë sipas matjeve fushore Ln.Nëntor. 2001, e ndodhur në Zonën Kadastrale *** fshati Senishtë të 

qytetit Korçë, figuron në pronësi të I.Mersinllari , (me statusin F-familjare). 

o Pasuria me Nr.***, e regjistruar në volum 3 faqe 217, me sipërfaqe 700 m2 Arë sipas Aktit 3862, dhe më pas 

me 280 m2 Arë sipas matjeve fushore Ln.Nëntor. 2001, e ndodhur në Zonën Kadastrale *** fshati Senishtë të 

qytetit Korçë, figuron në pronësi të I.Mersinllari , (me statusin F-familjare). 

o Pasuria me Nr.***, e regjistruar në volum 3 faqe 225, me sipërfaqe 300 m2 Arë sipas Aktit 3862, dhe më pas 

me 351 m2 Arë sipas matjeve fushore Ln.Nëntor. 2001, e ndodhur në Zonën Kadastrale *** fshati Senishtë të 

qytetit Korçë, figuron në pronësi të I.Mersinllari , (me statusin F-familjare). 

 

 Nga leximi i kartelave të pasurive regjistruar në ASHK në emër të shtetasit I.Mersinllari, 

krahasuar me aktin e marrjes së tokës AMTP Nr.3862, dt.20.01.1993 rezulton se në zërat 

e sipërfaqeve të regjistruara figuron se sipërfaqet faktike të regjistruara tokë arë dhe 

truall 300m2 (në të cilin 90m2 ndërtesë) në total janë 8,294m2 dhe jo 4,300m2 tokë arë të 

përfituara me aktin e marrjes së tokës në pronësi, (me një diferencë prej 3,994 m2). 

 Në kartelat e 11 pasurive përveç sipërfaqeve të regjistruara sipas AMTP Nr.3862, rezulton 

se më pas sipas matjeve fushore Ln.Nëntor 2001 janë regjistruar sipërfaqe më shumë se 

sipërfaqet e përcaktuara në këtë AMTP. Këto pasuri janë regjistruar në  emër të shtetasit 

I.Mersinllari më statusin F-familjare. 

 

1.4. Nga Noteri Publik me inicialet A.Sh. nëpërmjet komunikimit me E-mailim e datës 

18.06.2021 konfirmohet veprimi juridik i çeljes së dëshmisë trashëgimie ligjore nëpërmjet 

aktit nr.***, Rep., nr.*** Kol., datë 1 Tetor 2013 për trashëgimlënësin I.Mersinllari (ndruar 

jetë datë 24.06.2013)6.  

1.5. Nga Bashkia Maliq, Drejtoria Bujqësore, nëpërmjet komunikimit me E-mailin e datës 

25.08.2021 konfirmohet se: “Bazuar në të dhënat që disponojmë shtetasi I.Mersinllari ish 

banor i fshatit Senisht, Njësia Administrative Gorë, ka përfituar me ligjin nr.7501 

dt.19.07.1991 "Për tokën", 4,400m2 tokë bujqësore.  

1.6. Nga Njësia Administrative Gorë, nëpërmjet komunikimi me E-mailin e datës 06.10.2021, 

konfirmohet se shtetasi I.Mersinllari si ish-banor i fshatit Senisht të Njësisë Administrative 

Gorë, Bashkia Maliq, bazuar në regjistrin nr.6 të ndarjes së tokës bujqësore sipas Ligjit 

nr.7501, datë 19.07.1991 “Për tokën” ka përfituar tokë bujqësore familjarisht 4,400m2 

(Kategoria e 7-të)7. Në përbërjen familjare të datës 01.08.1991 janë, zonja F. Mersinllari 

(nëna e shtetasit I. Mersinllari), shtetasi I.Mersinllari dhe shtetasja A. Mersinllari (motra e 

shtetasit I.Mersinllari)8. 

                                                 
6 B/lidhur akti i çeljes së dëshmisë trashëgimisë ligjore; kopje të çertifikatave familjare dhe personale dhe kërkesa për çelje të trashëgimisë. 

7 Vërtetimi nr.prot 277, datë 06.10.2021 lëshuar nga Njësia Administrative Gorë, Bashkia Maliq. 
8 Certifikata familjare e përbërjes familjare të datës 01.08.1991 për shtetasin I. Mersinllari, bazuar në regjistrin themeltar të vitit 1974, Senisht 4/57. 
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 Nga aktet sa më sipër rezulton se në kohën e përfitimit të tokës në pronësi sipas Ligjit 

nr.7501/1991 “Për tokën” në përbërjen familjare me shtetasin I. Mersinllari, kanë qenë 

në atë kohë (datë 01.08.1991) nëna e tij F….dhe motra e tij A….. 

 Nga përgjigja e Drejtorisë Bujqësore, Bashkia Maliq, Njësia Administrative Gorë, 

konfirmohet se shtetasi ka përfituar 4,400m2 dhe jo 4,300m2 (sipas AMTP aktit 3862, 

datë 20.1.1993). 

 

1.7. Subjekti i vlerësimit është pyetur nga relatori nëpërmjet E-mailit të datës 15.06.2021 në 

lidhje statusin aktual të regjistrimit të kësaj pasurie.  

1.8. Në përgjigje të këtij kërkimi, subjekti i vlerësimit me shkresën e datës 21.06.2021 shprehet 

ndër të tjera se akti i çeljes së trashëgimisë ligjore për shtetasin I. Mersinllari (babain e saj) nuk 

është paraqitur asnjëherë në ASHK Korçë. Sipas subjektit akti i marrjes së tokës në pronësi 

(AMTP nr.3862, datë 20.1.1993) në emër të të ndjerit I.Mersinllari është bërë i njohur nga ana 

saj vetëm në kohën e plotësimit të deklarimit të pasurisë si subjekt i Ligjit nr.12/2018 dhe është 

i vetmi dokumentacion ligjor që ato disponojnë, por është deklaruar për arsye korrektese dhe 

transparence, si dhe për faktin nëse në një të ardhme do të ndërmerren veprime nga ana tyre që 

kjo pasuri t’ì nënshtrohet trashëgimisë ligjore. Subjekti shprehet se me marrjen e E-mailit të 

relatorit (datë 15.06.2021) është bërë kërkesë pranë ASHK Korçë për një vërtetim pozitiv/negativ 

për regjistrimin e kësaj pasurie, dhe me përgjigjen nr.12116 prot, datë 18.06.2021 (drejtuar 

subjektit) nga kjo zyrë është konfirmuar që në emër të shtetasit I.Mersinllari janë të regjistruara 

11 zëra pasurie (të pasqyruara në vërtetim). Sipas subjektit kjo pasuri edhe pse figuron e 

regjistruar në emër të babait të saj mund të jetë edhe në bashkëpronësi të familjarëve të tjerë nga 

ana e babait, të cilët kanë qenë pjesë e trungut familjar në vitin 1991 por deklaron se nuk ka dijeni 

për përbërjen familjare në atë periudhë as ajo dhe as personi i lidhur me të (nëna). Marrja e kësaj 

përgjigje nga ASHK Korçë, sipas subjektit, shënon dhe marrjen dijeni nga ana e saj për faktin e 

të gjitha pasurive të regjistruara në emër të babait të saj9. 

1.9. Pas njohjes me relacionin subjekti i vlerësimit, në prapësimet e datës 22.10.2021, në lidhje 

me mospërputhjen e sipërfaqeve të kofirmuara nga ASHK Korçë shprehet se është përpjekur për 

të marrë nga institucionet përkatëse një informacion në lidhje me këtë mospasqyrim të njëjtë por 

pa një rezultat konkret. Në gjykimin e saj, kjo diferencë konsiston më shumë në një gabim 

material dhe përgjegjësi e punonjësve të institucioneve përkatëse për parregullsinë e përcaktimit 

të sipërfaqeve të ndryshme për këtë pronësi kur referimi është në aktin e marrjes së tokës në 

pronësi.  

 Trupa e Vlerësimit në lidhje me këtë pasuri gjatë hetimit ka vërejtur se: 

Akti e marrjes së tokës nr.3862, datë 20.1.1993 në pronësi të shtetasit I.Mersinllari konfirmohet 

nga ASHK Korçë, Bashkia Maliq (Drejtoria Bujqësore) dhe Njësia Administrative Gorë. 

                                                 
9 B/ngjitur shpjegimeve ka subjekti ka dorrëzuar: 

 Aktin e marrjes së tokës në pronësi nr.Regjistrimi të aktit 3862, datë 20.1.1993. 

 Dëshminë e trashëgimisë ligjore nr.1094 Rep., nr.579 Kol., datë 1 Tetor 2013 për lëshimin e dëshmisë së trashëgimisë ligjore për 

trashëgimlënësin I. Mersinllari (ndruar jetë datë 24.06.2013). 

 Vërtetimin pozitiv i ASHK Korçë nr.12116 Ap. Nr.18.06.2021 për regjistrimin e pasurive në emër të shtetasit I.Mersinllari.   
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Gjatë hetimit, Komisioni u njoh me një situacion të ri (përgjigjet sa më sipër e ASHK) nga ku 

rezulton se shtetasi I.Mersinllari  figuron bashkëpronar në 11 pasuri, ku si referencë kanë AMTP 

nr.3862 datë 20.01.1993 dalë në emër të shtetasit I.Mersinllari, por që në fakt janë regjistruar 

pasuri me sipërfaqe më shumë se sipërfaqet e përfituara me këtë AMTP. 

Për të sqaruar këtë situatë Komisioni kërkoi informacion të vazhdueshëm pranë ASHK Korçë 

për përcjelljen e gjithë dokumentacionit që ka shërbyer për rregjistrimin e të gjithë pasurive në 

emër të shtetasit I.Mersinllari dhe për bashkëpronarët e tjerë të përfshirë në këto pasuri por përveç 

kartelave të rregjistrimit dhe kopjes së AMTP nr.3862 datë 20.01.1993 të dala në emër të shtetasit 

I.Mersinllari dhe një kopje të një deklarate dore të nënës së tij të vitit 1995 (përmbajtja e të cilës 

është cituar më sipër) nuk na është përcjellë asnjë dokumentacion apo shpjegim tjetër në lidhje 

me regjistrimin e këtyre pasurive. 

Nga informacioni që Komisioni mori pranë Bashkisë Maliq (Drejtorisë Bujqësore) dhe Njësisë 

Administrative Gorë, rezultoi se shtetasi I.Mersinllari ka përfituar sipas Ligjit nr.7501/1991 “Për 

tokën” tokë bujqësore familjarisht 4.400m2 (kategoria e 7-të) bazuar në regjistrin nr.6, dhe jo 

4,300m2 (sipas AMTP nr.akti 3862, datë 20.1.1993). 

Nga aktet e përcjella nga Njësia Administrative Gorë, rezulton se në kohën e përfitimit të tokës 

në pronësi sipas Ligjit nr.7501/1991 “Për tokën” në përbërjen familjare të datës 01.08.1991 kanë 

qenë shtetasja F.Mersinllari (nëna e shtetasit I. Mersinllari), shtetasi I.Mersinllari dhe zonja 

A.Mersinllari (motra e shtetasit I.Mersinllari) (cituar me sipër). 

Duke krahasuar pasurinë e deklaruar nga subjekti i vlerësimit dhe personat e lidhur me të, të 

përfituar me aktin e marrjes së Tokës në pronësi sipas Ligjit nr.7501 “Për tokën”, me pasuritë e 

regjistruara në ASHK në emër të shtetasit I.Mersinllari, dhe me përgjigjet e Drejtorisë Bujqësore 

(Bashkia Maliq) dhe Njësisë Administrative Gorë, 

Komisioni konstaton se: 

 ka mospërputhje të sipërfaqeve të përfituara nga Ligji nr.7501/1991 “Për tokën”, me ato  

të regjistruara në fakt në emër të shtetasit I.Mersinllari :  

 konkretisht: janë regjistruar gjithsej 8,294m2 në ASHK dhe jo 4,300m2 sipërfaqe totale të 

përfituara me aktin e marrjes së tokës në pronësi, pra me një diferencë prej 3,994 m2 më 

shumë se sipërfaqet e përfituara me AMTP nr.aktit 3862, datë 20.01.199310 një diferencë 

ndaj së cilës nga përgjigja e ASHK Korçë nuk u evidentua bashkëpronësia me të tjerë.  

 Nga përgjigja e Bashkisë Maliq (Drejtorisë Bujqësore) rezulton se shtetasi I.Mersinllari 

tokën bujqësore sipas Ligjit nr.7501/1991 “Për tokën” e ka fituar familjarisht. 

 Nga përgjigja e Njësisë Administrative Gorë rezulton se në kohën e përfitimit të tokës sipas 

AMTP nr.akti 3862, në përbërjen familjare më shtetasin I.Mersinllari kanë qenë edhe 

shtetaset F. Mersinllari (nëna e shtetasit I. Mersinllari) dhe shtetasja A. Mersinllari (motra 

e shtetasit I. Mersinllari) por që asnjëra prej tyre nuk përmendet si b/pronare në këto pasuri.  

 Për pasuritë e konfirmuara nga ASHK Korçë deri në datën 18.10.2021 (të verifikimit nga 

Komisioni) rezulton se nuk ka ndarje të pasurisë trashëgimore. Të gjitha këto pasuri janë 

regjistruar vetëm në emër të të ndjerit I.Mersinllari me statusin F-familjare..  

 Subjekti dhe personat e lidhur me të nuk disponojnë titull pronësie mbi pjesët takuese të 

deklaruara.  

                                                 
10 AMTP nr.akti 3862, datë 20.01.1993 (konfirmohet edhe nga ASHK Korcë). 
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 Pasuria e deklaruar nga subjekti dhe personat e lidhur me të (nëna dhe vëllai) (sipas AMTP 

nr.3862), vjen nga trashëgimlënësi I.Mersinllari (babai i subjektit i cili ka ndruar jetë në 

datën 24.06.2013) dhe duke qenë se është pasuri e fituar nga Ligji nr.7501 “Për tokën 

bujqësore” kjo pasuri nuk ka vlerë të përcaktuar. 

 Subjekti në lidhje me këtë mospërputhje, bazuar edhe nga pohimet e tij, deklaron se ka 

marrë dijeni vetëm gjatë hetimit të thelluar që ka kryer Komisioni për këtë pasuri.   

 

 

C. PASURI TË LUAJTSHME 

Subjekti i vlerësimit nuk ka deklaruar se ka në pronësi në emër të saj pasuri të luajtshme deri në 

datën 07.07.2020. 

 Edhe gjatë hetimit nga përgjigje e DPSHTRR-së nuk rezulton të ketë të regjistruar 

ndonjë pasuri të luajtshme në emër të subjektit të vlerësimit. 

 

D. DEKLARIMI I TË ARDHURAVE 

Subjekti ka deklaruar: 

3.1. Të ardhura nga punësimi: 

 Të ardhura nga pagat neto (periudha 08.06.2020 -07.07.2020), si punonjëse e SHÇBA-

së në Ministrinë e Brendshme, në vlerën totale shumën = 140,607 lekë. 

 Të ardhura nga paga neto (periudha 13.03.2019 - 08.06.2020) si punonjëse e 

Inspektoriatit Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve Ujërave dhe Turizmit Dega Rajonale Tiranë, 

në shumën 614.735 lekë. 

3.2. Të ardhura nga kthimi i tarifës shkollore nga Fakulteti Fakulteti i Drejtësisë datë 31.10.2019: 

 Shuma 37,500 lekë. 

3.3. Të ardhura të tjera: 

 nga Shoqata “Qatar Charity” pension studenti (periudha 31.12.2015-17.09.2019), në 

shumën 285.630 lekë. 

 nga Fonfacioni “Alsar” bursë ekselence (periudha 2014-2019) marrë me çek bankar në 

shumën 125.000 Lekë11.  

 nga Shoqata Kulturore “Gruaja” bursë për studentët (periudha 2014-2018) marrë në 

ambientet e shoqatës, në shumën 1,475  Euro12. 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni: 

Për të vërtetuar deklarimin sa më sipër të subjektit të vlerësimit, Komisioni kërkoi informacion në 

institucione shtetërore, bankare, dhe ato private të cilat konfirmojnë si më poshtë: 

 Ministria e Turizmit, Agjensia Kombëtare e Mjedisit, Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve 

Mbështetëse, më shkresën nr.133/215 prot., datë 13.08.2021 konfirmon se subjekti ka përfituar 

për përiudhën 14.03.2019 – 08.06.2020 të ardhurat nga pagat neto në shumën totale 621,331 

lekë. 

                                                 
11 Fotokopje e Vërtetimit nr.191 prot., datë 15.06.2020 të Fondacionit Alsar Tiranë, nëpërmjet të cilit vërtetohet se studentja Kleada Mersinallari gjatë periudhës së 

studimit të saj (2014-2019) ka përfituar nga programi i bursave ekselencës, vlerën totale prej 125,000 (njëqind e njëzet e pesë mijë) lekë.  

12 Fotokopje e Shkresës datë 16.06.2020 e Shoqatës Kulturore “Gruaja” në të cilën konfirmohet se Kleada Mersinllarit është trajtuar me ndihmë ekonomike-bursë për 

studentët për vitet 2014-2018. Për vitin akademik 2014-2015 në shumën 300 Euro; 2015-2016 në shumën 350 Euro; 2016-2017 në shumën 450 Euro dhe 2017-

2018 në shumën 375 Euro; Gjithsej për vitet 2014-2018 në shumën = 1,475 Euro.  
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 ISSH, me shkresën nr.133/55 Prot., datë 06.01.2021 konfirmohet se subjekti i vlerësimit Kleada 

Mersinllari: 

o për periudhën Korrik 2017 – Shtator 2017 ka përfituar të ardhura nga punësimi pranë Eurosig Sh.a., 

në shumën 53,280 lekë. 

o për periudhën Nëntor 2017 – Dhjetor 2017 ka përfituar të ardhura nga punësimi pranë Nacional sh.a. 

në shumën 23,892 lekë. 

o për periudhën Mars 2019 – Maj 2020 ka përfituar të ardhura nga punësimi pranë Inspekt.Shtetëror i 

Mjedisit dhe Pyjeve Tiranë. 

o për periudhën Qershor 2020 – e vazhdim ka përfituar të ardhura nga punësimi pranë SHÇBA-së. 

 

Nisur nga konfirmimi sa më sipër i ISSH-së, duke qenë se subjekti i vlerësimit nuk kishte deklaruar 

të ardhura të përfituara nga punësimi për periudhën Korrik 2017 – Shtator 2017 nga Eurosig Sh.a., 

dhe për periudhën Nëntor 2017 – Dhjetor 2017 nga Nacional sh.a. (duke derdhur kontribute 

shoqërore gjithësej për 5 muaj)13, u pyet nga relatori në lidhje me këtë fakt mosdeklarimi.  

Në lidhje me këtë fakt14, subjekti vlerësimit shprehet ndër të tjera se ky mospasqyrim në deklarim 

ka ardhur si rezultat i një pakujdesie nga ana saj në kohën e pasqyrimit të dokumentacionit përkatës. 

Duke qenë se këto pagesa nga ana e punëdhënësve janë bërë në cash, ajo shprehet se ka ndikuar që 

në paraqitjen e informacionit të mos i kujtohen ato. Sipas shpjegimeve të subjektit shuma e përfituar 

nga ky punësim është përdorur për nevoja vetjake dhe ky është një tjetër element që ka ndikuar në 

mospasqyrimin e tyre.  

 

 Konfimohen të ardhurat e përfituara nga punësimi në Inspektoriatin Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve 

Ujërave dhe Turizmit, të ardhurat e përfituara nga punësimi në SHÇBA dhe kthimi i tarifës së 

shkollimit, nga Credins bank me shkresën nr.133/88 prot., datë 11.02.2021.  

 Konfirmohen të ardhurat e përfituara nga Shoqata “Qatar Charity” shumën 285,630 lekë, nga 

Intesa SanPaolo Bank me shkresën nr.133/81 Prot datë 20.01.2021.  

 Konfirmohen të ardhurat e përfituara nga Fondacioni “ALSAR” Tiranë me shkresën nr.133/135 

prot., datë 30.06.2021 për shumën totale në vite 125,000 lekë. 

 Konfirmohen të ardhurat e përfituara nga shoqata Kulturore “Gruaja” Tiranë, nëpërmjet e-mailit 

të datës 17.06.2021 për shumën totale në vite 1,475 Euro. 

 Konkluzion: Komisioni konstaton se deklarimet e subjektit për të ardhurat e deklaruara 

sa më sipër vërtetohen nga përgjigjet e ardhura nga institucionet përkatëse. Këto të 

ardhura janë pasqyruar tabelën e analizës financiare.  

  

E. SHPENZIME DHE DETYRIME: 

 Subjekti nuk ka deklaruar detyrime.  

 Edhe nga hetimi nuk konfirmohet ndonjë detyrim financiar në emër të subjekti i vlerësimit apo 

personave të lidhur me të. 

                                                 
13Nisur nga natyra e punës dhe koha kur është kryer (për periudhën Korrik 2017 – Shtator 2017 dhe Nëntor 2017 - Dhjetor 2017), kjo periudhë punësimi nuk do të përfshihet në përllogaritjen nga Komisioni si vjetërsi në profesion të 

ngjashëm, në kuptim të Nenit 7713 , 7813, të Ligjit nr.70/2014, Nenit 59 të Rregullores së Shërbimit të Brendshëm dhe Ankesave në SHÇBA dhe kritereve për konkurim në strukturat e SHÇBA-së të përcaktuara në urdhërin nr.29,.dt.10.03.2020, 

pasi që punonjësi (në analogji me funksionin/pozicionin) të pranohet në Shërbim sipas zbatimit të këtyre dispozitave ligjore, duhet të plotësojë dy kushte: të ketë përfunduar Master Shkencor sipas nenit 77 pika 2 dhe të ketë përvojë pune 

jo më pak se dy vite në shërbimet që specifikon neni 78 pika 2 e Ligjit nr.70/2014 
14Në lidhje me punësimin në Eurosig Sh.a  (Korrik 2017 – Shtator 2017) kam punuar si asistente/agjente zyre ku jam marrë me prerjen e biletave dhe siguracioneve 

(pagesa më është bërë nga punëdhënësi cash). Në lidhje me punësimin pranë Nacional Sh.a (Nëntor 2017 – Dhjetor 2017) kam punuar si punonjëse promocioni me ditë 

të caktuara në terren në shitjen e biletave (pagesa është bërë çdo ditë cash, për ditët që kam punuar në terren).” 
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4.1. Shpenzime të deklaruara së bashku me personat e lidhur: 

 Shpenzime për ujin për periudhën Qershor 2019 - Qershor 2020 Nr.Kontratës *** në shumën 

14.595 Lekë.15 

 Shpenzime për drita për periudhën Qershor 2019-Qershor 2020) Qendra Tr-3, Nr. Kontratës *** 

në shumën 43.646 Lekë16. 

 Shpenzime për celular nr.Cel.06978xxxxx për periudhën Qershor 2019 - Qershor 2020) në shumën 

12.000 Lekë. 

 Shpenzime për celular personi lidhur (vëllai) nr.Cel.06934xxxxx (i regjistruar në emrin tim në 

përdorim nga vëllai) periudha Qershor 2019 - Qershor 2020 në shumën 3.750 Lekë. 

 Shpenzime për celular personi i lidhur (nëna) nr.Cel 06939xxxxx (i regjistruar në emrin e subjektit) 

periudha Qershor 2019 - Qershor 2020 në shumën 14.400 Lekë.  

 Shpenzime për shërbim interneti periudha Qershor 2019 - Qershor 2020 në shumën 12.000 Lekë. 

 

 4.2. Shpenzime për udhëtimet për periudhën 3- vjeçare (2017-2020) 

 Sarandë-Korfuz (Pika kufitare Porti i Sarandës) datë 06.04.2018-10.04.2018 akomodimi 

(ushqim+fjetje) të mbuluar nga familja pritëse (V** D*** marrëdhënie miqësore) me 

adresë: ***** 6 Korfuz (shpenzim për udhëtim në vlerën 22 Euro). 

 Tiranë-Mal i zi pika kufitare e Murriqanit datë 23.09.2018 (Shën Stefan- Kotorr-Dubrovnik) 

udhëtim me guidë, agjensia Zenith travel, 1 ditor (shpenzim në vlerën 25 Euro) 

 

Hetimi i Komisionit në lidhje me udhëtimet e deklaruara: 

4.3. Komisioni mori informacion nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, e cila me 

shkresën nr.*** prot., datë 07.01.2021 nëpërmjet verifikimeve në TIMS konfirmon të gjitha hyrjet-

daljet nga territori i Republikës së Shqipërisë për periudhën 2015-2018 për subjektin e vlerësimit.  

Më tej Komisioni komunikoi me DPSHTRR-në për verifikimin e targave të konfirmuara nga sitemi 

TIMS dhe nga verifikimi i tyre rezultoi se në shumicën e rasteve subjekti i vlerësimit ka lëvizur me 

mjete transporti urban (autobus, fugon). Në një rast në vitin 2016 (datë 17.09.2016) subjekti i 

vlerësimit ka lëvizur me autoveturën me targa *** në pronësi të shtetasit me inicialet V.N. Nga 

verifikimi në Drejtorinë e Përgjithshme e Burgjeve, nëpërmjet e-mailit të datës 14.07.2021, 

konfirmohet se shtetasi me inicialet V.N. (pronar i automjetit me targa ***) rezulton i padënuar. 

 

a. Shpenzime shkollimi subjeti i vlerësimit Kleada Mersinllari për periudhën 2014 - 2019: 

 Shpenzime shkollimi nga periudha 2014-2017 Barchelor, dhe 2017-2019 master në 

Fakultetin e Drejtësisë Universiteti i Tiranës, në shumën 75.000 Lekë. Shuma totale e 

shkollimit 127.000 lekë17. 

 Shpenzim shkollimi për avokatin pranë Dhomës së Avokatisë së Shqipërisë nga data 

17.10.2019 - vazhdim, paguar vetëm kësti i parë në shumën 52.000 (pesëdhjetë e dy 

mijë) Lekë.18      

b. Shpenzime shkollimi personi i lidhur E. Mersinllari për periudhën 2016-2019: 

                                                 
15 Subjekti ka B/lidhur:Fotokopje të librezës së UKT sh.a. Zona K-1, nr.****, lëshuar në emër të B…. (pagesat për vitin 2019 – 2020).. 

16 Subjekti ka B/lidhur:Fotokopje të librezës së OSHEE nr. kontratës në emër të F. Mersinllari (abonent familjar) b/lidhur pagesat për vitin 2019 – 2020. 

 
17 Subjekti ka b/lidhur:Vërtetim i Credins bank datë 07.06.2019 për pagesën e shumën 75,000 lekë për llogari të Fakultetit të Drejtësisë (master). 
18 Subjekti ka b/lidhur:Union bank depozitim në llogari të Dhomës së Avokatisë Tiranë në datën 17.10.2019 në shumën 52,000 lekë (2019 – 2020). 
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 Shpenzim shkollimi për personin e lidhur (villain) nga periudha 2016 - 2019 Barcelor 

dhe 2019-vazhdim Master, Universiteti Europian i Tiranës në Shumën 2,725 (dymijë e 

shtatëqind e njëzet e pesë) Euro, nga të cilat 500 Euro janë dhuratë nga daja. Shuma 

totale e shkollimit të vëllait 2,725 Euro. 

 Në mënyrë të përmbledhur shuma shpenzimeve nga subjekti dhe personat e lidhur 

deklaruar sa më sipër për periudhën 2017 – 2020 është në vlerën 227,391 lekë dhe 

2,772 Euro. 

 

 Konkluzion: Nga analiza e të ardhurave dhe shpenzimeve, rezulton se subjekti dhe 

personat e lidhur me të kanë patur mundësi financiare për përballin e këtyre 

shpenzimeve arsimore. 

 

DEKLARIMI I PASURISË i personit të lidhur F. Mersinllari (nëna subjektit të vlerësimit). 

Personi i lidhur F. Mersinllari, në deklaratën e pasurisë Vetting, në zbatim të Ligjit të Vlerësimit 

nr.12/2018 (i ndryshuar) ka deklaruar; 

1. Pasuri e paluajtshme:  

Apartament në rrugën “D***, H.***, Ap.**, *** Kamëz”, me sip.50.80m2. Zonë Kadastrale 

***, Nr.pasurie ***, Volumi *** Faqe ***. Pronësia e kësaj pronësie ka ardhur si rezultat i 

Kontratës së Shitblerjes së pasurisë së paluajtshme (Apartament) me Nr.***Rep, Nr.*** 

Kol.paraprirë nga kontrata e porosisë së datës 24.12.2013 me Nr.*** Rep., nr.*** Kol. Vlera: 

23.500 (njëzet e tre mijë e pesëqind) Euro. 

Burimi i krijimit: kursime familjare të bashkëshortit të ndjerë dhe të miat, të ardhura nga puna 

në vite, dhe vetpunësimi në bujqësi, (puna e dytë e bashkëshortit muzikant në orkestër) si dhe 

ndihma e ardhur nga familjarët dhe të afërmit pas vdekjes së bashkëshortit. 

 Bashkëngjitur deklaratës Vetting dokumentacioni si më poshtë: 

 Kontratë porosie nr.*** Rep., nr.*** Kol., datë 24.12.2013 me palë porositëse 

F.Mersinllari dhe palë sipërmarrëse Shoqëria “Besa Universal” shpk për porositjen e një 

apartamenti në Paskuqan, 1047 Kamëz, në vlerën 23,500 (njëzet e tremijë e pesëqind) 

Euro, shumë e cila sipas kësaj kontrate rezulton se është likujduar jashtë zyrës noteriale. 

 Kontratë shitblerje nr.*** Rep., nr.*** Kol., datë 20.10.2015 me palë shitëse Shoqëria 

“B***” shpk dhe palë blerëse F.Mersinllari për blerjen e apartamentit me sipërfaqe 

50,80m2 në vlerën 23,500 (njëzet e tremijë e pesëqind) Euro. Çmimi është shlyer tërësisht 

nga blerësja në favor të shitësit jashtë zyrës noteriale, me këste sipas kontratës së porosisë 

me nr.*** Rep., nr.*** Kol., datë 24.12.2013. B/ngjitur çertifikata dhe kartela e pronësisë 

së apartamentit me sip.50,8m2 regjistruar fillimisht në pronësi të Shoqëria “Besa 

Universal” shpk në datën 30.08.2014. 

 Çertifikata dhe kartela e pronësisë së apartamentit me sip.50,8m2 regjistruar në pronësi 

të F.Mersinllari datë 28.10.2015 në vlerën 23,500 (njëzet e tremijë e pesëqind) Euro. 

 Fotokopje të librezës së OSHEE nr.*** kontratës në emër të F.Mersinllari (abonent 

familjar). 
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 Fotokopje të librezës së UKT sh.a. nr.*** kontratë shërbimi lëshuar në emër të shoqërisë 

“B***” që ka shitur këtë apartament. 

Hetimi i kryer nga Komisioni lidhur me këtë pasuri.  

Trupa kërkoi informacion pranë ASHK, UKT, OSHEE, Regjistrit Noterial, DRT, si dhe ju drejtua 

vet subjektit për paraqitje dokumentacioni ligjor dhe për të dhënë shpjegime në lidhje me këtë aset. 

ASHK, Drejtoria e Përgjithshme në përgjigje të kërkesës sonë të datës 23.07.2021 konfimon se në 

emër të shtetases F.Mersinllari figuron e regjistruar pasuria nr. ***, Zonë Kadastrale ***, vol ***, 

fq.***, e llojit apartament, në ***Kamëz- Vorë. 

OSHE me shkresën nr.136/90 prot., datë 21.01.2021 konfirmon se me gjeneralitetet F.Mersinllari 

identifikohet nji abonent me kontratë furnizimi Nr.TR*** në instancën Tiranë. (nga data 

19.11.2015).  

UKT me shkresën nr.133/90 prot, datë 01.02.2021 dhe shkresën nr.133/165 konfirmon se nga 

kontrolli i të dhënave në sistemin e Menaxhimit të Informacionit të UKT dhe në arkivën e UKT, për 

shtetasit Kleada Mersinllari, F.Mersinllari dhe E.Mersinllari nuk rezulton asnjë e dhënë për kontrata 

shërbimi ujësjellës – kanalizime të regjistruara në emër të tyre. 

Nga subjekti i vlerësimit është dorëzuar fotokopje të librezës së UKT sh.a. nr.***, lëshuar në emër 

të B****, Rruga ***, Pallati ** kt.***ap.*** B/Lidhur pagesat e shlyera për vitin 2019 – 2020. 

 Nga aket sa më sipër rezulton se libreza e shërbimit me UKT rezulton në emrin e palë 

shitëse të apartamentit, të shoqërisë “B***”.  

 Edhe pse personi i lidhur F.Mersinllari është bërë pronar i këtij apartamenti që në Tetor 

2015, kontrata e shërbimit me UKT vazhdon të jetë akoma në emër të shoqërisë së 

ndërtimit “B***” të cilës i ka blerë asetin e mësipërm. 

 

Noteri publik M.J. nëpërmjet e-mailit të datës 18.06.2021 konfirmon veprimin juridik të kontratave 

të lidhura nga personi i lidhur F.Mersinllari me shoqërinë “Besa Universal”. bashkëlidhur dërgon: 

Kontratën e porosisë nr.*** Rep., nr.*** Kol., datë 24.12.2013 dhe Kontratën e shitblerjes nr.*** 

Rep., nr.*** Kol., datë 20.10.2015.  

 Konluzion: Konfirmohet ekzistenca e këtij aseti nga përgjigje e ASHK dhe OSHEE.  

 Komisioni u ndal në detyrimin e subjektit të vlerësimit Kleada Mersinllari në lidhje me 

deklarimin e këtij apartamenti.  

Në faqen 4 të Deklaratës Vetting, subjekti i vlerësimit ka deklaruar si adresë banimi, adresën e 

apartamentit sa më sipër. 

Në zbatim të nenit 32, sipas shtojcës 1 të deklaratës së pasurisë Veting 2018, faqe 5: “Deklarimi i 

pasurive dhe burimi i krijimit” objekti i deklarimit janë të gjitha pasuritë e akumuluara ndër vite deri 

në ditën e dorëzimit të deklaratës së pasurisë sipas nenit 3219 të ligjit të Vlerësimit, burimet e krijimit 

të tyre dhe të drejtat reale mbi to… (të cilat ndodhen në pronësi, në posedim ose në përdorim nga 

subjekti i vlerësimit apo në bashkëpronësi të tij me bashkëshortin/en, bashkëjetuesin/en, fëmijët në 

moshë madhore dhe/ose persona të tjerë të lidhur.  

 Detyrimi për deklarim bazuar në referencën e lartcituar ligjore, nuk është vetëm i personit të 

lidhur (nënës) e cila e ka të regjistruar këtë apartament në emrin e saj si pronare e sendit por 

                                                 
19 Neni 32 (ligjit 12/2018) Fillimi i procedurës për deklarimin e pasurisë. 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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edhe i subjektit të vlerësimit si përdorues sendi dhe që ka jetuar dhe jeton aktualisht së bashku 

me personat e lidhur nga data e krijimit të kësaj pasurie referuar të dhënave të gjendjes civile 

dhe çertifikatës familjare.   

 Në përfundim Komisioni në lidhje me këtë situatë arrin në konkluzionin se ka pasaktësi në 

deklarim nga subjekti i vlerësimit i cili ka patur detyrimin për deklarimin e këtij apartamenti 

në zbatim të nenit 32 të ligjit 12/2018 i ndryshuar.  

 

Në lidhje me këtë konstatim të Komisionit, subjekti i vlerësimit pas dërgimit të relacionit, nëpërmjet 

prapësimeve të datës 22.10.2021 ka parashtruar në mënyrë të përmbledhur se ky apartamet është 

deklaruar si adresë banimi nga ajo, dhe si adresë për deklarimin e kontratave të OSHE dhe UKT te 

rubrika e shpenzimeve, si dhe nisur nga fakti që për blerjen e kësaj pasurie ajo nuk ka kontribuar 

me ndonjë vlerë monetare ka bërë që ajo të gjykoj që vetëm deklarimi nga ana e nënës saj (në 

rubrikën e pasurive) është në përputhje me nenin 32 dhe 33 të ligjit 12/2018 (i ndryshuar) 

 

Komisioni thekson se dispozita ligjore e nenit 32, sipas shtojcës 1 të deklaratës së pasurisë Veting 

2018, faqe 5: “Deklarimi i pasurive dhe burimi i krijimit” e ka të shprehur qartë se objekti i 

deklarimit janë të gjitha pasuritë e akumuluara ndër vite deri në ditën e dorëzimit të deklaratës së 

pasurisë sipas nenit 3220 të ligjit të Vlerësimit, burimet e krijimit të tyre dhe të drejtat reale mbi to… 

(të cilat ndodhen në pronësi, në posedim ose në përdorim nga subjekti i vlerësimit apo në 

bashkëpronësi të tij me bashkëshortin/en, bashkëjetuesin/en, fëmijët në moshë madhore dhe/ose 

persona të tjerë të lidhur).  

 

Sipas kësaj dispozite, detyrimi për deklarim nuk është vetëm i personit të lidhur (nënës) pavarësisht 

se ka të regjistruar këtë apartament në emrin e saj si pronare e sendit por edhe i subjektit të vlerësimit 

si përdorues sendi në të cilin ka jetuar dhe jeton aktualisht së bashku me personat e lidhur nga data 

e krijimit të kësaj pasurie. Për komisionin krijohet perceptimi se subjekti nuk ka arritur 

kuptueshmërinë e duhur të kësaj dispozite ligjore.21   

 

Hetimi i Komisionit për burimin financiar të krijimit të asetit sa më sipër: 

Sipas kontratës së porosisë nr.*** Rep., nr.*** Kol., datë 24.12.2013, vlera prej 23,500 (njëzet e 

tremijë e pesëqind) Euro, e apartamentit është likujduar jashtë zyrës noteriale.  

 

Burim krijimi për këtë aset është deklaruar se kanë shërbyer kursimet familjare të babait (të ndjerë) 

dhe nënës të subjektit të vlerësimit, të ardhurat nga puna e tyre në vite dhe vetpunësimi në bujqësi, 

nga puna e dytë e babait të subjektit (muzikant në orkestër) si dhe ndihma e ardhur nga familjarët 

dhe të afërmit pas vdekjes së të ndjerit (babait të subjektit) në qershor 2013. 

 

Në zbatim të dispozitave ligjore (nenet 31, 32, 33) të ligjit 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,  subjektit të vlerësimit i është 

kërkuar të depozitojë pranë Komisionit dokumentacion justifikues mbi burimin e krijimit të këtij 

aseti deri në datën e pagimit të vlerës prej 23,500 (njëzet e tre mijë e pesëqind) Euro, (paguar me 

                                                 
20 Neni 32 (ligjit 12/2018) Fillimi i procedurës për deklarimin e pasurisë. 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.  
21  Nenit 32 i ligjit 12/2018. 
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lidhjen e kontratës së porosisë datë 24.12.2013).  Shpjegimet e subjektit në lidhje me burimin e 

krijimit të këtij aseti (në datën 26.08.2021) si më poshtë: 

“…Vlera prej 1.200.000 (një milion e dyqind mijë) lekë është krijuar nga kursime familjare: 

 Nga puna e babait tim të ndjerë si muzikant (me instrumentin e klarinetes), profesion, të cilin babai 

im e ka filluar qysh në moshën 14-vjeçare, duke siguruar të ardhura për mirëqënien e familjes dhe mundësi 

kursimi deri në moshën 48-vjeçare, kur dhe ka ndërruar jetë. Dokumentacionin justifikues lidhur me të 

ardhurat e fituara nga puna si muzikant, ne nuk e zotërojmë; pasi në dijeninë time, im atë nuk ka pasur 

njohuritë e duhura të akteve ligjore në Shqipëri gjatë periudhës, që ka ushtruar këtë profesion (1979-2013), 

për të ndërrmarë veprimet e duhura e korrekte të regjistrimit të këtij profesioni të lirë pranë organeve 

tatimore. …. sikur ky regjistrim të kishte ndodhur, duke marrë parasysh kohën e gjatë, që ka kaluar dhe 

faktin, që im atë nuk jeton më, do ishte e pamundur ruajtja e dokumentacionit nga ana jonë. 

 Të ardhura nga aktiviteti bujqësor: Babai im dhe nëna ime kanë qenë të vetëpunësuar në bujqësi e 

blegtori, ku me krahun e vet të punës dhe mjete e punës, që dispononin kanë ushtruar veprimtarinë e 

prodhimit të produkteve bujqësore e blegtorale, të cilat përveç përdorimit për konsum vetjak, pjesën më të 

madhe e kanë tregtuar duke siguruar të ardhura të mjaftueshme për të përballuar shpenzimet e jetesës dhe 

për të kursyer mjete monetare. Shitja e produkteve bujqësore e blegtorale bëhej me para në dorë, siç ka qenë 

edhe veprimtaria për ato periudha…edhe në këtë rast, sikur tregtia të ishte bërë më fatura, për shkak të kohës 

së gjatë që ka kaluar, si dhe faktit që babai im ka ndërruar jetë, do ishte e pamundur ruajtja e tyre. 

 Nga punë të tjera të nënës e babait ndër vite, të cilat i gjeni të pasqyruara në librezën e punës.”  

 Në lidhje me këtë deklarim subjekti ka b/lidhur: 

• Vërtetimin (për të vetëpunësuarit në bujqësi) lëshuar datë 26.06.2013 nga Zyra Rajonale e 

Sigurimeve Shoqërore Korçë, nëpërmjet të cilit vërtetohet se zoti I.Mersinllari  është banor 

i Komunës Gorë, fshatit Senisht, ka tokë në pronësi, përdorim që nga viti 1991, figuron i 

siguruar si i vetëpunësuar në bujqësi që nga viti 1993 në rregjistrin themeltar të të 

vetëpunësuarve në bujqësi. Kontributet e deklaruara sipas viteve (dhe mandate arkëtimeve) 

për periudhën nga viti 1993 deri në vitin 2010.  

• Vërtetimin (për vjetërsinë në punë për efekt pensioni) lëshuar nga Drejtoria Rajonale e 

Sigurimeve Shoqërore Korçë, datë 27.12.2013, nëpërmjet të cilit vërtetohet se znj.F. Xhaferi 

ka punuar në kooperativë nga viti 1979 deri në vitin 1991.  

• Vërtetimin (për të vetëpunësuarit në bujqësi). Nëpërmjet kësaj shkrese vërtetohet se znj. 

F.Mersinllari është banore e Komunës Gore, fshatit Senisht, figuron e siguruar si e 

vetëpunësuar në bujqësi që nga viti 1993 në regjistrin themeltar të vetëpunësuarve në bujqësi 

dhe ka derdhur kontributet sipas viteve (nga viti 1993 – 2009):  

• Fotokopjen e librezës së punës në emër të shtetases F.Mersinllari lëshuar nga qendra e punës 

“S ***” datë 03.02.2010, nga ku rezulton e punësuar për periudhën 03.02.2010 – 10 janar 

2014. 

• Fotokopjen e librezës së punës në emër të shtetasit I.Mersinllari , lëshura nga qendra e punës 

Sh.A.Miniera e Qymyr Gurit Gorrë datë 26.11.1996, nga ku rezulton i punësuar në këtë 

shoqëri në periudhat 9 qershor 1994 - 15 dhjetor 1994; 16 janar 1995 – 5 dhjetor 1995;  16 

janar 1995 – 30 gusht 1995; 11 shtator 1995 – 28 tetor 1997; 1 maj 1998 – 30 shtator 2000. 

Gjithashtu në librezë janë shënuar nga Drejtoria e Sigurimeve Shoqërore kontributet 

shoqërore nga 1 Tetor 1993 (bujk privat) – 31 dhjetor 2006. 
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Hetimi i Komisionit në lidhje me deklarimin sa më sipër: 

Nga Drejtoria Rajonale Tatimore Korçë, në përgjigjen e kërkesës sonë me e-mailin e datës 

25.08.2021 konfirmohet se: Shtetasja F. Mersinllari nuk figuron e regjistruar për ushtrim aktiviteti pranë 

DRT Korçë.  
Figuron e punësuar pranë subjektit SEJKO-AL për periudhën Dhjetor 2012 dhe deri më Janar 2014. 

Shtetasi I.Mersinllari  nuk figuron i regjistruar për ushtrim aktiviteti si i vetëpunësuar. 

 Për periudhën Dhjetor 2012 –Nëntor 2013 zonja F.Mersinllari ka përfituar në total 

shumën 257,000 lekë (nga pagat bruto). 

 

Nga ISSH Korçë, nëpërmjet e-mailit të datës 17.09.2021 dhe shkresës nr.133/226 prot, datë 

23.09.2021 konfirmohet punësimi i prindërve të subjektit të vlerësimit si më poshtë: 

Për shtetasin I.Mersinllari konfirmohet22 punësimi në Minierën Qymyrguri Gore23, për periudhën 

nga 09.06.1994 – 30.10.2000. 

 Për këtë periudhë ka përfituar nga punësimi të ardhurat nga paga mbi të cilën është 

derdhur kontributi në shumën 261,731 lekë. 

 

Gjithashtu konfirmohet se shtetasi I.Mersinllari  ka qenë banor i Komunës Gore, të fshatit Senisht, 

dhe ka përfituar tokë në pronësi, e ka patur në përdorim që nga viti 1991 si dhe figuron si e 

vetëpunësuar në bujqësi që nga viti 1993 dhe ka derdhur kontributet në vitet 1993 – 1995; 1997 – 

1998; 2001- 2010. 

 

Për shtetasen F.Mersinllari konfirmohet24  se shtetasja F.Mersinllari është banore e komunës 

Gore, fshati Senisht dhe se nga viti 1993 figuron si e vetëpunësuar në bujqësi dhe ka derdhur 

kontributet nga viti 1993 deri në vitin 200925.  

 

Komisioni kërkoi informacion pranë Bashkisë Maliq nëse shtetasit F.Mersinllari, dhe I.Mersinllari, 
figurojnë të regjistruar pranë Bashkisë Maliq si subjekte për vetëpunësimin në bujqësi apo ndonjë 

aktivitet tjetër dhe nëse po a kanë përfituar të ardhura nga ky aktivitet. 

 Bashkia Maliq, Drejtoria Bujqësore, nëpërmjet përgjigjes së saj me E-mailin e datës 

25.08.2021 dhe 07.10.2021 konfirmon: “Bazuar në të dhënat që disponojmë z.I.Mersinllari  ish 

banor i fshatit Senisht, Njësia Administrative Gorë, ka përfituar me ligjin 7501 dt.19.07.1991 

"Për tokën", 4.400m2 tokë bujqësore. Bazuar në mënyrën e përllogaritjes të të ardhurave nga 

toka bujqësore sipas kategorisë të bonitetit të tokës rezulton se: për kategorinë VI të tokës 

bujqësore, të ardhurat janë 6.000 lekë/dynymë, në total, 4.4 dynymë X 6.000 lekë/dynymë = 

26.400 lekë. Të ardhurat për një vit në 4.4 dynymë janë 26.400 lekë”.  

Nga komunikimi me Drejtorinë Bujqësore, të Bashkisë Maliq në lidhje me bazën ligjore mbi të cilën 

kjo drejtori është bazuar në përllogaritjen e vlerës sa më sipër, ato na orientuan se ishin bazuar në 

Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.787, datë 14.12.2005 “Për përcaktimin e kritereve, të 

procedurave dhe të masës së ndihmës ekonomike”. 

Edhe në Udhëzimin nr.20, datë 6.7.2015 “Për llogaritjen e të ardhurave individuale për efekt të 

përcatimit të masës së pensionit social” ligjvënësi ka udhëzuar se si duhet të përllogariten të ardhurat 

individuale mujore për efekt të përcaktimit të masës së pensionit social. Të dy këto akte ligjvënësi 

shqiptar i ka nxjerrë për të llogaritur masën e ndihmës ekonomike mujore ose të pjesshme për një 

anëtar të familjes bujqësore. 

                                                 
22 Punësimi në kooperativën Bujqësore Zvarisht, Senisht, nga viti 1978 deri në vitin 1992 dhe për disa vite konfirmon edhe ditët e punës të realizuara. 

 
1. 23 Punësuar në Minierën e Qymyr Gurit Gorë me të ardhurat si më poshtë.  
24 Punësimi në kooperativën bujqësore Gurshqipe, fshati Popçisht nga viti 1979 deri në vitin 1991.24 

 
25 Vërtetimi nr.2071 prot, datë 17.09.2021 i ISSH Dega Rajonale Korcë (Dega e kontributeve). 
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 Në analizë të sa më sipër, të dy këto akte ligjvënësi shqiptar i ka nxjerrë për të llogaritur 

masën e ndihmës ekonomike mujore ose të pjesshme për një anëtar të familjes bujqësore. 

 Vetëm nga këto akte dhe këto të dhëna Komisioni e ka të pamundur të llogarisë vlerën e të 

ardhurave të përfituara në vite nga viti 1993 deri në vitin 2010 për të dy prindërit e subjektit 

të vlerësimit të cilët kanë derdhur vetëm kontributet shoqërore si të vetëpunësuar në bujqësi 

(nga viti 1993-2010), (e-maili datë 17.09.2021 dhe shkresa e ISSH datë 23.09.2021).  

 

Për efekt të hetimit mbi të ardhurat familjare, Komisioni kërkoi informacion në të gjitha institucionet 

bankare për llogaritë bankare në emër të shtetasit I.Mersinllari.  

Nga hetimi rezulton se RFZ Bank me shkresën datë 10.8.2021 konfirmon se shtetasi I.Mersinllari 

ka qenë klient i kësaj banke me numër llogarie. Kjo llogari është hapur në vitin 2010 (depozitë në 

shumën 300,000 lekë me datë maturimi Prill 2011 dhe interesa në vlerën 17,100 lekë), si dhe 

(depozitë në muajin prill 2011 në shumën 300,000 lekë me datë maturimi muaji prill 2012) dhe 

interesa në vlerën 16,244 lekë. Balanca në fillim të vitit 2013 ka qenë në vlerën 200,022 lekë.  

Nga dokumenti bankar rezulton se shuma prej 200,035 lekë e mbetur në llogari të shtetasit 

I.Mersinllari është kredituar në emër të F. Merasinllari, Kleada Mersinllari dhe I.Mersinllari ditën e 

lëshimit të dëshmisë së trashëgimise ligjore në datën 01.10.201326.   

Gjithashtu ProCredit Bank, me shkresën datë 10.08.2021 konfirmon se shtetasi I.Mersinllari ka qenë 

klient i kësaj banke me llogari kursimi me datë hapje 8.8.2008 dhe datë mbyllje 10.11.2010 si dhe 

llogari rrjedhëse me datë hapje 8.8.2008 dhe datë mbyllje 10.4.2011. Nga printimi i llogarisë 

rezulton se në llogarinë rrjedhëse vlera e kredituar për periudhën 8.8.2008 – 25.6.2009 është në 

vlerën 46,700 lekë.  

I. Në lidhje me mundësinë e kursimit të prindërve të subjektit të vlerësimi të shumës prej 

1.200.000 (një milion e dyqind mijë) lekë, nga aktet sa më sipër rezulton se: 

 Nga përgjigje e Drejtorisë Bujqësore, Bashkia Maliq, lidhur me sipërfaqen e tokës bujqësore prej 

4,300m2 të përfituar nga Ligji nr.7501, “Për tokën”, konfirmohen të ardhurat 6,000 lekë/dynym, por nuk 

përcaktohet se për cilat vite është kjo vlerë e përllogaritur në këtë masë.  

 Nga ISSH konfirmohet se prindërit e subjektit nga viti 1993 figuron si e vetëpunësuar në bujqësi dhe 

kanë derdhur kontributet nga viti 1993 deri në vitin 2010.. 

 Konfirmohet punësimi i shtetasit I.Mersinllari në Minierën Qymyr-Gurit Gorë për periudhat 1994 – 

1996, 1998 – 2000 në shumën 261,731 lekë. 

 Konfirmohet përfitimi i të ardhurave nga punësimi i shtetases F.Mersinllari pranë subjektit S*** (për 

periudhën Dhjetor 2012 dhe deri më Janar 2014 në vlerën 257,000 lekë. 

 Konfirmohet nga veprimet bankare të tërheqjes së shumës 200,035 lekë datë 01.10.2013 nga subjekti dhe 

personat e lidhur. 

 Konfirmohet shuma e kredituar në vlerën 46,700 lekë nga dokumentacioni bankar. 

 Lidhur me të ardhurat e përfituara nga punësimi i dytë i të ndjerit (muzikant në orkestër) nga subjekti i 

vlerësimit nuk u paraqit dokumentacion për të justifikuar ndonjë vlerë të këtyre të ardhurave, përveç 

shpjegimeve të dhënë në lidhje me këtë deklarim. 

                                                 
26  

Kreditimin e shumës prej 66,678 lekë në emër të F. Mersinllari nga shtetasi I,Mersinllari me shënimin “Kalim me dëshmi trashëgimie”.  

Kreditimin e shumës prej 66,678 lekë në emër të Kleada Mersinllari nga shtetasi I. Mersinllari me shënimin “Kalim me dëshmi trashëgimie”.  

Kreditimin e shumës prej 66,678 lekë në emër të E. Mersinllari nga shtetasi I. Mersinllari me shënimin “Kalim me dëshmi trashëgimie”.  

Në total shuma 200,034 lekë.  
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 Nga hetimi ka rezultuar e provuar se prindërit e subjektit të vlerësimit kanë derdhur kontribute nga 

vetëpunësimi i tyre në bujqësi (konfirmuar nga përgjigje sa më sipër e ISSH, Dega Rajonale Korcë se 

kanë paguar detyrimet shoqërore si të vetëpunësuar në bujqësi për vitet 1993-2010), por nuk vërtetohet 

me dokumentacion justifikues ligjor se sa kanë qenë të ardhurat reale të përfituara për periudhën 1993-

2010.  

 

 Komisioni vëren se vetëm me këto akte të administruara si dokumenta justifikues, (me vlerë të 

ardhurash vetëm shuma 765.453 lekë 27 ) kjo familje rezulton me situatë financiare negative që 

pamundëson kursimin e shumës së deklaruar si gjendje kursimi në vlerën 1,200,000 lekë në vitin 2013.  

 Për shkak të informalitetit, kohës së gjatë (nga 1993-2010) si dhe rastit të humbjes së familjarit, 

subjekti deklaron se nuk arrin ti vërtetojë këto të ardhura me dokumentacion justifikues ligjor. 

Hetimi i kësaj pasurie të krijuar nga personi i lidhur F.Mersinllari (nëna e subjektit të vlerësimit) në vitin 

2013, është kryer nga Komisioni për efekt të burimit të ligjshëm të krijimit të kësaj pasurie e cila është 

përdorur dhe përdoret aktualisht edhe nga subjekti i vlerësimit kalimtar28. 
 

Pas dërgimit të relacionit me konkluzionet sa më sipër të Komisionit,  

Në prapësimet e datës 22.10.2021 subjekti i vlerësimit në lidhje me kursimin e vlerës 1,200,000 

lekë, është shprehur edhe njëherë mbi pamundësinë e gjetjes së dokumentacionit justifikues ligjor 

që vërtetojnë të ardhurat e kursyera nga aktiviteti bujqësor, kurse për të justifikuar aktivitetin e 

babait (të ndjerë) si muzikant për një periudhë prej më shumë se 30 vite, subjekti paraqiti si prova 

disa foto të asaj kohe29. 

 

II. Në lidhje me vlerën e deklaruar si një pjesë burimi për blerjen e apartamentit në fjalë: 

Vlera prej 12.000 (dymbëdhjetë mijë) Euro është dhuruar nga shtetasi me inicialet A.A., mik 

dhe në marrëdhënie krushqie me babain e saj dhe se në momentin e ndarjes nga jeta të 

babait të saj, …. në shenjë solidariteti dhe dëshirës së mirë për të ndihmuar familjen e 

subjekti, në atë periudhë tepër të vështirë... 

 Subjekti i ka bashkëngjitur deklarimit: 

 Deklaratën noteriale të shtetasit A.A.lëshuar datë 21.08.2021 pranë noterit publik D.K. 

Korçë. Nëpërmjet kësaj deklarate noteriale ky shtetas deklaron: “…në periudhën qershor 

2013 kam dhuruar në favor të znj.F.Mersinllari …dhe fëmijëve të saj vlerën prej 12.000 mijë 

Euro (dymbëdhjetë mijë Euro). Ky dhurim është bërë si pasojë e dëshirës për të ndihmuar 

zonjën në fjalë në momentin e saj të vështirë të ndarjes nga jeta të bashkëshortit të saj. Për 

shkak të lidhjes familjare dhe krushqisë si dhe afrimitetit që kam pasur me të ndjerin z.I. 

Mersinllari, kam shprehur solidaritetin për të ndihmuar familjen e tij me një shumë të 

konsiderueshme në periudhën në të cilën ndodheshin. Kjo shumë ka qenë ndihmë në formën 

e qokës që ne bëjmë në rastet e ndarjes nga jeta të një njeriu të dashur”.  

 Në lidhje me deklarimin se me shtetasin me iniciale A.A. kanë lidhje familjare, e krushqie, 

subjekti i vlerësimit dha shpjegimet e saj ardhur me protokoll (nr.133/229 prot., datë 

01.10.2021), ku sqaron këtë marrëdhënie familjare, por nuk depozitoi asnjë dokumentacion 

                                                 
27pa llogaritur shpenzimet e mundshme të konsumit për familjet bujqësore. Në pamunsdësi të një reference zyrtare nga INSTAT për shpenzimet e konsumit të familjeve bujqësore për këto vite, Komisioni e ka objektivisht të pamundur të 

përllogarisë vlerën e shpenzimeve për familjet bujqësore..  
28 Neni 32 i ligjit 12/2018 i ndryshuar. 
29 Subjekti në prapësime shprehet ndër të tjera në mënyrë të përmbledhur se vlera prej 1,104,595 lekë sipas përllogaritjeve të Komisionit përkon me të ardhurat familjare të kursyera nga prindërit e saj 

ndër vite për blerjen e kësaj pasurie. Për subjektin është objektivisht e pamundur të gjenden dokumentacione që vërtetojnë të ardhurat nga bujqësia, duke marrë parasysh edhe faktin se koha për të cilën 

flasim është minimalisht 10 vite më parë….. Personi i vetëm që mund ti siguronte një informacion, shpjegim apo dokumentacion provues në lidhje me vlerat e përfituara nga aktiviteti bujqësor do të ishte 

babai i saj (i cili në datën 24.06.2013 ka ndruar jetë) fakt që më bën të pamundur për të siguruar material.  

Sipas subjektit të ardhurat nga aktiviteti i babait si muzikant për më shumë se 30 vite, kanë sjellë të ardhura të konsiderueshme për familjen si në aspektin e mbulimit të shpenzimeve jetike, ashtu edhe 

në krijimin e mundësisë për të realizuar kursimet e nevojshme. Punësimin e babait e fakton me disa pamje fotografike, por duke marrë parasysh informalitetin e shoqërisë shqiptare në periudha 

tranzicioni, faktin që vlera e sipërpërmendur është e kursyer për një periudhë relativisht të gjatë kohore mbi 20 vjeçare, si dhe të gjitha arsyet e cituara më sipër, kërkon nga Komisioni t'i vlerësohen 

si të mjaftueshme të gjitha këto të ardhura për të mbuluar vlerën e deklaruar. 
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provues në lidhje me këtë deklarim. Për këtë subjekti shprehet se referuar faktit se në kohën 

e vdekjes së të ndjerit (babait të saj) ka qenë e vogël dhe se në ditët e sotme ajo dhe familja 

e saj nuk kanë shumë kontakte me familjen e babait të saj e ka të pamundur të gjej ndonjë 

dokumentacion justifikues për të vërtetuar këtë lidhje familjare. 

 

Hetimi i Komisionit në lidhje më këtë deklarim: 

Komisioni në zbatim të përcaktimeve të Ligjit të Vlerësimit nr.12/2018 (i ndryshuar), hetoi jo vetëm 

për personat e lidhur por edhe për personat e tjerë të lidhur (neni 3 pika 14 e ligjit nr.12/2018 i 

ndryshuar) të deklaruar në cilësinë e dhuruesit, nëse konfirmojnë këto marrëdhënie, të cilët kanë 

detyrimin për të justifikuar ligjshmërinë e burimit të krijimit të pasurive. 

Pasuri të ligjshme për qëllimet e këtij ligji konsiderohen të ardhurat që janë deklaruar dhe për të 

cilat janë paguar detyrimet tatimore.  

Komisioni për të arritur në një konkluzion sa më të drejtë, i ka vlerësuar këto deklarata së bashku 

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

Deklarata e shtetasit me inicialet A.A. është bërë te noteri gjatë procesit të vlerësimit, pas kërkimit 

nga Komisioni mbi burimin financiar që ka shërbyer për pagesën për blerjen e apartamentit në vitin 

2013.  

Duke qenë një deklarim i njëanshëm, Komisioni me qëllim vërtetësinë dhe provueshmërinë e këtij 

fakti, nisur nga shpjegimet e subjektit mbi gjendjen familjare të krijuar në muajin qershor 2013, si 

dhe duke marrë parasysh rrethanat e faktit të dhurimit të shumës së deklaruar në shenjë solidariteti 

për të ndihmuar familjen Mersinllari, vlerën e dhuruar, traditën e shoqërisë shqiptare në raste 

fatkeqësie, kohën e dhurimit, kreu hetim të thelluar në lidhje me personin tjetër të lidhur shtetasin 

me inicialet A.A.  

Komisioni kreu një hetim të thelluar mbi figurën e shtetasit me inicialet A.A, (trajtuar gjerësisht në 

komponentin e figurës); lidhjen familjare me familjen e subjektit të vlerësimit; si dhe mbi 

kapacitetin financiar për mundësisë e kursimit të shumës të deklaruar si nga subjekti ashtu edhe 

nga ky shtetas si dhurim në vitin 2013 në shenjë solidariteti për të ndihmuar familjen Mersinllari 

në rast fatkeqësie. 

Në lidhje me mundësinë e kursimit financiar të shtetasit me inicialet A.A. për dhurimin e shumës 

prej 12.000 (dymbëdhjetë mijë) Euro si ndihmë shtetases F.Mersinllari në momentin e ndarjes nga 

jeta të bashkëshortit të saj (në muajin Qershor 2013), Komisioni mori informacion nga Regjistrimi 

në QKB i aktiviteteve private të shtetasit me inicialet A.A.. Nga ekstraktet e regjistruara në QKB 

rezulton se ky shtetas ka aktivitet tregtar nga viti 2004 e vazhdim. Sipas ekstraktit historik të 

regjistrit tregtar me (NUIS) K***Q ky shtetas është regjistruar si subjekt “Person fizik” në datën 

25.02.2004 me ushtrim aktiviteti në qytetin e Vlorës, aktualisht me status aktiv. 

Sipas ekstraktit historik të regjistrit tregtar me (NUIS) K***M ky shtetas është regjistruar si subjekt 

“Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar” me datë themelimi 18.02.2006, dhe datë regjistrimi 

29.01.2007. Nga ekstrakti historik, rezulton se në vitin 2012 kjo shoqëri ka zmadhim të vlerës së 

kapitalit dhe rritje të vlerës së aksioneve dhe aktualisht rezulton me status aktiv.  
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Konkluzioni: Nisur nga aktet e ekstrakteve historike të regjistrit tregtar në QKB, rezulton se 

shtetasi me inicialet A.A. ka patur mundësi kursimi në vitin 2013 për dhurimin e shumës 12,000 

(dymbëdhjetë mijë) Euro shtetases F. Mersinllari. 

III. Në lidhje me burimin tjetër të deklaruar nga subjekti për blerjen e apartamentit: subjekti 

deklaron se vlera prej 500.000 (pesëqind mijë) lekë është mundësuar nga daja i saj i madh 

B.Xh., si ndihmesë në momentin e vdekjes së babait të saj. 

 Subjekti ka bashkëlidhur: 

 Deklaratën noteriale e shtetasit B.Xh. datë 21.08.2021 pranë noterit publik O.D. Tiranë. 

Nëpërmjet kësaj deklarate noteriale ky shtetas deklaron “…se në periudhën Korrik 2013, 

kam dhuruar në favor të motrës sime znj.F.Mersinllari vlerën prej 500.000 lekë (pesëqind 

mijë lekë). Ky dhurim është bërë për motrën time në kohën kur është ndarë nga jeta 

bashkëshorti i saj për ti qëndruar pranë me sa mundësi që kam pasur”.  

 Në lidhje me deklarimin sa më sipër Komisioni shtriu hetimin mbi lidhjen familjare të 

subjektit të vlerësimit me shtetasin me inicialet B.Xh. (daja subjektit të vlerësimit) dhe mbi 

mundësinë financiare të kursimit të shumës së deklaruar si dhurim motrës së tij në vitin 2013 

në kohën kur është ndarë nga jeta bashkëshorti i saj.  

 Nga dosja e personelit përcjellë nga SHÇBA, nga akti i vërtetimit të personalitetit për 

subjektin e vlerësimit zhvilluar në datën 21.05.2020, vërtetohet lidhja familjare me shtetasin 

me inicialet B.Xh. (daja i subjektit të vlerësimit).  

Në lidhje me burimin e të ardhurave të këtij shtetasi subjekti ka dhënë shpjegime ka 

depozituar disa akte (vërtetime punësimi dhe përfitimi të ardhurash për shtetasin B.Xh. për 

peridudhën deri në vitin 201330. 

Në lidhje me këtë deklarim, Komisioni arriti në konkluzionin se: 

 Nga aktet e depozituara nga SHÇBA pranë Komisionit, vërtetohet që shtetasi B.Xh., 

është daja i madh i subjektit të vlerësimit. 

 Nga aktet që subjekti ka depozituar pranë Komisionit për mundësinë financiare të 

shtetasit me inicialet B.Xh., vërtetohet se ai ka qenë i punësuar dhe ka përfituar të 

adhura financiare nga viti 1995 e vazhdim. Nga një përllogaritje e përafërt, bazuar 

vetëm në të ardhurat e shtetasit B.Xh. (jo të familjarëve të tjerë të familjes së tij, por 

të përfshirë në përllogaritjen e shpenzimeve sipas përbërjes familjare) sipas akteve të 

cituara sa më sipër, për vitet 2010 – 2013 ku shtetasi me inicialet B.Xh. rezulton i  

                                                 
 30 Vërtetimi për bazën e vlerësuar, lëshuar nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, nëpërmjet të cilit vërtetohet se shtetasi B.Xh.. ka qenë i punësuar nga viti 2011 - 2013 

pranë subjektit privat “O***” me pagë bruto 35,000 lekë; nga viti 2012 – 2013 i punësuar njëkohësisht pranë subjektit privat “O***” me pagë buto 35,000 lekë, subjektit privat “S***” 

me pagë bruto 30,000 lekë dhe “K***” me pagë bruto 35,000 lekë.  

 Vërtetimi mbi bazën e vlerësueshme dhe pagën neto mesatare, lëshuar nga Drejtoria e Arkivit Qëndror, nëpërmjet të cilit vërtetohet se shtetasi B. Xh. për periudhën Janar 2003 – dhjetor 

2005 ka realizuar të ardhura mbi të bazën e të cilave është derdhur kontributi në subjektin “D***” dhe për periudhën Gusht 2006 – shtator 2007 ka realizuar të ardhura mbi të bazën e të 

cilave është derdhur kontributi në subjektin “A***”. 

 Vërtetimi i Drejtorisë së Arkivit Qëndror, nëpërmjet të cilit vërtetohet se për periudhën e vitit 2007 për subjektin “G***” kjo drejtori nuk administron dokumentacion list-pagesa. 

 Vërtetimi mbi bazën e vlerësueshme dhe pagën neto mesatare, lëshuar nga Drejtoria e Sigurimeve Shoqërore Kukës, nëpërmjet të cilit vërtetohet se shtetasi B.Xh.për periudhën dhjetor 

2008 – dhjetor 2010 ka realizuar të ardhura në subjektin “F***” shpk. 

 Vërtetimi mbi bazën e vlerësueshme dhe pagën neto mesatare, lëshuar nga Drejtoria e Arkivit Qendror, nëpërmjet të cilit vërtetohet se shtetasi B.Xh.për periudhën janar 2010 – dhjetor 

2011 ka realizuar të ardhura në subjektin “S***”; 

 Vërtetimi mbi bazën e vlerësueshme dhe pagën neto mesatare, lëshuar nga Drejtoria e Sigurimeve Shoqërore Shkodër, nëpërmjet të cilit vërtetohet se shtetasi B.Xh.për periudhën Qershor 

2011 – Dhjetor 2011 ka realizuar të ardhura në subjektin “O***”; 

 Vërtetimi mbi bazën e vlerësueshme dhe pagën neto mesatare, lëshuar Drejtoria e Sigurimeve Shoqërore Kukës, nëpërmjet të cilit vërtetohet se shtetasi B.Xh.për periudhën janar 1994 – 

mars 1994 ka realizuar të ardhura nga Këshilli i Rrethit Kukës; 

 Vërtetimi mbi bazën e vlerësueshme dhe pagën neto mesatare, lëshuar Drejtoria e Sigurimeve Shoqërore Kukës, nëpërmjet të cilit vërtetohet se shtetasi B.Xh.për periudhën janar 1995 – 

dhjetor 1998 ka realizuar të ardhura nga subjekti “Gj***”; 
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punësuar njëkohësisht në tre subjekte private duke përfituar gjithësej vlerën 

3,095,000 lekë, (referuar edhe tabelës së shpenzimeve të INSTAT për periudhën 2010-

2013)31, rezulton ka patur mundësi kursimi në vitin 2013 për dhurimin e shumës 

(500,000 pesëqind mijë lekë) shtetases F.Mersinllari (motrës së tij). 

 

 Në përfundim të analizës financiare mbi burimin e krijimit të apartamentit në vlerën 23,500 

Euro, Komisioni arrin në konkluzionin se:  

 Dy burimet financiare, përkatësisht të shumave prej 12,000 euro dhe 500,000 lekë, të 

dhurura nga dy shtetasit me inicialet A.A. dhe B.Xh. (trajtuar më sipër) rezulton se 

justifikohen nga burime të ligjshme financiare. 

 Vlera në Euro Vlerat e konvertuara në Lek32 

Vlera e apartamentit datë 24.12.2013 23,500 euro 3.278.250 Vlera e konvertuar (lek) 

 

Vlera e dhurimit (shtetasi A.A.) 12,000 euro 1,674,360 Vlera e konvertuar (lek) 

Vlera e dhurimit (shtetasi B.Xh.)  500.000 lek 

Diferenca  1,103,890  

Shuma e të ardhurave të konfirmuara me dokumentacion ligjor   765,453 lekë 

Diferenca e pambuluar me dokumentacion justifikues ligjor  338,437 lekë 

 

Në analizim të situatës së përgjithshme financiare mbi të ardhurat që kanë shërbyer si burim për 

krijimin e këtij aseti në vlerën 23,500 Euro (trajtuar sa më sipër), Komisioni arrin në konkluzionin 

se: 

 Personi i lidhur (nëna e subjektit) ka burime financiare të ligjshme për të justifikuar me 

dokumentacion të ligjshëm më shumë se dyfishin e pasurisë së deklaruar sa më sipër.  

 Diferenca e shumës të deklaruara nga ana e saj si pjesë e kursimeve familjare në vlerën 

338,437 lekë, nuk justifikohet me dokumetacion financiar të ligjshëm. 

 

2. Pasuri e paluajtshme (personi i lidhur F. Mersinllari) 

Pronësi mbi sipërfaqen tokë 1,500m2. Pronë si e fituar me Ligjin nr.7051 datë 19.07.1991 në 

fshatin Poçisht të Njësisë Administrtive Moglicë, vërtetuar me vërtetimin nr.111, datë 29.06.2020 

të Njësisë Administrative Moglicë, Bashkia Maliq. Vlera e papërcaktuar. Zotërimi 100%. 

 Personi i lidhur ka bashkëlidhur me deklaratën vetting: 

 Fotokopje të vërtetimit të Prefekturës Korçë, Njësia Administrative Moglicë, datë 

29.06.2020 nëpërmjet të cilit vërtetohet se F. Xhaferasi banuese në fshatin Popçisht të 

Njësisë Administrative Moglicë ka përfituar nga Ligji nr.7501, tokë bujqësore në pronësi 

gjithësej 1,500m2. 

 

 

                                                 
31 Tabela e shpenzimeve INSTAT për periudhën 2010 - 2013 : 

 

32 Kursi i këmbimit datë 24.12.2013 ka qenë 139.53 = 3.278.250 lek 

1 person 2 persona 3 persona 4 persona

2010 136,620 273,240 409,860 546,480

2011 136,620 273,240 409,860 546,480

2012 141,024 282,048 423,072 564,096

2013 141,024 282,048 423,072 564,096

555,288 1,110,576 1,665,864 2,221,152
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Hetimi i kryer nga Komisioni lidhur me këtë pasuri. 

Subjektit të vlerësimit nëpërmjet komunikimit zyrtar elektronik në datën 15.06.2021 i është kërkuar 

të shpjegojë në lidhje me statusin e regjistrimit të kësaj pasurie.  

Subjekti i vlerësimit Kleada Mersinllari, ka depozituar në Komision në datën 21.06.2021 shpjegimet 

si më poshtë: “…., kjo pasuri nuk është e regjistruar në regjistrin hipotekor të ZRPP Korçë. 

Vërtetuar me vërtetimin negativ nr.11977 datë 17.06.2021 të ASHK Korçë”. 33 

 Agjensia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Korçë nëpërmjet E-mailit të datës 

18.06.2021 nuk konfirmon të regjistruar asnjë pasuri në emër të shtetases F. Xhaferasi 

(Mersinllari) deri në këtë datë verifikimi. 

Komisioni ju drejtua me E-mailin e datës 26/07/2021 Administratorit të fshatit Moglicë të cilit i 

është kërkuar informacion, nëse shtetasja F.Xhaferasi (sot Mersinllari) ka përfituar nga Ligji 

nr.7501/1991 "Për Tokën". 

 Nëpërmjet e-mailit të datës 4.7.2021 Administratori i fshatit Moglicë konfirmon se ….kjo 

shtetase ka përfituar tokë bujqësore me ligjin nr.7501. dt.19.07.1991 "Për tokën" dhe përsa i 

përket Aktit të Marrjes të Tokës në Pronësi, ky Akt është lëshuar në emër të zotit H. Hodo 

Xhaferasi. Njësia Administrative Moglicë disponon vëtëm të dhëna nga formulari 006, dhe jo 

kopje të Akteve të Marrjes së Tokës në Pronësi”.  

Në përfundim të hetimit Trupa e Vlerësimit arrin në konkluzionin se: 

 Konfirmohet ekzistenca e kësaj pasurie nga përgjigja e Administratorit të fshatit 

Moglicë. 

 Kjo pasuri është fituar sipas Ligjit nr.7501/1991 “Për tokën” si anëtare e familjes 

bujqësore. 

 Nuk rezulton e regjistruar në regjistrat hipotekor, kjo konfirmohet nga përgjigje e 

ASHK, Drejtoria Vendore Korçë. 

 

3. Pronësia mbi sipërfaqen tokë gjithsej 4.300m2. Marrë me Vendim të Këshillit të Ministrit me 

Nr.regjistrimit të aktit nr.3862, datë 20.01.1993 në emër të bashkëshortit të ndjerë I.Mersinllari.  

 Për këtë pasuri Komisioni është shprehur më lart te subjekti i vlerësimit në lidhje me 

përfitimin dhe trajtimin e saj.  

 

4. DEKLARIMI I TË ARDHURAVE të personi i lidhur F.Mersinllari (nëna e subjektit të 

vlerësimit) 

 Të ardhura nga pensioni familjar si person në ngarkim (së bashku me 2 fëmijët e mi) të të 

ndjerit I.Mersinllari (bashkëshorti). Periudha 24.06.2013-30-06.2020. Shuma neto: 

1.251.116 lekë34. 

                                                 
33 Ka bashkëlidhur me shpjegimet - Vërtetimin negativ nr.11977 datë 17.06.2021 i ASHK Korçë nëpërmjet të cilit vërtetohet se në emër të shtetases F. Mersinllari nuk figurojnë të regjistruara pasuri 

të paluajtshme pranë Drejtorisë Vendore të ASHK Korçë. 
34 Personi i lidhur ka bashkëlidhur deklaratës vetting:Vërtetimi i ISSH Vlorë, nr.2454 prot., datë 29.06.2020 nëpërmjet të cilit rezulton se Kleada Mersinllari, E. 

Mersinllari dhe F. Mersinllari kanë përfituar pension familjar deri në datën 30.06.2020 në shumën 1.251.116 (një million e dyqind e pesëdhjetë e një mijë e njëqind e 

gjashtëmbëdhjetë) Lekë.  

 



25 

 Të ardhura nga Shoqata “Qatar Charity” pension invaliditeti për periudhën 06.05.2014-

16.06.2020. Shuma neto 508.210 lekë. 

 Të ardhura nga puna në periudhën 29.12.2010 - 21.03.2011 (në Sejko Mobileri). Shuma 

78.839 (shtatëdhjetë mijë e tetëqind e tridhjet e nëntë) lekë. 

 Të ardhura nga kemp në periudhë nga 02.08.2011-22.12.2019 Drejtoria Rajonale e 

Sigurimeve Shoqërore). Shuma 56.719 (pesëdhjet e gjashtë mijë e shtatëqind e 

nentëmbëdhjetë) Lekë. Shuma Totale: 135,558 (njëqind e tridhjetë e pesë mijë e pesëqind 

e pesëdhjetë e tetë) Lekë. 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni lidhur me këtë deklarim: 

 ISSH, me shkresën nr.133/55 prot., datë 6.1.2021 konfirmon për shtetasen F.Mersinllari se për 

periudhën dhjetor 2012 – janar 2014 ka përfituar të ardhura nga “S***” shpk. 

 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Drejtoria e Hetimit Tatimor, me shkresën nr.133/166 prot, 

datë 15.07.2021 konfirmon për shtetasen F.Mersinllari të ardhura nga “S***” shpk. për 

periudhën dhjetor 2012 – janar 2014 në vlerën 261,492 lekë.  

 Nga përgjigje e Intesa SanPaolo Bank me shkresën nr.133/81 Prot datë 20.01.2021 konfirmohet 

se F.Mersinllari se ka përfituar nga Shoqata “Qatar Charity” shumën 508,210 lekë. 

 Nga përgjigje e BKT me shkresën nr.133/74 Prot datë 20.01.2021 dhe përgjigje e OTP Bank., 

me shkresën nr.133/61 Prot datë 06.01.2021 konfirmohen të ardhurat nga puna në S*** 

Mobileri. 

 Nga përgjigje e BKT me shkresën nr.133/74 Prot., datë 20.01.2021 kofirmohen të ardhurat e 

përfituara nga Kempi. 

 Nga Fibank me shkresën nr.133/77 Prot., datë 20.01.2021 konfirmohet se F.Mersinllari ka 

përfituar të ardhura nga paga për muajt Maj-Qershor-Korrik 2012 në total shumën 9,900 lekë. 

 Këto të ardhura janë pasqyruar tabelën e analizës financiare.  

 

5. DETYRIMET FINANCIARE 

Personi i lidhur F.Mersinllari nuk deklaron detyrime financiare. 

 nga hetimi nuk rezulton se ka detyrime financiare. 

 

DEKLARATA E PASURISË SË PERSONIT TË LIDHUR E. Mersinllari (vëllai i subjektit të 

vlerësimit) 

 

DEKLARIMI I PASURISË: 

1. Pronësia mbi sipërfaqen tokë gjithsej 4,300m2. marrë me Vendim të Këshillit të Ministrit me 

Nr. regjistrimit të aktit 3862, datë 20.01.1993 në emër të babait të ndjerë I.Mersinllari.  

 Komisioni është shprehur më lart te subjekti i vlerësimit në lidhje me përfitimin dhe trajtimin e 

kësaj pasurie.  
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2. DEKLARIMI I TË ARDHURAVE (të personi i lidhur shtetasi E. Mersinllari (vëllai i subjektit 

të vlerësimit)35).  

 Të ardhura nga paga në ASCAP Agjensia e Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar 

nga data e fillimit të marrëdhënies së punës 07.11.2019 - 12.06.2020. Shuma neto: 320.081 

lekë dhe 48.622 lekë të kredituara në datën 02.07.2020. 

 Të ardhura nga Shoqata “Qatar Charity” pension student nga periudha 01.02.2017-

12.06.2020. Shuma neto: 121.185 (Njëqind e njëzet e një mijë e njëqind e tetëdhjetë e pesë) 

Lekë. 

 Të ardhura nga Fondacioni “Alsar”, mënyra e marrjes çek bankar periudha (2014-2017). 

Shuma neto: 1,048 (një mijë e dyzet e tetë) Euro. 

Hetimi i kryer nga Komisioni lidhur me këtë deklarim: 

 ISSH, me shkresën nr.133/55 prot., datë 6.1.2021 konfirmon se për periudhën nëntor 2019 – 

nëntor 2020 shtetasi E.Mersinllari ka përfituar të ardhura nga ASCAP (Agjensia e Sig.të Cilësisë 

Arsimit Pasuniversitar). 

 Nga përgjigje e RFZ Bank me shkresën nr.133/89 Prot datë 21.01.2021 konfirmohen të ardhurat 

e përfituara nga ASVAP në shumën 369,432 lekë. 

 Nga përgjigje e Intesa SanPaolo Bank me shkresën nr.133/81 Prot datë 20.01.2021 konfirmohen 

të ardhurat (në total shuma 121.185 lekë) nga Shoqata “Qatar Charity”). 

 Nga Fondacioni ALSAR Tiranë, me shkresën nr.133/135 prot., datë 30.06.2021 konfirmohet se 

shtetasi E.Mersinllari është regjistruar në vitin 2014 në programin e përkujdesjes sociale ndaj 

fëmijëve jetimë dhe gjatë periudhës së viteve (2014-2017) ka përfituar nga ky program një 

ndihmë financiare në vlerën prej 1,048 Euro. 

 Këto të ardhura janë pasqyruar tabelën e analizës financiare.  

 

Gjithashtu nga institucionet e mëposhtme: 

 ASHK, Drejtoria e Përgjithshme, me shkresën nr.133/73 prot., datë 15.01.2021, konfirmon se 

nga verifikimi në bazë dixhitale të të dhënave të vetëdeklarimeve, subjekti vlerësimit Kleada 

Mersinllari dhe personat e lidhur me të nuk rezultojnë aplikues në procesin e legalizimit. 

 Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor, Drejtoria e Rregjitrimit të 

mjeteve, me shkresën nr.133/72 prot, datë 15.01.2021 nuk konfirmon asnjë automjet të 

regjistruar në emër të subjektit të vlerësimit dhe personave të lidhur me të.  

 Drejtoria e Përgjithshme e Detare, me shkresën nr.133/70, dt.15.01.2021, nuk konfirmon 

asnjë mjet lundrues në pronësi të subjektit dhe personave të lidhur me të.  

 QKB, verifikimi në sistemin dixhital, nuk konfirmon se subjekti i vlerësimit dhe personat e 

lidhur me të të jenë pajisur me nipt si persona fizik apo të zotërojnë aksione/kuota në shoqëri 

tregtare.  

 DPT, me shkresën nr.133/166 prot, nuk konfirmon se subjekti i vlerësimit dhe personat e lidhur 

me të jenë të regjistruar në organet tatimore për ushtrim të ndonjë aktiviteti privat.  

                                                 
35 Personi i lidhur ka bashkëlidhur deklaratës vetting: 

 Vërtetimin nr.208 prot., datë 29.06.2020 të Fondacionit Alsar Tiranë, nëpërmjet të cilit vërtetohet se E. Mersinallari është regjistruar në vitin 2014 në programin e përkujdesjes 

sociale ndaj fëmijëve jetimë dhe gjatë përiudhës 2014-2017 ka përfituar nga ky program një ndihmë financiare në vlerën totale prej 1,048 Euro.  
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 Në mënyrë të përmbledhur, referuar të dhënave të deklaratës së pasurisë dhe konfirmimeve nga 

institucionet e specializuara, subjekti dhe personat e lidhur me të kanë asete deri në datën e 

deklarimit 07.07.2020, si më poshtë; 

1. Sipërfaqe toke gjithsej 4,300 m2. Marrë me Vendim të Këshillit të Ministrave me Nr. 

regjistrimit të aktit 3862, datë 20.01.1993 në emër të shtetasit I.Mersinllari (babai i subjektit të 

vlerësimit).  

2. Apartament me sip.50.80m2 në pronësi të shtetases F.Mersinllari (nëna e subjektit të 

vlerësimit). Vlera: 23.500 (njëzet e tre mijë e pesëqind) Euro. 

3. Sipërfaqe toke 1,500m2 (e pandare) e fituar me Ligjin nr.7051 datë 19.07.1991 në fshatin 

Pocisht të Njësisë Administrative Moglicë nga shtetasja F.Mersinllari (nëna e subjektit të 

vlerësimit). Vlera: E papërcaktuar. 

Vlera e pasurisë neto është në shumën 23,500 (njëzet e tre mijë e pesëqind) Euro e konvertuar në 

vlerën 2,915,645 lekë. (konvertuar me kursin e këmbimit të BSH të datës 07.07.2020, (1 Euro = 

124,07 lekë) 

 

Komisioni ka kryer një hetim të thelluar të kontrollit të pasurisë për subjektin e vlerësimit, nëpërmjet 

analizimit dhe verifikimit të të dhënave të deklaruara nga subjekti i vlerësimit dhe personat e lidhur 

në formularin e deklarimit për kontrollin e pasurisë. Ka analizuar dhe verifikuar të dhënat e 

mbledhura nga institucionet e ndryshme, dhe në përfundim të hetimit administrativ të pasurisë, në 

përputhje me pikën 6 të nenit 34 të Ligjit nr. 12/2018, (i ndryshuar),  

Komisioni arrin në konkluzionin 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. 

 

 

B. KONTROLLI I FIGURËS 

Komisioni ka kryer kontrollin e figurës për subjektin e vlerësimit Kleada Irfan Mersinllari, bazuar 

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

parashikuara në Ligjin nr.12/2018 “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të Punonjësve të 

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

Ministrinë e Brendshme” të ndryshuar. 

Komisioni ka proceduar duke marrë në konsideratë dy momente të rëndësishme të verifikimit të 

figurës sipas Ligjit të Vlerësimit nr.12/2018 (i ndryshuar): 

a. Fillimisht është administruar dhe verifikuar Formulari i kontrollit të figurës, i plotësuar 

nga subjekti si detyrim i Ligjit të Vlerësimit nr.12/2018, (i ndryshuar); 



28 

b. Më tej janë administruar përgjigjet nga institucionet ligjzbatuese, verifikuese dhe 

informuese të cilat do të shpjegohen më tej në këtë relacion. 

Në deklaratën për kontrollin e figurës, pjesa e parë, shtojcën 2, subjekti deklaron: “Gjeneralitetet 

- nuk ka pasur emër apo mbiemra të tjerë më pare, nuk ka pasur nënshtetësi tjetër”. 

Në deklaratën për kontrollin e figurës, pjesa e dytë, shtojca 2, subjekti deklaron të dhënat përkatëse 

mbi vendbanimin. 

Në pjesën 3 dhe 4, të shtojcës 2, subjekti ka deklaruar të dhëna ndër vite lidhur me arsimin, 

kualifikimet, specializimet apo trajnimet dhe punësimin përkatës. 

Në pjesën 5, të shtojcës 2, lidhur me të dhënat e sigurisë subjekti i është përgjigjur negativisht të 

18 pyetjeve përkatëse. 

Po ashtu, subjekti ka nëshkruar edhe dy vetdeklarimet për vërtetësinë e të dhënave dhe saktësinë 

e tyre të paraqitura në deklaratën e kontrollit të figurës si dhe deklaratën për dhënien e pëlqimit 

për mbledhjen e të dhënave, kryerjen e kontrollit të figurës dhe aksesin për njohjen dhe 

administrimin e të dhënave personale. 

Hetimi i kryer nga Komisioni: 

Për të vijuar me kontrollin tërësor të figurës dhe saktësinë e deklarimit të subjektin e vlerësimit 

lidhur me këtë aspekt, në bazë të nenit 36, të Ligjit nr. 12/2018, datë 05.06.2018 “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), është kryer hetimi 

administrative në institucionet dhe agjensitë ligjzbatuese që përcakon ligji i vlerësimit si: 

• SHISH 

• DSIK 

• Prokurori e Përgjithshme 

• DPPP 

• Polici e Shtetit 

• Zyra e Gjendjes Civile 

• Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve 

• SHÇBA 

• Avokati i Popullit 

• DPSHTRR 

• Etj… 

Nga informacionet e ardhura nga institucionet dhe agjencitë ligjzbatuese ka rezultuar si vijon: 

1. Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, me shkresën nr. *** prot, datë 15.01.2021, konfirmon 

se shtetasit Kleada Mersinllari, F.Mersinllari dhe E.Mersinllari, rezultojnë të pa dënuar nga gjykatat 

penale shqiptare.  

2. Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, me shkresën kthim përgjigje nr. *** datë 

16.02.2021 konfirmon se: 
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 “Për shtetasen Kleada Irfan Mersinllari, lindur më datë 18.07.1996, me nr.personal *** e cila 

figuron të jetë e regjistruar, banore në zyrën e gjendjes civile në Njësinë Administrative 

Paskuqan, Bashkia Kamëz, konstatojmë se nuk ka kryer ndryshime në përbërësit e gjendjes 

civile. 

 Më datën 27.09.2010 për shtetasen në fjalë janë kryer veprime për korrigjimin e gabimit 

material në përbërësin e gjendjes civile, rubrikën e emrit nga “Kleoda”në “Kleada”. 

 

Hetimi i Komisionit në lidhje me përgjigjen e shkresës së mësipërme:  

2.1. Nga përgjigja sa më sipër e Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, rezultoi për këtë 

shtetase janë kryer korrigjime të gabimit material në përbërësit e gjendjes civile nga “Kleoda” në 

“Kleada”. 

2.2. Nisur nga verifikimi i Deklaratës për Kontrollin e Figurës (plotësuar në zbatim të ligjit 

nr.12/2018 i ndryshar) ku subjekti i vlerësimit, nuk ka deklaruar se ka pasur emër apo mbiemër tjetër; 

etj…. gjithashtu edhe nga Formulari i Vetëdeklarimit (plotësuar në zbatim të Ligjit nr.138/2015 “Për 

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

subjekti i vlerësimit në pikën B. “Gjeneralitete të mëparshme” nuk kishte deklaruar ndryshime të 

emrit, mbiemrit…etj., Komisioni ju drejtuar subjektit për të dhënë shpjegime në lidhje me këtë fakt 

të konfirmuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile (shkresa nr. *** datë 16.02.2021). 

 Subjekti të vlerësimit në lidhje me kërkimin e Komisionit për sa më sipër, dorëzoi në protokollin 

e Komisionit (nr.133/221 prot, datë 26.08.2021) shpjegimet si më poshtë: 

a. “Nga dita që prindërit e mi, për shkak të moshës sime të mitur dhe mungesës së plotë të zotësisë juridike për të 

kryer veprime juridike për periudhën para vitit 2010 nuk është ndërmarë asnjë veprim për ndryshimin e 

gjeneraliteteve të mia sipas Nenit 57 të Ligjit nr.10129 datë 11.05.2009 “Për gjendjen civile”. 

b. ,,,, pas e-mailit tuaj ndërmorra veprime për të administruar dokumenta për periudhën përpara vitit 2010 dhe munda 

të gjej disa dëftesa ndër vite nga Drejtoria Arsimore dhe në rubrikën e gjeneraliteteve emri im është Kleada 

(b/lidhur kopje të faqes së parë të dëftesave). 

c. ….në asnjë dokument të administruar nga unë apo prindërit e mi nuk është konstatuar asnjëherë emër tjetër përveç 

“Kleada”. Për këtë arsye në deklarimet e mia nuk ka gjetur pasqyrim ndonjë ndryshim identiteti…. 

d. Në datën 27.09.2010 në të cilën është bërë korrigjimi sipas përgjigjes së marrë nga ana Juaj me institucionet e 

korrespondencës, kemi marrë një çertifikatë personale dhe në gjykimin tim punonjësit e Gjendjes Civile mund të 

kenë konstatuar gabimin material që kanë bërë në sistem dhe e kanë korrigjuar, por unë dhe familjarët e mi nuk 

jemi vënë në dijeni në asnjë moment për këtë fakt…. 

e. Referuar fakteve të sipërpërmendura kam qenë në kushte objektivisht të pamundura për tù vënë në dijeni me faktin 

e këtij gabimi material dhe për ta pasqyruar këtë në formularin e deklaratës për kontrollin dhe formularin e 

vetëdeklarimit.” 

 Subjekti ka bashkëlidhur deklarimit dokumentacinin si më poshtë: 

 Fotokopje të dëftesave shkollore ndër vite. 

 Çertifikatë familjare me përmbajtjen familjare të vitit 1999. 

 Fotokopje të çertifikatës personale të datës 27.09.2010.  

 

2.1.Komisioni referuar shpjegimeve të subjektit më lart, zgjeroi hetimin e tij duke ju drejtuar përsëri 

me shkresë Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile për të marrë një infomacion më të 

detajuar në lidhje me konfimimin e tyre në shkresën e datës 16.02.2021 në të cilën shprehen se: 
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“Më datën 27.09.2010 për shtetasen në fjalë janë kryer veprime për korrigjimin e gabimit 

material në përbërësin e gjendjes civile, rubrikën e emrit nga “Kleoda”në “Kleada”. 

2.2. Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, me shkresën nr.133/224 prot, datë 16.09.2021 

konfirmon se pas verifikimeve të kryera nga Zyra e Gjendjes Civile në Njësinë Administrative Gorë, 

Bashkia Maliq, për shtetasen Kleada I.Mersinllari rezulton se: “Në regjistrin themeltar të 

regjistrimit të popullsisë të vitit 1974 “Senisht, me referencë 4/57 nuk ka ndryshime në përbërësit e 

gjendjes civile. Nga operatorët gjatë procesit të hedhjes së të dhënavë të gjendjes civile nga Regjistri 

Themeltar në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile (RKGJC) të vitit 2010, është hedhur gabim 

përbërësi i gjendjes civile, rubrika e emrit të shtetases në fjalë nga “Kleada” në “Kleoda”. Zyra e 

Gjendjes Civile në Njësinë Administrative Gorë, Bashkia Maliq, në datën 27.09.2010, ka kryer 

veprime për korigjimin si gabim material në përbërësin e gjendjes civile, rubrikën e emrit nga 

“Kleoda” në “Kleada” sipas të dhënave në regjistrin themeltar të regjistrimit të popullsisë të vitit 

1974 “Senisht”me referencë 4/57.”  

 

Në analizë të sa më sipër: 

Bazuar në shkresën e Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, rezulton se në datën 27.09.2010 

për shtetasen në fjalë janë kryer veprime për korrigjimin e gabimit material në përbërësin e gjendjes 

civile, rubrikën e emrit nga “Kleoda” në “Kleada” nga operatorët e Zyrës së Gjendjes Civile në 

Njësinë Administrative Gorë, gjatë procesit të hedhjes së të dhënavë të gjendjes civile nga regjistri 

themeltar në Regjistrin Kombëtar të Gjëndjes Civile (RKGJC) të vitit 2010, ku është hedhur gabim 

përbërësi i gjendjes civile, rubrika e emrit të shtetases në fjalë nga “Kleada” në “Kleoda” 

(konfirmuar me shkresën e DPGJC nr.133/224 prot, datë 16.09.2021).  

 

Nisur nga sa më sipër Komisioni arriti në konkluzionin: 

 Duke qenë se jemi para faktit se veprimet për korrigjimin e gabimit material kanë ndodhur 

nga operatorët e Zyrës së Gjendjes Civile në Njësinë Administrative Gorë, rasti në fjalë nuk 

përbën ndonjë rrethanë ndikuese për këtë komponent të verifikimit të kontrollit të figurës për 

subjektin e vlerësimit Kleada Mersinllari. 

 

3. Prokuroria e Përgjithshme, Drejtoria Gjyqësore, me shkresën nr.*** prot., dt.30.03.2021, ka 

përcjellë gjithë informacionin e ardhur nga Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së parë për 

Krime të Rënda dhe Prokuroritë e gjykatave të rretheve gjyqësore me juridiksion të 

përgjithshëm, për subjektin e vlerësimit Kleada Mersinllari, nga ku rezulton se organi i akuzës 

deri në këtë moment verifikimi:  

o Nuk ka nxjerrë urdhër ndalimi; 

o Nuk ka kërkuar masa të sigurimit personal (masa shtrënguese, masa ndaluese, sipas 

përcaktimeve të Nenit 227 të K.Pr.Penale); 

o Nuk është marrë në cilësinë e të pandehurit apo personit nën hetim sipas përcaktimeve të 

Nenit 34 dhe 35 të K.Pr.Penale; 

o Nuk rezultojnë procedime penale të rregjistruara;  
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3.1.Në kuadër të verifikimit të figurës Komisioni ka administruar formularin e vetëdeklarimit 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 pranë SHÇBA-së. 

Nga verifikimi i formularit të vetëdeklarimit në zbatim të ligjit të dekriminalizimit nr.138/2015, 

formular i plotësuar më date 08.06.2020, për kontrollin e figurës, subjekti nuk ka raportuar 

ndonjë të dhënë për të cilën duhej të fillonte verifikimi i thelluar sipas kritereve dhe kushteve të 

ligjit nr.138/2015 dhe në zbatim të detyrimit të ligjit të posaçëm nr.12/2018.  

3.2.Edhe në deklaratën për kontrollin e figurës, plotësuar në datën 07.07.2020 zbatim të ligjit 

nr.12/2018, nuk evidentohen të dhëna në rubrikat përkatëse plotësuar nga ana e subjektit apo 

indicje që gjatë hetimit të kryer deri më tani, të përbëjë dyshim të arsyeshëm nga ana e 

Komisionit për të thelluar hetimin administrativ për verifikimin e mëtejshëm të ndonjë të dhëne 

të mundshme.  

3.3.Në këtë kontekst veprimet e Komisionit janë ndjekur edhe referuar bashkëpunimit të ngushtë me 

Prokurorinë e Përgjithshme e cila në shkresën e saj me nr.2441/19, datë 09.10.2019,  

përcjellë Komisionit nga Prokuroria e Përgjithshme ka orientuar se: Përfshirja në verifikim sipas 

Ligjit nr.138/2015 do të ndërmerret në konsideratë vetëm nëse ka nevojë për verifikim të thelluar 

për shkak se mund të rezultojë që ka indicje mbi bazën e një kërkese ose kryesisht kur kanë të 

dhëna apo fakte përfshirë edhe ato të njohur botërisht për një të kaluar kriminale, si dhe për 

rastet kur personat kanë deklaruar të dhëna për të kaluarën e tyre kriminale dhe por organi 

përgjegjës vlerëson se duhet përcjellë për të verifikuar saktësinë e deklarimeve. 

 Për sa më lart, Komisioni konstaton se deri më tani nuk rezulton të ketë rrethana, 

ngjarje apo të dhëna/indicje si dhe bazuar nga përgjigjet e institucioneve ligjzbatuese 

për verifikimet e kryera të deritanishme, për të cilat të diponohen infomacione në 

ngarkim të subjektit dhe për të cilin duhen nisur hetime të tjera të thelluara nga 

organet ligjzbatuese.  

 

4. Avokati i Popullit, me shkresën nr.*** prot, datë 06.01.2021 nuk konfirmon të ketë pasur ankesa 

të trajtuara apo hetime administrative të nisura kryesisht për subjektin Kleada Mersinllari. 

 

5. Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, me shkresën nr.*** prot., datë 07.01.2021             

nëpërmjet verifikimeve në TIMS na konfirmon të gjitha hyrjet-daljet nga territori i Republikës 

së Shqipërisë për periudhën 2015-2018 për subjektin dhe personat e lidhur me të. Trupa e 

Vlerësimit komunikoi me DPSHTRR-në për verifikimin e targave të konfirmuara nga TIMS 

(emaili datë 29.06.2021). 

 

5.1.Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, Drejtoria e Regjistrimit të 

Mjeteve, me shkresën nr.***prot, datë 9.7.2021 me kërkes të Komisionit ka verifikuar të 

gjitha targat e konfirmuar nga sistemi TIMS për të hyrjet-daljet nga Territori i Republikës 

së Shqipërisë.  

 Nga verifikimi i targave të konfirmuara nga sistemi TIMS, rezulton se në shumicën e 

rasteve subjekti i vlerësimit ka lëvizur më mjete transporti urban (autobus, fugon).  

 Në një rast në vitin 2016 (datë 17.09.2016) subjekti i vlerësimit ka lëvizur me autoveturën 

me targa *** në pronësi të shtetasit me inicialet V.N. 

5.2.Nga verifikimi në Drejtorinë e Përgjithshme e Burgjeve, nëpërmjet e-mailit të datës 

14.07.2021, konfirmohet se shtetasi me inicialet V.N. (pronar i automjetit me targa ***) 

rezulton i padënuar.   
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6. Hetimi mbi personin tjetër të lidhur shtetasin A.A. (dhurues të shumës 12,000 euro) 

Komisioni në zbatim në dispozitave ligjore të Ligjit të Vlerësimit nr.12/2018 (i ndryshuar) (Kreu 

IV “Kontrolli i Figurës) shtriu hetimin e tij edhe për verifikimin e gjendjes gjyqësore të shtetasit 

me inicialet A.A., si dhurues i shumës 12,000 (dymbëdhjetë mijë) Euro në favor të shtetases 

F.Mersinllari dhe fëmijëve të saj në momentin e vështirë të ndarjes nga jeta të shtetasit 

I.Mersinllari (babai i subjektit).  

 

6.1.Nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Sektorit të Gjendjes Gjyqesore, nëpërmjet E-mailit 

të datës 31.08.2021 konfirmohet se nga verifikimi i bërë në regjistrin e gjendjes gjyqësore 

rezulton se në bazë të Vendimit Nr.****, datë ****2011 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor ****36 

ky shtetas është deklaruar fajtor për veprën penale të "Kondrabandës me mallra të tjera” të 

parashikuara nga Neni 174 i Kodit Penal dhe të veprës penale të “Fallsifikimit të dokumentave” 

të parashikuar nga Neni 186/1 të Kodit Penal. Në bashkim të dënimeve, në zbatim të Nenit 55 

të Kodit Penal, si dhe në aplikim të Nenit 406/1 të Kodit të Procedurës Penale është dënuar 

përfundimisht me 4 (katër) muaj burgim dhe 200.000 (dyqind mijë lekë) gjobë. Në zbatim të 

Nenit 6337 të Kodit Penal, është urdhëruar pezullimi i ekzekutimit të dënimit me burgim dhe 

zëvëndësimin e tij me detyrimin që ky shtetas për një kohë prej 3 (tre) muajsh të kryejë pa 

shpërblim 80 orë pune në interes publik. Bazuar në nenin 63 të K.Penal, quhet i padënuar. 

 

Hetimi nga Komisioni: 

- Nga verifikimi që Komisioni kreu në Drejtorinë e Përgjithshme të Gjendjes Civile, konfirmohet 

marrëdhënia familjare e këtij shtetasi me familjen Mersinllari.38  

- Vepra penale për të cilën është dënuar ky shtetas nuk hyn në grupin e veprave penale të 

parashikuara nga neni 339, pika 13 e ligjit 12/2018, e ndyshuar, (nuk parashikohet si figurë e veprave 

penale të krimit të organizuar). 

- Në arsyetimin e vendimit të saj, gjykata ndër të tjera shprehet për rrezikshmërinë e vogël shoqërore 

të autorit të veprës (i padënuar më parë), rëndësinë e faktit (vepër e përhapur në praktikë), gjendjen 

ekonomike të të pandehurit (me aktivitet tregtar) si dhe rrethanat lehtësuese që në kuptim të nenit 

48 dhe 49 të K.Penal janë: pendimi i shfaqur për veprën penale të konsumuar… gjendja familjare 

i martuar me fëmijë..etj. 

 

6.2. Lidhur me kohën dhe natyrën e dhurimit të vlerave monetare, Komisioni mban në 

konsideratë: 

 Faktin që dhurimi vlerave monetare është bërë vite më parë, (qershor 2013), periudhë që 

subjekti i vlerësimit nuk ka ushtruar detyrën si punonjëse e SHÇBA-së, (ka qenë e mitur). 

 Faktin që ky shtetas në kuptim të nenit 63 të Kodit të Penal quhet i padënuar.  

 Neni 3, pika 5 e Ligjit nr.12.2018 (i ndryshuar), “Kontakt i papërshtatshëm” është një takim, 

komunikim verbal apo elektronik ose çfarëdolloj mënyre tjetër takimi e qëllimshme, që nuk 

përputhet dhe/ose nuk ka lidhje me ushtrimin e detyrës nga punonjësi, pavarësisht nëse vendoset 

                                                 
36 Nga arsyetimi i vendimit rezulton se ky shtetas ka blere ne shtetin *** nje sasi te caktuar veglash pune e pashoqëruar me fatyrë tatimore, të cilat sipas vlerësimit të Degës së Doganës ***, kapin vleren prej 1.051 euro, 

për të cilat duhej të paguhej detyrimi doganor prej 46.563 lekë. …. Ndërsa, nga ana objektive vepra penale “Falsifikimi i dokumentave”, parashikuar nga neni 186/1 i K.Penal konsiston ne faktin e përdorimit prej 

shtetasit A.A.. duke e paraqitur një dokument- fature tatimore ***për të justifikuar origjinën e mallit…. 
37 Neni 63 i K.Penal “Pezullimi i ekzekutimit të vendimit me burgim dhe detyrimi për kryerjen e një pune në interes publik  (Ndryshuar me ligjin nr. 10 023, datë 27.11.2008, neni 8)Gjykata, për 

shkak të rrezikshmërisë së pakët të personit dhe të rrethanave të kryerjes së veprës penale, kur ka caktuar një dënim gjer në një vit burgim, mund të vendosë pezullimin e ekzekutimit të vendimit 

me burgim dhe zëvendësimin e tij me detyrimin që i dënuari të përmbushë një punë në interes publik… 
38 Vjera e shtetasit A.A. shtetasja me inicialet S.Xh. është kushurisë e parë, djalë xhaxhai me të ndjerin I. Mersinallari (babain e subjektit). Aktet verifikuese (çertifikata familjare, personale, pjese nga 

regjistri themeltar) janë pjesë e dosjes hetimore. 
39 Neni 3 pika 13 e ligjit 12/2018 (i ndryshuar) “Person i përfshirë në krimin e organizuar” ka të njëjtin kuptim, siç përcaktohet në ligjin “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”. 
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marrëdhënie biznesi apo ndonjë marrëdhënie tjetër”. Kjo dispozitë e lidh pasjen e kontaktit të 

papërshtatshëm me ushtrimin e detyrës nga subjekti i vlerësimit. 

 Faktin që ky dhurim i vlerës monetare është bërë për rrethana familjare të lindura nga lidhjet 

familjare (dhurimi për rast vdekje në formë ndihme), nisur dhe nga tradita e marrëdhënieve familjare 

të shoqërisë tonë si gjeste solidariteti për raste fatkeqësie si dhe,  

 Faktin që dhuruesi ka patur kapacitete financiare në kohën e dhurimit të vlerës monetare, 

(fakt që provohet nga ekstraktet e QKB trajtuar te pjesa e pasurisë së subjektit të vlerësimit). 

 Komisioni bazuar në shkaqet ligjore dhe faktike, të parashtruara nga sa më sipër, vlerësoi: 

-deklarimet e subjektit të vlerësimit gjatë gjithë fazës së hetimit administrative lidhur me këtë 

shtetas dhe shpjegimet per lidhjen familjare me të; 

- deklarimin e shtetasit A.A, (deklarata noteriale lëshuar datë 21.08.2021 pranë noterit publik i 

cili konfirmon dhurimin e shumës); 

-hetimin e kryer në kuadër të kontrollit të figurës pranë organeve kompetente dhe rezultatet e tyre, 

të cilat mori në konsideratë në përputhje me standartet e kontrollit të figurës dhe vlerësimit të 

rrethanave rënduese dhe lehtësuese që përcakton neni 41 për kontrollin e figurës të Ligjit 

nr.12/2018, (i ndryshuar); 

- lidhjes familjare që rezultoi nga verifikimi i thelluar i komisionit nga zyrat përkatëse të gjëndjes 

civile; 

 arrin në përfundimin se subjekti i vlerësimit nuk gjendet në kushtet për marrjen e 

ndonjë mase në kuptim të nenit 62, shkronja (d), e Ligjit nr.12/2018 (i ndryshuar). 

 

7. Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar, me shkresën nr.*** prot, datë 08.01.2021 

konfirmon se shtetasi Kleada Irfan Mersinllari, është pajisur me çertifikatë sigurie Personelit 

(CSP) të nivelit “Tepër Sekret” me datë lëshimi 11.11.2020 i vlefshëm deri në datën 10.11.2023.  

8. Nga agjensitë dhe institucionet ligjzbatuese, në kuadër të verifikimit të figurës nuk 

konfirmohen informacione apo materiale për subjektin e vlerësimit dhe personat e lidhur me të 

që të jenë përfshirë në veprimtari të kundraligjshme.  

9. Komisioni nuk kërkoi informacion pranë Autoritetit të Dosjeve si një ndër institucionet që 

Komisioni bashkëpunon në kuadër të zbatimit të Nenit 38 të ligjit të vlerësimit për verifikimin 

nëse punonjësi, subjekt i Ligjit të Vlerësimit nr.12/2018 (i ndryshuar), ka qenë person në ndjekje 

për spiunazh apo terrorizëm, anëtar, bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit 

para vitit 1990, sipas ligjit për të drejtën e informimit me dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit 

të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. Bazuar në fushën e veprimit dhe objektin e 

periudhën që shtrin veprimin ky ligj, subjekti i vlerësimit për shkak të moshës, (dt.18.07.1996) 

nuk hyn në fushën e veprimit të Ligjit nr.45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e 

ish-sigurimit të shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.  

10. Pranë Komisionit, deri në datën e shpalljes së vendimit nga Trupa e Vlerësimit, nuk janë 

paraqitur denoncime nga publiku ndaj subjektit të vlerësimit Kleada Mersinllari, për shkelje të 

rregullave të etikës në ushtrimin e detyrës si punonjës në Policinë e Shtetit, bazuar në Nenin 36 

gërma “ë” të Ligjit të Vlerësimit nr.12/2018 (i ndryshuar) i cili parashikon se verifikimi i 

punonjësit realizohet edhe nëpërmjet informacioneve të ardhura nga publiku, në lidhje me 

aktivitetin apo veprimtarinë e punonjësit apo të personave të lidhur. 

11. Nga Shërbimi për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, me shkresën e saj nr.1873/1 prot, datë 

14.07.2021 është dërguar pranë Komisionit edhe: 
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- Fotokopje e vërtetimit të personalitetit për shtetasen Kleada Mersinllari datë 21.05.2020, 

ku nëpërmjet të cilit rezulton se shtetasja Kleada Mersinllari nuk është element me precedent 

kriminal. 

 

12. Urdhëri i Psikologut dërgoi raportin e vlerësimit psikologjik për subjektin e vlerësimit. Në 

këtë raport thuhet se në datën 14.09.2021 subjeti i është nënshtruar vlerësimit psikologjik të 

personalitetit në zbatim të Nenit 38 pika “2” të Ligjit të Vlerësimit nr.12/2018 (i ndryshuar) i cili 

parashikon se për vlerësimin e figurës, punonjësi (subjekti i vlerësimit) i nënshtrohet një testi 

psikologjik të personalitetit me qëllim vlerësimin e besueshmërisë së punonjësit dhe deklarimeve të 

tij.  

Në përfundim të raportit të vlerësimit psikologjik (nr.54, datë 27.09.2021) është arritur në 

konkluzionin se: 

 Znj.Kleada Mersinllari, aktualisht nuk shfaq probleme të shëndetit mendor, apo probleme më të 

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

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

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

 Subjekti paraqet funksionim të mirë ditor dhe tipare të një personaliteti dinamik dhe të 

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

 Nuk konstaton problematika të ndonjë çrregullimi të mundshëm personaliteti. 

 

 Në përfundim të hetimit të kryer:  

Trupa Vlerësuese, në përputhje me dispozitat ligjore të Ligjit të Vlerësimit nr.12/2018 (i ndryshuar), 

nëpërmjet analizimit dhe verifikimit të të dhënave të deklaruara nga subjekti i vlerësimit në 

formularin e deklarimit për kontrollin e figurës, analizimin dhe verifikimin e të dhënave të 

mbledhura nga institucionet dhe agjensitë ligjzbatuese, si dhe vlerësimit psikologjik, në përputhje 

me dispozitat ligjore të Ligjit të Vlerësimit nr.12/2018 (të ndryshuar), përkatësisht neni 42 i tij, nga 

sa rezulton deri në mbylljen e hetimit administrativ të subjektit të vlerësimit lidhur me komponentin 

e figurës, konkludon se: 

 Punonjësi ka plotësuar formularin e deklarimit për kontrollin e figurës në mënyrë të saktë 

dhe me vërtetësi; 

 Nuk ka informacion në deklarimin e tij si dhe nga institucionet përgjegjëse të përcaktuara 

në këtë ligj, që tregojnë se punonjësi ka kontakte të papërshtatshme me persona të 

përfshirë në veprimtari kriminale; 

 Punonjësi është i përshtatshëm për vazhdimin e detyrës; 

C. VLERËSIMI I AFTËSISË PROFESIONALE 

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

kreun V, “Vlerësimi i aftësive profesionale”, të Ligjit të Vlerësimit nr. 12/2018, (të ndryshuar), 

bazuar në nenin 43 -47 të Ligjit të Vlerësimit nr.12/2018 (i ndryshuar). 
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1. Afati kohor brenda të cilit shtrihet procesi i vlerësimit të aftësive profesionale: 

Subjekti i vlerësimit kalimtar, Kleada Mersinllari, më datë 07.07.2020, ka dorëzuar në Drejtorinë e 

Burimeve Njerëzore të SHÇBA, (formularin e vetëvlerësimit të aftësive profesionale), sipas 

përcaktimeve të Nenit 6 pika 1 shkronja “c” si dhe Nenit 44, pika 1, të Ligjit të Vlerësimit nr.12/2018 

i ndryshuar.   

Periudha e vlerësimit për aftësitë profesionale, për efekt të këtij ligji, përfshin periudhën që nga data 

e emërimit të punonjësit në SHÇBA bazuar në përcaktimet e nenit 44 pika 2 dhe 3 e tij 40. 

Subjekti në kohën e depozitimit të formularit, ishte emëruar në funksionin e Shefes së Sektorit të 

Trupës Vlerësuese në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar/Periodik, në Drejtorinë e Përgjithshme të 

SHÇBA-së, dt.08.06.2020. Po ashtu edhe në kohën e hedhjes së shortit nga ana e Komisionit  

dt.16.11.2020, subjekti mbante detyrën e Shefes së Sektorit të Trupës Vlerësuese në Drejtorinë e 

Vlerësimit Kalimtar/Periodik, në Drejtorinë e Përgjithshme të SHÇBA-së, detyrë që e mban dhe 

aktualisht. 

Në bazë të nenit 44 pika 3 e ligjit, subjekti i vlerësimit Kleada Mersinllari do të vlerësohet për të 

tërë periudhën nga data e fillimit të ushtrimit të funksionit në SHÇBA (08.06.2020 e në vijim). 

 

2. 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 Ligjin e Vlerësimit nr.12/2018, 

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

e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme (Ligjin nr.70/2014 “Për Shërbimin për 

Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Punëve të Brendshme”, VKM nr.829, datë 

03.12.2014 “Për miratimin e Rregullores së Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në 

Ministrinë e Punëve të Brendshme”), si dhe akteve të tjera rregullatore e nënligjore në fuqi, si dhe 

me përshkrimet e punës për çdo funksion. 

 

3. Komisioni përdor si burime për vlerësimin e saj, fillimisht: 
 

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

përcaktimeve të Nenit 44, pika 1, Ligjit nr.12/2018, (i ndryshuar); 

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

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

tjera administrative të emerimeve në funksione, ecurinë disiplinore, eksperiencën e punës 

sipas vendit të punës etj,  

- më tej dokumentet e përgatitura nga punonjësi sipas nivelit profesional respektiv; 

- si dhe vlerësimet e punës individuale.  

 

Gjithashtu, Komisioni mban në konsideratë dhe merr në shqyrtim edhe nëse ka denoncime nga 

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

detyrës së subjektit në mënyrë joetike. 

                                                 
40. Periudha e vlerësimit për aftësitë profesionale, për efekt të këtij ligji, përfshin periudhën që nga data e emërimit të punonjësit në gradën dhe/ose 

pozicionin që mban, por jo më shumë se 7 vjet. 3. 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. 
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Për të vlerësuar aftësinë profesionale për subjektin e vlerësimit, Komisioni ka kërkuar të dhëna pranë 

institucionit të SHÇBA i cili me shkresën e saj nr.*** datë 06.01.2021 ka vënë në dispozicion dosjen 

e personelit të punonjësit dhe praktikën e rekrutimit të subjektit për emërimin e subjektit në këtë 

institucion. 

 

4. Vlerësimi i Nivelit arsimor: 

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

 Bachelor në Shkencat Juridike në vitet 2014-2015. Tiranë. Përfunduar studimet në vitin 

akademik 2016-2017.  

 Master i Shkencave në të Drejtën Civile, sistemi me kohë të plotë, në vitin akademik 2017-

2018.  

 As/Avokat pranë Domës Kombëtare të Avokatisë datë 17.10.2019. 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni: 

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

referuar akteve të dosjes së përsonelit të vënë në dispozicion nga SHÇBA, nga ku rezultoi se: 

Konfirmohen deklarimet e subjektit Kleada Mersinllari lidhur me nivelin arsimor të saj, e 

konkretisht: 

 Bachelor në Shkencat Juridike në Tiranë, përfunduar studimet në vitin akademik 2016-2017.  

 Master i Shkencave në të Drejtën Civile, sistemi me kohë të plotë, në vitin akademik 2017-2018.  

 As/Avokat pranë Domës Kombëtare të Avokatisë regjistruar në datën 17.10.2019 por që 

aktualisht ka marrë titullin Avokat (pasiv). 

 

Konkluzion i Komisionit: 

Bazuar në Nenin 45 pika 3, Neni 46 pika 1 të Ligjit të Vlerësimit nr.12/2018 (i ndryshuar) si dhe 

referuar akteve ligjore të posaçme (ligjit nr.70/2014 nr.70/2014 “Për Shërbimin për Çështjet e 

Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Punëve të Brendshme”, VKM nr.829, datë 03.12.2014 “Për 

miratimin e Rregullores së Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat ne Ministrinë e Punëve 

të Brendshme”, strukturën e re miratuar në Janar të vitit 2020,) akteve të nxjerra nga Drejtori i 

Përgjithshëm për shpalljen e vendeve të lira për konkurrim në strukturat e Drejtorisë së Përgjithshme 

të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat (urdhëri.29,.dt.10.03.2020) ku janë të 

përcaktuara kriteret e përgjithshme dhe ato të veçanta për konkurim për strukturat e SHÇBA-së, ku 

kandidati për konkurim duhet të ketë përfunduar ciklin e dytë të studimeve universitare në drejtësi 

ose financë–kontabilitet me mesatare mbi 7.5; 

 

Komisioni arrin në konkluzionin se: 

 subjekti i vlerësimit Kleada Mersinllari, plotëson kriterin e nivelit arsimor në përputhje 

me kërkesat e përgjithshme e të veçanta të përcaktuara në dispozitat e cituara më sipër për 

konkurimin dhe ushtrimin e detyrës në strukturat e SHÇBA-së.   

  

5. Të dhënat për punësimin: 

 

Në Nenin 44, pika 2 dhe 3 e Ligjit të Vlerësimit nr.12/2018, përcaktohet se: “Periudha e vlerësimit 

për aftësitë profesionale, për efekt të këtij ligji, përfshin periudhën që nga data e emërimit të 

punonjësit në gradën dhe/ose pozicionin që mban, por jo më shumë se 7 (shtatë) vjet”.   
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Në formularin e vetëdeklarimit profesional subjekti i vlerësimit ka deklaruar se ka punuar në 

funksionet si më poshtë: 

03/2015 – 03/2019 - Studio ligjore “Dh***” As/Avokat (vullnetare). 

03/2019 – 06/2020 - Inspektore Mjedisi, pranë Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit,  

                                         Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit (Ministria e Turizmit dhe Mjedisit). 

06/2020 – aktualisht - Shefe e Sektorit të Trupës Vlerësuese në Drejtorinë e Vlerësimit  

                                          Kalimtar të SHÇBA-së. 

Hetimi i kryer nga Komisioni: 

Komisioni ka verifikuar deklarimet e subjektit me dosjen e personelit dhe korrespondencat me vet 

subjektin dhe përgjigjet nga institucionet shtetërore ku ka punuar subjekti. 

Për të vlerësuar procedurën e ndjekur që në momentin e rekrutimit dhe kriteret e përmbushura për 

përzgjedhjen në vendin e punës, si dhe njohuritë e posaçme profesionale sipas vendit të punës dhe 

funksionit, me qëllim vlerësimin e eksperiencës së punës të subjektit të vlerësimit (punonjësit) (sipas 

nenit 78 të ligjit nr.70/2014) në momentin e konkurimit në SHÇBA, Komisioni shtriu hetimin për: 

1) për periudhën e punësimit të subjektit të vlerësimit pranë Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, 

Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit, Dega Rajonale Tiranë. 

2) Periudhën si asistent avokate pranë studios ligjore “Dh***”.   

3) Komisioni administroi gjithashtu të gjithë praktikën e rekrutimit të subjektit të vlerësimit në 

SHÇBA, periudhën e provës, aktin e emërimit, detyrat e kryera si dhe trajnimet e zhvilluara 

në funksion të ushtrimit të detyrës, të cilat u morrën parasysh gjatë procesit të vlerësimit nga 

Trupa e Vlerësimit41. 

 

1.1 Për periudhën e punësimit në ISHMPUT kërkoi pranë Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit42 

që ti vihet në dispozicion, dosja e personelit të shtetases Kleada Mersinllari dhe gjithë praktika e 

rekrutimit të kësaj punonjëse nga Institucioni i Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve, Ujërave 

dhe Turizmit, Dega Rajonale Tiranë. 

1.2 Nga Burimet Njerëzore të Shërbimeve Mbështetëse në Agjensinë Kombëtare të 

Mjedisit nëpërmjet E-mailin e datës 16.09.2021, Komisionit, i janë vënë në dispozicion akte të 

dosjes së personelit të cilat Trupa e Vlerësimit i pati në vëmendje gjatë procesit të vlerësimit43. 

Nga aktet e depozituara nga AKM rezulton se subjekti i vlerësimit është emëruar në detyrën 

Inspektorit në ISHMPUT (në zbatim të VKM nr.766, datë 26.12.2018 “Për punësimin e studentëve 

të ekselencës në Institucionet e Administratës Shtetërore pjesë të Shërbimit Civil për vitin 2019”).    

                                                 
41 Shkresa e SHCBA drejtuar Komisionit datë 14.07.2021 bashkë me praktikën e kërkuar nga Komisioni me shkresën e tij datë 23.08.2021. 
42 Në formularin e vlerësimit profesional subjekti i vlerësimit ka deklaruar se ka punuar në detyrën e Inspektorit të Mjedisit pranë ISHMPUT (Ministria e Turizmit dhe Mjedisit) për periudhën 03/2019 – 06/2020 dhe ka bashkëlidhur 

deklarimit të saj edhe dokumentacionin justifikues; 
43  

- Shkresën e Departamentit të Administratës Publike nr.1465/15 prot, datë 06.03.2019 drejtuar Ispektoratit Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit me lëndë “Mbi përzgjedhjen e të sapodiplomuarve student të ekselencës në 

Institucionin tuaj”. Në këtë shkresë thuhet se në përfundim të procesit të përzgjedhjes së pozicioneve të punës të institucioneve të administratës shtetërore pjesë e Shërbimit Civil, zhvilluar nga Departamenti i Administratës Publike në 

datat 26 Shkurt – 1 Mars 2019, në zbatim të pikës 11 të vendimit nr.766 datë 26.12.2018 të K.Ministrave, dhe ka njoftuar se të sapodiplomuarit student të ekselencës që kanë përzgjedhur pozicione pune pranë këtij institucioni janë 16 
studentë. Pjesë e tyre është edhe shtetasja nr.7, Kleada Mersinllari Inspektor, (Kategoria e Pagës IV-b) Sektori i Inspektimit Mjedisor në Inspektoratin Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit, Dega Rajonale Tiranë. 

- Vërtetimi i notave të studentit Kleada Mersinllari për përfundimin e studimeve në vitin akademik 2016 -2017 (lista e notave dhe kreditet) mesatare 9,23889.. 

- Kontrata individuale e punës me afat të caktuar nr.2444/7 prot., datë 13.03.2019 për punësimin e shtetases Kleada Mersinllari në Inspektoratin Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit, Dega Rajonale Tiranë për një periudhë 1 

vjeçare. 

- Urdhëri nr.62, datë 13.03.2019 (nr.2444 prot) për fllimin e marrëdhënieve financiare të shtetases Kleada Mersinllari në detyrën e Inspektorit në Inspektoratin Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit, Dega Rajonale Tiranë 

Kategoria e Pagës IV-b. 

- Vërtetim i gjendjes gjyqësore datë 29.01.2019 lëshuar në emër të shtetases Kleada I. Mersinllari (rezulton i padënuar). 

- Kopje e diplomës Bachelor në Drejtësi nr.16776 në emër të shtetases Kleada Mersinllari (mbrojtur tezën datë 29.09.2017) 

- Kopje e raportit mjeko ligjore datë 13.03.2019. 

- Në lidhje me vijimin e marrëdhënieve të punës, Departamenti i Administratës Publike ka përcjellë pranë Burimeve Njerëzore të Shërbimeve Mbështetëse në Agjensinë Kombëtare të Mjedisit, vendimin nr.229 datë 18.3.2020 të K.Ministrave 

“Për një shtesë në VKM nr.586, datë 30.08.2019 “Për punësimin e përkohshëm të studentëve të ekselencës në institucionet e administratës shtetërore”.  Në këtë akt në pikën 2/1 shtohet “Përjashtimisht për vitin 2020, afati i kontratës së 
lidhur për studentët e ekselencës të punësuar në pozicione të shërbimit civil, sipas procedurave të thirrjes së parë të publikuar në janar 2019, shtyhet deri në përfundimin e procedurave të rekrutimit në shërbimin civil, për këto pozicione 

pune”.  Ngarkohet DAPI dhe institucionet e administratës shtetërore, pjesë të fushës së veprimit të legjislacionit për nëpunësit civil, për zbatimin e këtij vendimi. 

- Lidhja 2. Formulari i vlerësimit të punës për nëpunësit civil të kategorisë ekzekutive, të ulët dhe të mesëm drejtues, për Kleada Mersinllari. Periudha e vlerësimit nga 14.03.2019 – 14.09.2019.  Në këtë periudhë është punonjësja 

Kleada Mersinllari është vlerësuar nga zyrtari autorizues me vlerësimet pozitive
43:  
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 Nisur nga natyra e ushtrimit të detyrës në ISHMPUT, Komisioni arrin në 

konkluzionin se subjekti i vlerësimit në momentin e konkurimit në strukturat e 

SHÇBA, ka patur përvojë pune të ngjashme me atë që ka kërkuar pozicioni i 

konkurimit në SHÇBA. Në këtë detyrë subjekti i vlerësimit ka punuar nga data 

14.03.2018 deri në datën 05.06.2020. Rezulton se në këtë institucion shtetëror subjekti 

ka patur përvojë pune si juriste me detyrë inspektore (1 vit e 2 muaj e 21 ditë). 

 

2.2. Në lidhje punësimin e subjektit për “periudhën Mars 2015 – Mars 2019 si As/Avokate 

(vullnetare)”, subjekti i vlerësimit ka bashkëlidhur deklaratës: kopje të vërtetimit datë 24.06.2020, 

lëshuar nga Av…...J.Dh., nëpërmjet të cilit vërtetohet se Kleada Mersinllari gjatë periudhës Mars 

2015-2019 ka ndjekur praktikën si As/Avokate pranë studios së tij ligjore. 

Në lidhje me këtë deklarim, Komisioni ju drejtua me shkresë Av…..J.Dh., për të marrë një 

informacion për kohën që subjekti i vlerësimit Kleada Mersinllari ka ndjekur praktikën si 

As/Avokate pranë kësaj studio ligjore. 

- Me shkresën kthim përgjigje Tonës nr.133/167 prot, datë 13.07.2021 Av…..J.Dh. konfirmon për 

Komisionin se: Zonja Kleada Mersinllari e dtl.18.07.1996 ka qenë pranë Studios Ligjore me 

titullar Av….J.Dh. në periudhën Mars 2015- Mars 2019 si më poshtë vijon: 

- Në periudhën Mars 2018-Mars 2019 bazuar në Ligjin nr.55/2018 “Për profesionin e avokatit 

në Republikën e Shqipërisë” ka ndjekur praktikën si as/avokate me kohë të plotë pranë Studios 

ku gjatë kësaj periudhë asistentia në fjalë ka marrë pjesë në: 

a) Hartimin e akteve si padi dhe kërkesë-padi; 

b) Prapësime për çështjet të cilat merrte në shqyrtim studio ligjore; 

c) Kryerjen e kërkimeve ligjore; 

- Ndërsa për periudhën Mars 2015 - Mars 2018, gjatë kohës që ka qenë studente në sistemin 

Barchelor, Kleada Mersinllari ka qenë asistente part - time pranë studios ligjore me dëshirën 

për të përfituar njohuri ligjore dhe procedurale për profesionin e avokatit. 

 

2.3. Për të marrë një informacionin lidhur me praktikën e asistent avokatit të ndjekur nga subjekti i 

vlerësimit Kleada Mersinllari në zbatim të Ligjit nr.55/2018 “Për profesionin e Avokatit në 

Republikën e Shqipërisë” Komisioni ju drejtuar me shkresë Dhomës Kombëtare të Avokatisë Tiranë. 

Dhoma e Avokatisë Tiranë, me shkresat e saj nr.217 prot, dhe nr.261/1 prot, datë 02.09.2021, 

konfirmon për Komisionin se: 

- Zonja Kleada Mersinllari, figuron në regjistrin e avokatëve pasiv të Republikës së 

Shqipërisë, me licencë nr.***, të datës 13.11.2020 anëtare e dhomës vendore të avokatisë 

Tiranë. 

- Referuar procedurave të fitimit të titullit avokat ka kryer stazhin 1-vjeçar të as.Avokatit 

për periudhën prej datës 17.10.2019 deri në përfundim të afatit 1-vjeçar, pranë avokat L. 

N., anëtar i dhomës vendore të avokatisë Tiranë, mbajtës i liçencës nr.***. 

- Nuk ka detyrime financiare dhe në ngarkim të saj nuk ka patur dhe nuk ka masa apo 

procedime disiplinore në proces. 
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Nga aktet e depozituara pranë Komisionit rezulton se: 

Subjekti i vlerësimit nga aktet e depozituara në Komision, rezulton se ka përfunduar Fakultetin e 

Drejtësisë, Universiteti i Tiranës (diploma Bachelor) në datën 29.09.2017. Ndërsa titullin “Master i 

Shkencave në Drejtësi” e ka përfunduar në datën 10.07.2019.  

Nisur nga interpretimi i dispozitave ligjore të Ligjit nr.55/2018 “Për profesionin e avokatit në 

Republikën e Shqipërisë” 44, kjo periudhë praktike e ndjekur nga Mars 2018-Mars 2019 pranë 

studios ligjore “Dh***” për Komisionin nuk mund të quhet periudhë stazhi për fitimin e titullit 

avokat në zbatim të ligjit nr.55/2018, sepse në këtë kohë subjekti i vlerësimit nuk kishte përfunduar 

ciklin e dytë të studimeve universitare për drejtësi dhe nuk konfirmohet si periudhë stazhi për fitimin 

e titullit avokat pranë Dhomës së Avokatisë Tiranë në zbatim të ligjit  nr.55/2018. 

Periudhën e stazhit për fitimin e titullit avokat, bazuar në Ligjin nr.55/2018 “Për profesionin e 

avokatit në Republikën e Shqipërisë” subjekti e ka ndjekur më vonë, prej datës 17.10.2019 deri në 

përfundim të afatit 1-vjeçar me marrjen e titullit avokat (aktualisht pasiv) me liçencë nr.***, datë 

13.11.2020 si anëtare e dhomës vendore të avokatisë Tiranë (konfirmuar nga Dhoma Kombëtare e 

Avokatisë Tiranë me shkresat nr.217 dhe 271/1 prot., datë 02.09.2021) pranë av.L.N.   

 

Pas dërgimit të relacionit dhe njohjes me rezultatet sa më sipër të Trupës së Vlerësimit, subjekti i 

vlerësimit në prapësimet e saj të datës 22.10.2021 shprehet ndër të tjera:  

“Praktika që kam realizuar pranë Avokatit L.N. ka shërbyer për ecurinë time në karrierë në kuadër të fitimit të titullit 

avokat ….. si dhe për të përfituar eksperiencë në këtë fushë.  

Praktika e ndjekur si as/avokate me kohë të plotë pranë Studios së Av.J.Dh. për një periudhë l-vjeçare, më kanë shërbyer 

për të përfituar një eksperiencë të vyer në funksion të ecurisë dhe rritjes time profesionanle në fushën e jurisprudencës. 

Materiale për të dokumentuar punën time në këtë studio avokatie nuk kam pasi për shkak se nuk e gëzoja titullin Avokat 

nuk mund të sigloja në emrin tim asnjë punë të bërë. Të gjitha këto dokumente sigloheshin nga avokati sepse ai e gëzonte 

titullin për ndjekjen e praktikave në gjykatë. (Në pamundësi për të siguruar dokumentacione të punuar në këtë periudhë, 

për të qënë sa më korrekte me ju dhe në qoftë se ju e keni të nevojshme mund të rezervoj të kërkoj nga personi në fjalë 

të dëshmojë më shkresë ose me dëshmitar faktin që kam punuar pranë kësaj studioje)… Kjo praktikë pavarësisht se nuk 

ka shërbyer si periudhë stazhi në zbatim të ligjit nr.55/2018 "Për profesionin e avokatit" për të marrë titullin avokat, 

për pozicionin aktual të punës pranë Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, nga ana e Komisionit të 

Rekrutimit të SHÇBA-së gjatë shqyrtimit të dokumentacionit për përzgjedhjen e kandidatëve për rekrutim është gjykuar 

si përvojë në bazë të nenit 78 të ligjit të posacëm të funksionimit të SHCBA , Nr. 70/2014. 

 

Gjatë zhvillimit të seancës dëgjimore, bazuar në aktet e administruara dhe gjetjet deri në daljen në 

seancë, subjektit të vlerësimit nga anëtari i Trupës së Vlerësimit iu drejtuan pyetje në lidhje me 

praktikën e as/avokatit të ndjekur pranë studios ligjore “Dh***”’, trajtimin e kësaj praktike në 

zbatim të Ligjit nr.55/2018 “Për profesionin e avokatit në Republikën e Shqipërisë” si dhe mbi mos 

faktimin deri në daljen në seancë dëgjimore të kësaj periudhe me ndonjë punim apo draftim të 

punuar nga ajo pranë kësaj studioje ligjore (të cilat në prapësime të relacionit, subjekti ka pohuar 

                                                 
44 Ligji nr.55/2018 “Për profesionin e Avokatit në republikën e Shqipërisë” (i ndryshuar) parashikon se kusht për fitimin e titullit avokat e ka çdo shtetas shqiptar i cili rezulton të ketë përfunduar 

programin e ciklit të dytë të studimeve universitare për drejtësi brenda vendit (Neni 13 pika 2 gërma “b” “Fitimi i titullit Avokat”), dhe pasi të ketë plotësuar këtë kusht, kandidati ka të drejtën të 

regjistrohet pranë Dhomës së Avokatisë për të kryer stazhin 1-vjeçar të kandidatit për avokat (Neni 20 “Stazhi i kandidatit për avokat”). Stazhi i kandidatit për avokat kryhet pranë një avokati që ka 

fituar titullin “Avokat” dhe që ushtron profesionin sipas parashikimeve të këtij ligji ose pranë një studioje avokatie që ushtron veprimtarinë sipas këtij ligji. Çdo avokat ose studio avokatie, që plotëson 

kushtet e pikës 2, të Nenit 20, ka të drejtë të pranojë një ose më shumë kandidatë për avokat. Kandidati për avokat gjatë periudhës së kryerjes së stazhit nuk përfiton pagesë. Avokati ose studioja e 

avokatisë, pranë së cilës kryhet stazhi, përjashtohen nga detyrimi për pagimin e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të kandidatit për avokat, gjatë periudhës 1-vjeçare të kryerjes 

së stazhit. Kjo periudhë stazhi njihet si periudhë vjetërsie në punë.  
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se ka shumë akte të punuara nga ana e saj) që më tej t’i ketë shërbyer asaj për rritjen dhe zhvillimin 

e njohurive në fushën juridike. 

 

Në përgjigje të pyetjeve dhe konstatimeve të Komisionit, subjekti i vlerësimit gjatë seancës 

dëgjimore, u shpreh se duke qenë se këto punime apo materiale të punuara nuk kishin siglën e saj, 

ka menduar se ato nuk kanë vlerë për Komisionin, por në momentin që Komisioni e shikon të 

nevojshme për vlerësimin e saj, u shpreh se do të marrë kontakt me avokatin për të marrë ato punë, 

që ajo vërtet i ka punuar dhe të sigluara nga avokati që këto punë janë bërë nga ajo. Gjithashtu në 

seancë subjekti u shpreh se mban përgjegjësi që nuk i ka sjellë deri tani këto akte në Komision. 

 

Nga Komisioni është konstatuar se subjekti i vlerësimit, referencën nga studio ligjore “Dh***”, e 

ka paraqitur që në kohën e depozitimit të deklaratës së vlerësimit kalimtar, si dhe më herët në fazën 

e  konkurimit sipas shpalljes së vendeve vakante për në strukturat e SHÇBA në funksionet e trupës 

vlerësuese, e cila është marrë parasysh si përvojë pune nga Komisioni i rekrutimit në SHÇBA.   

 

Të gjithë organet/autoritetet/funksionarët publikë, që kanë të drejtën të lëshojnë dokumenta, për çdo 

deklarim/vërtetim/referencë që pohojnë zyrtarisht përmes shkresave, në funksion të fakteve të 

ndodhura, mbajnë përgjegjësi për vërtetësinë e tyre. 

 

Mbështetur në sa më sipër si dhe referuar akteve të administruara dhe gjetjeve, shpjegimeve të 

subjektit në seancë dëgjimore (datë 27.10.2021), Trupa e Vlerësimit gjatë kësaj seance dëgjimore , 

u tërhoq në Dhomë Këshillimi dhe në zbatim të nenit 25, pika 1, shkronjat (a), (c) dhe (dh), 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, dhe nenit 67 të Kodit të Procedurave Administrative, me vendimin e saj nr.41, datë 

27.10.202145 vendosi t’i kërkojë subjektit të vlerësimit që pohimet e dhëna në këtë sencë , tí faktojë 

pranë Komisionit me dokumentacion provues në lidhje me punët dhe dokumentat konkrete pranë 

studios “Dh***”. 

Subjekti i vlerësimit Kleada Mersinllari me shkresat nr.133/232 prot, datën 29.10.2021 dhe 

nr.133/234 datë 05.11.2021 depozitoi në protokollin e Komisionit dokumentacionin shoqërues (të 

kërkuar nga Trupa e Vlerësimit me vendimet e saj të ndërmjetme të Dhomës së Këshillimit nr.41, 

datë 27.10.2021 dhe vendimit të Ndërmjetëm nr.42 datë 3.11.2021)46 si më poshtë:  

- Shkresë përcjellëse të Av…...J.Dh., i cili deklaron se në vijimësi të korrespondencës zyrtare 

me Komisionin, po bashkëlidh një kopje kërkesë padie, të punuar fillimisht nga asistentja Kleada 

Mersinllari e më tej e përfunduar nga ai. Kjo shkresë përcjellëse së bashku më kërkesë –padinë 

b/lidhur (Kërkesë padisë e datës 10.01.2019, me objekt “Zgjidhje martese”) është firmosur nga 

av.mbrojtës J.Dh..  

- Shkresën përcjellëse të Av…....J.Dh., i cili deklaron “në vijimësi të korrespondencës me 

zyrën tonë, bashkëlidhur po ju dërgoj disa punime, fillimisht të punuar nga asistentia znj.Kleada 

Mersinllari, e mandej të përfunduara dhe të ndjekura nga unë”, B/lidhur: 

- Deklaratë mbrojtje datë 16.02.2019 e firmosur nga av.mbrojtës J.Dh. 

                                                 
45 Vendimi i Dhomës së Këshillimit nr.41, datë 27.10.2021 dhe procesverbali janë pjesë të dosjes. 
46 Vendimi nr.42 datë 3.11.2021dhe procesverbali janë pjesë e dosjes. 
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- Konkluzionet përfundimtare datë 20.12.2018 e firmosur nga av.mbrojtës J.Dh. 

- Kërkesë – padi “zgjidhje martese” datë 20.06.2018 e firmosur nga av.mbrojtës J.Dh. 

 

Komisioni, pas shqyrtimit të dokumentacionit të paraqitur sa më sipër, i analizoi dhe vlerësoi ato në 

funksion dhe dobi të hetimit të plotë dhe të gjithanshëm në lidhje me provueshmërinë e nivelit të 

mjaftueshëm të aftësive profesionale, bazuar në dispozitat ligjore që përcakton Ligji nr.12/2018 (i 

ndryshuar) për vlerësimin tyre, si dhe në harmoni me ligjin e posaçëm që rregullon veprimtarinë e 

SHÇBA dhe në veçanti atë të Trupës së Vlerësimit Kalimtar.  

Me vendimin e saj të ndërmjetëm nr.43, datë 05.11.202147, arriti në konkluzionin se:  

 Provat e administruara nga Komisioni në datat 29.10.2021 dhe 05.11.2021 u verifikuan 

në përmbajtje dhe nivelin e ligjshmërisë së tyre. 

  Ato së bashku me të gjitha aktet e tjera të administruara dhe të vlerësuara nga Komisioni 

gjatë gjithë fazës së hetimit, u trajtuan në përputhje edhe me shpjegimet dhe deklarimet e 

subjektit gjatë zhvillimit të seancës dëgjimore të datës 27.10.2021.  

Pasi u shqyrtuan dhe u vlerësuan në harmoni me legjislacionin në fuqi që normon 

veprimtarinë e SHÇBA dhe atë të posaçëm për procesin e vlerësimit kalimtar, ku  

eksperienca e punës pranë studios ligjore “Dh…” të subjektit gjatë stazhit të masterit 

shkencor në jurispudencë, e shpjeguar nga subjekti se ka ndikuar në përmirësimin dhe 

thellimin e njohurive juridike për profesionin e juristit si dhe e vërtetuar zyrtarisht nga 

avokati i studios ligjore, konsiderohet nga Komisioni se duhet përfshirë në pëmbushjen e 

kriterit të përvojës së kërkuar gjatë konkurrimit në strukturat e SHÇBA.  

 

Konkluzioni përfundimtar i Komisionit:  

Në kuptim të dispozitave ligjore që rregullojnë veprimtarinë e Shërbimit për Çështjet e Brendshme 

dhe Ankesat (ligjit nr.70/2014 nr.70/2014 “Për Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat 

në Ministrinë e Punëve të Brendshme”, VKM nr.829, datë 03.12.2014 “Për miratimin e Rregullores 

së Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat ne Ministrinë e Punëve të Brendshme”), si dhe 

akteve të tjera administrative të nxjerra nga Drejtori i Përgjithshëm në zbatim të legjislacionit të 

mësipërm për kriteret e përgjithshme dhe ato të veçanta për konkurrim në strukturat e Drejtorisë së 

Përgjithshme të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat (urdhëri nr.29,.dt.10.03.2020), 

Komisioni arrin në konkluzionin se për subjektin e vlerësimit: 

 Është zbatuar procedura për emërimin në detyrën e Shefit të Sektorit të Trupës 

Vlerësuese Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar dhe Periodik të SHÇBA-së 48;  

 Subjekti vlerësimit ka patur përputhshmëri ligjore të rekrutimit në Strukturat e SHÇBA; 

                                                 
47 Vendimi nr.43, datë 05.11.2021 dhe procesverbali janë pjesë të dosjes 

- 
48 Është bërë shpallja e vendeve vakante, (Urdhëri nr.29 datë 10.03.2020 “Për shpalljen e funksioneve të lira për konkurim në strukturat e Drejtorisë së 

Përgjithshme të SHÇBA-së, në Ministrinë e Brendshme”) bazuar në Nenet 3 pika “a”, 21 dhe 76 e vijues dhe 86 të Ligjit nr.70/2014 “Për Shërbimin për Çështjet e 

Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Punëve të Brendshme”, Nenit 63, 107, 108 e vijues të Rregullores së Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, 

miratuar me Vendimin nr.829 datë 03.12.2014 të Këshillit të Ministrave, si dhe bazuar në Urdhërin e Ministrit të Brendshëm nr.31 datë 30.01.2020 “Për miratimin 

e Strukturës dhe Organikës të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat”. 

- Në aktin nr.29 datë 10.03.2020 është urdhëruar shpallja e vendeve vakant për 24 (njëzet e katër) funksioneve të lira për konkurimin në Drejtorinë e Përgjithshme të 

SHÇBA-së shërbim si personel pa gradë, në përputhje me pikën 1, të Nenit 75, të ligjit nr. 70/2014. Pas shpalljes fitues në konkursin e hapur në zbatim të Urdhërit 

nr.33 datë 19.02.2019, “Për funksionet e lira për konkurim në Strukturat e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, në 

Ministrinë e Brendshme”; 

- Gjithashtu njoftimi i shpalljes së vendeve vakante është publikuar në faqen ëeb të SHÇBA dhe në dy gazeta (shkresa nr.632, prot, datë 02.04.2020 e Drejtorit të 

Përgjithshëm të SHÇBA-së). 

- Në aktin sa më sipër (Urdhëri nr.29 datë 10.03.2020 “Për shpalljen e funksioneve të lira për konkurim në strukturat e Drejtorisë së Përgjithshme të SHÇBA-së, në 

Ministrinë e Brendshme”) janë përcaktuar kriteret e përgjithshme, kriteret e veçanta dhe kërkesat specifike të vendeve vakante.  



42 

 Ka patur përvojë pune të ngjashme në profesionin e juristit në zbatim të ligjit të posaçëm 

70/2014. 

 Si dhe ka patur arsimin dhe mesataren e duhur për vendin e shpallur në konkurim. 

 

3.Veprimtaria profesionale për periudhën e përcaktuar në nenin 44 të Ligjit të Vlerësimit: 

 

Bazuar në nenin 46 të Ligjit të Vlerësimit 12/2018 (i ndryshuar), procedura për vlerësimin e aftësive 

profesionale përmban vlerësimin mbi tre dokumente të përgatitura nga punonjësi, sipas afatit të 

përcaktuar në pikën 2 të nenit 44 të këtij ligji. 

Nga SHÇBA, me shkresën nr.131/171 prot, datë 14.07.2021 është përcjellë dokumentacioni si më 

poshtë:  

 Urdhri Nr.2001 datë 10.11.2020 për “Krijimin e grupit teknik të punës për hartimin e projektligjit 

të SHÇBA-së”, pjesë e grupit të punës është edhe subjekti i vlerësimit Kleada Mersinllari. 

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

rregullojnë punën e trupës vlerësuese të SHÇBA-së në Ministrinë e Brendshme”, pjesë e grupit të 

punës është edhe subjekti i vlerësimit Kleada Mersinllari.  

 Urdhëri nr.60, datë 27.07.2020 i Drejtorit të Përgjithshëm të SHÇBA-së për miratimin e rregullores 

“Për organizimin dhe funksionimin e Trupave Vlerësuese”. Bashkëlidhur Rregullore: Për 

organizimin dhe funksionimin e Trupave Vlerësuese”. 

 Raporti i performancës për 5-mujorin e parë të Sektorit të Vlerësimit Kalimtar dhe Periodik në 

Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar e Periodik, pregatitur nga subjekti i vlerësimit Kleada Mersinllari, 

Shefe e Sektorit të Vlerësimit Kalimtar Periodik. 

 Kopje të Raportit të performancës për 5-mujorin e parë të Sektorit të Vlerësimit Kalimtar dhe 

Periodik në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar e Periodik, pregatitur nga subjekti i vlerësimit Kleada 

Mersinllari, Shefe e sektorit të Vlerësimit Kalimtar Periodik. Miratuar nga Drejtori i Vlerësimit 

Kalimtar Periodik. 

 

3.1.Nga analiza e dokumenteve të përgatitura sa më sipër nga subjekti i vlerësimit, Komisioni 

arrin në konkluzionin se: 

 Këto akte tregojnë përfshirjen e subjektit të vlerësimit në grupe pune dhe angazhimin në 

hartimin e projektligjit të SHÇBA-së, hartimin e akteve që rregullojnë punën e trupës vlerësuese 

të SHÇBA-së në Ministrinë e Brendshme, rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e 

Trupave Vlerësuese” si dhe pregatitjes së raportit të performancës për 5-mujorin e parë të 

Sektorit të Vlerësimit Kalimtar dhe Periodik në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar e Periodik. 

 Komisioni e ka të domosdoshme nga subjekti përcjelljen e punëve të kryera nga ajo gjatë 

ushtrimit të detyrës (draftime, siglime, pjesëmarrje në grupe pune, tekste të shkruara, e-maile 

me grupin e punës/titullarin përgjegjës/mbikqyrës, komente, memo etj…të saj) që të mund të 

faktojnë kontributin konkret si pjesë aktive në hartimin e tyre. 

 

Bazuar në Ligjin e Vlerësimit nr.12/2018, (i ndryshuar), neni 46 “Procedura për vlerësimin e 

aftësisë profesionale” përcaktohet se: Procedura e vlerësimit të aftësive profesionale kryhet në 

përputhje me këtë ligj, ligjin organik përkatës dhe aktet nënligjore në zbatim të tij.  

Trupa e vlerësimit vlerëson dokumentet e përgatitura nga punonjësi, sipas afatit të përcaktuar në 

pikën 2, të nenit 44, të këtij ligji.  
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Punonjësi ka të drejtë të zgjedhë e të paraqesë për vlerësim tri dokumente zyrtare të përgatitura 

nga ai. 

 

Në zbatim të kësaj dispozite, Komisioni deri më tani, administroi gjatë gjithë fazës së hetimit vetëm 

një dokument pune të hartuar nga subjekti: “Raporti i performancës së 5 mujorit të parë të vitit 

2021 dhe prioritetet për 6 mujorin e dytë të vitit 2021 të Sektorit Sektorit të Vlerësimit Kalimtar 

/Periodik “, të firmosur nga subjekti në cilësinë e Shefes të Sektorit dhe miratuar nga Drejtori i 

Drejtorisë së Vlerësimit Kalimtar/Periodik.  

Gjatë zhvillimit të seancës dëgjimore, konstatimeve, dhe pyetjeve të bëra nga anëtari i Trupës së 

Vlerësimit, mbi angazhimin konkret të saj në ushtrimin e detyrës së Shefit të Sektorit të Trupës së 

Vlerësimit në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar/periodik në SHÇBA, mbi hartimin e disa akteve të 

sjella si punime në Komision, mbi mënyrën e trajtimit dhe konceptimit të tyre ligjor, subjekti 

deklaroi se kishte kryer disa punime të tilla si: hartimin e draft-rregullores për standartizimin e 

vlerësimit të pasurisë, për standartizimin e vlerësimit të figurës, dhe për standartizimin e vlerësimit 

të aftësive profesionale, si dhe ka marrë pjesë edhe në hartimin e projekteve ligjore, siç ka qenë dhe 

projektligji për çështjet e brendshme dhe ndryshimeve të tij, kontribut aktiv, le te themi në hartimin 

e këtij projektligji, duke konsideruar këtë kontribut një punë të rëndësishme të përvojës në shërbim. 

 

Referuar akteve të administruara dhe gjetjeve, dhe shpjegimeve të subjektit në seancë dëgjimore 

(datë 27.10.2021), Trupa e Vlerësimit gjatë kësaj seance dëgjimore, me vendimin e saj nr.41, datë 

27.10.2021 vendosi t’i kërkojë subjektit të vlerësimit që pohimet e dhëna në këtë seancë , tí faktojë 

pranë Komisionit, me dokumenta, akte pune të përmendura në këtë seancë që dëshmojnë angazhimin 

konkret profesional të subjektit në ushtrim të funksionit të saj si Shefe Sektori e Trupës së Vlerësimit 

Kalimtar/Periodik në SHÇBA.     

Subjekti i vlerësimit Kleada Mersinllari me shkresat nr.133/232 prot, datën 29.10.2021 dhe 

nr.133/234 datë 05.11.2021 depozitoi në protokollin e Komisionit (të kërkuara nga Trupa e 

Vlerësimit me vendimet e saj të ndërmjetme nr.41, datë 27.10.2021 dhe nr.42 datë 3.11.2021) 

dokumentacionin shoqërues si më poshtë: 

1. Shkresën datë 04.11.2021 të Drejtorit të Përgjithshëm të SHCBA. Nëpërmjet kësaj shkrese 

Komisioni vihet në dijeni se në zbatim të Urdhërit nr.1258/2 datë 17.07.2020 “Për ngritjen e grupit të 

punës për hartimin e akteve që rregullojnë punën e trupës vlerësuese të SHCBA në Ministrinë e 

Brendshme” punonjësja Kleada Mersinllari ka propozuar, ideuar dhe ka marrë pjesë aktive në hartimin e 

rregulloreve:“Për Organizimin dhe Funksionimin e Trupave të Vlerësimit”për “Kodit Etik të Sjelljes së 

Trupave të Vlerësimit”, “Për Procedurat për hedhjen e shortit”, “Për Marrëdhëniet me Median”;  

- ka bërë analizat 3 mujore për periudhat Korrik – Shtator 2020, Janar – Mars 2020 dhe planin mujor 

të muajit Prill 2021;   

- ka hartuar planin vjetor për Sektorin e Vlerësimit Kalimtar/Periodik në Planin Vjetor të Shërbimit 

për Cështjet e Brendshme dhe Ankesat;  

- Memo drejtuar Drejtorit të Drejtorisë Kalimtare/Periodike.49  

- ka marrë pjesë në hartimin e kërkesave për informacion në marrëdhënien e korrespondencës me 

institucionet ligj-zbatuese të Republikës së Shqipërsië: 50 

                                                 
49 Memo mbi vendimin e Gjyk.Kushtetuese nr.20, datë 20.04.2021, Memo mbi krijimin e sistemeve elektronike; 
50 Drejtorisë së Informacionit të Klasifikuar, Inspektoriatit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, Bankës së Shqipërisë, Drejtorisë së Përgjithshmë të Prodhimit 

Statistikor; 
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- në hartimin e programeve të trajnimit të trupave të vlerësimit drejtuar: Drejtorit të Vlerësimit 

Kalimtar dhe Periodik, Drejtorit të Shërbimeve Mbështetëse. 

2. Shpjegimeve të saj subjekti i ka b/lidhur: 

- Urdhërin nr.1253/2 datë 17.07.2020 të Drejtorit të Përgjithshëm të SHCBA “Për ngritjen e grupit 

të punës për hartimin e akteve që rregullojnë punën e trupës vlerësuese të SHÇBA në Ministrinë e 

Brendshme” ku punonjësja Kleada Mersinllari është pjesë e këtij grupi pune. 

- Udhërin nr.64, datë 27.07.2020 e Drejtorit të Përgjithshëm të SHÇBA për miratimin e Rregullores 

“Për Hapat Proceduralë të Unifikuar”. 

- Rregullore “Për Hapat Proceduralë të Unifikuar” miratuar me urdhërin nr.64, datë 27.07.2020 të 

Drejtorit të Përgjithshëm të SHÇBA. 

- Udhërin nr.62, datë 27.07.2020 e Drejtorit të Përgjithshëm të SHÇBA për miratimin e “Kodit Etik 

të Sjelljes së Trupave të Vlerësimit”. 

- Kodit Etik të Sjelljes së Trupave të Vlerësimit miratuar me urdhërin nr.62, datë 27.07.2020 të 

Drejtorit të Përgjithshëm të SHÇBA. 

- Udhërin nr.63, datë 27.07.2020 e Drejtorit të Përgjithshëm të SHÇBA për miratimin e Rregullores 

“Për Marrëdhëniet me Median”. 

- Rregullore “Për Marrëdhëniet me Median” miratuar me urdhërin nr.63, datë 27.07.2020 të Drejtorit 

të Përgjithshëm të SHÇBA. 

- Udhërin nr.61, datë 27.07.2020 e Drejtorit të Përgjithshëm të SHÇBA për miratimin e Rregullores 

“Për Procedurat për hedhjen e shortit”. 

- Rregullore “Për Procedurat për hedhjen e shortit” miratuar me urdhërin nr.61, datë 27.07.2020 të 

Drejtorit të Përgjithshëm të SHÇBA. 

- Udhërin nr.60, datë 27.07.2020 e Drejtorit të Përgjithshëm të SHÇBA për miratimin e Rregullores 

“Për Organizimin dhe Funksionimin e Trupave të Vlerësimit”. 

- Rregullore “Për Organizimin dhe Funksionimin e Trupave të Vlerësimit”, miratuar me urdhërin 

nr.60, datë 27.07.2020 të Drejtorit të Përgjithshëm të SHÇBA. 

- E-mailin datë 3 Shtator 2020 drejtuar Drejtorit të Vlerësimit Kalimtar dhe Periodik, për dërgimin e 

analizës 3-mujore të Sektorit të Trupës Vlerësuese në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar. B/lidhur: 

Analiza e punës së Sektorit të Trupës Vlerësuese për periudhën Korrik – Shtator 2020. 

- E-mailin datë 7 Prill 2021 drejtuar Drejtorit të Vlerësimit Kalimtar dhe Periodik, për dërgimin e 

analizës 3-mujore (Janar – Mars 2021) të Sektorit të Trupës Vlerësuese në Drejtorinë e Vlerësimit 

Kalimtar dhe planin e muajit Prill për këtë sektor. B/lidhur: Plani –punës me detyra orientuese për 

muajin Prill 2021 të Trupës Vlerësuese në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar; Analiza e punës së 

Sektorit të Trupës Vlerësuese për periudhën Janar – Mars 2021. 

- E-mailin datë 22 Janar 2021 drejtuar Drejtorit të Vlerësimit Kalimtar dhe Periodik, për dërgimin e 

planit vjetor 2021. B/lidhur: Plani vjetor 2021. 

- E-mail datë 25 Maj 2021 drejtuar Drejtorit të Vlerësimit Kalimtar dhe Periodik, për dërgimin e 

Memo (Gjyk.Kushtetuese). B/lidhur: Memo drejtuar Ministrit të Brendshëm dhe Drejtorit të 

Përgjithshëm të SHÇBA (informacion mbi vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr.20, dt.20.04.2021). 

- E-mail datë 23 Mars 2021 drejtuar Drejtorit të Vlerësimit Kalimtar dhe Periodik, për dërgimin e 

Memo (Database). B/lidhur: Memo drejtuar Drejtorit të Vlerësimit Kalimtar dhe Periodik 

(informacion mbi krijimin e sistemeve elektronike (database) që do ti nevojiten Drejtorisë së 

Vlerësimit Kalimtar dhe Periodik të SHÇBA-së gjatë ushtrimit të detyrës. 

- E-mail datë 23 shtator 2020 drejtuar Drejtorit të Vlerësimit Kalimtar dhe Periodik, për programin e 

trajnimeve të trupave të vlerësimit. B/lidhur: Programi i trajnimeve dhe matrica e trajnimeve për 

vitin 2020. 

- E-mail datë 22 Prill 2021 drejtuar Drejtorit të Vlerësimit Kalimtar dhe Periodik dhe Drejtorit të 

Shërbimeve Mbështetëse, për programin e trajnimeve të trupave të vlerësimit. B/lidhur: Programi i 

trajnimeve për trupat e vlerësimit viti 2021. 
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- Dhe disa shkresa me lëndë “kërkesë për infomacion”, drejtuar disa institucioneve të konceptuara e 

të pranuara nga ajo  

Pas shqyrtimit të dokumentacionit të paraqitur nga subjekti në datat 29.10.2021 dhe 05.11.2021, 

(disa prej tyre të përsëritura) Trupa e Vlerësimit pasi i analizoi dhe vlerësoi ato në funksion të 

hetimit të plotë dhe të gjithanshëm në lidhje me provueshmërinë e nivelit të mjaftueshëm të aftësive 

profesionale, bazuar në dispozitat ligjore që përcakton Ligji nr.12/2018 (i ndryshuar) për vlerësimin 

tyre, si dhe në harmoni me ligjin e posaçëm që rregullon veprimtarinë e SHÇBA dhe në veçanti atë 

të Trupës së Vlerësimit Kalimtar, me të gjitha provat e tjera të trajtuara gjatë hetimit administrativ, 

me vendimin e saj të ndërmjetëm nr.43, datë 05.11.2021, ariti në konkluzionin se:  

- Provat e administruara nga Komisioni në datën 5 nëntor 2021 u verifikuan në numër,( një 

numër aktesh më shumë seç kërkon dispozita ligjore për vlerësimin  e punës) përmbajtje dhe 

nivelin e ligjshmërisë së tyre, të cilat së bashku me ato të administruara në datën 29.10.2021 

(pas zhvillimit të seancës dëgjimore) si dhe me të gjitha aktet e tjera të administruara dhe të 

vlerësuara nga Komisioni gjatë gjithë fazës së hetimit,  

- pasi u trajtuan në përputhje me shpjegimet dhe deklarimet e subjektit gjatë zhvillimit të 

seancës dëgjimore të datës 27.10.2021,  

- si dhe pasi u shqyrtuan dhe u vlerësuan në harmoni me legjislacionin në fuqi që normon 

veprimtarinë e SHÇBA dhe atë të posaçëm për procesin e vlerësimit kalimtar,  

- konsiderohen nga ky Komision se faktojnë pjesëmarjen aktive të subjektit në cilësinë e Shefes 

së Sektorit të Trupës së Vlerësimit, në  propozimin , ideimin, hartimin e një numri të 

konsiderueshëm të akteve të nevojshme (paketë aktesh nënligjore)  për normimin e duhur 

kundrejt nisjes dhe zhvillimit të procesit të vlerësimit kalimtar/periodik dhe mënyrës së 

organizimit dhe funksionimit të trupave vlerësuese të ngritura në drejtorinë e vlerësimit 

kalimtar /periodik në SHÇBA sipas referimeve të ligjit të vlerësimit kalimtar 12/2018 (i 

ndryshuar) dhe akteve nënligjore të nxjerra nga ky Shërbim. 

 

Komisioni ka konstatuar se për periudhën që prej krijimit dhe plotësimit të strukturës së re të ngritur 

me urdhërin nr.31, datë 30.01.2020 të Ministrit të Brendshëm, për trupën vlerësuese dhe pozicionin 

e subjektit me emërimin në detyrën e shefit të sektorit të trupës vlerësuese, rezulton se ashtu si dhe 

pjesa tjetër e personelit (specialistë të kësaj drejtorie), kjo trupë vlerësimi nuk ka filluar realisht në 

ushtrimin konkret të funksionit të saj me shqyrtim/hetim/vlerësim dosjesh të subjekteve vlerësuese 

që përcakton ligji nr.12/2018 (i ndryshuar).  

Nga aktet e depozituara në Komision rezulton se është punuar vetëm në nivelin përgatitor të akteve 

rregullatore, manuale, udhëzime, draft-projekt rregulloresh të ndryshme të lidhura me organizimin 

dhe funksionimin e Trupave të Vlerësimit dhe procesit të vlerësimit kalimtar, përfshirje në grupe 

pune për hartim projekt-ligjesh (projekt-ligji për AMP), studime legjislacioni dhe aktesh nënligjore, 

studime vendimesh të KPK, KJV, KPA, studime të vendimeve të gjykatave dhe Gjykatës 

Kushtetuese etj.., dhe trajnime të lidhura me ushtrimin e funksionit të ngarkuar në Shërbim. 

4. Trajnime:  

Nga aktet e sjella nga subjekti i vlerësimit rezulton se subjekti është pajisur me disa çertifikata të 

cilat janë marrë në periudhën kur subjekti i vlerësimit vazhdonte studimet Bachelor dhe Masterin 

në Fakultetit e Drejtësisë. 
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Nga praktika e përcjellë nga SHÇBA me shkresën nr.121/171 prot., datë 14.07.2021, subjekti i 

vlerësimit rezulton se ka ndjekur programin e trajnimit të trupave të vlerësimit të SHÇBA-së në 

zbatim të urdhërit nr.1831 datë 15.10.2020 “Për pjesëmarrjen në trajnim të punonjësve të SHÇBA-

së” të Drejtorit të Përgjithshëm të SHÇBA-së;  

a) Fotokopje e çertifikatës “Për trajnimin bazë të personelit të vlerësimit kalimtar dhe 

periodik” datë 23.02.2021 lëshuar nga Akademia e Sigurisë (Ministria e Brendshme). 

b) Trajnim Online nga Prokuroria e Përgjithshme dhe PamecaV, bashkëlidhur axhenda e 

trajnimit dhe e-maili lajmërues. 

Në lidhje me sa më sipër Komisoni arrin në konluzionin se:  

 Pragrami i trajnimit të subjektit të vlerësimit është organizuar në kuadër të trajnimit të 

personelit të Trupës së Vlerësimit Kalimtar të SHÇBA-së në funksion të detyrës Shefe 

sektori të Trupës Vlerësuese, në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar dhe Periodik SHÇBA në 

zbatim të Ligjit nr.12/2018 (i ndryshuar). 

 

 

5. Respektimi i rregullave të etikës: 

Nga verifikimi dosjes së personelit pranë SHÇBA- së rezulton se ndaj subjektit të vlerësimit nuk 

ka masa disiplinore në fuqi apo të parashkruara, për shkelje të rregullave të etikës. 

 

6. Ecuria në karrierë: 

Komisioni ka administruar vlerësimet individuale të punës gjatë përiudhës një vjeçare të provës51si 

dhe aktin52 e konfirmimit në detyrë pas përfundimit të kësaj periudhe të cilat kanë tregues pozitiv 

në lidhje me funksionin aktual në Shërbim. 

Nga dosja e personelit (vlerësim i rezultateve individuale të punës53 gjatë periudhës një vjeçare që 

subjekti i vlerësimit ushtron funksionin pranë SHÇBA-së), konstatohet se subjekti i vlerësimit e ka 

kaluar me sukses periudhën e provës dhe është konfirmuar në detyrën e Shefit të Sektorit të Trupës 

Vlerësuese në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar/Periodik në SHÇBA. 

Vlerësimi individual vjetor i punës në gjykimin e Komisionit, mbetet ende paraprak, i paplotë dhe 

i paprovuar në kuptim të vlerësimit real të performancës, pasi siç dhe pohuar nga vet subjekti, 

Drejtoria e Vlerësimit Kalimtar/Periodik nuk ka filluar ende punë verifikuese konkrete me 

hetimin/shqyrtimin e dosjeve. 

7. Institucioni i Avokatit të Popullit, nuk konfirmon të ketë pasur ankesa të trajtuara apo hetime 

administrative të nisura kryesisht për subjektin e vlerësimit Kleada Mersinllari. 

 

8. Gjithashtu pranë Komisionit, nuk kanë ardhur denoncime nga publiku për subjektin për sjellje 

joprofesionale dhe joetike, sipas parashikimit ligjor të Ligjit nr.12/2018 (i ndryshuar) për subjektin 

e vlerësimit Kleada Mersinllari. 

 

                                                 
51 Vlerësime individuale të punës të ndarë gjatë periudhës një vjecare në prove, në dy vlerësime 6 mujore 
52 Urdhër konfirmimi në detyrë të një punonjësi të SHÇBA ***, pas përfundimit me sukses të periudhës së provës, lidhet kontrata e punës 
53 Vlerësim i rezultateve individuale të punës. 
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9. Në përfundim: Komisioni Jashtëm i Vlerësimit pas hetimit të kontrollit të aftësive profesionale për 

subjektin e vlerësimit Kleada Mersinllari, nëpërmjet analizimit dhe verifikimit të të dhënave të 

deklaruara nga subjekti i vlerësimit në formularin e vetëvlerësimit profesional, analizimin dhe 

verifikimin e të dhënave të mbledhura nga institucionet publike dhe agjencitë ligjzbatuese, arrin në 

kokluzionin se: 

Për Subjektin e vlerësimit Kleada Mersinllari: 

 Konstatohet nivel i mjaftueshëm në vlerësimin e aftësive profesionale. 

 

KONKLUZIONI PËRFUNDIMTAR 

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

në provat e administruara gjatë procesit të vlerësimit, relacionin e relatorit të çështjes, shpjegimet 

me shkrim të depozituar nga subjekti i vlerësimit gjatë gjithë procesit të hetimit administrativ, si 

dhe pasi u njoh me qëndrimin e subjektit të vlerësimit në seancën dëgjimore publike të datës 13 

Tetor 2021, arrin në kokluzionin se subjekti i vlerësimit, Kleada Mersinllari, 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, (të ndryshuar), pasi u mbodh në dhomë këshillimi, në bazë të gërmës “a”, të nenit 59, 

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

 

V E N D O S I: 

1. Konfirmimin në detyrë të subjektit të vlerësimit, Kleada Irfan Mersinllari me funksion 

Shefe e Sektorit të Trupës Vlerësuese në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar/Periodik në 

Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme. 

2. Vendimi i arsyetuar me shkrim i 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 nr.12/2018 (i ndryshuar). 

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

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. 

 

Ky vendim u shpall sot datë 09.11.2021, në Tiranë. 

 

TRUPA E VLERËSIMIT 

Ledian Rusta 

Kryesues 

 Luljeta Qoku Sonila Kadareja 

 Relatore Anëtar 


