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                                                REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

 KOMISIONI I JASHTËM I VLERËSIMIT 

 

 

Nr. 95/177 Prot                       Tiranë, më 10/12/2021 

 

 

V E N D I M 

  Nr. 55, datë 25/11/2021 

 

 

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

 

Marjeta Gjelaj  Kryesues 

Elton Muça    Relator 

Arta Lleshi              Anëtar 

 

asistuar nga anëtarët e Sekretariatit Teknik, z. Gent Pejo dhe znj. Elona Ozmutlu, më datë 25 nëntor 

2021, ora 12.30`, në Pallatin e Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), salla B, kati 0, në Tiranë, mori 

në shqyrtim në seancë dëgjimore publike çështjen që i përket:  

 

SUBJEKTI I VLERËSIMIT:     Znj. Elida Domi, me funksion Specialiste e Sektorit të Hetimit 

dhe Ankesave në Drejtorinë Rajonale të Sh.Ç.B.A-së Durrës. 

 

OBJEKTI:          Vlerësimi kalimtar i subjektit të vlerësimit 

 

BAZA LIGJORE:        Ligji Nr.12/2018, “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të 
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      Punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës,  

      Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë 

      e Brendshme", i ndryshuar,   

 

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

      Republikës së Shqipërisë”, 

 

                Ligji nr. 49/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e  

                                                      gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve  

      administrative”, i ndryshuar. 

 

       

TRUPA VLERËSUESE E KOMISIONIT TË JASHTËM TË VLERËSIMIT, 

 

pasi dëgjoi gjetjet dhe rekomandimin e relatorit së çështjes, z. Elton Muça, mori në shqyrtim dhe 

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

çështjen, duke u bazuar në të tria kriteret e vlerësimit, atë pasuror, të figurës dhe vlerësimin 

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

 

V Ë R E N: 

 

I. RRETHANAT E ÇËSHTJES 

 

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

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

1 të nenit 5, dhe në pikat 1 dhe 5, të nenit 6, të ligjit nr.12/2018, “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik 

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

Ankesat në Ministrinë e Brendshme", të ndryshuar.   

  

2. Znj. Elida Domi, në datë 04/12/2019 ka filluar punë në shërbimin e SHÇBA-së dhe në vijim ka 

dorëzuar deklaratat për procesin e vlerësimit “Vetting” në referencë të ligjit nr.12/2018, të ndryshuar, 
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në funksionin e Specialistes së Sektorit të Hetimit dhe Ankesave në Drejtorinë Rajonale të Sh.Ç.B.A-

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

procesit të vlerësimit, duke u shortuar me datë 16/11/2020, në përputhje me “Rregulloren për 

Procedurat e Zhvillimit të Shortit në Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit“. 

 

3. Në hedhjen e shortit të datës 16/11/2020, u përzgjodh trupa vlerësuese. Në respektim të legjislacionit 

në fuqi mbi parandalimin e konfliktit të interesit, u deklarua mospasja e konfliktit të interesit nga 

anëtarët e trupës vlerësuese, si dhe u vendos fillimi i hetimit administrativ me qëllim kryerjen e 

procedurave të vlerësimit për subjektin e vlerësimit. Trupa e vlerësimit pasi u njoh me Urdhërin Nr 7 

datë 28.7.2021, të Kryetares së Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit “Për ndërprerjen e marrëdhënieve 

financiare për znj Kozeta Ndoi dhe për fillimin e marrëdhënieve financiare për z.Nuhi Koldashi pranë 

Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit”, konstaton se znj. Kozeta Ndoi për arsye të plotësimit të moshës 

për pension është zëvendësuar me z. Nuhi Koldashi. 

4. Trupa e vlerësimit, në mbledhjen e datës 24/09/2021, konstaton se anëtari i trupës së vlerësimit 

Nuhi Koldashi rezulton ende i pa pajisur me Certifikatë të Sigurisë së Personelit (CSP) (neni 5, pika 

5 e Ligjit nr 12/2018 i ndryshuar).  

Sipas shortit të zhvilluar në datë 16/11/2020 është caktuar për trupën e vlerësimit anëtari zëvendësues 

Arta Nazmi Lleshi. Trupa e vlerësimit me Vendimin datë 27/09/2021 ka vendosur të zëvendësoj 

anëtarin e trupës së vlerësimit me anëtaren zëvendësues znj. Arta Nazmi Lleshi i pëcaktuar në shortin 

e datës 16/11/2020. Subjekti i Vlerësimit  ka dorëzuar deklaratën për konfliktin e interesit  nr 95/173 

prot datë 29/09/2021 duke shprehur se nuk është në kushtet e konfliktit të interesit me anëtarin 

zëvendësues znj.Arta Nazmi Lleshi. 

   

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

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

vlerësimit deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të ligjshmërisë së burimit të krijimit të tyre, të 

përmbushjes së detyrimeve financiare, përfshirë interesat privatë për subjektin e vlerësimit dhe për 

personat e lidhur të tij. 

 

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

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

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

papërshtatshme me persona të përfshirë në veprimtari kriminale. 

 

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

“Vlerësimi i aftësive profesionale”, të ligjit nr.12/2018, të ndryshuar, dhe veçanërisht me nenin 43 të 

këtij ligji, ka për objekt vlerësimin e nivelit të arsimimit dhe trajnimit në përputhje me pozicionin, 

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

ligjin që rregullon veprimtarinë e Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat. 

 

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

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

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

dokumentet shkresorë të hartuar nga institucionet apo personat juridikë, publikë apo privat të cilët 

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

 

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

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

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

 

9. Trupa vlerësuese, pasi u njoh me rezultatet e hetimit dhe provat e grumbulluara për kriterin e 

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

26.10.2021 vendosi: (i) përfundimin e hetimit kryesisht për këto tri kritere për subjektin e vlerësimit, 

znj. Elida Domi; (ii) njoftimin e subjektit të vlerësimit për t`u njohur me materialet e dosjes; (iii) 

kalimin e barrës së provës subjektit për të paraqitur shpjegime të tjera për të provuar të kundërtën e 

rezultateve të hetimit. 

 

10. Gjithashtu, subjekti i vlerësimit, në datën 26.10.2021, u njoftua mbi të drejtën e saj për të paraqitur 

pretendime/shpjegime shtesë, apo të kërkojë marrjen e provave të reja lidhur me rezultatet e hetimit 

kryesisht të zhvilluar nga Komisioni. Subjekti i vlerësimit nuk e ushtroi të drejtën për tu njohur me 

aktet e dosjes. 
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11. Pas krijimit të bindjes se subjektit të vlerësimit i janë garantuar të drejtat për një proces të rregullt 

ligjor si: njoftimi për fillimin e procedurës së vlerësimit; përbërja e trupit vlerësues; si dhe përfundimi 

kryesisht i hetimit administrativ, trupa vlerësuese, vendosi të ftojë subjektin e vlerësimit në seancë 

dëgjimore. 

 

II. SEANCA DËGJIMORE 

 

12. Subjekti i vlerësimit u ftua në seancën dëgjimore me njoftimin e bërë elektronikisht, në datën 

25.11.2021. 

 

13. Seanca dëgjimore me subjektin e vlerësimit, znj. Elida Domi, u zhvillua në përputhje me kërkesat 

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

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

Brendshme", në datën 25.11.2021, ora 09:30`, në ambientet e Pallatit të Koncerteve (ish-Pallati 

Kongreseve), salla B, kati 0.  

 

14. Në seancën dëgjimore të datës 25/11/2021, subjekti i vlerësimit u paraqit personalisht dhe mori të 

gjithë kohën e kërkuar për të shprehur dhe parashtruar shpjegimet dhe opinionin individual në lidhje 

me procesin e vlerësimit të kryer ndaj tij. Në përfundim të shpjegimeve dhe parashtrimeve, subjekti i 

vlerësimit, kërkoi konfirmimin në detyrë. 

 

III. QËNDRIMI I SUBJEKTIT TË VLERËSIMIT 

 

15. Znj. Elida Domi ka qenë bashkëpunuese dhe korrekte gjatë procesit të vlerësimit, duke u përgjigjur 

brenda afatit të përcaktuar, sipas nenit 48 të ligjit nr.12/2018, “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik 

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

Ankesat në Ministrinë e Brendshme", të ndryshuar. Subjekti i vlerësimit është përgjigjur brenda afatit, 

si dhe ka sjellë prova dhe shpjegime kur janë nevojitur.   

 

IV. PROCESI I VLERËSIMIT/HETIMI I KRYER NGA KOMISIONI I JASHTËM I 

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

në ligjin nr.12/2018, të ndryshuar. 

 

A. VLERËSIMI I PASURISË 

 

Bazuar nё nenet 48, 51 dhe 52 tё ligjit nr.12/2018, të ndryshuar, Komisioni kreu hetim dhe vlerësim 

të të gjitha fakteve dhe rrethanave të nevojshme për procedurën e vlerësimit, duke marrë në analizë:  

 

a) deklaratat e dorëzuara nga subjekti për procesin “Vetting”, pranë SHÇBA. 

b) provat shkresore/dokumentet e administruara nga organet publike dhe private, në përputhje me 

nenet 51 dhe 52 të ligjit nr.12/2018, të ndryshuar;  

c) deklarimet e subjektit të vlerësimit me anë të komunikimit elektronik;  

ç) shpjegimet me shkrim dhe provat e subjektit të vlerësimit gjatë hetimit administrativ; 

d) deklarimet e personave të lidhur dhe të personave të tjerë të lidhur;  

 

Në lidhje me pasuritë dhe likuiditetet e deklaruara në deklaratën e pasurisë “Vetting” të vitit 2020, pas 

verifikimit administrativ të kryer nga Komisioni, rezulton se subjekti i vlerësimit ka në pronësi në 

emër të saj dhe të personave të lidhur, pasuritë si më poshtë vijon:  

 

1. Banesë private me sipërfaqe 407 m2, truall nga kjo 58 m2 sipërfaqe ndërtimi, banesë 3 katëshe, e 

ndodhur në adresën “**********”  e ndërtuar në vitet 1996-2015. 

Burimi i krijimit: Të ardhura nga shitja e apartamentit në rrethin e Dibrës me vlerë 550,000 Lekë. 

Kursime të mbledhura në vitet 1979 deri 2015, nga të ardhurat familjare.  

Vlera: 4,000,000 (katër milion) Lekë. 

Pjesa ne %: 100% 

 

Komisioni, në lidhje me vërtetimin e fakteve të deklaruara, konstatoi se: 

 

1.1. Komisioni nëpërmjet aplikimit on-line të datës 03/09/2021 në regjistrin elektronik të pasurive 

të paluajtshme sipas operatorëve të saj ka marrë konfirmim se  vetëm i ati i subjektit H.D. ka 

pasuri të paluajtshme të rregjistruar  në zonën kadastrale **** e llojit Truall 
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1.2. Agjensia Shtetërore e Kadastrës me shkresë të datës 12/01/2021 informoi komisionin se në 

emër të personit të lidhur me subjektin, H. D.(babai) rezulton aplikues në procesin e 

legalizimit dhe i pajisur me një të tillë me Nr. Leje ***** datë 17/02/2016, godinë banimi 3 

kate, Tirana Veri. 

1.3. Subjekti i vlerësimit ka depozituar në KJV me shkresë datë 08/06/2021 kopje të njehsuara 

para noterit “Çertifikatë për vërtetim pronësie” Nr.******* datë 19/05/2016 për babain H.D. 

të pasurisë me numër ***/**, e llojit truall me sipërfaqe totale 407 m2 në zonën kadastrale 

**** e lëshuar nga Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë dhe "Leje legalizimi” 

Nr. ***** datë 17/02/2016, lëshuar nga Drejtoria Rajonale e Aluizni-t, Tiranë 

1.4. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Tirana Veri, me shkresën e datës 

21/01/2021, na dërgon praktikën e lejes se legalizimit me nr. ***** datë 17/02/2016 në emër 

të H. D. ku ndër të tjera në këtë dosje rezultojnë  

- Vetëdeklarim për legalizim pranë Njesisë Bashkiake Nr.2 me vetëdeklaruaes H. D.  

- Deklaratë për përfshirje në procedurat e legalizimit të ndërtimit pa leje datë 12/12/2014 

- Formular i Pagesës së Taksës së Ndikimit në Infrastrukturë për Objekte Informale, për 

subjektin H. D.,  për vlerën e investimit 3,286,628 Lekë  në sipërfaqen ndërtimore 116 m2, së 

bashku me mandat arkëtimin me vlerë 16,433 Lekë ne datë 28/06/2011 në Bankën Credins. 

- Proces-Verbal Verifikimi në Terren nga drejtoria e ALUIZNI-t Tiranë i kryer në datë 

23/04/2015 ku specifikohen të dhëna për objektin që është verifikuar se sipërfaqja e njollës së 

objektit është 58 m2, 3 kate mbi tokë, ndërtimi që shfrytëzohet për banim me sipërfaqe totale 

220 m2 

- Kontratë e Kalimit të Pronësisë së Parcelës Ndërtimore ndërmjet ALUIZNI Tiranë dhe H. 

D. para noterit R. R. me datë 15.02.2016. Objekti i kësaj kontratë është një parcelë ndërtimore 

me sipërfaqe 407 m2 dhe cmim 240,513 Lekë të paguara me mandat pagesë në bankën 

Credins datë 11.02.2016 dhe 340,000 Lekë të paguara me Bono Privatizimi sipas mandatit të 

datës 11.02.2016 lëshuar nga Banka Credins. 

- Leje Legalizimi e datës 17/02/2016 në emër të H. D. për objektin godine banimi 3 kate me 

sipërfaqe të parcelës ndërtimore 407 m2, dhe sipërfaqe ndërtimi 58 m2. 
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1.5. Komisioni nëpërmjet komunikimit elektronik në datë 31/05/2021 i ka kërkuar subjektit të 

paraqesë fatura që mbështesin deklarimin e babait të saj në deklaratën e pasurisë për vlerën 

4,000,000 Lekë të pasurisë banesë private e ndodhur në adresën “**********”, Tiranë.  

1.6. Subjekti i vlerësimit i përgjigjet komisionit me shkresën e datës 08/06/2021 se  ...Nuk 

disponojmë situacione apo fatura (nga informaliteti, dhe të cilat nuk i kemi ruajtur) që 

mbështesin vlerën financiare të ndërtimit të banesës private në rr. “*********”nga viti 1996-

2015. Ndërtimet janë bërë në vazhdimësi në bazë të kursimeve, por nuk mund të përcaktojmë 

vlerën financiare për cdo vit të ndërtimit. Vlera e deklaruar nga H. D. “Godinë Banimi në 

rrugën ******* e ndërtuar në vitet 1996-2015”është plotësuar vlera e saj 4,000,000 lek, 

është përafërsisht dhe jo e bazuar në fatura konkrete... 

1.7. Subjekti i vlerësimit informon komisionin me dokumentin “Formular i Pagesës së Taksës së 

Ndikimit në Infrastrukturë për Objekte Informale” me Index *****, për subjektin H. D. , për 

vlerën e investimit 3,286,628 Lekë  në sipërfaqen ndërtimore 116 m2 dhe çmim 28,333 Lekë 

për m2 dhe vlerë e kësaj takse në masën 16,433 Lekë. Bashkëlidhur këtij formulari ka manadat 

bankar te bankës Credins me përshkrimin në favor të Taksë ndikimi në infrastrukturë për 

shumën 16,433 Lekë me pagesë në arkë nga H. D.  në referim të *****.  

1.8. Komisioni sa me sipër konstaton se familja e subjektit ka ndërtuar një objekt pa leje i vendosur 

në rrugën *********, Tiranë me tre kate banim mbi një truall me sipërfaqe 407m2 i pajisur 

me leje legalizimi dhe me pas çertifikatë pronësie sipas legjislacionit për ndërtimet pa leje1.  

1.9. Në praktikën e legalizimit vërehet se ALUIZNI2 ka kryer dy vlerësime teknike për këtë objekt, 

një në vitin 2011 dhe një tjetër në vitin 2015, po aq herë sa ka aplikuar për procesin e legalizit 

të kësaj banese H. D.(i ati) i subjektit të vlerësimit dhe në fund të këtyre vlerësimeve ka 

përgatitur edhe vlerën financiare të godinës për taksën e ndikimit në infrastrukture si ndërtim 

pa leje. 

1.10. Komisioni vlerëson nga praktika e ALUIZNIT për këtë godinë se mund të matej dhe 

njihej në mënyre të saktë objekti i banimit të familjes së subjektit të vlerësimit nga vlerësues 

teknik të fushës në dy momente, viti 2011 dhe 2015. Komisioni mori parasysh sipërfaqet e 

                                                 
1 Ligji Nr. 9482, datë 3.4.2006, “Per Legalizimin, Urbanizimin dhe Integrimin e Ndertimeve pa Leje” 
2 Agjensia e Legalizimit Urbanizimit dhe Integrimit te Zonave Ndertimit Informale 
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sakta të ndërtimit në këto dy momente dhe rezultoi se godina përbëhej prej 116 m2 në vitin 

2011, dhe 220 m2 në vitin 2015. 

1.11. Komisioni referoi vlerësimin financiar për këtë godinë në dy momentet e cilësuara më 

sipër me të njejtën metodologji të kostove për sipërfaqen ndërtimore  të publikuara nga Enti 

Kombëtar i Banesave në vitin 20103 dhe 20144 dhe të përdorura nga ALUIZNI për qëllime të 

llogaritjeve të taksës së ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet në proces legalizimi. Nga 

këto vlerësime rezultoi se ndërtimi i kësaj godinë ka kushtuar 3,286,628 Lekë deri në vitin 

2011 dhe 3,346,003 Lekë për periudhën 2010 – 2015, me një vlerë totale të të gjithë godinës 

prej 6,632,631 Lekë. 

1.12. Zyra e Regjistrimit Noterial Shqiptar informoi Komisionin me shkresën nr.**** prot, 

datë 30.12.2020, së subjekti i vlerësimit dhe personat e lidhur kanë kryer veprime noteriale, 

si dhe dërgoi listën e noterëve, ku subjekti dhe personat e lidhur me të, kanë kryer veprime 

noteriale. 

1.13. Komisioni Jashtëm i Vlerësimit i është drejtuar noter R.R, me shkresën nr.***** prot, 

datë 12.02.2021, për veprimet noteriale të subjektit të vlerësimit dhe personave të lidhur 

1.14. Notere R. R., me shkresën e datës 06/03/2021 ka dërguar kopje të kontratës noteriale të 

kalimit të pronësisë së parcelës ndërtimore me nr. **** Rep, dhe nr.**** Kol, datë 

15/02/2016, me palë shitëse ALUIZNI dhe palë blerëse H. D. Çmimi i kësaj parcele 

ndërtimore është 580,513 Lekë nga të cilat 340,000 Lekë me Bono Privatizimi dhe 240,513 

Lekë me pagesë në Cash. Pagesa është kryer me anë të mandateve bankare pranë bankes 

Credins më datë 11/02/2016 

1.15 .Furnizuesi i Shërbimit Universal (OSHEE Group), me shkresën datë 19.01.2021, informon 

Komisionin se me emrin H. D., identifikohen 3 (tre) abonentë në instancën Tiranë. 

1.16. Subjekti i vlerësimit ofron pas kërkesës së komisionit, Librezë energjie elektrike ndërmjet 

OSHE dhe babait të saj H. D. ku konstatohet se numri i kontratës në këtë librezë perputhet me 

njerën prej kontratave të abonenteve të raportuara nga OSHE Grup në datë 19/01/2021.  

                                                 
3 Sipas udhezimit te Keshillit te Ministrave, Nr. 3, datë 03/02/2010 te “Për miratimin e kostos mesatare të ndërtimit të 

banesave nga enti kombëtar i banesave, për vitin 2010 
4 Sipas udhezimit te Keshillit te Ministrave, Nr. 2, datë 06/08/2014 te “Për miratimin e kostos mesatare të ndërtimit të 

banesave nga enti kombëtar i banesave, për vitin 2014 
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Për shkak të deklarimit në deklaratat “Veting” se në burimin e krijimit të kësaj pasurie janë 

përdorur të ardhura nga shitja e një banese në Peshkopi u kryen hetimet e mëposhtëme për 

pronësinë e kësaj banese dhe më vonë shitjen e saj: 

1.17. Komisioni komunikon me Agjencia Shtetërore të Kadastrës, Drejtoria Vendore Dibër, e 

cila informon me shkresën e datës 06/05/2021 se bazuar në kërkimin dixhital në sistemin e 

pasurive dhe manual në regjistrat e pasurive të paluajtshme shtetasit : Elida Domi dhe 

personat e tjerë të lidhur nuk kanë të rregjistruar asnjë lloj pasurie të paluajtshme 

1.18. Nëpërmjet komunikimit elektronik më datë 12/05/2021 i është kërkuar subjektit të 

paraqesë dokumentacion të njehsuar me origjinalin për shitblerjen e pasurisë apartament në 

qytetin e Peshkopisë. Subjekti në përgjigje të kësaj kërkese ofron në datë 20/05/2021: 

- Kontratë për privatizimin e banesës në datë 03/06/1993 ndërmjet NK Banesa Dibër dhe të 

atit të subjektit H. D. për privatizimin e banesës e ndodhur në rrugën *******, të përbërë nga 

1 dhomë dhe 1 kuzhine e ndërtuar në vitin 1984 dhe vlerë e shlyer në mënyrë të 

menjëhershme prej 9,550 Lekë 

- Akt-Noterial i datës 29/07/1993 përpara noterit F. O. ndërmjet shitësit, Ndërrmarrje 

Komunale Banesa dhe blerësit H. Domi për shitblerjen e apartamentit 1 dhomë e 1 guzhinë 

e ndodhur në pallatin **** lagja ********* e ndërtuar në vitin 1984, shkalla *****, kati i 

*******, apartamenti nr *****. 

- Mandat arkëtimi i datës 03/06/1993 nga subjekti H. D. në vlerën 9,550 Lekë për privatizim 

apartamenti 

- Akt Noterial për kalimin në pronësi të pasurisë së paluajtshme(apartament) para noterit P. M. 

më datë 08/02/1997 me palë shitëse H. D. dhe palë blerëse Xh. D. Apartamenti i përmendur 

në këtë akt ishte 1 dhomë e 1 guzhinë e ndërtuar në vitin 1984 me sipërfaqe 62 m2. Cmimi i 

shitjes në këtë akt cilësohet 520,000 Lekë dhe konfirmohet po këtu se kjo shumë është 

përfituar nga shitësat deri datën e përpilimit të tij. 

1.19. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit hetoi burimin e ligjshëm të blerjes së pasurisë apartament 

në qytetin e Peshkopisë dhe ndërtimin e Banesë private me sipërfaqe ndërtimi 58 m2 në Tiranë 

të cilat rezultoi si më poshtë: 
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Tabela nr.1: të ardhurat dhe shpenzimet e familjes së subjektit në periudhën 1992- 2016, e cila përbëhet 

nga 5 anëtarë deri në vitin 2004 dhe më vonë 4 anëtarë  

 

Burimi: Të dhënat financiare të subjektit depozituar në dosjen e vlerësimit 

1.20 Nga sa më lart në tabelën nr.1, pas shqyrtimit të dokumentacionit të administruar nga Komisioni, 

mbi të ardhurat e familjes së subjektit të vlerësimit dhe pas përllogaritjes së shpenzimeve jetike 

në bazë të të dhënave zyrtare nga INSTAT-i, ka rezultuar se familja e subjektit të vlerësimit ka 

pasur mundësi kursimi nga burime të ligjshme financiare për për të blerë/privatizuar apartamentin 

në vitin 1993 në shumën 9,550 Lekë. Gjithashtu dhe për ndërtimin e banesës së banimit me 

sipërfaqe 116 m2 dhe vlerë 3,286,628 Lekë deri në vitin 2010 familja e subjektit ka patur mundësi 

të mjaftueshëm për kursim nga burime financiare të ligjshme në vlerën 3,346,610 Lekë. Vlera 

3,346,610 Lekë është e përbërë nga vlera e rezultatit financiar progresiv deri në vitin 2009 duke 

i shtuar diferencën ndërmjet të ardhurave dhe shpenzimeve në vitin 2010 si dhe ndikimin e 

ndryshimit të likujditetit dhe vlerën e detyrimeve për këtë vit. Për ndërtimin e katit shtesë me 

sipërfaqe 104 m2 dhe vlerë 3,346,003 Lekë deri në vitin 2015 familja e subjektit të vlerësimit ka 

patur mundësi të mjaftueshëm për kursim nga burime financiare të ligjshme në vlerën 6,011,731 

Lekë. Vlera 6,011,731 Lekë është e përbërë nga vlera e rezultatit financiar progresiv deri në vitin 

2014 duke i shtuar diferencën ndërmjet të ardhurave dhe shpenzimeve deri në prill 2015 si dhe 

ndikimin e ndryshimit të likujditetit dhe vlerën e detyrimeve për këtë periudhe të vitit 2015. Për 

blerjen e truallit me sipërfaqe 407 m2 dhe vlerë 240,513 Lekë në shkurt 2016 familja e subjektit 

të vlerësimit ka patur mundësi të mjaftueshëm për kursim nga burime financiare të ligjshme në 

vlerën 3,596,271 Lekë. Vlera 3,596,271 Lekë është e përbërë nga vlera e rezultatit financiar 

progresiv deri në vitin 2015 duke i shtuar diferencën ndërmjet të ardhurave dhe shpenzimeve deri 

Vitet Te ardhurat Shpenzime
Ndryshim 

Likujditeti
Pasuri Detyrim

Pasuri Neto 

(Ndryshim Likujditeti -

Detyrim +Pasuri)

Mundesi per 

kursim

Rezultati financiar 

progresiv

Para 1993                   30,906                     24,725                                  -                                       -                                       -                                                -                              6,181                                  6,181 

1993                   29,629                     23,703                                  -                             9,550                                     -   9,550                                  3,624-                                                           2,557 

1994 - 2009            9,629,010             7,245,452                        1,440                     204,688                     229,423 23,295-                               2,406,853                                      2,409,410 

2010            2,192,995                  706,672 -               121,493                3,286,628                     427,629 2,737,505                       1,251,183-                                      1,158,228 

2011            2,028,492             1,055,491                        2,146                                     -                       186,300 184,154-                            1,157,156                                      2,315,384 

2012            2,007,037                  943,422                     47,944                                     -                                       -   47,944                               1,015,671                                      3,331,055 

2013            2,045,877                  750,278                  321,008                                     -                                       -   321,008                            974,591                                          4,305,646 

2014            2,232,356             1,223,714 -               268,217                                     -                                       -   -                           268,217                  1,276,859                       5,582,506 

01/01/2015 - 15/04/2015                802,898                  373,672                3,346,003                                     -                           3,346,003 -               2,916,776                       2,665,729 

16/04/2015 - 31/12/2015            1,605,796                  747,343                  142,281                              142,281                      716,172                       3,381,901 

01/01/2016-15/02/2016                428,582                  214,211                     240,513                              240,513 -                       26,143                       3,355,759 

Total 23,033,578       13,308,683        125,107                7,087,382              843,352                   6,369,136                       3,355,759                
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në shkurt 2016 si dhe ndikimin e ndryshimit të likujditetit dhe vlerën e detyrimeve për këtë 

periudhë të vitit 2016. 

2. Automjet tip Benz Mercedez viti i prodhimit 2000, e blerë në Gusht 2017, Burimi i krijimit: 

Kursimet familjare në vitin 2010-2017. Vlera: 200,000 Lekë (dyqind mijë). Pjesa në %: 100% 

Komisioni, në lidhje me vërtetimin e fakteve të deklaruara, konstatoi se:  

 

2.1 D.P.SH.T.Rr, me shkresën e datës 31.12.2020, informon komisionin se shtetasja H. D.(nëna) ka 

të rregjistruar pranë këtij institucioni mjetin me targa AA***SJ.  

2.2 D.P.SH.T.Rr, ofron dosjen e këtij mjeti sipas dokumenteve përbërëse: 

2.3 Leja e Qarkullimit Rrugor e datës 29/08/2017, targa AA***SJ dhe pronari aktual H. D., me 

adresë ********, Tiranë, lloji autoveturë, marka Mercedes Benz, Tipi 210, me destinacion për 

përdorim vetjak, Viti i prodhimit 1999 

2.4 Deklaratë doganore e doganës Durrës me numër 17AL************* me datë 10/08/2017. Në 

seksionet e kësaj deklarate cilësohet importuesi H. D. . Përshkrimi i mjetit Veturë Daimler 

Chrysler 210 i përdorur. Vlera e faturës 600 Euro. Detaje të vlerës 39,894 Lekë. Vlera e TVSH 

72,957 Lekë. Shërbimet për detajet e pagesës në vlerën 665 Lekë. 

2.5 Kontratë shitje automjeti të përdorur nga person privat i huaj me datë 25/07/2017. Shitësi M. H. 

A., blerësi H. D. Marka Mercedes Benz me shasi WDB210********* dhe çmimi 600 Euro.  

2.6 Komisioni vlerësoi vlerën e këtij mjeti 193,341 Lekë nëpërmjet kostos së blerjes, pagesave të 

transportit deri në kufirin shqiptar, pagesës së detyrimeve doganore të Doganës Durrës dhe 

detyrime të tjera të nevojshme për qarkullim të lirë në Republikën e Shqipërisë. Kosto e blerjes 

së automjetit në vlerën 600 Euro janë konvertuar me kursin mesatar të këmbimit të monedhës 

Euro të publikuar nga Banka e Shqipërisë për vitin 2017, në vlerën 134.15 Lekë/Euro duke 

rezultuar 80,490 Lekë. Kosto e transportit deri në kufirin shqiptar janë vlerësuar sipas deklaratës 

doganore të Doganës Durrës në datë 10/08/2017 në zërin detaje të vlerës 39,894 Lekë. Kosto e 

shpenzimeve doganore për zerin taksa dhe TVSH sipas deklaratës doganore të Doganës Durrës 

në datë 10/08/2017 është 72,957 Lekë.    

 

2.7 Komisioni nëpërmjet komunikimit elektronik të datës 03/09/2021 i kërkoi subjektit të vlerësimit 

dokumentimin e kontrollit teknik dhe sigurimin e detyrueshëm për palët e treta të mjetit AA***SJ. 
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2.8 Subjekti i vlerësimit kthen përgjigje me shkresën e datës 14/09/2021 duke bashkëlidhur dhe 

dokumentat: Çertifikatë e kolaudimit teknik të mjetit me targë AA***SJ dhe numër shasie 

WDB210******** e vlefshme deri në datë 09/09/2023 dhe Policë Sigurimi e Detyrueshme të 

Mbajtësve të Mjeteve Motorike për Përgjegjësinë e Palëve të Treta lëshuar nga kompania 

siguruese për mjetin me targë AA***SJ dhe numër shasie WDB210********  e vlefshme deri 

në datë 09/06/2022 

 

2.9 Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit hetoi burimin e ligjshëm të blerjes së kësaj pasurie dhe rezultoi 

si më poshtë:  

 

Tabela nr.2: të ardhurat dhe shpenzimet e familjes së subjektit në periudhën 2010- 2017, e cila përbëhet 

nga 4 anëtarë deri në vitin 2016 dhe më pas nga 5 anëtarë. 

 

Burimi: Të dhënat financiare të subjektit depozituar në dosjen e vlerësimit 

2.10 Nga sa më lart, pas shqyrtimit të dokumentacionit të administruar nga Komisioni, mbi të ardhurat 

e familjes së subjektit të vlerësimit dhe pas përllogaritjes së shpenzimeve jetike në bazë të të 

dhënave zyrtare nga INSTAT-i, ka rezultuar se familja e subjektit të vlerësimit ka pasur mundësi 

kursimi nga burime të ligjshme financiare për blerjen e kësaj pasurie në shumën 193,341 Lekë. 

 

3. Autoveturë Peugeot 207 viti i prodhimit 2008 me targa AB***AC.  

3.1. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimi nëpërmjet komunikimit elektronik me datë 16/12/2020 i kërkon 

subjektit  të paraqesë informacione me anë të Pyetësorit Shtesë në Lidhje me Procesin e 

Vlerësimit. 

3.2. Subjekti me shkresën e datës 23/12/2020 ofron pyetsorin e plotësuar ku pyetjeve :  

Vitet Te ardhurat Shpenzime
Ndryshim 

Likujditeti
Pasuri Detyrim

Pasuri Neto 

(Ndryshim Likujditeti -

Detyrim +Pasuri)

Mundesi per 

kursim

Rezultati financiar 

progresiv

1993-2010                11,882,540             8,000,552 -               120,054                3,500,866                     657,052                         2,723,760                  1,158,228                       1,158,228 

2011                   2,028,492             1,055,491                        2,146                                     -                       186,300 -                           184,154                  1,157,156                       2,315,384 

2012                   2,007,037                  943,422                     47,944                                     -                                       -                                   47,944                  1,015,671                       3,331,055 

2013                   2,045,877                  750,278                  321,008                                     -                                       -                                321,008                      974,591                       4,305,646 

2014                   2,232,356             1,223,714 -               268,217                                     -                                       -   -                           268,217                  1,276,859                       5,582,506 

2015                   2,408,694             1,121,015                  142,281                3,346,003                                     -                           3,488,283 -               2,200,604                       3,381,901 

2016                   2,571,491             1,285,268 -               464,963                     240,513                        22,445 -                           246,895                  1,533,118                       4,915,019 

1/01/2017- 29/08/2017                   1,721,129                  944,721                  307,797                     193,341                              501,138                      275,270                       5,190,289 

Total 26,897,616.41      15,324,461.07 32,058.42-           7,280,722.60       865,797.78            6,382,866.40                5,190,288.94        
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- A keni udhëtuar ju apo ndonjë pjestar i familjes suaj jashtë Shqipërisë në shtatë vitet e fundit, 

përfshirë edhe pushimet? Subjekti i përgjigjet për personin e lidhur H. Domi (babai i 

subjektit) në periudhën 20/02/2020-24/02/2020 ka udhëtuar në Gjermani për të blerë një 

makinë (dokumentacionin do ta vemë në dispozicion) me kosto 300 Euro si shpenzime 

familjare. 

- A keni gjë tjetër për të deklaruar i cili vlerësohet si i rëndësishëm për procesin e vlerësimit? 

Subjekti i përgjigjet duke deklaruar se babai i saj ka blerë një makinë personale gjatë vitit 

2020 dhe bashkalidh fotokopje të lejes së qarkullimit për mjetin me targa AB***AC. 

3.3. Subjekti i vlerësimit i bashkalidh deklarimit të mësipërm fotokopje të lejes së qarkullimit për 

mjetin AB *** AC në pronësi të babait të saj, H. Domi 

 

Komisioni, në lidhje me vërtetimin e fakteve të deklaruara, konstatoi se: 

  

3.4.  D.P.SH.T.Rr me shkresën me nr.*****, datë 31.12.2020, na informon se shtetasi H. Domi ka të 

rregjistruar në DPSHTRR mjetin me targë AB***AC . 

3.5. D.P.SH.T.Rr, me shkresën e datës 31.12.2020, na ofron dosjen e këtij mjeti e përbërë edhe nga: 

 - Leja e Qarkullimit  Rrugor dhe të dhënat lidhur me të për kartelën nr. TR*****, data lëshimi 

09/03/2020, targa AB***AC,  Numër Shasie VF3W********, aktive, ardhur nga BGL205G. 

Pronari aktual H. Domi, me adresë *********, Tiranë, lloji autoveturë, marka Peugeot, Tipi WC8, 

Modeli 207, Ngjyra Gri e e errët, Numri i dyerve 5 me destinacion për përdorim vetjak. Viti i 

prodhimit 2008.  

- Formular aplikimi për rregjistrim për herë të parë të mjetit rrugor ku cilëson se pronari i mjetit 

është H. Domi me Nr. Identifikimi personal ******** me adresë Rruga *******, nr.**, Tiranë. 

Në këtë formular cilësohet se mjeti është i përdorur dhe i blerë jashtë shtetit.  

- Deklarata doganore importi në datë 24/02/2021 në pikën doganore Muriqan, nga marrësi H. 

Domi të mjetit të përdorur  Autoveturë Peugeot 207, viti prodhimit 2008 , 1397cc, benzinë. Në 

seksionin e vlerave financiare cilësohet vlera 900 Euro për këtë artikull, vlerë e detajeve të 

vlerës në masën 36,639, vlera e TVSH në masën 33,327 Lekë. Ky mjet është cliruar nga dogana 

më datë 24/02/2020 ora 19:36. 

- Faturë tatimore e lëshuar nga Shpresa- AL shpk për kontrollin e impiantit të gazit të mjetit 

VF3********* në vlerën 8,400 Lekë. 
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3.6 Subjekti i vlerësimit nëpërmjet shkresës në datë 14/09/2021 ofron faturë tatimore për instalimin e 

impiantit të gazit për djegie në mjetet motorrike nr ***, datë 02/03/2020 dhe vlerë 5,000 Lekë 

3.7.Komisioni për vlerësimin e kësaj pasurie përdor metodën e njohjes së kostove nga momenti i 

blerjes deri në shlyerjen dhe pajisjen e të gjitha detyrimeve sipas ligjit5 për rregjistrimin e këtij 

mjeti në Republikën e Shqipërisë, sepse mjeti është importuar në mënyrë individuale. Vlerat u 

referuan me të dhënat e deklaratës doganore për elementin e vlerës së mjetit të blerë në shtetin e 

Gjermanisë prej 900 Euro të konvertuara me kursin e këmbimit në monedhën Lekë nga mesatarja 

vjetore e publikuar në faqen zyrtare të Bankës së Shqipërisë për vitin 2020,  123.768 Lek/Euro e 

cila rezultoi me një vlerë prej 111,391 Lekë. Për vlerën e transportit të këtij mjeti u përdorën vlerat 

e deklaruara në pyetsorin shtesë për shpenzimet e H. Domi lidhur me shpenzimet e të gjithë 

udhëtimit të tij gjatë blerjes dhe transportin e mjetit në masën 300 Euro e konvertuar në Lekë me 

kursin mesatar të publikuar në faqen zyrtare të Bankës së Shqipërisë për vitin 2020 prej 123.768 

Lekë/Euro në 37,130 Lekë. Vlera e TVSH së paguar për zhdoganimin e këtij mjeti në seksionin e 

taksave në vlerën 33,327 Lekë. Vlerën e faturave tatimore për instalimin dhe kontrollin e impiantit 

të gazit në masën 13,400 Lekë. Në total vlera e këtij mjeti rezulton 195,248 Lekë. 

3.8 Komisioni nëpërmjet komunikimit elektronik të datës 02/09/2021 i kërkoi subjektit të vlerësimit 

dokumentimin e kontrollit teknik dhe sigurimin e detyrueshëm për palët e treta të mjetit AB***AC.  

3.9 Subjekti i vlerësimit kthen përgjigje me shkresën e datës 14/09/2021 duke bashkëlidhur 

dokumentat e çertifikatës e kolaudimit teknik të mjetit me targë AB***AC dhe numër shasie 

VF3******* e vlefshme deri në datë 07/09/2023. Police për Sigurimin e Detyrueshme të 

Mbajtësve të Mjeteve Motorrike për Përgjegjësinë ndaj Palëve të Treta, lëshuar nga kompania 

siguruese Eurosig. Sh.a. për mjetin me targë AB***AC dhe numër shasie VF3******* e vlefshme 

deri në datë 10/06/2022 

3.10 Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit hetoi burimin e ligjshëm të blerjes së kësaj pasurie dhe rezultoi 

si më poshtë:  

 

3.11 Tabela nr.3: të ardhurat dhe shpenzimet e familjes së subjektit në periudhën 2020, e cila përbëhet 

nga 6 anëtarë. 

 

                                                 
5Ligji Nr.8378, datë 22.7.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”; Ligji Nr. 92/2014 “Për Tatimin mbi Vlerën e 

Shtuar në Republikën e Shqipërisë”; Ligji Nr.9975, datë 28.7.2008 “Për Taksat Kombëtare, i ndryshuar” 
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Burimi: Të dhënat financiare të subjektit depozituar në dosjen e vlerësimit 

3.12 Nga sa më lart, pas shqyrtimit të dokumentacionit të administruar nga Komisioni, mbi të 

ardhurat e familjes së subjektit të vlerësimit dhe pas përllogaritjes së shpenzimeve jetike në 

bazë të të dhënave zyrtare nga INSTAT-i, ka rezultuar se familja e subjektit të vlerësimit ka 

pasur mundësi kursimi nga burime të ligjshme financiare për blerjen e kësaj pasurie në shumën 

195,248 Lekë 

 

4 Depozitë Kursimi , Banka Kombëtare Tregtare informon Komisionin me shkresën e datës 

13/01/2021 se Elida Domi ka llogari bankare rrjedhëse e çelur në datë 21/12/2012 dhe llogari 

kursimi pranë saj, e celur në 9/06/2020 dhe me gjendje 141,523.22 Lekë në datë 16/11/2020.  

4.1 Banka Kombetare informon Komisionin me shkresën e datës 13/01/2021 me informacion të 

detajuar mbi lëvizjet e llogarive bankare  të kursimit në emër të Elida Domi.  

4.2 Komisioni vlerëson nëpërmjet lëvizjeve të llogarise së pagës pranë BKT dhe llogarisë së kursimit 

po në këtë bankë se burimi i krijimit të kësaj depozite janë të ardhura nga paga në SHÇBA gjatë 

vitit 2020. Në vlerësim më të thelluar të veprimeve të llogarisë bankare rrjedhëse pranë BKT 

konstatohet se të ardhurat në këtë llogari janë që nga celja e saj vetëm nga Bashkia Tiranë dhe 

SHÇBA me përshkrime për kalimet e pagës e shpërblimeve të ndryshme nga to.  

4.3 Nëpërmjet analizës për mundësinë e kursimit të kësaj depozite nga të ardhurat dhe shpenzimet 

gjithpërfshirëse të njesisë familjare të subjektit rezultoi se subjekti dhe njësia familjare e saj e 

kishin mundësinë financiare pozitive në te gjitha transaksionet për krijimin e saj. 

 

Konkluzione për vlerësimin e pasurisë  

 

Siç u evidentua më sipër, Komisioni analizoi, vlerësoi dhe mori në konsideratë qëndrimin e subjektit 

të vlerësimit në harmoni me provat e administruara në dosje, duke pranuar dhe reflektuar të gjitha 

efektet e shpjegimeve bindëse dhe të bazuara në dokumentacion justifikues ligjor dhe në rezultatet 

financiare të viteve respektive. 

Vitet Te ardhurat Shpenzime
Ndryshim 

Likujditeti
Pasuri Detyrim

Pasuri Neto 

(Ndryshim 

Likujditeti -

Detyrim +Pasuri)

Mundesi per 

kursim

Rezultati financiar 

progresiv

1993-2017      28,142,876.41  15,999,261.77 -       32,058.42      7,280,722.60          908,776.26 6,339,887.92                        5,803,726.72                           5,803,726.72 

2018              2,979,780          2,072,631 -             89,935                            -                     67,661 157,595.86-                             1,064,745.33                           6,868,472.05 

2019 2,962,304.00                 2,064,285.16          119,096.29               -                                      -                                      119,096.29                             778,922.55                               7,647,394.60 

01/01/2020 - 09/03/2020 614,759.00                     261,382.19               195,248.90                  -                                      195,248.90                             158,127.91                               7,805,522.51 

Total 3,577,063.00      2,325,667.35  119,096.29     195,248.90        -                       314,345.19               7,805,522.51     
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Nga përfundim të hetimit, trupi vlerësues konkludon se subjekti i vlerësimit ka arritur të shpjegojë 

bindshëm burimin e ligjshëm të pasurisë së tij, ka të ardhura financiare nga burime të ligjshme për të 

justifikuar pasuritë, nuk rezulton të ketë kryer fshehje pasurie, deklarim të rremë, si dhe nuk gjendet 

në kushtet e konfliktit të interesit. 

 

Për sa më sipër, trupi vlerësues gjykon se subjekti i vlerësimit, znj. Elida Domi, ka arritur një nivel të 

besueshëm në vlerësimin e pasurisë, sipas parashikimit të pikës 1, gërma “a”, e nenit 60, të ligjit nr. 

12/2018, të ndryshuar. 

 

 

 

 

B. KONTROLLI I FIGURËS  

 

1. Për kontrollin e figurës së subjektit të vlerësimit Komisioni kreu një hetim administrativ të 

thelluar, duke bashkëpunuar me institucionet ligjzbatuese, për të administruar informacionet që ato 

kanë për subjektin e vlerësimit dhe duke i krahasuar ato me deklarimet e subjektit të vlerësimit, me 

qëllim verifikimin e vërtetësisë dhe besueshmërisë së deklarimeve, si dhe identifikimin nëse është i 

përfshirë apo ka kontakte të papërshtatshme me personat e përfshirë në veprimtari kriminale.  

 

2. Nga Hetimi administrativ rezultoi se:  

 nuk ka të dhëna që subjekti të jetë regjistruar për veprimtari kriminale.  

 nuk ka të dhëna që të jetë i përfshirë/apo të ketë kontakte të papërshtatshme me personat e përfshirë 

në veprimtari kriminale.  

 nuk rezulton të jetë rregjistruar procedim penal në ngarkim të subjektit të vlerësimit 

Në përfundim të hetimit, trupi vlerësues, konstaton se subjekti i vlerësimit ka plotësuar formularin e 

deklarimit për kontrollin e figurës në mënyrë të saktë dhe me vërtetësi 

Në përputhje me nenin 38, pika 2 e ligjit 12/2018, të ndryshuar, subjekti iu nënshtrua testit 

psikologjik të personalitetit dhe rezultoi se: 
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a. Paraqitet në gjendje të qetë psikologjike pa problematika të shfaqura. Ka funksionim shumë të 

mirë ditor dhe tipare të një personaliteti të qëndrueshëm, të cilat bëjnë të mundur aktualisht 

arritje të kënaqshme në të gjitha fushat e jetës.  

 

b. Shfaq aftësi të mira në marrëdhëniet personale dhe ndërpersonale, aftësi të mira resiliente dhe 

aftësi për të menaxhuar emocionet. 

 

c. Subjekti aktualisht nuk shfaq probleme të shëndetit mendor  

 

 

Konkluzione për vlerësimin e kontrollit të figurës 

  

3. Në përfundim të hetimit administrativ nuk u gjetën elementë që të vertetojnë ekzistencën e 

kontakteve të papërshtatshme me personat e përfshirë në krimin e organizuar, sipas rrethanave të 

parashikuara në nenin 39, pika 4, të ligjit nr.12/2018, të ndryshuar, dhe nuk rezultoi që subjekti të ketë 

probleme të personalitetit që e pengojnë në ushtrimin e aktivitetit profesional.  

 

4. Për sa më lart, trupa vlerësuese konkludon se subjekti i vlerësimit, znj. Elida Domi, ka arritur një 

nivel të besueshëm në kontrollin e figurës, sipas parashikimit të germës “b”, pika 1 e nenit 60, të ligjit 

nr.12/2018, të ndryshuar.  

 

 

 

C. VLERËSIMI I AFTËSIVE PROFESIONALE 

 

1. Raporti për vlerësimin e aftësive profesionale të subjektit të vlerësimit mbështetet në informacionin 

dhe dokumentacionin e marrë nga SHÇBA, si dhe nga burime të tjera të ligjshme për nivelin e 

arsimimit në përputhje me pozicionin e punës, aftësinë për përmbushjen e detyrave, respektimin e 

rregullave të etikës në përputhje me legjislacionin që rregullon veprimtarinë e saj. 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit 



19 |  
 

2. Subjekti i vlerësimit ka plotësuar formularin e vetëvlerësimit profesional në funksionin Specialiste 

në Sektorin për Trajtimin e Ankesave në Drejtorinë rajonale të SHÇBA-së, Durrës (Lezhë). 

Subjekti është emëruar në këtë funksion 04.12.2019, dhe është personel pa grada.  

3. SHÇBA me shkresat  e datës 30/12/2020, 06/08/2021 dhe 16/09/2021  ka informuar komisionin 

në lidhje procesin e rekrutimit të ndjekur për punësimin e subjektit të vlerësimit , përputhjen e 

kritereve të ligjit 70/2014, i ndryshuar “Për Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në 

Ministrinë e Punëve të Brendshme”, urdhërat për caktimin në detyrë të një punonjësi të SHÇBA 

si dhe vlerësimet individuale të punës gjatë periudhës së provës dhe më pas. 

4. Për arsye se subjekti i vlerësimit në momentin e plotësimit të formularit të vetvlerësimit ka më pak 

se 7 vjet në gradën dhe funksionin që mban, në zbatim të pikës 3, të nenit 44, të ligjit 12/2018, të 

ndryshuar, vlerësimi përfshin gjithë kohën e ushtrimit të detyrës në institucionin përkatës.  

 

 

PËRVOJA NË PUNË 

Sipas dokumentacionit të administruar nga dosja personale e subjektit të vlerësimit rezulton se ajo ka 

përvojë punë në SHÇBA si më poshtë: 

 Është emëruar për herë të parë në SHÇBA me datë 04.12.2019. Gjatë periudhës së saj të punës 

subjekti ka mbajtur funksione të nivelit specialiste. 

 

ARSIMIMI 

 

 Në vitin 2001 ka përfunduar studimet pranë Akademisë së Policisë “Arben Zylyftari” për 

kursin 1 vjecar të Formimit të Agjentëve të Policisë së Shtetit i zhvilluar nga misioni MAPE. 

 

 Në vitin 2012 ka përfunduar studimet e ciklit Bachelor për Drejtësi, pranë shkollës së lartë 

universitare jopublike, “Universiteti Kristal”. 

 

 Në vitin 2014 ka përfunduar studimet e Master Shkencor “E drejtë civile” pranë shkollës së 

lartë universitare jopublike “Universiteti Kristal”. 
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 Nuk ka  zhvilluar trajnime brenda vendit gjatë periudhës së punësimit në SHÇBA 

 

 Angazhimi i saj ka qenë maksimal, e cila vërehet në vlerësimet e kryera.  

 

 Niveli arsimor dhe trajnimet përputhen me Ligjin 70/2014 i ndryshuar dhe aktet ligjore të 

fushës. 

 

 Ka përvojë pune në përputhje me nenin 78 të ligjit 70/2014, “Për Shërbimin për Çështjet e 

Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Punëve të Brendshme” 

 

 

ECURIA DISIPLINORE 

Ndaj subjektit të vlerësimit nuk ka masë disiplinore në fuqi dhe nuk ka filluar asnjë hetim disiplinor 

për shkelje në detyrë përgjatë periudhës gati 2-vjecare në strukturat e SHÇBA sipas ligjit 12/2018. 

 

 

 

 

Vlerësimi në punë 

Nisur nga vlerësimet e punës që kanë bërë eprorët ndër vite për subjektin e vlerësimit rezulton së ka 

vlerësimin shumë mirë për; integritet të lartë, realizon shumë mirë të gjitha objektivat dhe detyrat, 

duke treguar një sjellje dhe qëndrim profesional dalluar nga të tjerët. 

Subjekti i vlerësimit paraqiti për vlerësim përpara trupës së vlerësimit 3 (tre) materiale të nivelit 

operacional, të cilat për shkak të natyrës konfidenciale nuk po i paraqesim (dosja e administruar e 

subjektit të vlerësimit). Në përfundim të vlerësimit të këtyre materialeve, trupi vlerësues konstaton se 

subjekti i vlerësimit:  

 Ka njohuri të mira në zbatimin e akteve ligjore/nënligjore që lidhen me veprimtarinë e 

Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat.  



21 |  
 

 Konstatohet nivel i pranueshëm i aftësive profesionale për nivele operacionale. 

 

Konkluzione për vlerësimin e aftësive profesionale 
 

23. Në përfundim të vlerësimit të aftësive profesionale të subjektit të vlerësimit, znj. Elida Domi, trupa 

vlerësuese konkludon se subjekti ka aftësi në zbatim të përshkrimeve të punës, të përcaktuara për 

funksionin që mban, gjatë punës së saj respekton liritë dhe të drejtat e njeriut, është bashkëpunuese 

dhe efektive në punë. 

 

24. Trupa vlerësuese gjykon se subjekti i vlerësimit, znj. Elida Domi, ka arritur një nivel të 

mjaftueshëm në vlerësimin e aftësive profesionale, sipas parashikimit të germës “c”, pika 1 e nenit 60, 

të ligjit nr.12/2018, të ndryshuar.  

 

 

D. KONKLUZIONI PËRFUNDIMTAR  

 

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

provat e administruara, raportin dhe rekomandimet e relatorit të çështjes, si dhe mori në shqyrtim të 

gjitha shpjegimet dhe provat e parashtruara nga subjekti i vlerësimit, konstaton se subjekti ka burime 

financiare të ligjshme për të justifikuar pasurinë, ka nivel të besueshëm në kontrollin e figurës dhe 

nivel të mirë të aftësive profesionale për zbatimin e përshkrimeve të punës për funksionin që mban.  

 

 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

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

nr.12/2018, të ndryshuar, pasi u mblodh në dhomë këshillimi, në bazë të germës “a”, “b”, “c” të pikës 

1 të nenit 60, 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", të ndryshuar,  

 

V E N D O S I: 
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1. Konfirmimin në detyrë të subjektit të vlerësimit, znj. Elida Domi, Specialiste e Sektorit të Hetimit 

dhe Ankesave në Drejtorinë Rajonale të Sh.Ç.B.A-së Durrës. 

 

2. Vendimi i njoftohet me shkrim subjektit të vlerësimit brenda 15 ditëve pas përfundimit të kësaj 

seance dhe publikohet në faqen zyrtare të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit në përputhje me pikën 

8, të nenit 56, të ligjit nr.12/2018, të ndryshuar.  

 

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

gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative.  

 

Ky vendim u shpall në Tiranë, në datën 25.11.2021.  

 

ANËTARËT E TRUPËS VLERËSUESE 

Marjeta Gjelaj 

Kryesues 

 

Elton Muça                          Arta Lleshi  

     Relator               Anëtar 

 


