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R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë  

KOMISIONI I JASHTËM I VLERËSIMIT 

 

 

Nr. 122/266Akti       Tiranë, më 01.12.2021 

 

 

VENDIM 

 

Nr. 56, Datë 01.12.2021 

 

 

 

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

 

• Elton Muça   Kryesues 

• Arta Lleshi    Relator 

• Mirela Ujkani Miti  Anëtar 

 

asistuar nga anëtarë të Sekretariatit Teknik, Floris Muho dhe Gent Pejo, më datë 01.12.2021, ora 

09:30, në Tiranë, në Pallatin e Koncerteve (Ish-Pallati i Kongreseve), salla B, kati 0, mori në 

shqyrtim në seancë dëgjimore çështjen që i përket: 

 

SUBJEKTI I VLERËSIMIT: Z. Eraldi Lek Ndoj, me funksion Specialist, Sektori i Trupës 

Vlerësuese, Drejtoria e Vlerësimit Kalimtar dhe Periodik, 

Shërbimi për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, personel pa 

gradë. 

 

OBJEKTI:            Vlerësimi kalimtar i subjektit të vlerësimit  

 

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

Punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, 

Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në 

Ministrinë e Brendshme", i ndryshuar,  

 

Ligji Nr.70/2014 "Për Shërbimin për Çështjet e Brendshme 

dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme" dhe aktet aktet 

nënligjore në zbatim, 

 

Ligji Nr.44/2015 "Kodi i Procedurave Administrative të 

Republikës së Shqipërisë", 

Rregullore e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit "Për 

Hapat Procedurialë të Unifikuar gjatë Vlerësimit të ubjekteve  
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TRUPA E VLERËSIMIT E KOMISIONIT TË JASHTËM TË VLERËSIMIT 

 

pasi dëgjoi gjetjet bazuar në arsyetimin ligjor si dhe rekomandimin e relatorit të çështjes, vlerësoi 

shpjegimet e Subjektit të Vlerësimit dhe analizoi provat shkresore të paraqitura në vijim të 

rezultateve të hetimit, pasi dëgjoi Subjektin e Vlerësimit Eraldi Lek Ndoj, i cili në seancë 

dëgjimore publike kërkoi konfirmimin në detyrë, pasi shqyrtoi dhe analizoi çështjen në tërësi 

duke u bazuar në të tri kriteret e vlerësimit: të pasurisë, të figurës dhe të vlerësimit të aftësive 

profesionale, mbështetur në nenin 4, të ligjit nr.12/2018 (i ndryshuar), 

 

V Ë R E N 

  

I. RRETHANAT E ÇËSHTJES 

 

1. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit (më poshtë referuar Komisioni) është organi që kryen procesin 

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

Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme, bazuar në ligjin nr.12/2018 "Për 

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

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

poshtë referuar ligji nr.12/2018, i ndryshuar). 

 

2. Neni 6, pika 1 e ligjit nr.12/2018, i ndryshuar, përcakton fushën e ushtrimit të veprimtarisë së 

Komisionit, duke përcaktuar rrethin e subjekteve që i nënshtrohen procesit të vlerësimit kalimtar, 

në pozicionet ose me gradat e mëposhtme: 

1) drejtor dhe zëvendësdrejtor i përgjithshëm, drejtor departamenti, drejtor i drejtorisë 

qendrore, drejtor e zëvendësdrejtor vendor dhe shef komisariati, në Policinë e Shtetit; 

2) komandant, zëvendëskomandant dhe kolonel në Gardën e Republikës; 

3) punonjësit në Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat. 

 

3. Punonjësi Eraldi Lek Ndoj është subjekt i vlerësimit kalimtar nga Komisioni për shkak të 

funksionit që ushtron në datën e hedhjes së shortit 16.11.2020, "Specialist në Sektorin e Trupës 

Vlerësuese në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar/Periodik, në Drejtorinë e Përgjithshme të 

Shërbimit të Çështjeve të Brendshme dhe Ankesat", personal pa gradë. 

 

4. Subjekti i vlerësimit Eraldi Lek Ndoj (më poshtë referuar Subjekti) iu nënshtrua procedurave të 

vlerësimit, duke u shortuar në shortin e zhvilluar në datën 16.11.2020, në përputhje me 

Rregulloren "Për procedurat e zhvillimit të shortit në Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit". Sipas 

shortit, Trupa e Vlerësimit përbëhet nga Elvira Dabërdaku-Kryesues, Arta Lleshi-Relator dhe 

Mirela Ujkani (Miti)-Anëtar.  

 

5. Trupa e Vlerësimit, në përputhje me ligjin 12/2018, i ndryshuar, si edhe në bazë të Rregullores së 

Komisionit, miratuar me Vendimin nr.17 datë 31.05.2019, "Për hapat procedurialë të unifikuar 

gjatë vlerësimit të subjekteve nga trupa e vlerësimit", me Vendimin nr.1, datë 11.12.2020, 

vendosi fillimin e hetimit administrativ për Subjektin Eraldi Lek Ndoj.  

 

6. Më datë 15.12.2020, nëpërmjet komunikimit elektronik zyrtar, Subjekti është njoftuar për nisjen 

e procesin e vlerësimit kalimtar dhe i është bërë e njohur përbërja e Trupës së Vlerësimit, duke i 
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kërkuar të deklarojë nëse është në kushtet e konfliktit të interesit me anëtarët e Trupës së 

Vlerësimit dhe më datë 16.12.20201 Subjekti ka dorëzuar "Deklaratë për Konfliktin e Interesit", 

ku deklaron se nuk ndodhet në kushtet e konfliktit të interesit me asnjë nga anëtarët e Trupës së 

Vlerësimit.  

 

7. Trupa e vlerësimit, pasi u njoh me Urdhrin nr.4 datë 24.03.2021, të Kryetares së Komisionit të 

Jashtëm të Vlerësimit "Për ndërprerjen e marrëdhënieve financiare për znj. E.D.", për arsye të 

plotësimit të moshës për pension, ka vijuar procedurat e zëvendësimit të anëtarit të Trupës, dhe 

me Vendimin nr.2 datë 30.07.2021 është vijuar zëvendësimi me anëtarin zëvendësues z.Elton 

Selfo Muça, i përcaktuar në shortin e datës 16.11.2020.  

 

8. Më datë 10.08.2021 Subjekti është njoftuar për zëvendësimin e anëtarit të Trupës së Vlerësimit 

dhe më datë 11.08.20212  ka dorëzuar "Deklaratë për Konfliktin e Interesit", duke shprehur se 

nuk ndodhet në kushtet e konfliktit të interesit me anëtarin zëvendësues z.Elton Selfo Muça. 

 

9. Në zbatim të nenit 4, të ligjit 12/2018, i ndryshuar, vlerësimi kalimtar, ka objekt:  

- vlerësimin e pasurisë;  

- kontrollin e figurës;  

- vlerësimin e aftësisë profesionale. 

 

10. Bazuar në nenet 34, 36, 37, 44, 48, 49 dhe 55 të ligjit nr. 12/2018, të ndryshuar, Komisioni ka 

marrë në konsideratë të gjitha faktet dhe rrethanat e nevojshme për procesin e vlerësimit duke 

analizuar: 

- Deklaratën e pasurisë, figurës dhe vetëvlerësimit profesional si dhe dokumentacionin 

mbështetës dorëzuar nga Subjekti 

- Provat shkresore /dokumentacionin e administruar nga organet publike dhe jopublike 

- Deklarimet dhe përgjigjet e Subjektit të bëra me anë të komunikimit elektronik/shkresor  

- Shpjegimet me shkrim dhe dokumentacionin mbështetës paraqitur nga Subjekti gjatë procesit 

- Bashkëpunimin, gatishmërinë dhe sjelljen  e Subjektit gjatë procesit të vlerësimit. 

 

11. Hetimi administrativ përfshiu edhe personat e lidhur apo persona të tjerë të lidhur në zbatim të 

ligjit nr. 9367, datë 07.04.2005 "Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e 

funksioneve publike", si dhe të ligjit nr.12/2018, i ndryshuar. 

 

12. Trupa e vlerësimit, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, dhe pasi krijoi bindjen se provat e 

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

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

e nevojshme për përfundimin e hetimit kryesisht, me Vendimin nr.3 datë 01.11.2021, vendosi:  

 Mbylljen e hetimit kryesisht për Subjektin Eraldi Lek Ndoj; 

 Njoftimin e Subjektit nëpërmjet adresës elektronike zyrtare për: 

- Përfundimin e procedurave të hetimit kryesisht; 

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

pasurisë, kontrollit të figurës dhe atij profesional 

- Të drejtën për të paraqitur prova/shpjegime për të provuar të kundërtën e rezultateve të hetimit 

                                                           
1 Nr.*** Prot, datë 16.12.2020 
2 Nr.*** Prot, datë 11.08.2021 
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 Njoftimin e subjektit të vlerësimit për t’u njohur me dokumentacionin dhe me provat e 

administruara nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit, në përputhje me nenin 50, të ligjit nr. 

12/2018, i ndryshuar, nenet 35-40 dhe 45-47, të Kodit të Procedurës Administrative. 

 

13. Subjekti depozitoi kërkesë3 për shtyrje të afatit të njohjes me dosjen për shkak se ka qënë me leje 

vjetore. Trupa e vlerësimit, me Vendimin nr. 4, datë 04.11.2021, vendosi pranimin e kërkesës së 

Subjektit duke e shtyrë afatin deri më datë 09.11.2021. 

 

14. Më datë 11.11.2021 Subjekti ka paraqitur në Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit "Shpjegime mbi 

Relacionin Paraprak", administruar në harmoni me dhe marrë në konsideratë në vendimarrjen e 

Trupës së Vlerësimit. 

 

15. Trupa e Vlerësimit, në vijim të procedurave të hetimit, vendosi të njoftojë Subjektin për mbajtjen 

e seancës dëgjimore në datën 01.12.2021, ora 09:30, në Pallatin e Koncerteve, salla B, kati 0. 

 

16. Në referim të dokumentacionit të administruar në dosje rezulton se Subjekti: 

 

- ka filluar punë në strukturat e Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat (më poshtë 

referuar SHÇBA) më datë 08.06.2020.  

- ka dorëzuar deklaratën e pasurisë, kontrollit të figurës dhe vlerësimit profesional më datë 

07.07.2020. 

- shorti për vlerësimin kalimtar pranë Komisionit është zhvilluar më datë 16.11.2020. 

 

II. SEANCA DËGJIMORE 

 

17. Seanca dëgjimore për Subjektin Eraldi Lek Ndoj u zhvillua në përputhje me kërkesat e nenit 56, 

të ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar, si edhe të ligjit nr. 44/2015 "Kodi i Procedurave Administrative 

të Republikës së Shqipërisë" në datën 01.12.2021, ora 09:30, në mjediset e Pallatit të Koncerteve 

(Ish-Pallati i Kongreseve), salla B, kati 0. 

 

18. Subjekti u paraqit dhe u përfaqësua vetëm në seancë dëgjimore dhe në përfundim kërkoi 

konfirmimin në detyrë. 

 

19. Trupa e vlerësimit shpalli vendimin përfundimtar më datë 01.12.2021. 

 

III. QËNDRIMI I SUBJEKTIT TË VLERËSIMIT 

 

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

vlerësimit ka komunikuar me Subjektin me anë të komunikimit elektronik zyrtar, duke i bërë 

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

 

21. Subjekti ka qenë bashkëpunues gjatë gjithë procesit të vlerësimit në përputhje nenin 48/2 të ligjit 

nr. 12/2018, i ndryshuar, si dhe ka sjellë prova dhe shpjegime kur janë nevojitur, ka qenë i 

përpiktë në respektimin e afateve dhe i gatshëm për bashkëpunim gjatë të gjithë fazave së hetimit 

administrativ. 

                                                           
3 Nr.***Prot, datë 04.11.2021 
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IV. VLERËSIMI KALIMTAR 

 

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

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

ligjin nr.9049, datë 10.04.2003 "Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve 

financiare të personave të zgjedhur dhe nëpunësve të caktuar publikë",  i ndryshuar,  ligjin 

nr.9367, datë 07.04.2005 "Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve 

publike", i ndryshuar, ligjin nr.9917, datë 19.05.2008 "Për parandalimin e pastrimit të parave 

dhe financimit të terrorizmit", i ndryshuar, duke verifikuar dhe vlerësuar të gjitha faktet dhe 

rrethanat e nevojshme dhe konkretisht:  

- deklaratat e dorëzuara nga vetë Subjekti (Deklarata e Pasurisë, Deklarata për Kontrollin e 

Figurës dhe Formulari i Vetëvlerësimit Profesional); 

- provat shkresore/dokumente të administruara nga institucionet/organet publike dhe jo publike  

- provat dhe shpjegimet me shkrim të Subjektit, si edhe  

- ka marrë në konsideratë bashkëpunimin, gatishmërinë dhe sjelljen e punonjësit gjatë procesit 

të vlerësimit. 

 

23. Hetimi administrativ konsistoi në verifikimin e vërtetësisë së deklarimeve në lidhje me gjendjen 

pasurore të deklaruar, verifikimin e burimit/eve të krijimit të të ardhurave dhe shpenzimeve të 

deklaruara si edhe në mjaftueshmërinë e mbulimit të pasurisë nga burimet të ligjshme financiare, 

evidentimin e ndonjë fshehjeje të mundshme të pasurive në pronësi apo në përdorim, evidentimin 

e ekzistencës së mundshme të deklarimit të rremë apo mosdeklarimit si edhe evidentimin e 

rasteve të konfliktit të interesit, vërtetësinë e deklarimeve për kontrollin e figurës, si edhe për 

vlerësimin e aftësive profesionale të Subjektit. 

 

V. VLERËSIMI I PASURISË 

 

24. Në bazë të nenit 32, pika 1, e ligjit nr.12/2018, i ndyshuar, 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. 

Punonjësi plotëson deklaratën e pasurisë, sipas përcaktimit më sipër, brenda 30 ditëve, nga hyrja 

në fuqi e këtij ligji dhe e dorëzon në njësinë e burimeve njerëzore të institucionit ku punon. 

 

25. Nga analiza e dokumentacionit në dosje rezulton e provuar se Subjekti Eraldi Ndoj është emëruar 

në detyrë më datë 08.06.2020 dhe ka dorëzuar deklaratën e pasurisë, kontrollit të figurës dhe 

vlerësimit profesional më datë 07.07.2020, brenda afatit të kërkuar ligjor. 

 

26. Hetimi administrativ konsistoi në verifikimin e vërtetësisë së deklarimit të pasurisë nga Subjekti 

dhe personat e lidhur sipas përbërjes së certifikatës në momentin e fillimit të marrëdhënies së 

punës në SHÇBA, verifikimin e burimit/eve të krijimit të të ardhurave dhe shpenzimeve të 

deklaruara, si dhe mbulimin e pasurisë së krijuar me burime financiare të ligjshme, duke kërkuar 

dhe vlerësuar të dhëna pranë organeve publike dhe jo publike në Republikën e Shqipërisë. 
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27. Për burimin e krijimit të pasurisë së deklaruar, bazuar në dokumentacionin e administruar, 

Komisioni përgatiti tabelën e rezultatit financiare bazuar në pasqyrën e "Të ardhura-Shpenzime" 

për Subjektin, e paraqitur me detaje rast pas rasti në këtë relacion. 

 

28. Metodologjia e përdorur në përgatitjen e analizës financiare bazohet në evidentimin e të 

ardhurave të ligjshme që kanë shërbyer për krijimin e pasurisë/ve dhe të konfirmuara nga organet 

publike dhe jo publike, si Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve (DPT), Instituti i Sigurimeve 

Shoqërore (ISSH), bankat e nivelit të dytë, etj., si dhe dokumentacioni ligjor i depozituar nga 

Subjekti, sipas parimit të njohjes në momentin "arkëtim-pagesa", ndërsa shpenzimet e konsumit 

për familje janë përllogaritur sipas të dhënat nga Instituti i Statistikave (INSTAT). Për çdo 

transaksion të kryer në monedhë të huaj është proceduar me këmbimin në monedhën Lek në 

datën e kryerjes së transaksionit, ose nënshkrimit të aktit noterial, referuar kursit të këmbimit në 

faqen zyrtare të Bankës së Shqipërisë.  

 

29. Në Deklaratën Nr.***/2020, Subjekti ka deklaruar gjithsej pasuri: 

 

Llogari bankare "Raiffeisen"  

Burim krijimi:   Të ardhura mujore nga prindërit (2014-sot)  

Total kredituar në llogari:  862 400 lekë 

Gjendja aktuale:   23 809 lekë 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni 

 

30. Subjekti i ka bashkëlidhur deklaratës dokumentacionin e mëposhtëm: 

- Vërtetim pune/page D.Ndoj, Nr.***Prot, datë 22.06.2020, Bashkia Mirditë. 

- Vërtetim pune/page L.Ndoj, Nr.***Prot, datë 24.06.2020, Zyra Vendore Arsimore Mirditë. 

- Nxjerrje llogarie Raiffeisen bank datë 24.06.2020, nr.klienti ***, nr.llogarie ***. 

 

31. Raiffeisen Bank4 konfirmon llogari page nr.***, në emër të Subjektit, hapur më datë 27.10.2014, 

derdhje nga persona të ndryshme në vlera jo materiale5 dhe kalim page deri më datë 29.01.2021. 

 

32. Nga analiza e lëvizjeve në llogari gjatë kësaj periudhe rezulton të jenë bërë kreditime edhe nga 

disa persona të tjerë veç prindërve. Subjektit i janë kërkuar sqarime sa i përket lidhjes me këta 

persona dhe në përgjigjen me shkrim6 argumenton: 

"...Për sa i përket emaili-t tuaj mbi kërkesën për sqarime të mëtejshme deklaroj se:  Referuar 

kreditimeve nga persona të tjerë: E. V. Nr.ID ***, Nr.Cel. ***, M.N., Nr.ID ***, Nr.Cel.***, 

E.D., Nr.ID ***, Nr.Cel. ***, Gj. D., Nr.ID.***, Nr.Cel. ***. Të katër personat e 

sipërpërmendur janë shoqe dhe kolege të nënës sime. Në rastet kur nëna ime ishte në shërbim 

ose e pamundur ua linte paratë shoqeve të mi kreditonin në llogari. Qëllimi i këtyre kreditimeve 

është pagesa që nëna ime më niste çdo muaj për mua kur isha student. Angazhimi i saj në punë 

ishte arsyeja që ua jepte shoqeve të saj që ti mi dërgonin. Burimi i të ardhurave nga pagat e 

familjes time (rrogat e prindërve)." 

 

                                                           
4 Nr.***/**Prot., datë 30.12.2020-Nr.***Prot, datë 01.03.2021(Nr.***Prot, datë 02.03.2021) 

5 Koncepti i materialitetit referuar Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit. 
6 Nr.***Prot, datë 03.08.2021 
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33. Në Pyetësor shtesë, dërguar elektronikisht Subjektit, më datë 02.06.2021, pyetjes nëse ka krijuar 

pasuri të paluajtshme, të luajtshme, likuiditete, etj. nga periudha e deklarimit deri në momentin e 

plotësimit të këtij pyetësori, Subjekti i është përgjigjur me shkrim datë 08.06.2021 7 : "...Në 

momentin e plotësimit të këtij pyetësori kam vetëm një llogari bankare pranë Raiffesisen Bank, e 

cila është një llogari page me gjendje aktuale 40,312 lekë. Gjithashtu, disponoj një gjendje cash 

rreth 60,000 lekë. Bashkëlidhur statement bankar sipas datës 07.06.2021..." Bashkëlidhur: 

Statement bankar, datë 07.06.2021, nr.klienti ***, E.Ndoj, balanca: 40,312 lekë. 

 

34. Raiffeisen Bank8, konfirmon llogarinë me nr.*** me gjendje datë 08.06.2021 në vlerën 40.312 

lekë, si dhe të ardhura nga paga për periudhën 01.01.2021-08.06.2021. 

 

35. Institucionet e tjera financiare nuk referojnë llogari, veprime, marrëdhënie bankare në emër të 

Subjektit, sipas dokumentacionit administruar në dosje. 

 

36. Sa i përket burimit të krijimit të llogarisë bankare, të ardhura mujore nga prindërit, pas një hetimi 

më të thelluar, Komisioni administroi dokumentacionin e mëposhtëm mbi të ardhurat dhe 

shpenzimet e prindërve të Subjektit për periudhën 2014-2020, nga shqyrtimi i të cilit rezultoi se:  

 

 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve9 dhe Instituti i Sigurimeve Shoqërore10 konfirmojnë 

si periudhë punësimi për prindërit e Subjektit, me detajet: - L. Ndoj, me të dhëna nga 

12.2011-në vijim, pranë Zyrës Vendore Arsimore ***, - D. Ndoj, me të dhëna nga 

12.2011-në vijim, pranë Bashkisë ***/Prefektura. 

 

 Raiffeisen Bank11, konfirmon për prindërit e Subjektit se: a) L. Gj. Ndoj ka llogari me 

nr.***, me gjendje 58.790.18 lekë. Gjithashtu, ka patur dy kredi: i) një në shumën 

1.000.000 lekë, të marrë më 31.08.2010 dhe mbyllur më 08.04.20214, ii) një në shumën 

1.000.000 lekë, marrë më datë 26.02.2018 dhe mbyllur më 26.02.2021; b) D. N. Ndoj ka 

llogari nr.*** me gjendje -90.065.23 lekë. Gjithashtu ka patur disa kredi: i) në shumën 

200.000 lekë, të marrë më 27.03.2015 dhe mbyllur më 27.03.2018; ii) në shumën 106.990 

lekë, marrë 26.01.2016 dhe mbyllur më 26.01.2018. Aktualisht ka dy kredi: i) në shumën 

800.000 lekë, marrë më 29.06.2019 me detyrim aktual 505.017.48 lekë, ii) një në shumën 

400.000 lekë, marrë më 18.06.2020 me detyrim aktual 306,966.92 lekë. 

 

 Tirana Bank 12  konfirmon se D.N. Ndoj ka patur llogari me numër *** aktive për 

periudhën 2014-2017. 

 

 ASHK13, me Vërtetim elektronik datë 15.09.2021 "Për lëshim vërtetimesh negativ/pozitiv 

për të gjithë territorin", konfirmon pasuri të paluajtshmë në pronësi të znj.D. N. Ndoj, 

                                                           
7 Nr.***Prot, datë 08.06.2021 
8  Nr.***Prot, datë 31.08.2021-Nr.***Prot, datë 07.09.2021 (Nr.***Prot, datë 07.09.2021) Nr.*** Prot, datë 

06.10.2021 (Nr.***Prot, datë 06.10.2021) 
9 Nr.***Prot, datë 30.12.2020-Nr.***Prot, datë 26.01.2021(Nr.***Prot, datë 15.02.2021) 
10 Nr.***Prot, datë 30.12.2020-Nr.***Prot, datë 26.01.2021(Nr.***Prot, datë 15.02.2021) 
11 Nr.***Prot, datë 31.08.2021-Nr.***Prot, datë 07.09.2021(Nr.***Prot, datë 07.09.2021) 
12 Nr.***Prot, datë 31.08.2021-Nr.***Prot, datë 02.09.2021(Nr.***Prot, datë 08.09.2021) 
13 Vulosur elektronikisht nga Drejtori i Përgjithshëm, datë 15.09.2021 08:31:19 
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nëna e Subjektit me të dhënat: Pasuri e llojit Apartament, Nr.*** ZK ***, Vol.***, 

Fq.***, Drejtoria Vendore e ASHK Tirana Rurale 2. 

 

 DVASHK Tirana Rurale 214, konfirmon statusi juridik të pasurisë që figuron në emër të 

D. Ndoj, pasuri e llojit apartament me sipërfaqe totale 62m². Bashkëlidhur praktikës 

përcillet ndër të tjera : i) Kontratë shitje pasuri e paluajtshme apartament, Nr.***Rep, 

Nr.***Kol, datë 02.12.2019, noter A.M. Tiranë, me palë Shitës: Shoqëria ***shpk, 

blerës: D. Ndoj. Çmimi dhe mënyra e pagesës: 27.280 euro e shlyer sipas Kontratës së 

Sipërmarrjes datë 30.05.2006. Nga vlerësimi i dokumentacionit rezulton se shlyerja e 

vlerës për blerjen e apartamentit është bërë e plotë nga znj.D. Ndoj në periudhën 2006-

2007. Regjistrimi i pasurisë në zyrat e regjistrimit në emër të shoqërisë ndërtuese është 

bërë në vitin 2019, edhe kalimi i pasurisë në emër të znj.Ndoj është bërë më datë 

10.12.2019.   

 

 DPSHTRR15 konfirmon se në emër të prindërve të Subjektit rezultojnë dy automjete. Dhe 

nga shqyrtimi i dokumentacionit bashkëlidhur rezulton: i) Automjeti tip Volkswagen 

Golf, vit prodhimi 2004, me targa ***, blerë nga znj.D.N. Ndoj sipas kontratë shitblerje 

automjeti Nr.***Rep, Nr.***Kol, datë 06.02.2016, notere M.D., shitës: G.L., çmimi 

2.000 euro ose 277.040 lekë sipas kursit të këmbimit të BSH-së. ii) Automjeti tip Ford 

Fiesta, vit prodhimi  1999, me targa ***, blerë nga z.L.Gj. Ndoj sipas kontratë shitblerje 

për një autoveturë Ford, Nr.***Rep, Nr.***Kol, datë 24.10.2017, Notere V.B., shitës 

A.K., çmimi: 100.000 lekë. 

 

 Ministria e Drejtësisë16, Regjistri Noterial konfirmon veprimet noteriale (kontrata) sipas 

detajeve të sipërcituara si të regjistruara në Regjistrin Noterial Shqiptar. 

 

 Për periudhën 2014-2020, Komisioni përgatiti analizën e mundësive financiare për 

prindërit e Subjektit, bazuar në të ardhurat e ligjshme të konfirmuara, detyrimet 

financiare të konfirmuara, si dhe shpenzimet e konsumit, të cilat janë përllogaritur për 

familje me tre anëtarë, bazuar në Certifikatën familjare Nr.***, datë 02.08.2021, Zyra e 

Gjendjes Civile Njësia Administrative Rubik 320. Nga analiza Prindërit e Subjektit 

rezultojnë me mundësi të ligjshme kursimi për të kredituar llogarinë  bankare të Subjektit 

sipas deklarimit, si vijon:.  

- Të ardhura total:  12,021,103 lekë,  

- Shpenzime total:    7,702,493 lekë,  

- Rezultati:     4,318,610 lekë 

 

37. Komisioni përgatiti gjithashtu pasqyrën financiare me të ardhurat dhe shpenzimet e Subjektit për 

periudhën dhjetor 2019, kur rezulton të ketë filluar marrëdhëniet e punës, deri në datën e 

deklarimit/përgjigjes së Pyetësorit shtesë 08.06.2021. Shpenzimet e konsumit për këtë periudhë 

janë përllogaritur për një person, shpenzimet për arsimim sipas konfirmimit nga institucioni 

respektiv.  

 

                                                           
14 Nr.***Prot, datë 20.09.2021-Nr. ***Prot, datë 05.10.2021(Nr.***Prot, datë 06.10.2021) 
15 Nr.***Prot, datë 31.08.2021-Nr. ***Prot, datë 21.09.2021(Nr.***Prot, datë 22.09.2021) 
16 Nr.***Prot, datë 30.09.2021-Nr. ***Prot, datë 05.10.2021(Nr.***Prot, datë 07.10.2021) 
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Tabela Nr.1 Analiza financiare për Subjektin Eraldi Ndoj 12/2019-06/2021 

 

Periudha 
Total TA 

(Prindërit+Paga) 

Total Shpenzime 

(Konsumi+DHKA) 

Rezultati 

financiar 

Rezultati 

Progresiv 

27.12.2019-07.06.2020 91.800  259.837  -168.037  -168.037  

08.06.2020-07.07.2020 53.785  48.417  5.368  -162.669  

08.07.2020-16.11.2020 273.828  259.807  14.021  -148.648  

17.11.2020-31.12.2020 68.494  181.398 -112.904  -261.553  

01.01.2021-08.06.2021 410.962  254.996 155.966  -105.587  

TOTAL 898.869  1.004.455  -105.587    

Subjekti ka deklaruar në datën 08.06.2021        

Gjendja në llogari       40.312,00  

Gjendja cash       60.000,00  

Totali i deklarimit       100.312,00  

 

38. Subjekti nuk rezulton të ketë deklaruar pasuri të paluajtshme ose të luajtshme në pronësi dhe nga 

hetimi administrativ nuk rezultojnë pasuri të regjistruara në emrin e tij. 

 

39. Agjencia Shtetërore e Kadastrës (ASHK)17, Drejtoria e Përgjithshme, Njësia e Kadastrës dhe 

Hartografisë referon se nga verifikimi në bazën dixhitale të të dhënave të vetëdeklarimeve, 

Subjekti nuk rezulton aplikues në procesin e legalizimit, ndërsa me Vërtetimin Elektronik, datë 

27.07.2021 "Për lëshim vërtetimesh (negativ/pozitiv për të gjithë territorin)" të Drejtorit të 

Përgjithshëm të ASHK, konfirmohet se në emër të Subjektit nuk ka pasuri të regjistruara në 

regjistrin elektronik të pasurive të paluajtshme. 

 

40. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR)18, dhe Drejtoria e 

Përgjithshme Detare19 referon se në emër të Subjektit nuk ka patur dhe nuk ka të regjistruar 

automjete apo mjete lundruese. 

 

41. Në Deklaratën ***/2018, Subjekti ka deklaruar të ardhura gjithsej: 

 

Përshkrimi: Të ardhura nga paga Specialist në Sektorin e Trupës Vlerësuese në Drejtorinë e 

Vlerësimit Kalimtar dhe Periodik, SHÇBA, 08.06.2020-03.07.2020 

Vlera:   53 785 lekë 

 

 

                                                           
17 Nr.***Prot, datë 30.12.2020-Nr.***Prot, datë 29.01.2021(Nr.122/78Prot, datë 12.02.2021) 
18 Nr.***Prot, datë 30.12.2020-Nr.***Prot, datë 19.01.2021(Nr.122/57Prot, datë 21.01.2021) 
19 Nr.***Prot, datë 30.12.2020-Nr.***Prot, datë 19.01.2021(Nr.122/57Prot, datë 21.01.2021) 
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Hetimi i kryer nga Komisioni 

 

42. Për verifikimin e deklarimit të të ardhurave, Komisioni administroi dokumentacionin nga 

institucionet publike dhe jopublike si: Raiffeisen Bank, Qendra Kombëtare e Biznesit, Drejtoria e 

Përgjithshme e Tatimeve, Instituti i Sigurimeve Shoqërore, subjekti tatimor Avokat A.L.  

 

43. Raiffeisen Bank20 konfirmon llogari page nr.***, në emër të Subjektit. Nga analiza e lëvizjeve në 

llogari rezulton se: 

- paga e kredituar nga SHÇBA datë 03.06.2020 është në vlerën 53,785 lekë,  

- paga e kredituar nga Avokat A.L datë 27.12.2019 është në vlerën 41,800 lekë. 

- paga biznesi Covid 19 sipas VKM kredituar datë 24.04.2020 në vlerën 40,000 lekë 

 

44. Nga verifikimet e kryera pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit21 nuk rezultojnë të dhëna të 

regjistruara në emër të Subjekti dhe prindërve të tij. 

 

45. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Drejtoria e Hetimit Tatimor22 konfirmon se Subjekti dhe 

prindërit e tij nuk rezulton të kenë ose kenë patur aktivitet ekonomik të regjistruar në emër të 

tyre, si dhe nuk kanë të ardhura të përfituara nga qiramarrja. Bashkëlidhur përcillen ekstrakte të 

historikut të punësimit të tyre, ku konfirmohet periudha e punësimit për Subjektin e vlerësimit 

për periudhën 12.2019-12.2020: 

 

46. Instituti i Sigurimeve Shoqërore23 konfirmon të njëjtat të dhëna punësimi si DPT dhe derdhje 

kontributesh shoqërore / shëndetësore dhe Tatim mbi të Ardhurat (TAP) për Subjektin. 

 

47. Subjekti tatimor Avokat A.L., Dhoma e Avokatisë Lezhë24 informon Komisionin si vijon: 

"...shtetasi Eraldi Lek Ndoj...ka filluar marrëdhëniet e punës si asistent avokat më datë 

24/12/2019 dhe është larguar nga puna me kërkesën e tij më datë 08/06/2020. Paga bruto e 

muajit dhjetor ishte 50,000 lekë dhe paga neto 41,800. Paga mujore 01.01.2020-08.06.2020 

bruto 26,000 lekë dhe paga neto 23.088 lekë si dhe ka marrë një pagë COVID 19 në vlerën 

40,000 lekë në prill 2020..." 

 

48. Deklarimi i subjektit tatimor Av.A.L. lidhur me pagën e muajit dhjetor 2019 nuk përkon me të 

dhënat e DPT/ISSH, pasi z.Ndoj rezulton të jetë siguruar me pagë bruto 26.000 lekë për të gjithë 

periudhën dhjetor 2019-maj 2020 dhe 8.000 lekë për muajin qershor 2020. Për periudhën janar-

qershor 2020 përmes sistemit bankar nuk rezulton të ketë kaluar paga konform akteve ligjore në 

fuqi, për pasojë në analizën financiare nuk është pasqyruar/përfshirë në tabelën e analizës 

financiar. Më datë 24.04.2020 ka kaluar paga biznesi Covid 19 sipas VKM kredituar në vlerën 

40,000 lekë.  

 

 

 

                                                           
20 Nr.***Prot, datë 30.12.2020- Nr.***Prot, datë 01.03.2021(Nr.***Prot, datë 02.03.2021) 
21 Nr.***Prot, datë 30.12.2020-Email datë 27.07.2021, nga Sekretariati i ngarkuar me këtë detyrë 
22 Nr.***Prot, datë 30.12.2020- Nr.***Prot, datë 26.01.2021(Nr.***Prot, datë 15.02.2021)  
23 Nr.***Prot, datë 30.12.2020- Nr.***Prot, datë 26.01.2021(Nr.***Prot, datë 15.02.2021) 
24 Nr.***Prot, datë 31.05.2021- Nr.***Prot, datë 02.06.2021 (Nr.***Prot), datë 08.06.2021 
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49. Në Deklaratën ***/2018, Subjekti ka deklaruar shpenzime gjithsej: 

 

Përshkrimi i shpenzimeve, emërtimi, afati i kryerjes Shuma 

Tarifë pagese për master shkencor Viti I+II (paguar në 2 këste)  

Shpenzimet e shkollës së Avokatisë Kësti 1 

150 000 lekë 

50 000 lekë 

Shpenzime të shtëpisë: banoj në shtëpinë e bashkëshortit të tezes pa shpenzime 

qiraje përveç atyre të ujë, drita dhe internet. Për periudhën 06.2019-06.2020 

Shpenzime drita: nr.kontrate *** 

Shpenzime ujë: nr.kontrate *** 

Shpenzime internet: (***) 

Shpenzime celular: nr.*** 

34 359 lekë 

12 084 lekë 

23 000 lekë 

14 400 lekë 

Udhëtime private / personale: 

Kosovë: 22.12.2018-23.12.2018 

Turqi (Stamboll) 12.04.2019.15.04.2019 

70 euro 

470 euro 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni 

 

50. Subjekti i ka bashkëlidhur Deklaratës dokumentacionin si vijon: 

- ID Card, Certifikatë Familjare, ***, datë 02.07.2020,  

- Kontratë Huapërdorje, Nr.Rep.***, Nr.Kol.***, datë 01.07.2020,  

- Librezë UKT 

- Mandate arkëtim Raiffeisen Bank datë 22.05.2019 dhe datë 20.02.2018, tarifë shkollimi UT 

- Nxjerrje llogarie Raiffeisen Bank 2014-2020 

 

51. Fakulteti i Drejtësisë25 konfirmon studimet Bachelor për periudhën 2014-2017, pagesat e kryera 

në vlerën 40.000 lekë në vit për këtë program studimi, si dhe studimet "Master i Shkencave" E 

Drejtë Penale në periudhën 2017-2019, dhe pagesat 75,000 lekë në vit, sipas deklarimit të 

Subjektit.  

 

52. Dhoma Kombëtare e Avokatisë26 konfirmon pagesat nga Subjekti për: asistent avokat, tarifë 

regjistrimi, frekuentimi dhe pranimi në provimin për Shkollën Kombëtare të Avokatisë, tarifë 

frekuentimi dhe tarifë për fitimin e titullit avokat viti 2020, reflektuar në tabelën e analizës 

financiare.  

 

53. Subjektit i janë kërkuar sqarime dhe dokumentacion plotësues për të provuar statusin e qëndrimit 

dhe pronësinë e apartamentit ku banon dhe në përgjigjen me shkrim27 ka sqaruar se: 

"...Në lidhje me pronësinë, kam përfshirë kopje të kontratës së porosisë bashkëngjitur me 

prokurën e posaçme Nr.***, Nr.***Kol, datë 26.12.2017. Apartamenti është në proces legalizimi 

me numër protokolli ***, datë 24.04.217. Për sa i përket lidhjes familjare me pronarin e 

banesës, apartamenti është në emër të A.D., i cili është bashkëshorti i tezes dhe për efekt 

provueshmërie kam bashkëlidhur certifikatën familjare të nënës para martesës dhe atë martesore 

si dhe certifikatën martesore të tezes..." 

 

                                                           
25 Nr.***Prot, datë 15.07.2021-Nr.***Prot, datë 26.07.2021 (Nr.***Prot, datë 28.07.2021) 
26 Nr.***Prot, datë 15.07.2021-Nr.***Prot, datë 21.07.2021 (Nr.***Prot, datë 13.09.2021) 
27 Nr.***Prot, datë 08.06.2021 
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54. Komisioni administroi dokumentacionin e mëposhtëm në lidhje me deklarimet e Subjektit:  

- Kontratë Porosie, Nr.***Rep, Nr.***Kol, datë 04.09.2010, notere N.K., me palë Sipërmarrës: 

Shoqëria "***" shpk dhe Porositës: z.A. D.,  

- Prokurë e Posaçme Nr.***Rep, Nr.***Kol, datë 26.12.2017, notere V.M.B., objekti: Dhënie e 

tagrave të përfaqësimit "kryerjen e veprimeve ligjore si nënshkrimin e kontratës së shitblerjes 

për apartamentin nr.***, sek.A, shkalla 1, kati 6, sip.totale 91.49 m², që ndodhet në Tiranë", 

Prokurdhënës: A.D. "...Në dijeni të ligjës dhe me vullnetin tim të lirë kam lidhur një "Kontratë 

porosie" me shoqërinë "L*** shpk", (...) në pamundësi për të qënë vetë i pranishëm për arsye se 

jam emigrant në Greqi, emëroj përfaqësues të posaçëm djalin e kunatës time Eraldi Ndoj..." 

- Certifikatë familjare nr.***, gjendja familjare 19.06.1990 

- Certifikatë martese nr.***, 20.06.1990, prindërit e Subjektit 

- Certifikatë martese nr.***, 11.10.1990, tezja e Subjektit 

- Certifikatë familjare nr.***, datë 03.06.2021, Subjekti...i ndarë nga trungu familjar i prindërve 

më datë 08.02.2018. 

- Certifikatë familjare nr.***, datë 03.06.2021, Subjekti...gjendja familjare më datë 07.02.2018 

para ndarjes nga trungu familjar. 

 

55. Nga shqyrtimi i dokumentacionit lidhur me banesën/pasurinë e llojit apartament që Subjekti ka 

në përdorim, Komisioni konstaton se kontrata e huapërdorimit rezulton të jetë nënshkruar nga 

Subjekti, në cilësinë e Përfaqësuesit të posaçëm të Prokurdhënësit (Të përfaqësuarit), në 

kapërcim të tagrit të përfaqësimit28.  

Sipas Prokurës, Subjekti ka patur tagra të posaçme përfaqësimi vetëm për kryerjen e veprimeve 

ligjore si nënshkrimin e kontratës së shitblerjes për apartamentin nr.***, sek.*, shkalla *, kati *, 

sip.totale 91.49 m², që ndodhet në Tiranë, dhe nuk ka patur tagra për nënshkrimin e kontratës së 

huapërdorjes. 

 

56. Ministria e Drejtësisë, Regjistri Noterial29 referon të dhëna për veprime noteriale duke filluar nga 

periudha 01.03.2013 deri më datë 19.01.2021 nga notere E.S.H., L.P.B. (Vërtetime të njësisë me 

origjinalin) dhe notere M.I.D. (Kontratë huapërdorje). Notere M.I.D. 30  konfirmon Kontratë 

Huapërdorje Nr.***Rep, Nr.***Kol, datë 01.07.2020. Notere V.M.B.31  konfirmon Prokurë e 

Posaçme Nr.***Rep, Nr.***Kol, datë 27.12.2017. 

  

57. Komisioni konstaton se, në bazë të ligjit 12/2018 i ndryshuar, nga pikëpamja formale, Subjekti 

nuk ka deklaruar pasuri të paluajtshme në pronësi, posedim ose përdorim në rubrikën përkatëse 

të Deklaratës, por pasqyron të dhëna në rubrikën "Shpenzime të deklarueshme" dhe "Të dhëna 

konfindenciale".  

 

                                                           
28 Kodi Civil, Neni 67 Përfaqësuesi nuk mund të kryejë veprime juridike në emër të të përfaqësuarit as me veten e tij 

dhe as me persona të tjerë të përfaqësuar prej tij, përveç kur i përfaqësuari e ka lejuar këtë shprehimisht, ose kur 

përmbajtja e veprimit juridik nuk cenon interesat e tij.  

Neni 70 Prokura është dokumenti në të cilin i përfaqësuari, me vullnetin e tij të lirë ka përcaktuar karakterin dhe 

vëllimin e tagreve që i ka dhënë përfaqësuesit. 

Neni 71 (...) Prokura është e posaçme kur i përfaqësuari i ka dhënë përfaqësuesit tagrin për të kryer një ose disa 

veprime juridike të caktuara, që karakterizohen nga një qëllim i përbashkët. 
29 Nr.***Prot, datë 31.05.2021-Nr…Prot, datë 02.06.2021(Nr.***Prot, datë 08.06.2021) 
30 Nr.***Prot, datë 31.05.2021-Nr…Prot, datë 02.06.2021(Nr.***Prot, datë 08.06.2021) 
31 Email datë 27.10.2021 
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58. OSHEE/FSHU 32  dhe UKT 33  konfirmojnë se në emër të Subjektit nuk figurojnë kontrata 

furnizimi me energji elektrike dhe ujë, por ndërkohë konfirmojnë shpenzimet për konsumin e 

energjisë elektrike dhe ujit sipas deklarimit për banesën në përdorim.  

 

59. Kompanitë Tring 34  Vodafone 35 , One Communications sh.a. 36  konfirmojnë shpenzimet sipas 

deklarimit për telefoni dhe internet.   

 

60. Drejtoria Përgjithshme e Policisë së Shtetit37 referon të dhëna nga sistemi TIMS, ku konfirmohen 

udhëtimet jashtë vendit të Subjektit në dhjetor 2018 dhe prill 2019, sipas deklarimit.  

Në referim të nenit 33/1/c të ligjit nr.12/2018 i ndryshuar, Subjekti deklaron...udhëtimet private 

personale apo të personave të lidhur jashtë shtetit gjatë tre viteve të fundit, duke specifikuar 

shtetin, vendin e qëndrimit, kohëzgjatjen dhe, me përafërsi,  shpenzimet  e përballuara...  

 

61. Duke qënë se nga vlerësimi i të dhënave nga TIMS rezultojnë hyrje dalje nga territori edhe në 

periudhën maj 2017 dhe gusht 2018, që korespondojnë me periudhën tri viteve të fundit, me 

korespondencën elektronike të datës 10.08.2021 Subjektit i janë kërkuar sqarime mbi këtë 

konstatim dhe në përgjigjen me shkrim38, argumenton: 

"...Në përgjigje të emailit tuaj mbi kërkesën për sqarime të mëtejshme deklaroj se: 

Referuar mosdeklarimit nga ana ime mbi dy udhëtime është si pasojë e një gabimi, pasi në 

gjykimin tim i kam qëndruar ekzakt periudhës së deklarimit 3-vjeçar nga data e fillimit të punës 

në qershor 2020-qershor2017 dhe nuk e kam marrë si tërësi vitin kalendarik, prandaj udhëtimin 

e muajit maj 2017 nuk e përfshiva në deklaratë. 

Për sa i përket udhëtimit në gusht 2018, ky udhëtim ka qënë drejt Valbonës ku kam qëndruar 

natën para dhe për të mos u kthyer sërish me traget nga Komani vendosëm të kalonim nga kufiri 

i Kosovës nga pika kufitare e Qafë Morinës në pikën kufitare Qafë Prush, ku u rifutëm në 

territorin shqiptar. Qëndrimi ishte vetëm kohëzgjatja e rrugës nga njëra pikë kufitare në 

tjetrën..." 

 

Përfundime të hetimit për kriterin e pasurisë 

 

Komisioni, pasi ka kryer një hetim të thelluar të kontrollit të pasurisë, nëpërmjet analizimit dhe 

verifikimit të të dhënave të deklaruara, të dhënat e administruara nga institucionet e ndryshme 

publike dhe jopublike, në përfundim të hetimit administrativ për kriterin e pasurisë, në përputhje 

me nenin 34, pika 6, të ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar, arrin në konkluzionin se: 

 

- deklarimi është i saktë, në përputhje me ligjin, me burimet e ligjshme financiare dhe se 

punonjësi nuk gjendet në situatë konflikti interesi 

 

 

 

                                                           
32 Nr.***Prot, datë 30.12.2020-Nr.***Prot, datë 02.02.2021(Nr.***Prot, datë 15.02.2021) 
33 Nr.***Prot, datë 30.12.2020-Nr.***Prot, datë 27.01.2021(Nr.***Prot, datë 17.02.2021) 
34 Nr.***Prot, datë 30.12.2020-Nr.***Prot, datë 19.04.2021(Nr.***Prot, datë 27.04.2021) 
35 Nr.***Prot, datë 30.12.2020-Nr.***Prot, datë 01.03.2021(Nr.***Prot, datë 02.03.2021) 
36 Nr.***Prot, datë 14.06.2021-Nr.***Prot, datë 29.06.2021(Nr.***Prot, datë 30.06.2021) 
37 Nr.***Prot, datë 30.12.2020-Nr.***Prot, datë 21.01.2021(Nr.***Prot, datë 11.02.2021) 
38 Nr.***Prot, datë 11.08.2021 
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VI. KONTROLLI I FIGURËS 

 

62. Në zbatim të ligjit nr.12/2018, i ndryshuar, neni 35, objekti i kontrollit të figurës është verifikimi 

i deklarimeve të punonjësit dhe i të dhënave të tjera, me qëllim verifikimin e vërtetësisë dhe 

besueshmërisë së deklarimeve, si dhe identifikimi i atyre që janë të përfshirë apo kanë kontakte 

të papërshtatshme me personat e përfshirë në veprimtari kriminale. 

 

63. Procedura e vlerësimit për kontrollin e figurës është bazuar në nenet 36-37 e vijues të ligjit 

nr.12/2018, i ndryshuar, duke marrë në analizë të dhënat e deklaruara nga Subjekti në deklaratën 

për kontrollin e figurës (shtojca 2), të dhënat e administruara nga institucionet dhe agjencitë 

ligjzbatuese në Republikën e Shqipërisë, si dhe verifikimin e informacioneve të ardhura nga 

publiku në lidhje me aktivitetin apo veprimtarinë e punonjësit apo të personave të lidhur. 

 

64. Subjekti Eraldi Lek Ndoj, në zbatim të nenit 36, pika 1 e ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar, ka 

dorëzuar deklaratën për kontrollin e figurës në datën 07.07.2020, brenda afatit ligjor. 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni  

 

65. Komisioni për të kontrolluar saktësinë e deklarimeve të Subjektit në deklaratën për kontrollin e 

figurës kreu hetimin administrativ duke kërkuar dhe analizuar informacion nga institucione dhe 

agjenci ligjzbatuese në Republikën. 

 

66. SHÇBA39 në dosjen personale të Subjektit përcjell ndër të tjera edhe "Formular Vetëdeklarimi" 

për zbatimin e ligjit nr.13/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, 

emërohen ose ushtrojnë funksione publike" datë 16.06.2020. Komisioni konstaton se të dhënat 

përputhen me ato të deklaruara në Shtojcën 2 të ligjit 12/2018, i ndryshuar. 

 

67. Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar (DSIK)40 referon se Subjekti është pajisur 

me Certifikatë të Sigurimit të Personelit (CSP) të nivelit "Tepër Sekret", lëshuar më datë 

02.12.2020 e vlefshme deri më 01.12.2025. 

 

68. Institucione ligjzbatuese në Republikën e Shqipërisë referojnë se pas verifikimeve të kryera nuk 

administrohen të dhëna, informacione ose materiale mbi përfshirjen e Subjektit në aktivitet të 

kundërligjshëm, dhe se nuk figuron i regjistruar për veprimtari kriminale. 

 

69. Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Ministria e Drejtësisë 41 informon se Subjekti rezulton i 

padënuar nga gjykatat penale shqiptare. 

 

70. Prokuroria Përgjithshme42 referon informacionet nga Prokuroritë e rretheve, sipas të cilave në 

ngarkim të Subjektit nuk rezultojnë hetime apo procedime penale të nisura, urdhra ndalimi, masa 

sigurie, etj. 

 

                                                           
39 Nr.***Prot, datë 30.12.2020-Nr.***Prot, datë 20.01.2021(Nr.*** Prot, datë 21.01.2021) 
40 Nr.***Prot, datë 30.12.2020-Nr.***Prot, datë 20.01.2021(Nr.***Prot, datë 21.01.2021) 
41 Nr.***Prot, datë 30.12.2020-Nr.***Prot, datë 20.01.2021(Nr.***Prot, datë 21.01.2021) 
42 Nr.***Prot, datë 30.12.2020-Nr.***Prot, datë 12.05.2021(Nr.***Prot, datë 14.05.2021) 
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71. Drejtoria Përgjithshme e Policisë së Shtetit 43  referon të dhënat nga sistemi TIMS, nga 

administrimi dhe hetimi i të cilave rezulton se Subjekti nuk ka kontakte të papërshtatshme, në 

kuptim të ligjit 12/2018, i ndryshuar   

 

72. Në lidhje me denoncimet nga publiku, në Komision nuk rezulton të ketë patur denoncime me 

postë elektronike për Subjektin Eraldi Lek Ndoj, të cilat denoncojnë sjellje, profesionale dhe 

joetike të punonjësit, gjatë apo jashtë ushtrimit të detyrës prej tij. 

 

73. Subjekti i vlerësimit ka kryer testin psikologjik të personalitetit në zbatim të nenit 38, pika 2 e 

ligjit 12/2018, i ndryshuar.  

Komisioni administroi Raportin e Vlerësimit të Psikologut44, për shtetasin Eraldi Ndoj.  

Në bazë të  rezultateve të perfituara gjatë realizimit të vlerësimit psikologjik, konkludohet se 

Subjekti i vlerësimit: 

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

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

- aktualisht nuk shfaq probleme të shëndetit mendor, por shfaq probleme të lehta 

emocionale, në menaxhimin e situatave me një ngarkesë më të theksuar,  të cilat mund të 

ndikojnë në disa raste performancën, 

- shfaq aftësi të mira në marrëdhëniet personale dhe ndërpersonale aftësi të mira resiliente 

në tërësi, 

- nuk konstatohet problematika të shëndetit mendor 

Rekomandime:  

Rekomandohet që subjekti të marrë disa seanca ndihmë psikologjike, që do ta ndihmojnë të 

menaxhojë më mirë emocionet dhe të rrisë vetëvlerësimin. 

 

74. Komisioni vlerëson se natyra specifike e funksionit të anëtarit të Trupës Vlerësuese me 

funksione verifikuese/analizuese/vlerësuese dhe vendimmarrëse për subjektet e vlerësimit, 

kërkon aftësi të mira profesionale në menaxhimin e situatave që mund të shfaqin ngarkesë të 

shtuar gjatë procesit të vlerësimit kalimtar/periodik, me qëllim arritjen e niveleve sa më të larta të 

performancës në përmbushjen e misionit ligjor dhe publik të Shërbimit. 

 

Përfundime të hetimit të kryer për kontrollin e figurës 

 

Komisioni, pasi ka kryer një hetim të thelluar për kontrollin e figurës për Subjektin Eraldi Lek 

Ndoj, duke analizuar dhe verifikuar të dhënat e deklaruara nga Subjekti, të dhënat e 

administruara nga institucionet ligjzbatuese, shpjegimet gjatë hetimit administrativ, pas njohjes 

me relacionin paraprak dhe në seancë dëgjimore, në përputhje me ligjin nr.12/2018, i ndryshuar, 

arrin në konkluzionin se Subjekti Eraldi Lek Ndoj: 

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

vërtetësi; 

b) nuk ka informacione në deklarimin e tij ose nga institucionet përgjegjëse të përcaktuara në 

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

kriminale; 

 

                                                           
43 Nr.***Prot, datë 30.12.2020-Nr.***Prot, datë 21.01.2021(Nr.***Prot, datë 11.02.2021) 
44 Nr.***Prot, datë 21.01.2021 
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VII. VLERËSIMI I AFTËSIVE PROFESIONALE 

 

75. Në zbatim të neneve 43 dhe 46, të ligjit nr.12/2018, i ndryshuar, objekti i vlerësimit të aftësive 

profesionale është vlerësimi i nivelit të arsimimit dhe trajnimit në përputhje me gradën dhe/ose 

pozicionin që mban punonjësi, respektimi i rregullave të etikës, si dhe përmbushjea e detyrave 

nga punonjësi, në përputhje me ligjin nr.12/2018, i ndryshuar, legjislacionin që rregullon 

veprimtarinë e punonjësit të SHÇBA-së45 si dhe aktet nënligjore në zbatim të  tij.  

 

76. Procesi i vlerësimit të aftësive profesionale është kryer në përputhje me nenet 43-47, kreu V 

"Vlerësimi i aftësive profesionale". Sa i përket periudhës së vlerësimit për aftësitë profesionale, 

ligji nr.12/2018, i ndryshuar, neni 44, pika 2 dhe 3 parashikon 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 (...) 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..."  

 

Hetimi i kryer nga Komisioni 

 

77. Komisioni, pasi vlerësoi dokumentacionin e administruar në lidhje me kriterin "Vlerësimi i 

aftësive profesionale", konstaton:  

 

Në lidhje me nivelin e arsimimit dhe trajnimit, në përputhje me gradën dhe/ose pozicionin    

 

78. Subjekti rezulton me të dhënat e mëposhtme sa i përket nivelit të arsimit:   

- Periudha 10.2019 dhe deri në datën e zhvillimit të shortit, kandidat për Avokat (Dhoma 

Kombëtare e Avokatisë)  

- Periudha 2017-2019, Master i Shkencave në Drejtësi në e Drejtë Penale, Diplomë, Fakulteti i 

Drejtësisë, Universiteti i Tiranës. 

- Periudha 2014-2017, Bachelor në Drejtësi, Diplomë, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i 

Tiranës. 

 

79. Fakulteti i Drejtësisë 46  konfirmon studimet Bachelor dhe Master, të cilat përputhen me 

deklarimin e Subjektit.   

 

80. Dhoma Kombëtare e Avokatisë47 konfirmon pagesat e kryera nga Subjekti për asistent avokat, 

regjistrim në Shkollën Kombëtare të Avokatisë, frekuentimin, pjesëmarrjen në provimin e 

avokatisë dhe tarifën për fitimin e titullit avokat datë 11.12.2020. 

 

                                                           
45 Ligji nr.70/2014 "Për Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Punëve të Brendshme", 

Vendimi i Këshillit të Ministrave 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 në fuqi mbi 

ndarjen e detyrave dhe përshkrimet e punës. 
46 Nr.***Prot, datë 15.07.2021-Nr.***Prot, datë 26.07.2021 (Nr.***Prot, datë 28.07.2021) 
47 Nr ***Prot, datë 15.07.2021-Nr.***Prot, datë 21.07.2021(Nr.***Prot, datë 13.09.2021) 
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81. Subjekti i vlerësimit ka marrë pjesë në konferenca shkencore, workshope, brenda vendit, përpara 

periudhës së punësimit në SHÇBA, të cilat nuk lidhen me funksionin që ushtron pranë 

strukturave të institucionit48.   

 

82. SHÇBA49 vë në dispozicion dosjen e personelit ku administrohen ndër të tjera të dhëna 1 (një) 

trajnim i kryer gjatë periudhës së punësimit në institucion dhe rezulton i pajisur me Certifikatë 

për përfundimin me sukses të "Trajnimit bazë të personelit të vlerësimit kalimtar dhe periodik në 

SHÇBA", datë 23.02.2021, i kryer brenda vendit. 

 

83. Komisioni, bazuar në dokumentacionin e administruar gjatë hetimit administrativ në lidhje me 

kriterin e arsimimit dhe trajnimit në përputhje me pozicionin/funksionin që mban Subjekti, 

konstaton se: 

 

 niveli arsimor i Subjektit rezulton në përputhje me kërkesat ligjore të parashikuara, 

respektivisht në nenin 77 të ligjit nr.70/2014 dhe nenin 58/3 të VKM-së nr.829, datë 

03.12.2014, "...Personeli pa gradë i Shërbimit i nivelit të mesëm drejtues, ulët drejtues dhe 

ekzekutiv duhet të ketë Diplomë Universitare, Master i Shkencave në Drejtësi; Ekonomik–

Financë dega Financë, Informatikë Ekonomike dhe Inxhinieri Elektronike..." 

 trajnimet e kryera para fillimit të detyrës rezultojnë të karakterit të formimit në fusha që nuk 

lidhen drejtpërdrejt me ushtrimin e detyrave aktuale të Subjektit, ndërsa gjatë ushtrimit të 

detyrës rezulton vetëm trajnimi bazë të personelit të vlerësimit kalimtar dhe periodik në 

SHÇBA pranë Akademisë së Sigurisë, datë 23.02.2021. 

 

Në lidhje me përvojën në punë/profesion dhe ecurinë në karrierë 

 

84. Në "Deklaratën për Vetëvlerësimin Profesional" Subjekti ka deklaruar të dhëna për punësimin:  

- Periudha 06/2020 deri Aktualisht: Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit për Çështjet e 

Brendshme dhe Ankesat, Specialist në Sektorin e Trupës Vlerësuese 

- Periudha 12/2019 deri 06/2020: Studio Ligjore "Adrian Leka", Asistent Avokat, Lezhë. 

 

85. Më qëllimin vërtetimin e faktit, Komisioni kreu një hetim administrativ të thelluar për periudhën 

e punësimit, duke analizuar gjetjet e mëposhtme. 

 

86. Avokat A. L., Dhoma e Avokatisë Lezhë50, informon Komisionin mbi me funksionin dhe me një 

përshkrim të shkurtër të detyrave të kryera nga Subjekti ku midis të tjerave konstatohet: 

 "...shtetasi Eraldi Lek Ndoj ...ka filluar marrëdhëniet e punës si asistent avokat më datë 

24/12/2019 dhe është larguar nga puna me kërkesën e tij më datë 08/06/2020. (...) Gjatë kësaj 

periudhe punësimi pranë zyrës time shtetasi Eraldi Lek Ndoj si asistent avokat ka shfaqur cilësi 

të larta profesionale dhe sjellje shembullore në komunikimin dhe trajtim të problematikave të 

zyrës. Në punën e tij gjatë kësaj periudhe ka hartuar kërkesë-padi civile, parashtrime në 

procedime penale, si dhe akte administrative të natyrave sipas profesionit të avokatit..." 

                                                           
48  Certifikatë: "Strengthening project development capacity in Lezha and Mirdita", 01÷03.08.2017, Rrëshen; 

Certifikatë: "Tirana Friendly Wi-Fi për fëmijët dhe familjen", 18.07.2019; Certifikatë: "Politics Diplomacy, Albania 

& Balkans", 01.02.2020, Tiranë; 
49Nr.***Prot, datë 23.06.202-Nr.***Prot, datë 13.07.2021(Nr.***Prot, datë 13.07.2021) 
50 Nr.***Prot, datë 31.05.2021-Nr.***Prot, datë 02.06.2021 (Nr.***Prot, datë 08.06.2021) 
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87. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve51 informon Komisionin se shtetasi Erald Lek Ndoj rezulton 

me të dhëna si i punësuar për periudhën dhjetor 2019-maj 2020 pranë studios Avokat A.L. Lezhë 

dhe nga qershor 2020 e në vijim pranë SHÇBA-së. 

 

88. Komisioni administroi gjithashtu të dhëna nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore 52  të cilat 

konfirmojnë si periudhë punësimi para fillimit të detyrës në strukturat e Shërbimit dhjetor 2019 - 

maj 2020. 

 

89. Komisioni administroi dokumentacionin në dosjen personale të Subjektit vënë në dispozicion 

nga SHÇBA53 në të cilën konstatohen ndër të tjera: 

- Urdhër Nr.***, datë 05.06.2020 "Për emërimin dhe caktimin në detyrë të një punonjësi të 

SHÇBA-së" 

- Kontratë Individuale Pune Nr.***/*Prot, datë 05.06.2020, 

- Urdhër Nr.***/*, datë 05.06.2020 "Për punonjësin në periudhë prove". 

- Shkresa nr._ datë _._.2021, "Propozim për konfirmimin në detyrë të një punonjësi në 

periudhë prove" 

- Urdhër Nr.***, datë 01.06.2021 "Për konfirmimin në detyrë të një punonjësi të SHÇBA-së, 

në përfundim të periudhës së provës". 

- Kontratë Individuale Pune, Nr.***Prot, datë 01.06.2021 

 

90. SHÇBA-ja rezulton të ketë nisur procedurat e rekrutimit54  të personelit sipas parashikimeve 

ligjore të fushës duke nxjerrë aktet respektive administrative55. Në dokumentacionin e procesit të 

rekrutimit midis të tjerave specifikohet si vijon:  

 

 Me Urdhrin Nr.***, datë 10.03.2020 "Për shpalljen e funksioneve të lira për konkurrim në 

strukturat e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat 

në Ministrinë e Brendshme", rezulton të jetë proceduar me shpalljen e vendeve të lira për 

Specialistë në Sektorin e Trupës Vlerësuese, në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar/Periodik 

(pa gradë) me pagë III/b... duke detajuar kriteret e përgjithshme dhe specifike 56  sipas 

parashikimeve ligjore, ndër të cilat edhe kriterin:  

Ka eksperiencë pune jo më pak se 2 vjet në profesion;  

 Në Urdhrin Nr.** datë 07.05.2020 "Për procedurat e përzgjedhjes së kandidatëve për tu 

pranuar në strukturat e Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat", specifikohet 

                                                           
51 Nr.***Prot, datë 30.12.2020-Nr.***Prot, datë 26.01.2021(Nr.***Prot, datë 15.02.2021) 
52 Nr.***Prot, datë 30.12.2020-Nr.***Prot, datë 26.01.2021(Nr.***Prot, datë 15.02.2021) 
53 Nr.***Prot, datë 30.12.2020-Nr.***Prot, datë 20.01.2021(Nr.***Prot, datë 21.01.2021) Nr.***Prot, datë 

23.06.2021-Nr.***Prot, datë 13.07.2021(Nr.***Prot, datë 13.07.2021) 
54 Ligji 70/2014 Neni 81 Procesi i konkurrimit; VKM nr.829, datë 03.12.2014, neni 57 Procesi i konkurrimit.  
55 Urdhër Nr.**, datë 10.03.2020 "Për shpalljen e funksioneve të lira për konkurrim në strukturat e Drejtorisë së 

përgjithshme të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme"; Shkresë Nr.***Prot, 

datë 02.04.2020 për shpalljen e funksioneve të lira për konkurim drejtuar gazetës "****" dhe "****" dhe Njoftime të 

botuara/publikuara në gazetat e sipërcituara; Urdhër Nr.** datë 07.05.2020 "Për procedurat e përzgjedhjes së 

kandidatëve për tu pranuar në strukturuar te Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat" 
56 Ligji nr.70/2014 Nenet 76, 77, 78; VKM nr. 829, datë 3.12.2014, Nenet 56, 58, 59   
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procedura e pranimit për funksionet e lira dhe përcaktohet struktura përgjegjëse për 

procesin e rekrutimin57, duke parashikuar ndër të tjera se  

...Kandidati skualifikohet automatikisht nga lista rendore nëse rezulton se (...) nuk 

plotëson kriteret e kërkuara për pozicionin e punës.... 

 Në shkresën "Informacion...", datë 07.05.2020, në lidhje me kandidatët e përzgjedhur dhe 

kandidatët e skualifikuar gjatë këtij procesi, nga verifikimi i dokumentacionit paraprak nga 

Njësia e Personelit, Subjekti Eraldi Lek Ndoj renditet në listën e kandiatëve, të cilët pas 

vlerësimit të dokumentacionit janë gjetur në përputhje me rregullat për aplikim dhe 

listohen si kandidatë për të marrë pjesë në testimin me shkrim. 

 Sipas rezultateve të testimit me shkrim dhe me gojë për pozicionet civile, nënshkruar nga 

Komisioni i Testimit, Subjekti rezulton të jetë vlerësuar pozitivisht/kalues. 

 

91. Komisioni konstaton se nga ana e institucionit SHÇBA nuk janë respektuar kërkesat ligjore të 

procesit të pranimit, dhe konkretisht;  

 neni 81 i ligjit 70/2014, që parashikon se:  

...Pranimi kalon në fazat e shqyrtimit dhe të verifikimit paraprak të dokumentacionit, të 

testimit me shkrim, të intervistës me gojë dhe të verifikimit të figurës... 

 VKM-së nr.829, datë 28.12.2014 "Për miratimin e Rregullores së SHÇBA-së", Neni 66  

"Shqyrtimi paraprak i aplikimit", që parashikon:  

"1. Njësia e Personelit shqyrton dhe verifikon nëse:  

a) Dokumentet i përkasin personit që aplikon;  

b) Aplikimi dhe dokumentet shoqëruese janë plotësuar në përputhje me udhëzimet;  

c) Aplikanti përmbush kriteret e aplikimit të përcaktuara në nenin 56 të kësaj 

rregulloreje.  

2. Pas shqyrtimit të aplikimit, Njësia e Personelit: 

a) Pranon si aplikantë personat që përmbushin kërkesat e parashikuara në pikën 1 të këtij 

neni, iu cakton një numër identifikimi dhe i fton të marrin pjesë në procesin e testimit; 

b) Refuzon aplikimin për personat që nuk përmbushin kërkesat e parashikuara në pikën 1 

të këtij neni dhe i njofton me shkrim për arsyet e skualifikimit. 

c) Kur aplikanti refuzohet për arsye të thjeshta teknike dhe ato mund të riparohen deri dy 

ditë para datës së testimit, aplikanti udhëzohet të plotësojë mangësitë nevojshme e në 

rast se realizohet një gjë e tillë, ai regjistrohet në listën e aplikantëve..." 

 

92. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të administruar në lidhje me përvojën në punë dhe ecurinë në 

karrierë, Komisioni konstaton se: 

 

                                                           
57 Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, Njësia e Personelit do të shqyrtojë dokumentacionin e personave që kanë 

aplikuar për tu pranuar në detyrë ...Aplikantëve që nuk plotësojnë kriteret dhe kërkesat e pozicionit të punës t’u 

kthehet përgjigje me shkrim për arsyet e skualifikimit ndërsa aplikantët që plotësojnë kriteret të përpilohet një listë e 

renditur sipas rendit alfabetik zbritës.... Njësia e personelit të bëjë njoftimin e aplikantëve për pozicionet civile që 

janë kualifikuar për të marrë pjesë në konkurim...  

Njësia e Personelit i vë në dispozicion Komisionit të testimit a) Njoftimin për konkurim bashkë me dokumentacioni 

justifikues b) listën e kanditatëve për intervistim c) dokumentacionin e paraqitur nga aplikantët (...)  

Kandidati skualifikohet automatikisht nga lista rendore nëse rezulton se (...) nuk plotëson kriteret e kërkuara për 

pozicionin e punës.... 

Njësia e personelit i paraqet për miratim Drejtorit të Përgjithshmë emërimin e kandidatit të përzgjedhur.... 
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 Përvoja e punës e Subjektit para se të pranohej në strukturat e SHÇBA-së rezulton të jetë më 

pak se 2 vjet, kriter ky i fundit i përcaktuar në aktet ligjore dhe ato rregullatore në fuqi në 

kohën e rekrutimit. Kjo bie në kundërshtim me kërkesat ligjore të parashikuara dhe 

konkretisht:  

- Me nenin 78/2/a të ligjit nr.70/2014 "Për shërbimin për çështjet e brendshme dhe ankesat 

në Ministrinë e Punëve të Brendshme":  

...2. Punonjësit, para se të pranohen në Shërbim në strukturat e inspektimit dhe shërbimeve 

mbështetëse, duhet të kenë përvojë pune jo më pak se 2 vjet në shërbime të specifikuara si 

më poshtë:  

a) punonjësit e inspektimit: në administratën shtetërore me natyrë të ngjashme pune, sipas 

vendit të punës...." dhe  

- Me nenin 59/2 të VKM-së nr.829, datë 03.12.2014 "Për miratimin e rregullores së 

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

ku specifikohet:  

...Punonjësit, para se të pranohen në Shërbim në strukturat e inspektimit, duhet të kenë 

përvojë pune jo më pak se 2 (dy) vjet dhe vlerësime të larta në punë, në administratën 

publike dhe jo publike me natyrë të ngjashme pune, sipas vendit të punës." 

 

93. Në përfundim të hetimit dhe pas njohjes me gjetjet e relacionit paraprak Subjekti në shpjegimet 

me shkrim58, sqaron si vijon: 

"...Për sa i përket eksperiencës, pas përfundimit të studimeve të larta të nivelit të parë (bachelor) 

në Drejtësi për periudhën që sapo kisha filluar studimet e nivelit të dytë, po në Drejtësi, ju 

drejtova Avokat A.L. për praktikë. Kjo periudh praktike filloi në 01/12/2017 dhe vazhdoi deri më 

datë 23/12/2019 si praktikë pa pages. Ndërsa më datë 24/12/2019 lidha mardhënie finaciare 

pranë së njëjtës studio ligjore si asistent avokat. Bashkëngjitur do të gjeni vërtetim të lëshuar 

nga avokati lidhur me sqarimet e mësipërme.  

Gjithashtu për sa i përket pranimit në strukture, ligji bazë organik nr.70/2014 dhe në rregulloren 

e SHÇBA-së e miratuar më VKM nr.829, datë 03.12.2014 neni 59 pika 3 nuk ka të përcaktuar 

kritere të eksperiencës në punë për specialistët e trupave vlerësuese..." 

Shpjegimeve me shkrim Subjekti i bashkëlidh dokumentacionin: 

Vërtetim Nr.***Prot, datë 10.11.2021, lëshuar nga Avokat A.L.,  DHKA Lezhë, sipas të cilit: 

"...Më datë 01/12/2017 pranë meje Av.A. L. ... u paraqit z.Eraldi Lek Ndoj (...) pranë meje 

paraqiti një kërkesë për tu praktikuar për një periudhë pa afat të caktuar dhe pa pagesë. Vërtetoj 

se nga data 01/12/2017 deri më datë 31/12/2019 ka praktikuar profesionin e juristit pranë 

studios time. (...).Ka filluar marrëdheniet financiare si asistent avokat me datë 24/12/2019 dhe 

është larguar nga puna me kërkesën e tij më datë 08/06/2020 (...)”.  

 

94. Komisioni për sa më sipër konstaton se: 

 

 Avokat A.L., në shkresën kthim përgjigje, datë 02.06.2021, ka konfirmuar marrëdhëniet e 

punës pranë zyrës së tij të avokatisë për z.Ndoj vetëm për periudhën nga 24.12.2019 deri më 

datë 08.06.2020, në detyrën e asistent avokatit. Kjo periudhë konfirmohet edhe nga të dhënat 

e administruara nga DPT dhe ISSH. Ndërsa në Vërtetimin e lëshuar datë 10.11.2021, paraqet 

të dhëna për "praktikim të profesionit të juristit pa pagesë" për periudhën 01.12.2017 deri 

                                                           
58 Nr ***Prot, datë 11.11.2021 
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23.12.2019, pas përfundimit të studimeve të nivelit të parë. Pra ka dhënë dy deklarime me 

përmbajtje jo të njëjtë në lidhje me punësimin e z.Ndoj.  

 Në seancë dëgjimore të datës 01.12.2021, Subjektit i kërkohet të japë shpjegime në lidhje me 

termin "Praktikë", i cili sqaron se pranë studios së avokatisë "...kam punuar pa pagesë për të 

rritur nivelin profesional, pasi kisha përfunduar studimet e larta të nivelit të parë..."  

 Në bazë të akteve rregullatore të fushës së arsimit të lartë, praktika profesionale59 është pjesë e 

programit mësimor të studimeve si element kryesor i mësimit60 që zhvillohet gjatë semestrit të 

gjashtë për ciklin e parë të studimeve dhe të katërt për ciklin e dytë të studimeve master 

profesional.  

 Sipas deklarimit të avokatit A.L., Subjekti e ka nisur të praktikojë profesionin e juristit, pranë 

zyrës së avokatisë qyteti Lezhë më datë 01.12.2017 dhe e ka përfunduar më datë 23.12.2019.  

 Gjatë kësaj periudhe, sipas dokumentacionit të administruar në dosje, Subjekti rezulton të ketë 

qënë duke vijuar studimet e ciklit të dytë të studimeve master i shkencave në sistemin me 

kohë të plotë pranë Fakultetit të Drejtësisë në Tiranë dhe në vërtetim notash datë 08.10.2019, 

administruar në dosjen e personelit, lënda Praktikë mësimore nuk është pjesë e programit.  

 Në bazë të legjislacionit në fuqi konstatohet se: 

 

- Ligji nr.7703 datë 11.05.1993 "Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë", i 

ndryshuar, neni 6 pika ç, parashikon "kursantët dhe studentët për kohën e praktikës 

mësimore, të cilët sigurohen vetëm për aksidentin në punë, nga punëdhënësi." 

- VKM Nr. 77, datë 28.1.2015 "Për kontributet e detyrueshme dhe përfitimet nga sistemi i 

sigurimeve shoqërore dhe sigurimi i kujdesit shëndetësor", i ndryshuar, gërma f, parashikon 

"Nxënësit e shkollave të mesme apo profesionale, si edhe studentët, për kohën e programuar 

të praktikës mësimore dhe praktikave profesionale pa pagesë, për të cilët paguhen 

kontribute nga punëdhënësi, në nivelin minimal, vetëm për aksidentet në punë dhe sëmundjet 

profesionale, për aq kohë sa është përcaktuar në kontratën e lidhur ndërmjet subjektit dhe 

institucionit përgjegjës".   

- Ligji nr 55/2018 i ndryshuar "Për profesionin e avokatit në Republikën e Shqipërisë", neni 

20 Stazhi i kandidatit për avokat, pika 1, parashikon "Të gjithë kandidatët për avokat, që 

plotësojnë kushtet e parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d” dhe “dh”, të pikës 2, të nenit 

13, të këtij ligji, kanë të drejtë të regjistrohen pranë Dhomës së Avokatisë të Shqipërisë për 

të kryer stazhin 1-vjeçar të kandidatit për avokat". 

- Neni 13, pika 2, parashikon "... Të drejtën për të fituar titullin "Avokat" në Republikën e 

Shqipërisë e ka çdo shtetas shqiptar që plotëson kushtet e mëposhtme: ...b) të ketë 

përfunduar programin e ciklit të dytë të studimeve universitare për drejtësi brenda vendit, 

ose diplomë të njësuar me të, apo të ketë përfunduar studimet universitare për drejtësi jashtë 

vendit, të njohur dhe njësuar sipas legjislacionit në fuqi për arsimin e lartë në Republikën e 

Shqipërisë;...” 

Bazuar në sa më sipër Subjekti i vlerësimit nuk e përmbush kriterin e përvojës së punës jo më 

pak se 2 vjet.  

 

                                                           
59  Rregullore e Universitetit të Tiranës, Neni 76 Praktikat profesionale zhvillohen në institucione, ndërmarrje 

publike apo private sipas profilit të përgatitjes së studentit dhe nën drejtimin e pedagogut të caktuar nga 

departamenti përkatës. https://unitir.edu.al/rregullore-ut/  
60  Rregullore e Universitetit të Tiranës, Neni 37 Elementët e Studimeve Elementët kryesorë të mësimit janë: 

leksionet, seminaret, punët laboratorike, detyrat e kursit, projektet e kursit, praktikat profesionale ... 

https://unitir.edu.al/rregullore-ut/
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Në lidhje me respektimin e rregullave të etikës 

 

95. Komisioni administroi të dhëna nga dosja personale e Subjektit të vlerësimit ku nuk rezultojnë 

procedime disiplinore në ngarkim të tij, duke administruar gjithashtu ndër të tjera edhe dy 

vlerësime të Rezultateve Individuale të Punës, 08.06.2020-08.12.2020, gjashtëmujor, dhe 

08.06.2020-08.06.202161, në përfundim të periudhës së vlerësimit, të cilat rezultojnë me një 

vlerësim mesatar  3 (pikë). Midis kritereve të vlerësimit konstatohet se kriteret Aftësi drejtuese 

dhe Aftësitë komunikuese janë me një vlerësim 2 (dy) "kënaqshëm" kurse kriteret Integriteti dhe 

Marrëdhëniet e ndërsjellta epror-koleg-vartës janë vlerësuar me 4 (katër)  "Shumë mirë".  

 

Në lidhje me dokumentet e përgatitura nga subjekti i vlerësimit  

 

96. Sa i përket të dhënave për vetëvlerësimin profesional, që lidhen me detyrat e kryera në periudhën 

e përcaktuar në nenin 44 të ligjit, paragrafi 2 dhe 3, Subjekti rezulton të ketë deklaruar të dhëna 

nga detyra e kryer gjatë punës si asistent avokat para fillimit të punës në SHÇBA, që konsistojnë 

në:Formulimin e pretendimeve, kërkesë padive të ndryshme, parashtrimeve dhe konkluzioneve 

përfundimtare, përgatitje e kërkesave të ndryshme në ndihmë të realizimit të një mbrojtje sa më 

efikase për klientët e zyrës si dhe ka marrë pjesë në takime të drejtpërdrejta me klientët në të 

cilat pas takimeve kemi adresuar problematikën e klientit në fushën e caktuar dhe kemi nisur 

punën për zgjidhjen e çështjes... 

 

97. Komisioni konstaton se Subjekti është emëruar në detyrën e Specialistit të Trupës Vlerësuese, 

Drejtoria e Vlerësimit Kalimtar/Periodik, SHÇBA, në datën 08.06.2020 dhe ka dorëzuar 

"Deklaratë për Vetëvlerësimin Profesional", datë 07.07.2020, në të cilën nuk rezulton të ketë 

deklaruar të dhëna mbi detyrat e kryera gjatë periudhës nga data e emërimit në pozicionin që 

mban deri në datën e plotësimit të formularit, në kuptim të nenit 44, paragrafi 3 të ligjit 

nr.12/2018, i ndryshuar, por vetëm të dhëna që lidhen me detyrat e kryera gjatë punës si asistent 

avokat pranë një zyre avokatie. 

 

98. Subjekti është pjesë e trupës vlerësuese dhe detyrat dhe përgjegjësitë e trupës së vlerësimit, sipas 

përshkrimit të punës miratuar me Urdhrin nr.***, datë 12.10.2020 "Për krijimin dhe përcaktimin 

e trupës vlerësuese, sekretariatit teknik, monitorimit të sistemeve e denoncimeve të publikut dhe 

përfaqësimit ligjor" janë : 

- Ndërmarrin të gjitha iniciativat dhe kryejnë të gjitha procedurat për të garantuar provat, të 

dhënat dhe informacionet e nevojshme për procesin e vlerësimit, 

- Marrin të gjitha masat dhe hartojnë dokumentacionin e nevojshëm deri në përfundimin e 

çështjes, 

- Kërkojnë informacion shtesë në përputhje me dispozitat e ligjit dhe aktet nënligjore në zbatim 

të tij, 

- Thërrasin individët apo personat e tjerë të informuar mbi faktet në seancat dëgjimore, 

- Propozojnë dhe marrin vendimin e arsyetuar, 

- Bashkërendojnë punën dhe marrin masa për të garantuar zbardhjen e vendimeve brenda 15 

ditëve nga marja e tyre. 

 

                                                           
61 Vlerësimi është bazuar në 13 kritere të vlerësuara me pikë me shkallë 4 (1 dobët-4 shumë mirë) 
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99. Komisioni administroi nga SHÇBA dokumentacion të përgatitur nga Subjekti gjatë ushtrimit të 

detyrës62, dhe konstaton se nga fillimi i marrëdhënieve të punës në 08.06.2020 deri në momentin 

e administrimit të dokumentacionit në korrik 2021, ka qënë i përfshirë në detyra të përcaktuara 

sipas Urdhrit Nr.***/*, datë 17.07.2020 "Për ngritjen e grupit të punës për hartimin e akteve që 

rregullojnë punën e trupës vlerësuese të SHÇBA", si pjesë e grupit të punës për hartimin e tyre, 

dhe aktet rregullatore të hartuara nga ky grup pune rezultojnë si vijon: 
 

 Rregullore për Organizimin dhe Funksionimin e Trupave Vlerësuese, miratuar më Urdhër 

Nr.***, datë 27.07.2020, sipas së cilës përcaktohen qartësisht organizimi dhe funksionimi i 

strukturave vlerësuese, të drejtat dhe detyrimet e anëtarëve të trupave vlerësuese, 

administrimi i dokumentacionit, në përputhje edhe me ligjin 12/2018 i ndryshuar.  

 Rregullore për Procedurat e Hedhjes së Shortit, miratuar me Urdhër Nr.**, datë 27.07.2020, 

 Kodi Etik i Sjelljes së Trupave të Vlerësimit, miratuar më Urdhër nr.**, datë 27.07.2020, 
 

100. Në bazë të nenit 46, pika 4, ligji nr.12/2018, i ndryshuar, publiku ka të drejtë të vërë në 

dispozicion informacione, të cilat denoncojnë sjellje joprofesionale dhe joetike të punonjësit, 

gjatë apo jashtë ushtrimit të detyrës prej tij. Deri në mbylljen e hetimit në faqen zyrtare të 

Komisionit (www.kjv.al) nuk rezulton të jenë administruar denoncime apo raportime nga 

publiku lidhur me Subjektin Eraldi Lek Ndoj. 
 

Përfundime të hetimit për vlerësimin profesional 
 

101. Komisioni, pasi kreu një hetim të thelluar për kriterin e vlerësimit profesional të subjektit të 

vlerësimit Eraldi Lek Ndoj, duke analizuar dhe verifikuar të dhënat e deklaruara, të dhënat e 

administruara nga institucionet publike dhe jo publike në Republikën e Shqipërisë, prapësimet 

me shkrim dhe shpjegimet në seancë dëgjimore të Subjektit, në përfundim të veprimeve 

verifikuese të kryera, në përputhje me ligjin nr.12/2018, i ndryshuar, arrin në konkluzionin se: 
 

 Në pranimin e Subjektit në punë nuk është respektuar kriteri ligjor i përvojës në punë, i 

parashikuar shprehimisht në nenin 78 "Përvoja në punë", të ligjit 74/2014 dhe nenin 59 

"Përvoja në punë" të VKM-së nr.829, datë 3.12.2014, kriter specifik që përbën kusht për 

skualifikim që në fazën e parë të aplikimit, parashikuar edhe në Urdhër Nr.** datë 07.05.2020 

"Për procedurat e përzgjedhjes së kandidatëve për tu pranuar në strukturuar te Shërbimit për 

Çështjet e Brendshme dhe Ankesat", ku parashikohet ndër të tjera se ...Kandidati skualifikohet 

automatikisht nga lista rendore nëse rezulton se (...) nuk plotëson kriteret e kërkuara për 

pozicionin e punës... 

 Komisioni vlerëson se fakti që Subjekti është pranuar në Shërbim duke mos respektuar 

kërkesat ligjore specifike, cënon, qoftë edhe në mënyrë jo të drejtpërdrejtë, procesin e 

vlerësimit kalimtar dhe periodik, në kushtet kur ai mban funksionin Specialist në Sektorin e 

Trupës Vlerësuese në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar dhe Periodik, objektivi i të cilit është 

të sigurojë institucione të forta e të besueshme, me profesionistë me integritet. 

 Mungesa e përvojës në punë, përveç se është në kundërshtim me regullimet ligjore të fushës, 

përbën element të rëndësishëm në ushtrimin me profesionalizëm dhe cilësi të detyrës me 

qëllim realizimin e misionit të Shërbimit, i cili është garantimi i zbatimit të ligjit, mbrojtja e 

interesave të ligjshëm të shtetit, si dhe të drejtave të shtetasve, nga veprimet dhe mosveprimet 

e kundërligjshme të punonjësve të strukturave, pavarësisht nga funksioni dhe grada.  
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Faqe 24 nga 24 

VIII. KONKLUZIONI PËRFUNDIMTAR 

 

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

bazuar në provat e administruara gjatë procesit të vlerësimit, relacionin e relatorit të çështjes, 

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

njoh me qëndrimin e subjektit të vlerësimit në seancën dëgjimore publike të datës 01.12.2021, 

bazuar në ligjin nr.12/2018, i ndryshuar, arrin në konkluzionin se subjekti i vlerësimit : 

 

- ka arritur nivel të besueshëm në vlerësimin e pasurisë 

- ka arritur nivel të besueshëm në kontrollin e figurës 

- rezulton i papërshtatshëm nga vlerësimi i aftësive profesionale 

 

PËR KËTO ARSYE 

 

Trupa e Vlerësimit e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, bazuar në nenin 56, pikat 7, 8, të ligji 

nr.12/2018, i ndryshuar, pasi u mbodh në dhomë këshillimi, në mbështetje të nenit 59, gërma  

"ç",  nenit 62, gërma  "dh", të ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar,  

 

V E N D O S I 

 

1. Përjashtimin nga detyra të subjektit të vlerësimit Eraldi Lek Ndoj, me funksion Specialist i 

Trupës Vlerësuese, Drejtoria e Vlerësimit Kalimtar/Periodik, Shërbimi për Çështjet e 

Brendshme dhe Ankesat, personal pa gradë. 

 

2. Vendimi i arsyetuar me shkrim i njoftohet subjekti të vlerësimit dhe Shërbimit për Çështjet e 

Brendshme dhe Ankesat brenda 15 ditëve nga dita e nesërme e shpalljes së vendimit. 

 

3. Ky vendim publikohet në faqen zyrtare të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, në përputhje 

me pikën 8, të nenit 56, të ligjit 12/2018, 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 në Tiranë më datë 01.12.2021. 

 
 

TRUPA E VLERËSIMIT 

 

 Elton MUÇA  

 Kryesues  

Arta LLESHI  Mirela UJKANI (MITI) 

Relator  Anëtar 

 


