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                                                REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

 KOMISIONI I JASHTËM I VLERËSIMIT 

 

 

Nr. 94/161 Prot                       Tiranë, më 25/01/2022 

 

 

V E N D I M 

  Nr. 59, datë 11/01/2022 

 

 

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

 

Marjeta Gjelaj  Kryesues 

Elton Muça    Relator 

Nuhi Koldashi             Anëtar 

 

asistuar nga anëtari i Sekretariatit Teknik, z. Gent Pejo, më datë 11 janar 2022, ora 13.30`, 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. Altea Shtëpani, me funksion Specialiste Ankesash në 

Sektorin e Trajtimit te Ankesave, në Drejtorinë e Inspektimit dhe 

Ankesave në Drejtorinë e Përgjithshme të SH.Ç.B.A-së. 

 

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.   
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2. Znj. Altea Shtëpani, ka filluar punë në SH.Ç.B.A. në datë 07/09/2018 dhe ka dorëzuar 

deklaratat për procesin e vlerësimit “Vetting” në date 05/10/2018 në referencë të ligjit 

nr.12/2018, të ndryshuar, në funksionin e Specialiste në Sektorin e Inspektimit të Ankesave në 

Drejtorinë e Inspektimit dhe Ankesave të Sh.Ç.B.A-së. Për këtë shkak, bazuar në nenin 6 të 

ligjit nr.12/2018, të ndryshuar, i është nënshtruar proçesit 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. Trupa Vlerësuese 

përbëhet prej Marjeta Gjelaj – kryesuese, Elton Muça – relator, Kozeta Ndoi- anëtare. 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.  

4. Trupa e vlerësimit pasi u njoh me Urdhërin Nr. ** 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”, në mbledhjen e datës 07/12/2021 vendos të pranoje anëtarin e trupës së vlerësimit 

z. Nuhi Koldashi të jete pjese e kesaj trupe.  

5. Subjekti i Vlerësimit ka dorëzuar deklaratën për konfliktin e interesit Nr *** Prot datë 

29/09/2021 duke shprehur se nuk është në kushtet e konfliktit të interesit me anëtarin z. Nuhi 

Koldashi. 

6. 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. 

7. 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 besueshmërisë së deklarimeve, si dhe identifikimin e atyre që janë 

përfshirë apo kanë kontakte të papërshtatshme me persona të përfshirë në veprimtari kriminale. 
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8. 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. 

 

9. 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. 

 

10. 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. 

 

11. 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 

06/01/2022 vendosi: (i) përfundimin e hetimit kryesisht për këto tri kritere për subjektin e 

vlerësimit, znj. Altea Shtëpani; (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. 

 

12. Gjithashtu, subjekti i vlerësimit, në datën 06/01/2022, 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.  

13. Subjekti i vlerësimit në datën 10/01/2022 pranë ambienteve të Komisionit të Jashtëm të 

Vlerësimit ushtroi të drejtën e saj duke u njohur me materialet hetimore dhe aktet e dosjes. 



5 |  
 

14. Subjekti i vleresimit me anë të shkresës Nr****Prot të datës 10/01/2022 paraqiti shpjegimet e 

saj në lidhje me gjetjen e konstatuara nga trupa e vlerësimit për përputhshmërinë e veprimeve 

të SHÇBA në procesin e rekrutimit të saj sipas kriterit të vjetërsisë në punë.  

15. Trupa e vlerësimit me anë të mbledhjes në dhomë këshillimi të datës 10/01/2022 njihet me 

shpjegimet e prapësuara nga subjekti i vleresimit dhe 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 

 

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

10.01.2022 

 

17. Seanca dëgjimore me subjektin e vlerësimit, znj. Altea Shtëpani, 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 11.01.2022, ora 13:30`, në ambientet e Pallatit të 

Koncerteve (ish-Pallati Kongreseve), salla B, kati 0.  

 

18. Në seancën dëgjimore të datës 11/01/2022, 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 

 

19. Znj. Altea Shtëpani 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 
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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 

 

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

mbështetet në ligjin nr.12/2018, të ndryshuar. 

 

V. VLERËSIMI I PASURISË 

 

21. 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. 

22. 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;  

A. DEKLARIMI I PASURISË 

23. Në lidhje me pasuritë dhe likuiditetet e deklaruara në deklaratën e pasurisë “Vetting” të vitit 

2018, pas verifikimit administrativ të kryer nga Komisioni rezulton se subjekti i vlerësimit nuk 

ka në pronësi në emër të saj pasuri të luajtshme apo të paluajtshme, ndërsa personi i 

lidhur(babai) disponon një pasuri si më poshtë vijon:  

 

23.1 Disponoj vetëm një ndërtesë banimi, në të cilën banojmë edhe sot, një katëshe, me sipërfaqe 

100 m2, e cila ende nuk është e legalizuar. Ndërtesa e banimit është  ndërtuar në truallin me 
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sipërfaqe 250 m2, truall i cili është dhënë nga shteti për ndërtesa banimi në vitin 1989. 

Ndërtesa e banimit ka filluar të ndërtohet në vitin 1994.  

Burimi i krijimit: Kostoja fillestare e ndërtimit të banesës është mbuluar me të ardhurat 

nga emigracioni në Greqi në vitet 1993-1994 dhe të ardhurat si i punësuar në Telekomin 

shqiptar si shofer për transportin e punëtorëve në vitet 1996-1997. 

Vlera: 300,000 (treqindmijë) lekë (Kostoja reale e ndërtimit të banesës në vitin 1994). 

Pjesa ne %: 100% 

 

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

 

23.2 Agjensia Shtetërore e Kadastrës informon komisionin se në emër të subjektit te vlerësimit, I. 

Shtëpani(babit te subjektit te vlerësimit) dhe personave të tjerë të lidhur nuk rezulton asnjë 

pasuri e deklaruar/rregjistruar në proces legalizimi sipas Ligjit nr.9482, datë 03/04/2006 “Për 

Legalizimin, Urbanizimin dhe Integrimin e Ndërtimeve pa Leje (i ndryshuar)”. Ky informacion 

është përcjellë me shkresën e datës 12/01/2021 për subjektin e vleresimit dhe personat e lidhur 

të subjektit të vlerësimit me informacionet që ata disponojnë.  

23.3 Komisioni merr konfirmim se subjekti i vleresimit, z. I. Shtëpani(babai i subjektit), A.Shtepani 

(nena e subjektit) dhe A.Shtepani(vellai i subjektit) nuk kane pasuri të paluajtshme të 

rregjistruara në regjistrin elektronik të pasurive të paluajtshme. të datës 29/07/2021 nëpërmjet 

përdoruesve të autorizuar pranë Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit. 

23.4 Njësia Bashkiake Nr.11 informon se në emër të I. Shtëpani nuk rezulton vetëdeklarim pranë 

Njesisë Administrative Nr.11, në vitet 2005-2006 pas verifikimeve të kryera nga kjo njesi në 

listën e aplikuesve të vetëdeklarimeve të bëra ne mbeshtetje të ligjit nr.9482, datë 03/04/2006 

“Për Legalizimin, Urbanizimin dhe Integrimin e Ndërtimeve pa Leje (i ndryshuar)”. Për 

informacion më të plotë dhe për aplikimet pas viti 2006 duhet ti drejtohemi Agjensisë Shtetore 

të Kadastrës. Ky informacion u paraqit me shkresën e datës 16/08/2021. 

23.5 Komisioni nëpërmjet komunikimit elektronik të datës 16/04/2021 i kërkon subjektit të 

paraqesë ...Dokumenta të cilat mbështesin deklarimet në deklaratën e pasurisë të 

dorëzuar nga ju për truallin dhe godinën ku ju banoni dhe personat e lidhur me 

ju deklarojnë se është në pronësi të tyre (babait tuaj) për mënyrën e përfitimit, aplikime për 
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legalizime të godinës ose dokumenta të tjera që provojne pronësinë e saj qoftë dhe 

me ndryshime mbi këtë pasuri nga periudha e deklarimit tuaj në deklaratën e pasurisë më 

datë 05/10/2018 deri aktualisht... 

23.6 Subjekti i vlerësimit përgjigjet me shkresën e te datës 30/04/2021 duke paraqitur parashtrime 

ndër të tjera se:  ...Banesa në të cilën jetoj me prindërit e mi është ndërtuar në truallin e dhënë 

nga shteti për banesa në vitin 1989. Në këtë truall anëtarët e familjes së gjyshit tim H. 

Shtëpani filluan ndërtimet për banesa. Nuk disponojmë një dokument i cili provon dhënien e 

tokës nga shteti pasi me ligjet në fuqi kjo dotë bëhet me leje legalizimi. Dokumentacioni i 

kalimit te pronësisë nuk mund të bëhet pasi në atë periudhë këto veprime janë nisura dhe 

kryera nga gjyshi im së bashku me djemtë e tij në atë periudhe. Edhe kontributet për ndërtimin 

e tyre është menaxhuar nga gjyshi në bashkëpunim me babin dhe xhaxhallarët e mi... 

...Banesa është një ndërtesë 1 (një) katëshe, rreth 100 m2, e cila eshtë ndërtuar në vitet 1992-

1994. Babi im në këtë periudhë deklaron se ka qenë në Greqi si emigrant dhe kursimet i 

dërgonte në familjen ku bënte pjesë. Me këto para dhe të tjera janë blerë një pjesë e 

materialeve të nevojshme për ndërtim te kësaj godine por edhe të godinave të tjera përreth 

pasi aty jetojnë xhaxhallarët e mi. Ndërsa ndërtimi i godinës është kryer në vijimësi nga ai 

dhe vellezërit e tij vullnetarisht deri sa u perfundua dhe më vonë me martesën e babait tim po 

e posedojmë këtë godinë për strehimin e familjes tonë... 

 

23.7  Subjekti i vlerësimit bashkëlidhur shkresës së mësipërme paraqet: 

- tre fotografi me ngjyra të një objekti banese një katëshe e ndërtuar me tulla të 

pasuvatuara dhe e mbuluar me çati. 

- çertifikatë martese nga arkiva e zyrës së gjendjes civile Tiranë te babait dhe nënës së 

subjektit të vlerësimit e cila rezulton te jetë lidhur sipas aktit në datë 20/11/1996 

 

23.8 Subjekti i vlerësimit me shkresën e datës 10/05/2021 paraqet përbërjen familjare të familjes së 

babait të saj përpara datës 20/11/1996 ku rezulton se ai ka qenë pjesëtar në familjen e 

H.Shtëpani(gjyshi i subjektit të vlerësimit) së bashku me H.Shtëpani (gjyshja e subjektit të 

vlerësimit) dhe M.Sh. e D. Sh. (2 prej xhaxhallarëve te subjektit te vleresimit). 

23.9 Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile konfirmon se subjekti i vlerësimit figuron të jetë e 

rregjistruar, banore në zyrën e gjendjes civile në Njesinë Bashkiake Nr.11, Njësia 

Administrative Tiranë, Bashkia Tiranë, me adresë vendbanimi: rruga “*****”, ndërtesa 
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nr.***, hyrja nr.**, Tiranë me anë të shkresës së datës 27/01/2021 pas verifikimeve të kryera 

në Rregjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile të vitit 2010 dhe me zyrën përkatesë të gjendjes 

civile. 

 

23.9 OSHE Group nepërmjet FSHU me shkresën e datës 04/05/2021 informon komisionin se 

kontrata me Nr.F-****25 në kod klienti TR1F*******25 i përket abonentit I. Shtëpani  

 

23.10UKT me shkresën e datës 07/01/2021 informon komisionin se për subjektin e vlerësimit dhe 

për personat e lidhur me të nuk rezultojnë të dhëna per kontrata për Shërbime Ujësjellës-

Kanalizime Tiranë të rregjistruara në sistem në emër të tyre.  

 

23.11Ndertesa e banimit e deklaruar nga babai i subjektit te vleresimit eshte nje objekt ndertimi 

pa leje qe nga viti 1994 dhe nuk rezulton te jete e vetedeklaruar, legalizuar apo rregjistruar 

ne rregjistrin e pasurive te paluajtshme ne Republiken e Shqiperise.  

23.12Ligji Nr.9482, datë 03/04/2006 “Për Legalizimin, Urbanizimin dhe Integrimin e Ndërtimeve 

pa Leje (i ndryshuar)”, Ligji Nr. 33/2012 (i ndryshuar me ligjin nr. 9/2016) “Për 

Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme” në nenet 25 gërma “a” dhe neni 49  si dhe Kodi 

Civil ne Republikën e Shqipërisë në nenin 193 i Seksionit III për Rregjistrimin e Pasurive të 

Paluajtshme krijojnë bazë ligjore të mjaftueshme që kjo pronë te ishte vetedeklaruar dhe 

rregjistruar si pasuri e paluajtshme nga personat e interesuar mbi te.  

 

23.13Posedimi i saj provohet nepermjet rregjistrave te gjendjes Civile ne Republiken e Shiqperise 

per adresen e subjektit te vleresimit dhe personave te lidhur me te si dhe kontrates per 

furnizimin me energji elektrike nga OSHE. 

23.14Në kuptim të përshkrimeve të mësiperme Komisioni vlerëson se personi i lidhur me 

subjektin e vlerësimit deklaron saktë posedimin e saj, por nuk mund të provojë njohjen apo 

pronësinë mbi të.  

B. DEKLARIMI I TË ARDHURAVE 

24 Në lidhje me deklarimin e të ardhurave nga angazhime dhe veprimtari private dhe/ose 

publike 
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Sipas deklaratës së pasurisë së subjektit te vleresimit rezulton se të ardhurat e saj nga 

angazhime në veprimtari private/ publike janë si më poshtë: 

 

24.1Të ardhura nga paga neto si Specialiste në Sektorin e Trajtimit të Ankesave pranë Shërbimit 

për Cështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme 48,000 (dyzet e tetëmijë) 

Lekë.  

24.2Të ardhurat nga punët sezonale (dy – tre mujore) të cilat kam kryer gjatë vitit 2017 dhe 2018,  

104,000 (njëqind e katërmijë) Lekë. 

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

 

24.3 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve nëpërmjet Sektorit të Administrimit të Informacionit dhe 

Analizës konfirmon me shkresën e datës 07/01/2021 se subjekti i vlerësimit është raportuar si 

e punësuar nga subjektet dhe periudhat si më poshtë: 

- Kombinati i Mishit Yzberisht korrik – shtator 2017 

- WOCS nëntor 2017 – shkurt 2018 

- Shtëpia e Pushimit të Ministrisë së Brendshme gusht-shtator 2018 

- SHÇBA shtator 2018 – nëntor 2020 

 

24.4 ISSH nëpërmjet Sektorit të Legjislacionit dhe Rregulloreve konfirmon me shkresën e datës 

31/12/2020 se subjekti i vlerësimit ka deklaruar te dhëna lidhur me pagën bruto, pagën 

kontributive, sigurimet shoqërore , shëndetësore, TAP , për periudhën korrik 2017 - nëntor 

2020 

24.5 Banka Kombëtare Tregëtare informon komisionin me shkresën e datës 15/01/2021 se subjekti 

i vlerësimit zotëron llogari rrjedhëse pranë bankës së tyre e celur në 08/09/2017 dhe me statusin 

aktive. 

24.6Komisioni nëpërmjet vlerësimit të thelluar të lëvizjeve në këtë llogari bankare evidenton se 

subjekti i vlerësimit është paguar nëpërmjet transfertave bankare për periudhën shtator 2017 – 

nëntor 2020 duke arkëtuar vetëm te ardhura nga subjektet ku ka qenë e punësuar me përshkrime 

për pagën dhe shpërblime: 

 

• Të ardhurat neto dhe të arkëtuara në llogarinë bankare nga punësimi sezonal i subjektit të 

vlerësimit në periudhën korrik 2017-shtator 2018 rezultojnë në masën 104,784 Lekë. 
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•Të ardhura neto nga punësimi në SHÇBA i subjektit te vlerësimit ne muajin shtator 2018 

rezultojnë 48,002 Lekë. 

24.7 Lidhur me deklarimin e të ardhurave nga angazhime private dhe/ose publike konstatohet se 

përputhet deklarimi i subjektit të vlerësimit me dokumentacionin e administruar gjatë hetimit 

administrativ kryesisht 

25 Sipas deklaratës së pasurisë së personit te lidhur me subjektin e vleresimit, babai, rezulton se 

të ardhurat e tij nga angazhime në veprimtari private/ publike janë si më poshtë: 

25.1 Të ardhurat neto nga paga si i punësuar në “Go TAXI”. (Maj 2018-aktualisht).  Shuma neto 90 

000 (nëntëdhjetë mijë) Lekë. 

Të ardhurat neto nga paga si i punësuar në “City Taxi”, (2016-2018). Shuma neto 550 000 

(pesëqind e pesëdhjetë mijë) Lekë. 

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

25.2 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve nëpërmjet Sektorit te Administrimit te Informacionit 

dhe Analizes konfirmon me shkresën e datës 07/01/2021 se I. Shtëpani, babai i subjektit të 

vlerësimit është raportuar si i punësuar nga subjektet dhe periudhat si më poshtë: 

- Ademi Travel & Rent a CAR  periudha shkurt 2016 – prill 2016 

- Naira & AZ periudha  prill 2016 – nëntor 2017 

- Ademi Travel & Rent a CAR  periudha nëntor 2017 – prill 2018 

- Go-Taxi periudha maj 2018 – nëntor 2018 

- Merr Taxi periudha dhjetor 2018 – nëntor 2020 

25.3 ISSH nëpërmjet Sektorit të Legjislacionit dhe Rregulloreve konfirmon informacionin me 

shkresën e datës 31/12/2020 se babai i subjektit të vlerësimit ka deklaruar te dhëna lidhur me 

pagën bruto, pagën kontributive, sigurimet shoqërore1, shëndetësore, TAP2, për periudhën 

shkurt 2016 – nëntor 2020. 

 

25.4 Bankat dhe institucionet financiare në Shqipëri kanë informuar për veprimet dhe gjendjet të 

mjeteve financiare të subjektit të vlerësimit. 

 
1 Ligji nr Nr.7703, datë 11.5.1993 “Per Sigurimet Shoqerore”, i ndryshuar 
2 Ligji nr   Nr. 8438, Datë 28.12.1998 “Per Tatimin mbi te Ardhurat”, i ndryshuar 
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- Banka Kombëtare Tregëtare informon komisionin me shkresën e datës 15/01/2021 se I. 

Shtëpani zotëron llogari rrjedhëse pranë bankës së tyre e celur në 23/09/2020 me statusin 

aktive 

- Intesa San Paolo Bank me shkresën e datës 08/01/2021 na informon se I. Shtëpani ka patur 

llogari pranë saj dhe aktualisht me gjendje zero Lekë. 

- Alpha Bank me shkresën e datës 29/12/2020 na informon se I. Shtëpani ka patur llogari 

bankare rrjedhëse të mbyllur ne datë 14.12.2020 

- Union Bank me shkresën e datës 23/04/2021 na informon se I. Shtëpani rezulton klient i 

bankës me llogari rrjedhëse për pagamarrësit me statusin aktive. 

25.5 Komisioni me anë të vlerësimit më të thelluar të llogarive bankare të babait të subjektit të 

vlerësimit evidentoi se burimi i të ardhurave në to është nga transfertat e subjekteve ku ka qenë 

i punësuar me përshkrimin për paga të periudhës. 

• Të ardhurat e babait të subjektit të vlerësimit, I. Shtëpani për periudhën maj 2018 – 

shtator 2018 janë realizuar nga burime të ligjshme financiare3 në vlerën 86,171 Lekë.  

• Të ardhurat e babait të subjektit të vlerësimit, I. Shtëpani për periudhën 2016 – 2018 

janë realizuar nga burime të ligjshme financiare në vlerën 473,394 Lekë. 

• Nga krahasimi i vlerës së deklaruar nga babai i subjektit dhe analizës së bërë nga 

Komisioni në mbështetje të metodologjisë së mësipërme konstatohet mospërputhje e vlerës së 

këtyre të ardhurave për shkak të veprimeve aritmetike pasi këto të ardhura vijnë nga puna e tij 

në kompani të ndryshme taksish si shofer. 

 

26 Sipas deklaratës së pasurisë së subjektit rezulton se të ardhurat e personit te lidhur me subjektin, 

nëna A. Shtëpani nga angazhime në veprimtari private/ publike janë si më poshtë: 

26.1 Të ardhurat nga paga neto si e punësuar në kompaninë “KMY Shpk”, prej datës vitit 2013 deri 

në ditën e deklarimit. Shuma neto 1 320 000 (një milion e treqind e njëzet mijë) Lekë. 

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

26.2 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve nëpërmjet Sektorit të Administrimit të Informacionit dhe 

Analizës konfirmon me shkresën e datës 07/01/2021 se personi i lidhur me subjektin e 

vleresimit, A. Shtëpani rezulton e punësuar per periudhen korrik 2013 - nëntor 2020 

 
3 Nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; Ligji Nr. 7703, datë 

11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar; Ligji Nr. 8438, Datë 28.12.1998 “Për 

Tatimin mbi të Ardhurat”, i ndryshuar 
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26.3  ISSH nëpërmjet Sektorit të Legjislacionit dhe Rregulloreve konfirmon me shkresën e datës 

31/12/2020 se subjekti i vlerësimit ka deklaruar të dhëna lidhur me pagën bruto, pagën 

kontributive, sigurimet shoqërore , shëndetësore, TAP , për periudhën  korrik 2013 - nëntor 

2020 

26.4  Alpha Bank me shkresën e datës 29/12/2020 na informon se A. Shtëpani ka llogari bankare 

me statusin aktive dhe Komisioni me anë të vlerësimit më të thelluar të llogarisë bankare të 

nënës së subjektit të vlerësimit evidentoi se burimi i te ardhurave në to eshtë nga transfertat e 

subjektit ku ka qenë e punësuar me përshkrimin për paga të periudhës. 

26.5Alpha Bank ka arkëtuar për pagën e A. Shtëpani vlerën 2,058,653 Lekë për periudhën korrik 

2013 – nëntor 2020. Ndërsa për periudhën korrik 2013 - shtator 2018 ka arkëtuar vlerën 

1,323,185  Lekë 

 

 

 

 

Lidhur me deklarimin e të ardhurave nga angazhime private dhe/ose publike konstatohet se përputhet 

deklarimi i personit te lidhur me subjektin e vlerësimit me dokumentacionin e administruar gjatë 

hetimit administrativ kryesisht 

 

C. DETYRIMET FINANCIARE NDAJ PERSONAVE JURIDIKË DHE FIZIKË 

27.Në lidhje me deklarimin e detyrimeve financiare ndaj personave juridikë dhe fizikë, sipas 

deklaratës së pasurisë së subjektit te vleresimit dhe personave te lidhur me te rezulton se këto 

detyrime janë si më poshtë 

27.1 Detyrimi financiar i mbetur ndaj institucionit financiar NOA që rrjedh nga akt marrëveshja 

me kusht pezullues e datës 21/05/2018, për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura të 

Kontratës së Huasë Nr. ******** datë 27/07/2009. 

Kësti mujor: 5,000 (pesëmijë)lekë. Shuma e detyrimit financiar që ka mbetur e pashlyer, deri 

në datën e deklarimit: 231,500 (dyqind e tridhjetë e një mijë e pesëqind) Lekë.  

 

27.2 Detyrimet e mbetura ndaj Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE). Këto 

detyrime janë detyrimet e mbetura të Akt marrëveshjes Nr.******, të nënshkruar më datë 
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21/02/2015, për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura dhe faturave korrente të energjisë 

elektrike për kontratën e furnizimit me energji elektrike me kod TR*******25. 

Kësti mujor: 2,500 (dy mijë e pesëqind) Lekë. Shuma e detyrimit financiar që ka mbetur e 

pashlyer, deri në datën e deklarimit: 371,600 (treqind e shtatëdhjetë e një mijë e gjashtëqind) 

Lekë. 

 

27.3 Detyrimi financiar i mbetur ndaj institucionit financiar jobankar Micro Credit Albania (MCA) 

që rrjedh nga kontrata e kredisë më datë 29.09.2016. 

Kësti mujor: 6,000 (gjashtë mijë) Lekë. Shuma e detyrimit financiar që ka mbetur e pashlyer, 

deri në datën e deklarimit: 586,000 (pesëqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë) Lekë. 

 

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

 

Komisioni, pasi shqyrtoi dhe analizoi provat e administruara, arrin në përfundimin se deklarimi i 

detyrimeve financiare ndaj personave juridikë dhe fizikë nga subjekti i vleresimit dhe personat e lidhur 

me të përputhet me dokumentacionin e administruar, është i saktë në zbatim të ligjit 12/2018 i 

ndryshuar. 

 

D. SHPENZIMET E DEKLARUESHME 

 

28.Në seksionin “Shpenzimet e Deklarueshme”  te deklarates se pasurise dhe në pyetësorin shtesë 

lidhur me procesin e vlerësimit të plotësuar ne datën 15/12/2020, subjekti i vlerësimit dhe 

personat e lidhur me te nuk kane deklaruar të dhëna si me poshte: 

- Udhëtim një ditor në Kolashin, Mal të Zi, me datë 19/01/2020, guidë 1 ditore me shpenzim 

total 50 Euro 

- Udhëtim tre ditor në Selanik, Greqi në datat 26/04/2019 – 28/04/2019, si pjesëmarrëse në 

Konferencën e Shtatëmbëdhjetë Kombëtare Studentore, organizuar nga Fakulteti i Ekonomisë, 

Universiteti i Tiranës me një shpenzim prej 150 Euro 

- Udhëtim një ditor në Ulqin, Mal të Zi me datë 24/05/2013, guidë një ditore turistike me një 

shpenzim total prej 30-40 Euro 

- Kam kontrate shërbim interneti në banesën time me kompanine ABCOM me kontraten datë 

14/11/2019 
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- Shpenzimet për energjinë elektrike, kontrata me numër ****25. Shuma 65,000 (gjashtëdhjetë 

e pesë mijë) lekë/vit. 

- Shpenzimet për pagesën e këstit mujor për shlyerjen e detyrimit ndaj OSHEE, në bazë të 

aktmarrëveshjes. Kësti mujor: 2,500 (dy mijë e pesëqind) Lekë. Shuma 30,000 (tridhjetë mijë)/vit 

 

- Shpenzimet për pagesën e këstit mujor për shlyerjen e detyrimit ndaj Noa Sha. Kësti mujor: 

5000 (pesë mijë) lekë. Shuma 60,000 (gjashtëdhjetë mijë) lekë/vit. 

- Shpenzimet për pagesën e këstit mujor për shlyerjen e detyrimit ndaj Microcredit Albania sha. 

Kësti mujor: 6,000 (gjashtë mijë) lekë. Shuma 72,000 (shtatëdhjetë e dy mijë) lekë/vit. 

- Shpenzime për arsimim, pagesë tarife shkollimi cikli i dytë kohë e plotë.  Shuma 105,000 

(njëqind e pesë mijë) lekë. 

- Shpenzime për arsimim, pagesë tarife shkollimi cikli i parë, kohë e plotë, Bachelor viti i parë 

(2017-2018). Shuma 35 000 (tridhjetë e pesë mijë) lekë. 

 

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

Komisioni, pasi shqyrtoi dhe analizoi provat e administruara, arrin në përfundimin se deklarimi i 

subjektit përputhet me dokumentacionin e grumbulluar dhe administruar në dosjen e saj. 

 

Konkluzione për vlerësimin e pasurisë  

 

29.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. 

 

30.Nga përfundim të hetimit, trupa vlerësuese konkludon se subjekti i vlerësimit ka arritur të 

shpjegojë bindshëm burimin e ligjshëm të pasurisë së saj, 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. 
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31.Për sa më sipër, trupa vlerësues gjykon se subjekti i vlerësimit, znj. Altea Shtëpani, 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. 

 

VI. KONTROLLI I FIGURËS  

 

32. 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.  

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

32.1Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar me shkresën e datës 06/01/2021 konfirmon 

se Altea Shtëpani është e pajisur me certifikatë Sigurimi Personeli (CSP) të nivelit “Tepër Sekret” 

për periudhën 13/11/2018 deri 12/11/2023.   

32.2Institucion Ligjzbatues, me shkresën e datës 15/09/2021, konfirmon se pas verifikimeve të 

kryera, shtetasja Altea Ilmi Shtëpani dhe personat e lidhur me të, nuk figurojnë të evidentuar për 

veprimtari kriminale. 

32.3Institucion Ligjzbatues me anë të shkresës së datës 06/01/2021, na informon se pas verifikimeve 

të kryera në zbatim të kërkesave të ligjit Nr.12/2018, i ndryshuar, nuk administrohen informacione 

ose materiale mbi përfshirjen e subjektit dhe personave të lidhur më të mbi përfshirjen në aktivitet 

të kundërligjshëm. Gjithashtu në ngarkim të kësaj punonjëseje nuk administrohen ankesa nga 

publiku ose materiale të tjera të cilat mund të shërbejnë për vlerësimin e pastërtisë së figurës. 

32.4Institucion Ligjzbatues me shkresën e datës 18/01/2021, na informon se pas verifikimeve të 

kryera nuk disponon të dhëna për zj. Altea Ilmi Shtëpani. 

32.5Ministria e Drejtësisë, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve nëpërmjet shkresës së datës 

29/12/2020 konfirmon se në bazë të verifikimeve të kryera në regjistrin e gjendjes gjyqësore 

shtetasja Altea Ilmi Shtëpani rezulton e padënuar nga gjykatat penale shqiptare.  
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32.6Avokati i Popullit me shkresën e datës 30/12/2020 konfirmon se  për subjektin e vlerësimit nuk 

rezulton të ketë pasur ankesa të trajtuara nga hetime administrative të nisura kryesisht. 

32.7Prokuroria e Përgjithshme, Drejtoria Gjyqësore, me shkresën e datës 26/03/2021 konfirmon për 

subjektin e vlerësimit me informacionin e ardhur nga Prokuroritë pranë gjykatave të rretheve 

gjyqësore se nuk rezulton të jetë rregjistruar procedim penal në ngarkim të subjektit të vlerësimit. 

32.8Sipas nenit 36 dhe 37 të ligjit 12/2018 (i ndryshuar) verifikimi i figurës për subjektin e vlerësimit 

Altea Shtëpani nuk u krye, pasi ky subjekt është i datëlindjes 1996 (në vitin 1991 subjekti i 

vlerësimit nuk ishte e lindur). 

32.9Institucion Ligjzbatues me shkresën Nr.**** Prot. datë 06.01.2021,  informon se pas 

verifikimeve të kryera për shtetasen Altea Ilmi Shtepani dhe familjarët e saj, nuk disponojnë të 

dhëna 

32.10Drejtoria e Pergjithshme e Policise së Shtetit me shkresën e datës 08/01/2021 informon 

komisionin se nga verifikimet ne sistemin TIMS rezultoi që vetëm shtetasja Altea Shtëpani ka 

rregjistrime hyrje dalje nga e gjithë lista e personave të lidhur me të. Këto lëvizje u përputhen me 

deklarimet e subjektit të vlerësimit për tre vitet e fundit. 

32.11Nuk ka pasur denoncime në KJV me postë eletronike, për subjektin e vlerësimit Altea Shtëpani 

për kontrollin e figurës.  

32.12 Subjekti i vlerësimit në zbatim të pikës 2, të nenit 38 të Ligjit 12/2018, ka kryer testin 

psikologjik të personalitetit. Në konkluzion të këtij raporti cilësohet se:  

- Znj. Shtëpani paraqet funksionim të mirë ditor dhe tipare të një personaliteti të qëndrueshëm, 

të cilat bëjnë të mundur aktualisht arritje të kënaqshme në fusha te ndryshme të jetës 

- Aktualisht nuk shfaq probleme të shëndetit mendor, apo probleme të tjera emocionale, të cilat 

mund të ndikojnë dhe dëmtojnë funksionin e përditshëm të saj. 

- Shfaq aftësi të mira në marrëdhëniet personale dhe ndërpersonale, aftësi të mira resiliente dhe 

aftësi te mira për të menaxhuar emocionet. 

 

Konkluzione për vlerësimin e kontrollit të figurës 
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32.13Në 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.  

 

32.14 Për sa më lart, trupa vlerësuese konkludon se subjekti i vlerësimit, znj. Altea Shtëpani, 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.  

 

 

 

VII. VLERËSIMI I AFTËSIVE PROFESIONALE 

 

33.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 

 

34.Subjekti i vlerësimit ka plotësuar formularin e vetëvlerësimit profesional me date 05/10/2018 në 

funksionin Specialiste në Sektorin e Inspektimit të Ankesave në Drejtorinë e Inspektimit dhe 

Ankesave të SH.Ç.B.A.-së e emëruar dhe e kontraktuar nëpërmjet kontrate pune me afat të 

caktuar deri në kthimin e punonjëses me leje lindje të cilën e zëvendëson. 

35.SHÇBA me shkresat  e datës 30/12/2020, 10/08/2021 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”, VKM-së Nr.829 datë 03/12/2014 “Rregullore e  Shërbimit 

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. 
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36.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 

37. Sipas dokumentacionit të administruar nga dosja personale e subjektit të vlerësimit rezulton se 

ajo ka përvojë pune në SHÇBA si më poshtë: 

37.1 Është emëruar për herë të parë në SHÇBA në funksionin Specialiste në Sektorin e Inspektimit 

të Ankesave në Drejtorinë e Inspektimit dhe Ankesave me datë 07/09/2018 Urdhër të Drejtorit 

të Përgjithshëm të SHÇBA, “Për caktimin në detyrë të një punonjësi të SH.Ç.B.A-së”, si subjekt 

me kontratë me afat të caktuar deri në kthimin e punonjëses me leje lindje të cilën e zëvendëson.  

37.2Me Urdhërin e datës 18/12/2018 të Drejtorit të Përgjithshëm të SHÇBA, “Për emërimin dhe 

caktimin në detyrë të një punonjësi të SHÇBA-së”, subjekti, punonjëse e shërbimit me kontrate 

me afat të caktuar, pasi është shpallur fituese nga konkurimi i zhvilluar për funksionet e lira në 

Shërbim, është pranuar në strukturat e SH.Ç.B.A-së dhe është caktuar me detyrë dhe emëruar 

Specialiste në Sektorin për Trajtimin e Ankesave në Drejtorine Rajonale të SH.Ç,B.A Tiranë. 

37.3Me Urdhrin e datës 21/12/2018 të Drejtorit të Përgjithshëm të SHÇBA “Për komandimin në 

detyrë të një punonjësi të SHÇBA-së”, subjekti, specialiste në sektorin për trajtimin e ankesave 

në Drejtorinë Rajonale Tiranë, për nevoja pune është komanduar specialiste në sektorin për 

trajtimin e ankesave në Drejtorinë e Inspektimit dhe Ankesave të SH.Ç,B.A-së 

37.4Me Urdhërin e datës 02/03/2020 të Drejtorit të Përgjithshëm të SHÇBA “Për transferimin dhe 

caktimin në detyrë të një punonjësi të SHÇBA-së”, subjekti, me detyre specialiste ankesash në 

Drejtorinë Rajonale të SHÇBA-së Tiranë, për shkak të ndryshimeve strukturore, është caktuar 

në detyrë Specialiste Ankesash në Sektorin e Trajtimit te Ankesave, në Drejtorinë e Inspektimit 

dhe Ankesave në Drejtorinë e Përgjithshme të SH.Ç.B.A-së. 

37.5Komisioni kreu një hetim të thelluar të zbatimit të procedurave dhe kritereve nga ana e 

SHÇBA-së dhe plotësimit të tyre nga ana e subjektit të vlerësimit gjatë procesit të rekrutimit të 

saj. Ky hetim iu referua dosjes së personelit pranë SHÇBA për subjektin e vlerësimit të paraqitur 
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pranë Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit me shkresën e datës 10/08/2021 duke vlerësuar si më 

poshtë: 

37.6SHÇBA me Urdhërin e datës 19/11/2018 për shpalljen e funksioneve të lira per konkurim në 

strukturat e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit për Cështjet e Brendshme dhe Ankesat në 

Ministrinë e Brendshme në funksionin organik specialist (pa gradë në nivelin ekzekutiv) zbaton 

kriterin ligjor për fillimin e procesit të rekrutimit Ligji 70/2014 Neni 81 Procesi i konkurrimit; 

VKM nr.829, datë 03.12.2014, neni 57 Procesi i konkurrimit.  

37.7 SHÇBA në urdhrin për kriteret e pranimit në këtë proces rekrutimi nuk i cilëson të plota ato 

sipas nenit 76 gërma (c ) dhe nenit 78 pika 2 të Ligjit 70/2014 dhe neneve 56 pika 2 gërma (c ) 

dhe nenit 59 pika 2 të VKM Nr 829, datë 03.12.2014. Në këtë urdhër cilësohen kriteret e 

arsimimit, gjuhës së huaj, njohjes së programeve kompjuterike, aftësite komunikuese dhe të jetë 

i gatshëm për tu caktuar në shërbim kudo brenda territorit të vendit por nuk cilëson kriterin e 

vjetërsisë në punë. Gjithashtu përcaktohet edhe koha e këtij procesi rekrutimi ndërmjet datës 

20/11/2018 deri 30/11/2018.  

37.8Publikimin sipas nenit 63 gërma (a ) të VKM Nr 829, datë 03.12.2014 në dy gazeta të 

perditshme të shtypit të shkruar dhe sipas kopjes së tyre në dosjen e subjektit të vlerësimit 

rezulton se është përfshirë i gjithë përshkrimi i kritereve dhe afateve në urdhërin e mësipërm. 

37.9Në përputhje me nenin 81 pika 2 të Ligjit 70/2014 dhe nenit 62 të VKM Nr 829, datë 

03/12/2014 është lëshuar Urdhëri i datës 27/11/2018 për procedurat e përzgjedhjes së 

kandidatëve për tu pranuar në strukturat e Shërbimit për Cështjet e Brendshme dhe Ankesat me 

detyrat për njësinë e personelit. 

37.10Procesi i ndjekur nga njesia e personelit për shqyrtimin dhe vlerësimin e aplikimeve nuk 

përputhet me VKM Nr 829, datë 03.12.2014, specifikisht me nenin 66 pika 1 gërma (c ) për 

:Aplikanti përmbush kriteret e aplikimit të përcaktuara në  nenin 56 të  kësaj rregulloreje, dhe 

saktesisht në pikën 2 gërma ( c) e cila ndër të tjera kërkon dhe vjetërsinë në pune qe cilesohet 

ne nenin 59 pika 2: Punonjësit, para se të  pranohen në  Shërbim në  strukturat e inspektimit, 

duhet të kenë përvojë pune jo më pak se 2 (dy) vjet… 

38. Subjekti i vlerësimit deri në procesin e rekrutimit rezultoi të kishte përvoje pune më pak se 2 

vjet të deklaruar edhe prej saj në dokumentacionin e aplikimit por edhe nga informacioni i 
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Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve me shkresën e datës 07/01/2021 për këtë punësim e 

vlerësuar për periudhen korrik 2017 – nëntor 2018 me rreth 12 muaj punë. 

39.Në datën e hedhjes së shortit për vlerësim nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit të subjektit të 

vlerësimit rezultoi me 26 muaj ose 2 vjet e dy muaj vjetërsi në punë në SHÇBA dhe funksion 

Specialiste Ankesash në Sektorin e Trajtimit te Ankesave, në Drejtorinë e Inspektimit dhe 

Ankesave në Drejtorinë e Përgjithshme të SH.Ç.B.A-së. 

40. Subjekti i vlerësimit me anë te shkresës së datës 10/01/2022 pasi është njohur me relacionin 

shpjegon duke prapësuar se : procedurat e pranimit në shërbim janë të Normuara në ligjin nr 

70/2014 Për Shërbimin e Brendshëm dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme dhe rregulloren 

e Miratuar në VKM  Nr.829 datë 03/12/2014. Unë i jam nënshtruar të gjitha procedurave të 

shpallura të aplikimit dhe pranimit sipas ligjit duke permbushur kriteret e përcaktuara në 

pranim. Komisioni i shqyrtimit të dokumentacionit dhe pranimit ka arsyetuar, vlerësuar dhe 

vendosur që unë i kam përmbushur kriteret e pranimit me dokumentacion justifikues duke marre 

në konsiderate dhe experiencat e mia të mëparshme të punës të deklaruara. Në përfundim të 

procesit të konkurimit ku unë jam shpallur fituese nga titullari i institucionit është nxjerrë urdhri 

i pranimit tim dhe caktimit në detyrë. 

41. Komisioni pasi vlerësoi kriteret për procesin e pranimit në SHÇBA sipas ligjit 70/2014 i 

ndryshuar “Për Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Punëve të 

Brendshme”, VKM-së Nr.829 datë 03/12/2014 “Rregullore e  Shërbimit për  Çështjet e 

Brendshme dhe Ankesat, në  Ministrinë  e Punëve të  Brendshme”, dhe shqyrtoi prapësimet e 

subjektit të vlerësimit konstatoi se nga strukturat e ngarkuara për procesin e rekrutimit për 

aplikimin e subjektit të vlerësimit nuk është zbatuar kriteri i përvojës në punë sipas nenit 78 

pika 2 e ligjit 70/2014 dhe nenit 59 pika 2 e VKM Nr. 829 datë 03/12/2014.  

Ky kriter nuk i është bërë i njohur aplikuesve në publikimin e bërë nga institucioni në shtypin 

e shkruar. Në këto kushte Komisioni nuk bën përgjegjës subjektin e vlerësimit për 

mospërputhjen e kriterit te vjetërsisë në punë në momentin e rekrutimit por strukturën 

rekrutuese të ngritur me urdhër të Drejtorit të përgjithshëm të SHÇBA-së . 

 

ARSIMIMI 
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42.Subjekti i vleresimit ka kryer studimet bachelor dhe studimet e nivelit te dyte pranë Universitetit 

te Tiranes, Fakultetit të Ekonomisë në Master i Shkencave në Financë. Këto studime janë 

konfirmuar nëpërmjet shkresës së datës 13/09/2021 nga Universiteti i Tiranës nëpërmjet 

Fakultetit Ekonomik. 

 

43.Subjekti i vleresimit ka përfunduar me sukses “Trajnimin bazë të personelit të vlerësimit 

kalimtar dhe periodik” në Sherbimin për Cështjet e Brendshme dhe Ankesat pranë Akademisë 

së Sigurisë në Ministrinë e Brendshme 

 

ECURIA DISIPLINORE 

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

disiplinor për shkelje në detyrë përgjatë periudhës gati 3-vjecare në strukturat e SHÇBA sipas 

ligjit 12/2018. 

 

Vlerësimi në punë 

45.Vlerësime të subjektit të vlerësimit për vitin 2019 nder te tjera cilëson si më poshtë: 

- Gjatë periudhës janar- dhjetor ka kryer vetëm hetime administrative (ankesa dhe inspektime) 

dhe në 8 raste ka sygjeruar fillimin e hetimit disiplinor për 15 punonjës të strukturave objekt i 

punës së shërbimit. 

- Punon sistematikisht për ngritjen profesionale të saj nëpërmjet studimeve të akteve normative 

të funksionimit te SHÇBA, Policisë së Shtetit, Kodit të Procedurës Penale 

- Punonjësja gezon integritet dhe figurë të pastër morale gjatë dhe jashtë ushtrimit të detyrës. 

- Dëshmon aftësi te kënaqshme drejtuese gjatë kryerjes së detyrave të ngarkuara 

- Dëshmon aftësi të mira gjykuese dhe mbi bazen e tyre merr vendime të drejta 
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- Demonstron përkushtim dhe aftësi të kënqashme profesionale. Njeh mire bazën ligjore dhe 

aktet në fuqi por ka nevojë të ushtrohet praktikisht për ngritjen e mëtejshme profesionale. 

- Per periudhën e marrë në vlerësim, ky punonjës nuk ka marrë asnjë masë disiplinore 

- Vlerësimi përgjithshëm është 3- punonjësi ka realizuar mirë objektivat dhe detyrat, ka treguar 

një sjellje dhe qëndrim profesional të mirë 

46. Vlerësime të subjektit të vlerësimit për vitin 2020 ndër të tjera cilëson si më poshtë: 

- Gjatë periudhës objekt vlerësimi ka treguar nivel të lartë përgjegjshmërie, ka manifestuar aftësi 

shumë të mira për sa i perket komunikimit me qytetarët dhe administrimit të ankesave. Ka 

trajtuar 214 ankesa. Ka sygjeruar fillimin e hetimit disiplinor në 16 raste 

- Ka treguar integritet të lartë gjatë trajtimit të detyrave të lëna. 

- Dëshmon nivel shumë të mirë të aftësive drejtuese por duhet të tregojë më shumë kërkesë 

llogarie ndaj strukturave që monitoron e mbikqyr. 

- Ka përgatitje shumë të mirë profesionale, i kryen detyrat me përgjegjshmëri. 

- Për periudhën e marrë në vlerësim, ky punonjës nuk ka marrë asnjë masë disiplinore 

- Vlerësimi pergjithshëm është 4- punonjësi ka realizuar shumë mirë të gjitha objektivat dhe 

detyrat, ka treguar një sjellje dhe qendrim profesional shumë të mirë duke vlerësuar periudhën 

që ushtron këtë detyrë. 

47.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, trupa vlerësuese 

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.  

✓ Konstatohet nivel i pranueshëm i aftësive profesionale për nivele ekzekutive. 
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Konkluzione për vlerësimin e aftësive profesionale 

 

48. Në përfundim të vlerësimit të aftësive profesionale të subjektit të vlerësimit, znj. Altea Shtëpani, 

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. 

 

49. Trupa vlerësuese gjykon se subjekti i vlerësimit, znj. Altea Shtëpani, 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: 

 



25 |  
 

1. Konfirmimin në detyrë të subjektit të vlerësimit, znj. Altea Shtëpani, Specialiste Ankesash në 

Sektorin e Trajtimit te Ankesave, në Drejtorinë e Inspektimit dhe Ankesave në Drejtorinë e 

Përgjithshme të SH.Ç.B.A-së. 

 

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 11.01.2022.  

 

ANËTARËT E TRUPËS VLERËSUESE 

Marjeta Gjelaj 

Kryesues 

 

Elton Muça                          Nuhi Koldashi  

     Relator               Anëtar 


