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                                                REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

 KOMISIONI I JASHTËM I VLERËSIMIT 

 

 

Nr. 117/144 Prot                         Tiranë, më 03.02.2022 

 

 

V E N D I M 

  Nr. 61, datë 20.01.2022 

 

 

Trupi Vlerësues i Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, i përbërë nga: 

 

Elton Muça  Kryesues 

Marjeta Gjelaj  Relator 

Nuhi Koldashi            Anëtar 

 

asistuar nga anëtarët e Sekretariatit Teknik znj. Elona Özmutlu dhe z. Gent Pejo, më datë 20 Janar 

2022, ora 9.30`, 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:   Z. Erion Maksuti, me funksion Specialist në Sektorin e Poligrafit  

         në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar, në Drejtorinë e Përgjithshme  

                                                     të SHÇBA-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. 

 

       

TRUPI VLERËSUES I KOMISIONIT TË JASHTËM TË VLERËSIMIT, 

 

pasi dëgjoi gjetjet dhe rekomandimin e relatores së çështjes, znj. Marjeta Gjelaj, 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. Z. Erion Maksuti, në momentin e hyrjes në fuqi të ligjit nr.12/2018, të ndryshuar, ka ushtruar 

funksionin e Specialistit në Sektorin e Poligrafit, në Drejtorinë e Verifikimit të Pastërtisë së Figurës 

dhe Monitorimit të Brendshëm në SHÇBA. Për këtë shkak, bazuar në nenin 6 të ligjit nr.12/2018, të 

ndryshuar, i është nënshtruar procesit të vlerësimit kalimtar, 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 trupi vlerësues. Në respektim të legjislacionit 

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

anëtarët e trupit vlerësues, 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 të znj. Kozeta Ndoi dhe për fillimin 

e marrëdhënieve financiare për z. Nuhi Koldashi pranë Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit”, në 

mbledhjen e datës 24.12.2021 miratoi anëtarin e trupës së vlerësimit z. Nuhi Koldashi, i cili deklaroi 

mospasjen e konfliktit të interesit me subjektin e vlerësimit. 

 

5. Subjekti i Vlerësimit ka dorëzuar deklaratën për konfliktin e interesit me nr.** prot, datë 05.01.2022, 

duke shprehur se nuk është në kushtet e konfliktit të interesit me anëtarin e trupës 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 private 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. Trupi vlerësues, 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, 

z. Erion Maksuti; (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 tij për të paraqitur 

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

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

dosjes me datën 10.01.2022 dhe dorëzoi shpjegime dhe prova me datë 10.01.2022. 

 

13. 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 
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kryesisht i hetimit administrativ, trupi vlerësues, vendosi të ftojë subjektin e vlerësimit në seancë 

dëgjimore. 

 

II. SEANCA DËGJIMORE 

 

14. Subjekti i vlerësimit u ftua në seancë dëgjimore me njoftimin e bërë elektronikisht, në datën 

20.01.2022. 

 

15. Seanca dëgjimore me subjektin e vlerësimit, z. Erion Maksuti, 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 20.01.2022, ora 9.30`, në ambientet e Pallatit të Koncerteve (ish-Pallati 

Kongreseve), salla B, kati 0.  

 

16. Në seancën dëgjimore të datës 20.01.2022, 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 

 

17. Z. Erion Maksuti ka qenë bashkëpunues dhe korrekt gjatë procesit të vlerësimit, duke u përgjigjur 

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

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

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

si dhe ka sjellë prova dhe shpjegime kur janë nevojitur.   

 

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

VLERËSIMIT 

 

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

në ligjin nr.12/2018, të ndryshuar. 
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A. VLERËSIMI I PASURISË 

 

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

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

 

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

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 personit të lidhur dhe të personave të tjerë të lidhur;  

dh) shpjegimet me shkrim dhe provat e subjektit të vlerësimit për të provuar të kundërtën e hetimit; 

 

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 ka në pronësi në 

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

 

1. Autoveturë tip Opel Astra, me targë AA 467 HC, viti i prodhimit 2005, blerë me datë 10.05.2016. 

Vlera: 150 000 (Njëqind e pesëdhjetë mijë) lekë. Pjesa në %:100%. 

Burimi i krijimit sipas deklaratës “Vetting”:  

 Kursime nga të ardhurat e punës. 

 

Subjekti i ka bashkëlidhur deklaratës së pasurisë:  

 

 Kontratë shitblerje automjeti me Nr.*** Rep dhe Nr.*** Kol, datë 10.05.2016. 

 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit 

 

 

1.1. Sipas kontratës shitblerje automjeti me Nr.*** Rep. dhe Nr.*** Kol, datë 10.05.2016, e 

administruar gjatë hetimit administrativ kryesisht, rezulton se shtetasit B.P dhe E. P, janë pronarë të 

automjetit marka Opel Astra, me targë AA467HC dhe kanë rënë dakord t`ia shesin automjetin e tyre 

shtetasit Erion Maksuti kundrejt çmimit 150 000 lekë. 
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1.2. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor me shkresën nr.*** prot, datë 

26.01.2021, konfirmon se në emër të subjektit të vlerësimit është i regjistruar automjeti tip Opel Astra, 

me targa AA467HC, viti i prodhimit 2005, blerë me 10.05.2016, sipas kontratës së shitblerjes me 

Nr.*** Rep, Nr.*** Kol, datë 10.05.2016. Kjo kontratë është nëshkruar ndërmjet subjektit të 

vlerësimit në cilësinë e blerësit dhe shtetasve B.P dhe E.P, në cilësinë e shitësve. Çmimi i shitjes 150 

000 lekë. 

 

1.3. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit hetoi burimin e ligjshëm të kursimeve familjare dhe rezultoi si 

më poshtë:  

Tabela financiare nr.1 

 

 
 

 

1.4. Në lidhje me burimin e krijimit të kursimeve familjare, nga analiza financiare rezultoi se subjekti 

i vlerësimit, në vitin 2016, justifikon me të ardhura nga burime të ligjshme, krijimin e kursimeve 

familjare në vlerën 3 247 092 lekë, nga të cilat 150 000 lekë janë përdorur për blerjen e kësaj pasurie. 

 

2. Pasuri e llojit arë dhe pemtore me sipërfaqe 48 000 m2, në fshatin ******, Kolonjë, në  

bashkëpronësi me anëtarët e tjerë të familjes bujqësore, përfituar me Ligjin nr.7501, datë 19.07.1991, 

“Për tokën”, familja bujqësore e z. M. B. Maksuti (gjyshi i subjektit të vlerësimit). Vlera 0, Pjesa në 

%: 27%. 

 

Burimi i krijimit sipas deklaratës “Vetting”:  

 Akti i marrjes së tokës në pronësi me nr. akti ****, datë 12.08.1992. 

 

Subjekti i ka bashkëlidhur deklaratës së pasurisë:  

 

 Aktin e marrjes së tokës në pronësi me numër regjistri ****, datë 12.08.1992 

 

 

 

Viti  

 Te ardhurat 

gjithsej 

(paga+shper

blime) 

 Shpenzime 

gjithsej 

 Ndryshim 

Likujditeti 
Pasuri  Detyrime 

 Pasuri Neto 

(Ndryshim 

Likujditeti 

+Pasuri -

detyrim) 

 Mundesi per 

kursim 

 Rezultati 

progresiv 

2015  5.603.951     2.002.062    380.439                         -                            -      380.439 3.221.450 3.221.450

 Janar - Maj 2016       723.148          425.638    121.869         150.000                          -      271.869 25.642 3.247.092

TOTAL 2015- Maj 2016  6.327.099     2.427.700    502.308         150.000                          -      652.308 3.247.092
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Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit 

 

2.1. Sipas Aktit të Marrjes së Tokës në pronësi me nr.***** regjistri, të lëshuar nga Kryesia e Këshillit 

të Rrethit Kolonjë, me datë 12.08.1992, rezultoi se në mbështetje të ligjit nr.7501, datë 19.07.1991, 

“Për tokën”, familjes bujqësore të z. M.B.Maksuti (gjyshi i subjektit të vlerësimit) nga fshati ****, i 

jepet në pronësi tokë gjithsej 60397 m2, nga kjo arë 57995 m2, pemëtore 1952 m2, truall 450 m2. 

 

2.2. Gjatë hetimit administrativ kryesisht u administrua dokumentacioni përkatës për këtë pasuri, si 

më poshtë:  

 

- Çertifikatë pronësie e lëshuar nga ZRPP Kolonjë me datë 11.11.2010, për bashkëpronarët E.M, L.M, 

R.M, A.M, N.P, (të cilët kanë qenë në përbërjen familjare të z. M.B.Maksuti në momentin e marrjes 

së tokës si familje bujqësore), për pasurinë tokë arë me sipërfaqe 4275 m2, në fshatin *****, Kolonjë.  

 

- Hartë treguese e rregjistrimit të pasurisë ZK ****, Nr pasurie **/*, Vol. *, Fq ***, 

 

- Kartelë e pasurisë së paluajtshme,  

 

- Kontratë shitblerje tokë arë me Nr.*** Rep, Nr.***/* Kol datë 26.12.2010. 

 

2.3. Gjatë hetimit rezultoi se toka është shitur nga anëtarët e familjes bujqësore. Sipas kontratës me 

Nr.*** Rep dhe Nr.***/* Kol, datë 26.12.2010, shitblerje tokë arë, rezultoi se shtetasit E.M, L.M, 

R.M, A.M, N.P, i kanë shitur shtetasit I.F një tokë arë me sipërfaqe sip.4275 m2, e regjistruar në ZK 

****, Nr. pasurie **/*, Vol. *, Fq ***, në shumën 461 700 lekë. Dy nga bashkëpronarët e kësaj prone, 

z. L. M (xhaxhai i subjektit të vlerësimit dhe z. A.M babai i tij), janë përfaqësuar me prokurën e 

posaçme me nr.**** Rep, Nr.**** Kol, datë 23.11.2010, nga z. E.Maksuti (vëllai i subjektit të 

vlerësimit), e cila i është bashkëlidhur kësaj kontrate.  

 

2.4. Sipas kontratës së mësipërme rezulton se pala shitëse ka marrë përsipër derdhjen e tatimit prej 

10% të kësaj shitjeje, pranë ZRPP Kolonjë, me qëllim që të lind e drejta e transkriptimit të pronës në 

favor të palës blerëse.   
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2.5. Lidhur me përmbushjen e këtij detyrimi kontraktor, u pyet subjekti i vlerësimit me e-mail e datës 

19.08.2021. 

2.6. Subjekti i vlerësimit në përgjigjen e tij të datës 27.08.2021, ka sqaruar si më poshtë: 

 

Në lidhje me sa më pyesni, sqaroj se nga interesimi im pranë ZRPP Kolonjë na është bërë me dije që 

prona në fjalë ka kaluar në datën 03.12.2010 në pronësi të blerësit I.F dhe tatimi përkatës prej 10% 

është paguar sipas kontratës së shitjes. 

 

Gjithashtu nga specialistët e ZRPP Kolonjë na u bë me dije se nuk mund të na lëshonin një vertetim 

të tillë, por mund ti përgjigjeshin pozitivisht kërkesës së një institucioni shtetëror. Për këtë arsye, 

kërkoj që nëse është e mundur, kërkesa në fjalë ti drejtohet ZRPP Kolonjë në mënyrë që të 

administrohet prej jush dokumentacioni vërtetues në lidhje me këtë pagesë. 

 

2.7. Komisioni me shkresën me nr.***/*** prot, datë 29.10.2021, i ka dërguar shkresë Zyrës Vendore 

të ASHK-së Kolonjë, ku kërkon të dhëna lidhur me shitjen e pasurisë së llojit arë nga pronarët E.M, 

L.M, R.M, A.M, N.P, sipas kontratës së shitjes me Nr.***Rep dhe Nr.***/* Kol, datë 26.12.2010. 

 

2.8. Zyra Vendore e ASHK-së Kolonjë me shkresën nr.***/* prot, datë 04.11.2021, ka dërguar 

praktikën e plotë të pasurisë1 që ka përfituar familja e z. M. Maksuti, banor i fshatit *****, të Komunës 

****, të Rrethit Kolonjë. 

 

Sipas dokumentacionit të dërguar rezultoi si më poshtë: 

 

2.9. Në bazë të ligjit nr.7501, datë 19.07.1991 “Për tokën”, familja bujqësore e z. M. Maksuti ka 

përfituar gjithsej 60397m2 tokë nga e cila: 

57 995 m2 tokë arë 

1952 m2    pemëtore 

450 m2     truall 

                                                 
1 Aktin e marrjes së tokës në pronësi me numër regjistri ****, datë 12.08.1992,  

 Çertifikatën e pronësisë të lëshuar nga ZR Kolonjë me datë 11.11.2010,  

 Pasqyrën llogaritëse të tatimit për kalimin e të drejtës së pronësisë tek blerësi, 
Mandat arkëtimit të lëshuar nga Raiffeisen Bank me datë 03.12.2010, per pagesën e tatimit, 
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2.10. Në bazë të çertifikatës së pronësisë të lëshuar nga ZR Kolonjë me datë 11.11.2010, rezulton se 

shtetasit E.M, L.M, R.M, A.M, N.P, janë bashkëpronarë në pjesë të barabarta të një toke arë  regjistruar 

në ZK nr. ****, Nr. pasurie **/*, Vol. *, Fq ***, në adresën *******, Kolonjë. 

 

2.11. Në bazë të kontratës shitblerje toke arë Nr.*** Rep dhe Nr.***/* Kol, datë 26.12.2010, rezultoi 

se shtetasit E.M, L.M, R.M, A.M, N.P, i kanë shitur shtetasit I.F një tokë arë me sipërfaqe sip.4275 

m2, e regjistruar në ZK ****, nr. pasurie **/*, Vol. *, Fq ***, në shumën 461 700 lekë. Dy nga 

bashkëpronarët e kësaj prone, z. L. M (xhaxhai i subjektit të vlerësimit dhe z. A.M babai i tij), janë 

përfaqësuar me prokurën e posaçme me Nr.**** Rep, Nr.**** Kol, datë 23.11.2010, nga z. E.Maksuti 

(vëllai i subjektit të vlerësimit), e cila i është bashkëlidhur kësaj kontrate. 

 

2.12. Sipas pasqyrës llogaritëse të tatimit për kalimin e të drejtës së pronësisë, rezulton se shuma e 

përllogaritur e tatimit për tu paguar ka qenë 33 400 lekë. 

 

2.13. Sipas mandat arkëtimit të lëshuar nga Raiffeisen Bank me datë 03.12.2010, njëri nga ish pronarët 

e tokës arë z. R.Maksuti ka kryer pagesën për shitje pasurie dhe pagesë Komisioni në shumën 33 900 

lekë.  

 

2.14. Nga shitja e kësaj pasurie të ardhurat e përfituara nga znj.E Maksuti dhe Z.A Maksuti (gjyshja 

dhe babai i subjektit të vlerësimit) janë në vlerën 182 833 lekë. 

 

3. Kredi Konsumatore në vlerën 2 000 000 lekë. Pranë bankës BKT, është disbursuar Kredia 

konsumatore me vlerë 2 000 000 lekë, nga e cila është tërhequr vlera prej 1 950 000 lekë në datë 

26.04.2018, vërtetuar kjo me mandatin përkatës të pagesës. Në datën 30.04.2018, vlera prej 1 000 000 

lekë është depozituar përsëri në llogarinë bankare. Gjëndja aktuale në llogarinë bankare 1 037 000 

lekë. Para Cash 900 000 lekë. Pjesa në %:100% 

 

Subjekti i ka bashkëlidhur deklaratës së pasurisë dokumentat2:  

                                                 
2

Kontratë kredie bankare konsumatore datë 30.03.2018, midis Z.Erion Maksuti, A.Maksuti (babai i subjektit të vlerësimit), R.Maksuti (nëna e subjektit   

të vlerësimit) dhe bankës BKT. 
 Kontratë hipotekimi Nr.*** Rep, dhe Nr.**** Kol, datë.30.03.2018, midis Z.Erion Maksuti dhe bankës BKT; 

Kopje mandat tërheqje fondesh dt.26.04.2018; 
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Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit 

 

3.1. Sipas kontratës kredi bankare konsumatore datë 30.03.2018, të nënshkruar midis bankës BKT, të 

përfaqësuar nga njëra anë nga z. B.Sh (drejtues i degës BKT), Dega Piazza dhe nga znj.E.K 

(asistente drejtuese e degës) dhe nga ana tjetër kredimarrësit Erion Maksuti, A.Maksuti dhe R. 

Maksuti (babai dhe nëna e subjektit të vlerësimit), rezulton se kredimarrësit kanë kërkuar një kredi 

në shumën 2 000 000 lekë, e cila do të përdoret për mobilim shtëpie, afati i kredisë 84 muaj. 

 

3.2. Sipas kontratës së Hipotekimit me Nr.*** Rep dhe Nr.***/* Kol, datë 30.03.2018, rezulton se për 

sigurimin e kësaj kredie, është hipotekuar apartamenti me sipërfaqe 186 m2, e rregjistruar në 

rregjistrin hipotekor me Vol. **, faqe ***, Nr. pasurie ***/ND+*-*, në Zonën Kadastrale ****, 

me adresë Tiranë, në emër të z A. Maksuti (babai i subjektit të vlerësimit). 

 

3.3. Banka BKT me shkresën nr.**** prot, datë 05.02.2021, konfirmon se z. Erion Maksuti disponon 

llogari pranë kësaj banke. Sipas të dhënave të ardhura nga banka rezulton si më poshtë: 

 

 Në datën 20.04.2018, është disbursuar në llogari të subjektit të vlerësimit kredia konsumatore 

në vlerën 2 000 000 lekë. Nga kjo vlerë janë mbajtur komisione në vlerën 40 000 lekë, sigurim 

prone në vlerën 2 000 lekë, si dhe veprime për ZVRPP në vlerën 16 350 lekë.  

 

 Në datën 26.04.2018, subjekti ka tërhequr nga llogaria e tij bankare shumën 1 950 000 lekë. 

 

 Në datën 30.04.2018, subjekti ka depozituar në llogarinë e tij bankare shumën 1 000 000 lekë, 

me përshkrimin për burimin e të ardhurave “një pjesë e kredisë së tërhequr më parë”. 

 

 Në datën e dorëzimit të deklaratës Vetting datë 07.05.2018, sipas informacionit nga banka 

BKT, rezulton se gjendja në llogarinë e subjektit të vlerësimit është në vlerën 1 036 834 lekë.  

 

                                                 
Kopje mandat depozitim fondesh dt.30.04.2018; 
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3.4. Me mail-in e datës 30.04.2021, subjektit të vlerësimit iu kërkua Plani i Amortizimit të 

kredisë konsumatore marrë pranë BKT. 

 

3.5. Subjekti i vlerësimit në datë 22.04.2021, ka dorëzuar dokumentacionin vërtetues, Aneks i planit 

të pagesës të lëshuar nga BKT Dega Piazza, ku rezulton se subjekti ka marrë kredi me datë 

20.04.2018, me afat maturimi 21.04.2025 (84 muaj). Detyrimi i pashlyer në datën 05.05.2018 

rezulton të jetë 1 284 684 lekë. 

 

3.6. Banka BKT me shkresën nr.*** prot, datë 05.02.2021, konfirmon se Z.Erion Maksuti i mbahet 

pagesa e këstit mujor të kredisë nga llogaria ku i kalon paga dhe nuk ka detyrime të pashlyera. 

 

 

4. Para Cash në vlerën 400 000 lekë. Pjesa në %:100% 

 

Burimi i krijimit sipas deklaratës “Vetting”:  

 Kursime nga të ardhurat e punës si dhe të ardhurat nga kompania Google INC. 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit 

 

4.1. Në lidhje me burimin e krijimit të të ardhurave të ligjshme mbi bazën e të cilave subjekti i 

vlerësimit ka krijuar kursime, hetimi u përqendrua mbi të ardhurat nga paga dhe mbi të ardhurat e 

fituara nga kompania Google INC. 

 

4.2. Për të ardhurat e krijuara nga kompania Google INC, Komisioni i kërkoi subjektit të vlerësimit 

me e-mail e datës 13.04.2021, dokumentacionin ligjor që vërteton marrëveshje bashkëpunimi ose 

kontratë punësimi me këtë kompani nga e cila janë gjeneruar të ardhurat.  

 

4.3. Subjekti i vlerësimit ka dërguar shpjegimet e tij me datë 22.04.2021, regjistruar pranë KJV-së me 

nr.******prot, ku sqaron: 

 

Fillimisht shpjegoj se kompania Google INC është kompani teknologjike e cila ka për objekt 

menaxhimin e marketingut on line. Ato ndërmarrin fushata marketingu nga biznese, individë apo 
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website të ndryshme me qëllim që të bëjnë të dukshme reklamat si edhe të dërgojnë vizitorë në websitet 

e këtyre të fundit. Mënyra se si këto kompani marketingu gjenerojnë trafik klikimesh dhe shikueshmërie 

(pra ju çojnë këtyre bizneseve vizitorë) është duke u lidhur me: individë, biznese, gazeta, revista, 

portale, bloge, etj., që kanë vizitorë në website-t e tyre për shkak të përmbajtjes së tyre. Pozicioni im 

dhe i vëllait tim ka qenë bloger/krijues përmbajtjeje (content creator). Me anë të burimeve, njohurive 

dhe informacioneve tona kemi krijuar përmbajtje të natyrave të ndryshme në website të ndryshme. 

Normalisht sa më cilësore të jetë përmbajtja aq mq shumë vizitorë futen në website dhe rrjedhimisht 

rriten të ardhurat. Kompanitë e marketingut në disa raste janë kontaktuar nga ana jonë dhe në disa 

raste të tjera na kanë kontaktuar vetë me email, telefon ose direkt në websitë, nëpërmjet agjentëve të 

tyre. Pas pranimit të kushteve të vendosura prej tyre, bëhej lidhja me llogarinë bankare për derdhjen 

e të ardhurave ku nga ana jonë është bërë lidhja me llogaritë tona dhe të dy prindërve tanë.  

Këto kompani kanë zakonisht të publikuara termat dhe kushtet e marrëveshjeve të cilat janë një lloj i 

kontratave të adezionit, ku me aprovimin e kushteve të tyre, mund të bëhesh pjesë automatikisht e 

bashkëpunimt. Këto janë lehtësisht të aksesueshme nga çdokush, ndërkohë që si shembull po ju vë në 

dispozicion edhe një kopje të printuar të këtyre kushteve për kompaninë Google, Gjithashtu po ju vë 

në dispozicion dhe disa prej komunikimeve elektronike me e-mail me këto kompani si shembuj të 

marrëveshjeve me agjentët e kompanive dhe fillimin e marketingut online3.  

 

4.4. Komisioni verifikoi të ardhurat që ka përfituar subjekti i vlerësimit nga kompania Google INC si 

rezultat i marrëveshjes së bashkëpunimit. 

 

4.5 Sipas të dhënave zyrtare rezulton se në vitin 2015 kanë kaluar në llogarinë bankare të subjektit të 

vlerësimit 30 330.96 dollarë, vit ky kur subjekti ishte i punësuar pranë SHÇBA-së.   

 

4.6 Komisioni i kërkoi subjektit të vlerësimit me e-mail e datës 19.08.2021, sqarimin nëse janë 

deklaruar këto të ardhura në Deklaratën Individuale Vjetore të të Ardhurave në vitin pasardhës, pranë 

                                                 
3 e-mail i datës 25 Maj 2015, nga google.com te E.Maksuti, Njoftim për aprovimin e aplikimit për bashkëpunim;  

e-mail i datës 10 Qershor 2015, nga google.com te E.Maksuti, njoftim për aktivizimin e plotë të bashkëpunimit, si dhe kushtet e bashkëpunimit dhe 

politikat e AD Sense ne Google. 

e-mail i datës 9 Shtator 2015, nga support @mgid.com te subjekti i vlerësimit, për aprovimin e marrëveshjes për bashkëpunim dhe email të shkëmbyera 

në këtë datë nga subjekti i vlerësimit me agjentë të kompanisë për mënyrën e bashkëveprimit deri te pagesat. 
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Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, kohë kur subjekti mbante pozicionin Specialist në Sektorin e 

Drejtimit të Hetimit në Drejtorinë e SH.Ç.B.A-së Tiranë. 

 

4.7. Subjekti i vlerësimit ka dërguar shpjegimet e tij me datë 27.08.2021, regjistruar pranë KJV-së me 

nr.****** prot, ku sqaron: 

 

Për sa më sipër, shjegoj se unë personalisht, pasi jam konsultuar me ekspertë të fushës ekonomike ( 

për shkak të padijenisë mbi sistemin tatimor dhe mënyrës së funksionimit të sistemit të taksave dhe 

tatimeve) nuk kam kryer një deklarim të ardhurash për vitin 2016, pasi sikundër më është bërë me dije 

në përcaktimet e kontratave tip që Google Ireland Limited përdor në marrëveshjet që lidh 

ndërkombëtarisht (Terms and Conditions), ka të përcaktuar që të gjitha detyrimet tatimore paguhen 

nga ky subjekt dhe pagesa që kalon për palën e tretë është një pagesë neto, e zhveshur nga detyrimet 

tatimore. Lutem mirëkuptimin tuaj për ta konsideruar argumentimin tim. Gjithsesi këto të ardhura 

kanë ardhur brenda sistemit bankar dhe nuk është gjeneruar asnjë pasuri tjetër. 

 

4.8. Lidhur me të ardhurat e ligjshme të krijuara nga paga, Komisioni u bazua në të dhënat e dërguara 

zyrtarisht nga ISSH dhe Arkiva Qëndrore dhe Bankat e niveli të dytë dhe rezultoi se të ardhurat e 

subjektit të vlerësimit për periudhën Korrik 2014- Maj 2018 janë në shumën 2 724 534 lekë. 

 

4.9. Për të parë mundësinë e likuiditetit të subjektit të vlerësimit jashtë sistemit bankar, Komisioni 

hetoi burimin e ligjshëm të të ardhurave të personave të lidhur me subjektin, si dhe përllogariti 

shpenzimet familjare sipas të dhënave të INSTAT të pasqyruara në tabelën e mëposhtme: 

 

Tabela financiare nr.2 

 

 

Viti  

 Te ardhurat 

gjithsej 

(paga+shperbl

ime) 

 Shpenzime 

gjithsej 

 Ndryshim 

Likujditeti 
Pasuri  Detyrime 

 Pasuri Neto 

(Ndryshim 

Likujditeti 

+Pasuri -

detyrim) 

 Mundesi per 

kursim 

 Rezultati 

progresiv 

2015      5.603.951     2.002.062    380.439                         -                            -      380.439 3.221.450 3.221.450

2016      2.154.719     1.706.250    307.019         555.810                          -      862.829 -414.359 2.807.091

2017      2.153.485     1.624.005    355.191                         -                            -      355.191 174.289 2.981.379

 Janar - Maj 2018      1.748.785          616.534    1.146.420    5.490.668     5.236.705    1.400.383 -268.132 2.713.247

TOTAL 2015- Maj 2018   11.660.940     5.948.851    2.189.070    6.046.478     5.236.705    2.998.842 2.713.247
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4.10. Nga analiza financiare rezultoi se subjekti i vlerësimit, në momentin e plotësimit të deklaratës 

Vetting, justifikon me të ardhura nga burime të ligjshme, mundësinë për kursim në shumën 2 713 247 

lekë.  

4.11. Për sa u takon të ardhurave të përfituara nga Google INC, Komisioni konstatoi se subjekti i 

vlerësimit në vitin 2016, kohë kur mbante pozicionin Specialist në Sektorin e Drejtimit të Hetimit, në 

Drejtorinë e SH.Ç.B.A-së Tiranë, nuk ka përmbushur detyrimin ligjor për të deklaruar të ardhurat 

vjetore në Deklaratën Individuale Vjetore të të Ardhurave, në kundërshtim me nenin 13 të ligjit nr. 

8438, datë 28.12.1998 “Ligji i tatimit mbi të ardhurat”, i ndryshuar. 

 

5. Kredi Konsumatore në rolin e bashkëkredimarrësit, ku kredimarrës kryesor është Z.A. Maksuti 

(babai i subjektit të vlerësimit), me qëllim për mobilim shtëpie disbursuar në 28.02.2018, pranë Bankës 

“Societe Generale Albania”, aktualisht OTP Bank, në shumën 1 000 000 (një milion) lekë. Kredia 

është marrë me afat 3 vjeçar, me këste mujore 31 098.12 lekë, me normë interesi **% dhe normë 

efektive interesi ***%, siguruar me kontratë hipotekimi ndaj pasurisë me nr.****/, ZK **** 

regjistruar në emër të Z. Ali Maksuti. Shuma e detyrimit financiar që ka mbetur e pashlyer deri në 

datën e deklarimit 1 026 238 (Një milion e njëzët e gjashtë mijë e dyqind e tridhjetë e tetë) lekë. 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit 

 

5.1. Banka OTP, me shkresën nr. **** prot, datë 21.01.2021, konfirmon se subjekti i vlerësimit z. E. 

Maksuti dhe babai i tij, z. A. Maksuti kanë llogari bashkëemërore pranë kësaj banke duke bashkëlidhur 

të dhënat e tij.  

5.2. Sipas të dhënave të ardhura nga banka rezulton se në datë 28.02.2018, është disbursuar në këtë 

llogari kredi konsumatore në vlerën 1 000 000 lekë. Nga kjo vlerë janë mbajtur komisione në vlerën 

25 000 lekë. 

 

5.3. Subjekti i vlerësimit në datë 22.04.2021, ka sqaruar se kredia e marrë pranë OTP Bank në muajin 

shkurt 2018, me afat 3 vjeçar është mbyllur në shkurt të vitit 2021. 
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6. Autoveturë, tip Benz, E Class 220, me targa AA 400 BN, viti i prodhimit 2003. Blerë në 

dt.26.08.2016, nga z. E.Maksuti (vëllai i subjektit të vlerësimit). Vlera: 3 000 (tre mijë) euro. 

Pjesa në %: 100%  

 

Burimi i krijimit sipas deklaratës “Vetting”:  

 Kursimet nga të ardhurat e punës 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit 

           

6.1. Gjatë hetimit administrativ kryesisht u administrua kontrata e shitblerjes së automjetit me datë 

26.08.2016, ku rezulton se shtetasi J.B i ka shitur shtetasit E.Maksuti (vëllait të subjektit të vlerësimit) 

automjetin Daimler CHRYSLER me targa AA400BN në shumën 3 000 euro. 

 

6.2. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor me shkresën nr*** prot, datë 

24.05.2021, ka informuar Komisionin se shtetasi E.Maksuti ka pasur të regjistruar në pronësi të tij 

mjetin me targë AA400BN, si dhe ka dërguar dosjen e regjistrimit të mjetit. 

 

6.3. Z. E.Maksuti është bërë pronar i këtij automjeti në bazë të kontratës shitblerje automjeti me 

nr.**** Rep dhe Nr.**** Kol, datë 26.08.2016. Sipas kësaj kontrate shuma e shitjes së automjetit 

është 3000 euro. 

 

6.4. Me datë 18.10.2021, është lëshuar nga DRSHTRR Tiranë, vërtetim për çregjistrim mjeti për 

mjetin me Targë AA400BN, në bazë të kërkesës së bërë nga Drejtoria Rajonale e Shërbimeve të 

Transportit Rrugor Laç. 

 

6.5. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit hetoi burimin e ligjshëm të kursimeve familjare. 
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Tabela financiare nr.3 

 

 

6.6. Nga analiza financiare rezultoi se familja e subjektit të vlerësimit, në vitin 2016, justifikon me të 

ardhura nga burime të ligjshme, krijimin e kursimeve familjare në shumën 2 823 345 lekë, nga të cilat 

3000 euro ose e këmbyer në lekë me kursin e këmbimit të kohës 405 810 lekë janë përdorur për blerjen 

e kësaj pasurie.  

 

7. Para në llogarinë bankare të Tirana Bank, në emër të z. E.Maksuti, (vëllai i subjektit të 

vlerësimit). Vlera 7 189 euro. Pjesa në %: 100% . 

 

Burimi i krijimit sipas deklaratës “Vetting”:  

 Pagesa të bëra drejtpërdrejt nga Kompania ndërkombëtare e Google.Inc për marketing online. 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit 

 

7.1. Me mail-in e datës 13.04.2021 subjektit të vlerësimit iu kërkua të vërtetojë me dokumentacion 

ligjor marrëdhënien e bashkëpunimit të vëllait të tij me kompaninë Google për veprimtarinë marketing 

online. 

7.2. Me datë 22.04.2021 subjekti i vlerësimit ka dorëzuar dokumentacion provues si më poshtë4: 

 

                                                 
4 e-Mail e datës 10.06.2015, dërguar nga kompania Google vëllait të subjektit të vlerësimit  z.E.Maksuti, për aktivizimin e plotë të bashkëpunimit 

ndërmjet tyre. 

- Kushtet e përdorimit dhe politikat e administrimit në Google për bashkëpunëtorët. 
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7.3. Tirana Bank me shkresën nr.*** prot, datë 20.05.2021, informoi Komisionin se z. E.Maksuti ka 

llogari bankare pranë kësaj banke dhe në datën 10.01.2022, ka pasur gjendje në këtë llogari 7 189 

euro.   

 

8. Para CASH, në vlerën 11 000 euro. Pjesa në %: 100%  

 

Burimi i krijimit sipas deklaratës “Vetting”:  

 Kursimet nga të ardhurat nga kompani të ndryshme në fushën e marketingut online, ëeb design, 

etj. 

 

8.1. Për të parë mundësinë e likuiditetit të vëllait të subjektit të vlerësimit jashtë sistemit bankar, 

Komisioni hetoi burimin e ligjshëm të të ardhurave të familjes, si dhe përllogariti shpenzimet familjare 

sipas të dhënave të INSTAT.  

 

Tabela financiare nr.4 

 

8.2 Nga analiza financiare rezultoi se familja e subjekti të vlerësimit justifikon me të ardhura nga 

burime të ligjshme, mundësinë për të pasur gjendje Cash  jashtë sistemit bankar shumën 11 000 euro 

ose këmbyer në lëkë sipas kursit zyrtar të këmbimit të kohës shumën 1 403 380 lekë. 

 

Konkluzione për vlerësimin e pasurisë  

 

Siç u evidentua me 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. 

Viti  

 Te ardhurat 

gjithsej 

(paga+shperbl

ime) 

 Shpenzime 

gjithsej 

 Ndryshim 

Likujditeti 
Pasuri  Detyrime 

 Pasuri Neto 

(Ndryshim 

Likujditeti 

+Pasuri -

 Mundesi per 

kursim 

 Rezultati 

progresiv 

2015      5,603,951     2,002,062    380,439                       -                            -      380,439 3,221,450 3,221,450

2016      2,154,719     1,706,250    307,019       555,810                          -      862,829 (414,360) 2,807,090

2017      2,153,485     1,624,005    355,191                       -                            -      355,191 174,289 2,981,379

 Janar - Maj 2018      1,748,785          616,534    1,146,420  5,490,668     5,236,705    1,400,383 (268,132) 2,713,247

T OT A L 2015- M aj 2018   11,660,940     5,948,851    2,189,069  6,046,478     5,236,705    2,998,842 2,713,247
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Nga përfundim të hetimit, trupi vlerësues konkludon se subjekti i vlerësimit ka arritur të shpjegojë 

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

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

në kushtet e konfliktit të interesit. 

 

Për sa më sipër, trupi vlerësues gjykon se subjekti i vlerësimit, z. Erion Maksuti, ka arritur një nivel të 

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

12/2018, të ndryshuar. 

 

B. KONTROLLI I FIGURËS 

 

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

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

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

qëllim verifikimin e vertetësisë dhe besueshmerise se deklarimeve, si dhe identifikimin nëse është i 

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

 

2. Gjatë hetimit administrativ u bashkëpunua me institucionet ligjzbatuese të përcaktuara në nenin  37, 

të ligjit nr. 12/2018, të ndryshuar, dhe rezultoi si më poshtë: 

 

 Nuk ka të dhëna që subjekti të jetë regjistruar për veprimtari kriminale, 

  

 nuk ka elementë që të vertetojnë ekzistencën e kontakteve të papërshtatshme me personat e 

përfshirë në krimin e organizuar,  

 

 nuk ka të dhëna/materiale referuese/procedime penale filluar ndaj subjektit të vlerësimit,  

 

 Nuk ka denoncime apo informacione nga publiku në lidhje me aktivitetin e subjektit apo të 

personave të lidhur.  

 

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

të personalitetit dhe rezultoi se: 
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- Paraqet funksion 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, pavarësisht problemeve të lehta emocionale, të 

cilat mund të ndikojnë në disa raste performancën. 

- Shfaq aftësi të mira në marrëdhëniet personale dhe ndërpersonale dhe aftësi të mira risiliente në 

tërësi. 

- Nuk konstatohen problematika të shëndetit mendor. 

 

Konkluzione për vlerësimin e kontrollit të figurës 

  

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

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

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

personalitetit që e pengojnë në ushtrimin e aktivitetit profesional.  

 

Për sa më lart, trupi vlerësues konkludon se subjekti i vlerësimit, z. Erion Maksuti, ka arritur një nivel 

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

nr.12/2018, të ndryshuar.  

 

 

C. VLERËSIMI I AFTËSIVE PROFESIONALE 

 

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

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

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

rregullave të etikës në përputhje me legjislacionin që rregullon veprimtarinë e SHÇBA-së. 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit 

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

në Drejtorinë e Hetimit në SHÇBA. Subjekti është emëruar në këtë funksion me datë 30.03.2016 dhe 

që nga data 02.03.2020, mban funksionin Specialist në Sektorin e Poligrafit, në Drejtorinë e Vlerësimit 

Kalimtar, në Drejtorinë e Përgjithshme të SH.Ç.B.A-së.  
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Për arsye se subjekti i vlerësimit në momentin e plotësimit të formularit të vetvlerësimit ka më pak se 

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

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

 

PËRVOJA NË PUNË 

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

përvojë punë në SHÇBA si më poshtë: 

 

 Është emëruar për herë të parë në SHCBA me datë 18.02.2015. Gjate periudhës së tij të punës 

subjekti ka mbajtur funskione Specialisti. 

 

ARSIMIMI 

 

 Në vitin 2011 ka përfunduar studimet Bachelor në Drejtësi, pranë Fakultetit të Drejtësisë, 

Universiteti i Tiranës. 

 

 Në vitin 2013 ka përfunduar studimet Master i Shkencave në të Drejtën Penale, pranë Fakultetit 

të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës. 

 

 Ka ndjekur studimet pranë Dhomës Kombëtare të Avokatisë dhe mban titullin Avokat. 

 

ECURIA DISIPLINORE 

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

për shkelje në detyrë. 

 

TRAJNIME 

 

Subjekti i vlerësimit është angazhuar thellësisht në aktivitete profesionale, në trajnime, kurse të 

kualifikimit profesional, konferenca kombëtare dhe ndërkomëtare.  
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Vlerësimi në punë 

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

vlerësimin mirë në vitin 2016 dhe në vitin 2017 për; integritet të lartë dhe standard të lartë etike, 

aftësi shumë të mira komunikuese, është bashkëpunues, promovon performancën e skuadrës, bën 

analiza specifike, ka vullnet për ndryshimin, merr vendime të sakta, vendos prioritete dhe organizon 

ngarkesën e punës, diferencon rastet urgjente dhe të rëndësishme. 

Subjekti i vlerësimit paraqiti për vlerësim përpara trupës së vlerësimit me datë 23.12.2021, 3 (tre) 

materiale si më poshtë: 

 Hetim për ankesën me nr. 2021-*****; 

 Hetim për ankesën me nr. L-**;  

 Raport Inspektimi për vlerësimin e veprimtarisë së organit administrative shtetëror (OASH) në 

vitin 2019; 

 

Për sa më lart, trupi vlerësues arrin në konkluzion se subjekti i vlerësimit: 

 

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

të ankesave të bëra ndaj punonjësve të Policisë.  

 

 Dokumentat e përgatitura nga subjekti i vlerësimit janë të qarta, të kuptueshme, të 

mirëstrukturuara dhe me përfundime të arritura në konkluzione. 

 

D. KONKLUZIONI PËRFUNDIMTAR  

 

Trupi vlerësues i 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, 
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Trupi vlerësues i 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: 

 

1. Konfirmimin në detyrë të subjektit të vlerësimit, z. Erion Maksuti, me funksion Specialist në 

Sektorin e Poligrafit, në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar, 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 20.01.2022.  

 

 

 

ANËTARËT E TRUPIT VLERËSUES 

Elton Muça 

Kryesues 

 

Marjeta Gjelaj                Nuhi Koldashi 

     Relator                   Anëtar 
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