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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

KOMISIONI I JASHTËM I VLERËSIMIT 

 

 

Nr. 105/235Prot.              Tiranë, më 28.01.2022 

 

 

V E N D I M 

 

Nr. 60, datë 11.01.2022 

 

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

 

Ledian Rusta     Kryesues 

Nertila Sadedini     Relator  

Artur Baku      Anëtar 

 

asistuar nga anëtari i Sekretariatit Teknik, Marjana Çela, më datë 11.01.2022, ora 09:30, në Pallatin 

e Koncerteve (Ish Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0, në Tiranë mori në shqyrtim në seancë 

publike çështjen që i përket:  

 

SUBJEKTI I VLERËSIMIT: Znj. Erisa Sokrat Llupi, me funksion Specialist në  Sektorin 

e Poligrafit, në Shërbimin e Çështjeve të Brendshme dhe 

Ankesat në Ministrinë e Brendshme.  

 

OBJEKTI: Vlerësimi kalimtar i subjektit të vlerësimit 

 

BAZA LIGJORE: Ligji nr. 12/2018, “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të 

Punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, 

Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në 

Ministrinë e Brendshme”, i ndryshuar. 

 

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

Republikës së Shqipërisë”. 

 

Ligji nr. 70/2014, “Për Shërbimin për Çështjet e Brendshme 

dhe Ankesat në Ministrinë e Punëve të Brendshme”. 
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Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit (në vijim Komisioni) është organi që kryen procesin e vlerësimit 

kalimtar të punonjësv të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çëshjtet e 

Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme,  bazuar në ligjin nr.12/2018 “Për Vlerësimin 

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

Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme ” i ndryshuar. 

 

 

TRUPA VLERËSUESE E KOMISIONIT TË JASHTËM TË VLERËSIMIT, 

 

pasi dëgjoi arsyetimin ligjor dhe rekomandimin e relatores së çështjes, znj. Nertila SADEDINI, 

vlerësoi shpjegimet e subjektit të vlerësimit dhe analizoi provat shkresore të paraqitura në vijim të 

rezultateve të hetimit, duke u bazuar në të tre kriteret e vlerësimit, atë pasuror, të figurës dhe 

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

shqyrtoi e analizoi çështjen në tërësi, 

 

VËREN: 

 

I. RRETHANAT E ÇËSHTJES 

 

1. Në zbatim të përcaktimeve të neneve 2, 4 dhe 6 të Ligjit nr. 12/2018 “Për Vlerësimin Kalimtar 

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

e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme”, i ndryshuar, znj.Erisa Sokrat Llupi, është 

subjekt i vlerësimit kalimtar nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit, për shkak të funksionit si 

Specialiste në “Sektorin e Poligrafit”, në Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në 

Ministrinë e Brendshme, personeli pa gradë. 

 

2.Më datë 16.11.2020, Komisioni bazuar në nenin 5, pika 4 dhe pika 7, të ligjit Nr. 12/2018, “Për 

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

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

në “Rregulloren për Procedurat e Zhvillimit të Shortit në Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit”, ka 

shortuar trupat vlerësuese dhe relatorët çështjeve për subjektet të cilët në momentin e shortimit 

kanë ushtruar funksione si punonjës të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në 

Ministrinë e Brendshme. 

 

3.Në shortin e datës 16.11.2020, u zgjodhën anëtarët e trupës së vlerësimit për subjektin e 

vlerësimit Erisa Llupi, me këtë përbërje:  

 

1. Adriana Meko   Kryesues  

2. Nertila Sadedini   Relator  

3. Artur Baku   Anëtar 
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4.Trupa e vlerësimit në përputhje me Ligjin 12/2018, i ndryshuar si dhe bazuar në Rregulloren e 

Brendshme të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, me Vendimin Nr.1, datë 11.12.2020, ka  

vendosur fillimin e hetimit kryesisht për subjektin e vlerësimit znj. Erisa Sokrat Llupi. Anëtarët  e 

trupës së vlerësimit kanë deklaruar se nuk ndodhen në kushtet e konfliktit të interesit me subjektin 

e vlerësimit.  

 

5. Relatori i çështjes, më datë 16.12.2020, me e-mail zyrtar ka njoftuar subjektin e vlerësimit se 

Komisioni ka filluar procesin vlerësimit kalimtar, si dhe i është bërë e njohur përbërja e trupës se 

vlerësimit, duke i kërkuar subjektit të vlerësimit të deklarohet nëse ndodhet në kushtet e konfliktit 

të interesit me anëtarët e trupës së vlerësimit.  

 

6.Më datë 21.12.2020, subjekti i vlerësimit, ka dorëzuar në Zyrën e Protokollit të Komisionit të 

Jashtëm të Vlerësimit, deklaratën e nënshkruar që nuk ndodhet në kushtet e konfliktit të interesit 

me asnjë nga anëtarët e Trupës së vlerësimit.  

 

7.Më datë 01.09.2021, është dorëhequr nga detyra e anëtarit të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, 

anëtarja e trupës së vlerësimit Adriana Meko.  

 

8. Bazuar në shortin e zhvilluar më datë 16.11.2020, nga Komisioni, për subjektin e vlerësimit 

Erisa Sokrat Llupi, anëtari zëvendësues i trupës së vlerësimit është caktuar Komisioneri Ledian 

Rusta. Trupa e vlerësimt ka bërë zëvendësimin e anëtarit të dorëhequr, duke vënë në dijeni 

subjektin e vlerësimit.  Subjekti i vlerësimit më deklaratën e datës 14.09.2021, ka deklaruar se nuk 

ndodhet në kushtet e konfliktit të interesit me anëtarin zëvendësues Ledian Rusta.  

 

9. Nga relatori i çështjes në vijim janë ndjekur procedurat ligjore të përcaktuara në nenin 25, pika 

3, të ligjit 12/2018, i ndryshuar, duke kryer një hetim të plotë mbi tre kriteret e vlerësimit:  

(a) vlerësimin e pasurisë; (b) kontrollin e figurës; (c)vlerësimin e aftësive profesionale.  

 

10. Për të realizuar procedurat e vlerësimit kalimtar, trupa e vlerësimit është bazuar në parimin e 

ligjshmërisë, të barazisë përpara ligjit, proporcionalitetit, konfidencialitetit, etj, duke garantuar të 

drejtën e subjektit të vlerësimit për një proces të rregullt ligjor.  

 

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

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

ndryshuar; ligjin nr.70/2014, “Për Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë 

e Brendshme”, duke verifikuar dhe vlerësuar të gjitha faktet dhe rrethanat e hetimit, deklaratat e 

dorëzuar nga subjekti vlerësimit në kuadër të procesit të vlerësimit kalimtar që janë:  

 Deklarata e Pasurisë;   

 Deklarata për Kontrollin e Figurës;  
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 Formulari i Vetëvlerësimit Profesional;  

11.1 Provat shkresore, dokumentet e administruara nga institucionet dhe agjencitë ligjzbatuese, 

subjektet private, (banka, shoqëritë tregtare, deklaratat të personave fizik), provat dhe shpjegimet 

me shkrim të dhëna nga subjekti i vlerësimit gjatë fazës së hetimit administrativ, në përputhje me 

ligjin nr.12/2018, i ndryshuar.  

12. Trupa e vlerësimit në datën 23.09.2021, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, dhe pasi krijoi bindjen 

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

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

nevojshme për përfundimin e hetimit kryesisht për subjektin e vlerësimit, me Vendimin Nr.2 datë 

23.09.2021, vendosi:  

Mbylljen e hetimit kryesisht për subjektin e vlerësimit Erisa Sokrat LLupi:  

 Njoftimin e subjektit të vlerësimit nëpërmjet adresës elektronike zyrtare për përfundimin e 

procedurave të hetimit kryesisht;  

 Njohjen me relacionin paraprak të trupës së vlerësimit, për të tre komponentët e vlerësimit, 

vlerësimin e pasurisë; kontrollin e figurës; dhe vlerësimin e aftësive profesionale;  

 Njoftimin e subjektit të vlerësimit për t’u njohur me aktet e hetimit administrativ, dhe me 

provat e administruara nga Komisioni, në përputhje me nenin 50, të ligjit nr. 12/2018, nenet 

35 - 40 dhe 45 – 47, të Kodit të Procedurës Administrative, duke i dhënë kohë të arsyeshme 

prej 5 (pesë) ditësh për t’u njohur me dosjen dhe për të paraqitur shpjegime. 

  

13. Hetimi administrativ përfshiu edhe personat të tjerë të lidhur në kuptim të nenit 3, pika 14, dhe 

nenit 34, pika 1, e Ligjit nr.12/2018 “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të Punonjësve të 

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

Ministrinë e Brendshme” (i ndryshuar).  

14.Në datën 01.10.2021, Kryesuesi i Trupës së Vlerësimit, njoftoi subjektin e vlerësimit për 

mbajtjen e seancës dëgjimore në datën 05 tetor 2021, ora 10:00, në Pallatin e Koncerteve, salla B, 

kati 0, në përputhje me dispozitat ligjore të Ligjin 12/2018, i ndryshuar. 

   

II. SEANCA DËGJIMORE 

 

15.Seanca dëgjimore me subjektin e vlerësimit, znj. Erisa Sokrat LLupi u zhvillua në përputhje 

me kërkesat e nenit 56, të ligjit nr.12/2018, i ndryshuar   si dhe Ligjin nr.44/2015 “Kodi i 

procedurave Administrative të republikës së Shqipërisë", në datën 05.10.2021, ora 10.00, në 

ambientet e Pallatit të Koncerteve (ish-Pallati Kongreseve), salla B, kati 0. 

 

16.Subjekti i vlerësimit, znj. Erisa LLupi, u paraqit pa përfaqësues ligjor në seancën dëgjimore të 

datës 05.10.2021. Subjekti mori të gjithë kohën e nevojshme për të shprehur dhe parashtruar 

shpjegimet dhe opinionin individual në lidhje me procesin e vlerësimit të kryer ndaj tij.  
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III. QËNDRIMI I SUBJEKTIT TË VLERËSIMIT 

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

të vlerësimit ka komunikuar me subjektin e vlerësimit me anë të postës elektronike zyrtare, duke i 

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

 

18. Subjekti i vlerësimit, ka qenë bashkëpunues gjatë gjithë procesit të vlerësimit në përputhje me 

pikën 2, të nenit 48, të Ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar. Subjekti i vlerësimit ka sjellë prova dhe 

shpjegime kur janë nevojitur, ka qenë korrekt dhe i gatshëm për bashkëpunim gjatë të gjithë fazës 

së hetimit. 

 

IV. VLERËSIMI KALIMTAR BAZUAR NË PIKËN 1, NENI 4, TË LIGJIT NR.12/2018 

 

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

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

 

20. Bazuar nё nenet 48, 51 dhe 52 tё ligjit nr. 12/2018, të ndryshuar, Trupa e vlerësimit 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, përkatësisht 

shtojcën 1, shtojcën 2 dhe shtojcën 3; 

b) provat shkresore/dokumentet të 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, 

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

e) deklarimet e personave të tjerë të lidhur. 

 

A.  VLERËSIMI I PASURISË 

 

21. Trupa e vlerësimit ka hetuar në mënyrë të pavarur çdo informacion dhe fakt, për deklarimin 

dhe kontrollin e pasurive, ligjshmërisë së burimit të krijimit të tyre, përmbushjes së detyrimeve 

financiare, përfshirë interesat privatë për punonjësin dhe për personat e lidhur me të, të parashikuar 

nga nenit 31, e ligjit nr. 12/2018. Në deklaratën e pasurisë “Vetting”, të dorëzuar pranë SHÇBA, 

subjekti i vlerësimit, znj. Erisa Llupi, deklaron këto pasuri në emër të saj: 

 

1.Autoveturë Tip Ford Fiesta, vit prodhimi 2003, me targë ****, blerë me kontratë Noteriale 

nr **** rep, nr ****kol me datë 08.09.2016. 

Burimi i krijimit: Kursimet e mia dhe pjesa tjetër me ndihmën e motrës . 

Vlera : 2100 euro.(dy mij e njëqind) euro 

 Pjesa takuese 100% 



6 

 

  

FAKTE NGA HETIMI ADMINISTRATIV: 

 

1.1Komisioni administroi :  

 

 Dokumentacionin e dorëzuar nga subjekti i vlerësimit, Kontratë shitblerje automjeti 

nr.**** rep, nr.**** kol, datë 08.09.2016, përpara Dhomës së Noterit Fier, Noteri 

Publik R.H me palë: 

Pala Shitëse: shtetasit V.R dhe L.R,   

Pala Blerëse: subjekti i vlerësimit Erisa Llupi  

Këtë mjet pala shitëse ka rënë dakord me palën blerëse, që ta shesë në favor të palës 

blerëse kundrejt çmimit 2100(dymijë e njëqind) euro,  shumë e cila është likujduar 

tërësisht jashtë kësaj zyre noteriale nga blerësi i cili është plotësisht dakord me cmimin 

e vënë.  

Automjeti Autoveture, tip: Marka Ford, Tipi –Fiesta, viti i prodhimit 2002.  

 Me shkresën nr.***, datë 08.03.2021, Komisioni i është drejtuar D.P.SH.T.RR mbi 

“Kërkim të dhënash” për subjektin e vlerësimit dhe personat e lidhur me të, nëse kanë 

apo kanë patur pasuri të luajtshme të regjistruara në rregjistrat e këtij institucioni. 

 Me shkresën nr.****, datë 19/03/2021, komisioni administroi: Kontratë Shitblerje 

Pasuri e Luajtshme Automjet, nr.*** rep, nr. **** kol, datë 08.09.2016, përpara 

Dhomës së Noterit Fier, Noteri Publik R.H: 

        Pala Shitëse: shtetasit V.R dhe L.R,   

        Pala Blerëse: subjekti i vlerësimit Erisa Llupi 

 Vlera e automjetit: 2100 euro, që me kursin mesatar të kohës i përket (137,33 x 2100 

euro=288,393 lekë). Automjeti  ka   karakteristikat: Marka Ford, Tipi –Fiesta, Targa  

****, NR Shasie: *****, Ngjyra Gri, Karburanti –Benzinë, viti i prodhimit 2002.    

 

1.2Komisioni kreu hetimin administrativ mbi të ardhurat e përfituara nga subjekti i vlerësimit  dhe 

personat e lidhur,  për periudhën e punësimit sipas viteve të detajuara por dhe burimin e krijimit 

të tyre. 

 

1.3Komisioni administroi shkresat1 si dhe shkresën Nr.****, datë 18.03.2021 të ISSH. 

 

1.4Lidhur me kontributin e motrës së subjektit të vlersimit shtetësja A.K,  Philadelphia, në SHBA, 

për  vlerën 1000(një mijë) dollarë, me transfertë Money Gram si ndihmë për blerjen e autoveturës, 

komisioni administroi shkresën nr.****, datë 18.03.2021, të AK-Invest, ku konfirmohet se në 

datën 23.09.2016,  subjekti i vlerësimit është përfituese e shumës 1000$ nga shtetasi L K.  

                                                           
1

Shkresa nr ****, dt 12.03.2021 **** Bank 

Shkresa nr ****, dt 11.03.2021 **** Bank 

Shkresa nr****, dt 30.03.2021 *** Bank 
Shkresa nr.****, dt 16.03.2021 *****Bank 

Shkresa nr.****, dt 12.03.2021 **** Bank  

Shkresa nr. ****, dt 29.03.2021 ***** Bank 
Shkresa nr.*****, dt 18/03/2021 **** Bank   
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1.5Lidhur me këtë fakt, subjekti i vlerësimit në pyetësorin e dërguar nga Komisioni, të datës 

01/06/2021, shpjegon: “Motra ime A K dhe bashkëshorti i saj L K të cilët jetojnë në Philadelfia, 

Pensilvania kanë mbuluar shpenzimet e udhëtimit për në USA, për mua dhe prindërit e mi. 

Konkretisht biletat e udhëtimit dhe shpenzimet e qëndrimit atje në banesën e tyre. Gjithashtu ajo 

ka kontribuar me 1000 dollarë për blerjen e ish-automjetit tip Ford Fiesta sic e kam deklaruar 

edhe në formularin e deklarimi të pasurisë”.  

 

2. Llogari kursimi me bazë page në Bankë nr. *******, e hapur në maj 2016. 

Vlera: 600,434.96 (gjashtëqind mijë e katërqind e tridhjetë e katër e nëntëdhjetë e 

gjashtë)lekë 

Pjesa takuese: 100% 

    

Fakte nga hetimi administrative: 

 

2.1 Nga të dhënat e administruara nga banka, me shkresën nr.*****, datë 16.03.2021, rezulton se 

znj.Erisa Llupi ka hapur depozitë kursimi në lekë pranë kësaj banke në datën 11 prill 2016 duke 

depozituar deri në daten 17.04.2018 vlerën 600,434.96 lekë.  

Analiza financiare i përket tabelës nr.1 

 

2.3 Llogari bankare page në Bankë me nr llogarie ******, hapur fillimisht si llogari studenti 

më datë  21.10.2010 dhe rihapur në maj 2016. 

Vlera: 40,665.94(dyzet mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e pesë e nëntëdhjetë e katër) lekë 

Pjesa takuese: 100% 

 

2.4 Komisioni administroi shkresën nr *****, datë 16.03.2021, të  ***** Bankë,  nga ku rezulton 

se subjekti i vlerësimit deri në datën 17.04.2018, ka  gjëndje në llogari vlerën 40,665.94 lekë e cila 

përputhet me vlerën e deklaruar në deklaratën “Vetting 2018”. 

 

3. Subjekti i vlerësimit, pasi është njohur me relacionin paraprak, datë 23.09.2021, me shkresën 

nr ****, datë 28.09.2021 ka depozituar parashtrimet dhe dokumenta  shoqërues  pranë zyrës së 

protokollit të KJV-së, këto dhe në formë elektronike. 

 

Subjekti shpjegon si më poshtë vijon:  

“Pasi u njoha me relacionin paraprak të hetimit kryesisht, të zhvilluar nga ana e komisionit më 

datë 23.09.2021 dhe me aktet e dosjes lidhur me mënyrën e përllogaritjes së shpenzimeve të 

pasqyruara në tabelat e analizave financiare 1 dhe 2 dhe konstatimeve të hetimit administrativ të 

pasqyruara në pikat 1.10 dhe 4.4 sqaroj se sipas deklarimit tim dhe konstatimeve nga ana e 

komisionit, familja ime në vititn 1991 ka fituar nëpërmjet Ligjit nr.7501, datë 19.07.1991 “Për 

tokën ” pronësinë mbi dy pasuritë e paluajtshme si më poshtë: 
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 Zona kadastrale ****, nr pasurie ***, vol nr.*, fq***, lloji i pasurisë Arë me sipërfaqe 

3820.00 m2, me adresë pasurie “Sheq i madh” Fier, në emër të babait të subjektit të 

vlerësimit i pajisur me Çertifikatë pronësie të datës 28.03.2019. 

 Zona kadastrale ***, nr pasurie ****, vol nr *, fq ***, lloji i pasurisë Arë me sipërfaqe 

2790.00 m2, me adresë pasurie “Sheq i madh” Fier në emër të babait të subjektit të 

vlerësimit i pajisur me Çertifikatë pronësie të dt 28.03.2019. 

 

Këto pasuri janë përdorur nga familja ime për bujqësi dhe blegtori ndër vite në përputhje me 

destinacionin e tyre si tokë arë nga shfrytëzimi i këtyre tokave përveçse janë përfituar të ardhura 

të cilat në kuadër të informalitetit janë të pavërtetueshme, ato kanë ndikuar në ekonominë tonë 

familjare duke ulur shpenzimet e rëndësishme jetike të konsumit dhe duke rritur mundësite për 

kursime. Kryesisht mamaja ime B Ll e cila ka qenë e papunë, por edhe me mbështetjen e gjithë 

anëtarëve të familjes, jemi marrë me shfrytëzimin e këtyre tokave për bujqësi dhe blegtori duke 

nxjerr produkte të ndryshme ushqimore për konsum vetjak si:  bulmet, fruta, perime mish, drithëra 

vezë etj. 

Duke iu referuar faqes zyrtare të INSTAT në www.instat.gov.al në shpërndarjen e strukturës së 

shpezimeve të konsumit në Njësive Ekonomike Familjare sipas 12 grupeve kryesore në përqindje, 

shpenzimet për ushqim dhe pije-joalkolike zënë rreth 41.3 % të shportës së konsumit”. 

4.Subjekti i vlerësimt ka kërkuar marrjen në konsideratë të provave të reja të paraqitura,  duke 

zbritur vlerën e shpenzimeve të shportës së konsumit të llogaritura për familjen dhe subjektin e 

vlerësimit. 

5. Komisioni me shkresën e datës 28.09.2021, ka administruar parashtrimet dhe aktet bashkëlidhur. 

- Librezë Taksa dhe Tarifa Vendore Sokrat  Llupi dhe mandat arkëtimi “Për taksën e tokës” 

për periudhën 2015-2020 

 

6.Subjekti i vlerësimit në parashtrime ka kërkuar që këto dokumente të merren si prova që 

vërtetojnë shfrytëzimin e tokës bujqësore për periudhën në të cilën subjekti vlerësohet si subjekt 

vlerësimit nga KJV.                                                                                        

Komisioni konstaton se:  

7.Dokumentacioni i dorëzuar nga subjekti i vlerësimit provon pronësinë mbi tokën arë  dhe 

pagesën e taksës vendore sipas ligjit nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, 

për periudhën 2011-2020,  

1. prodhimet e përfituara nga ekonomia bujqësore për familjen e subjektit të vlerësimit,  të 

jenë në peshën 41.3% të konsumit të familjes. 

2. dhe, mallrat dhe shërbimet e blera në treg të zënë diferencën (58.7%) të   konsumit të 

familjes. 

 

HETIMI I KRYER NGA KOMISIONI  

http://www.instat.gov.al/
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8.Lidhur me këtë fakt, Komisioni e thelloi hetimin duke ju drejtuar  Bashkisë Fier, me shkresën 

nr.****,  datë 07.10.2021 “Kërkim të dhënash” me kërkesën per : 

 A shfrytëzohet toka arë në pronësi të familjes Llupi? Nëse po specifikoni: 

 llojin e kulturave bujqësore të mbjella dhe nëse familja merret me blegtori të specifikohet 

numri i krerëve të lopëve dhe të dhive sipas matrikulimit. 

 

9.Në përgjigjë të shkresës së Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, më datë 25.10.2021 Bashkia 

Fier, Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokave Bujqësore, Drejtoria e Veterinarisë me 

shkresën nr 105/222 informon mbi  të dhënat e kërkuara për subjektin  e vlerësimit Erisa Llupi dhe 

personave të lidhur me të, si më poshtë vijon:  

“.....Pas verifikimit të kryer në terren për pasuritë nr.****, vol *, fq ***, zk ***, tokë arë me 

sipërfaqe 3820 m2 dhe pasurisë nr.****, vol *, fq ****, zk **** tokë arë me sipërfaqe 2790,  me 

adresë “Sheq i Madh” Fier,  për aktivitetin bujqësor dhe blegtoral rezulton se : 

 Familja e ka shfrytëzuar tokën bujqësore. 

 Familja bujqësore kultivonte kulturat bujqësore misër dhe grurë  

 Nuk disponojnë të dhëna që familja Llupi mbarështon blegtori  

 Drejtoria e Administrimit, Mbrojtjes së Tokave Bujqësorë dhe Drejtoria Veterinarisë 

Bashkia Fier nuk disponojnë të dhëna (dokumenta ) si dhe rregjistrime, që Familja Llupi 

ushtron aktivitet bujqësor dhe blegtoral. 

 

10.Sa më sipër, Komisioni bazuar në përgjigjen e Bashkisë Fier, me shkresën nr.*****, datë 

25.10.2021, ku konfirmohet fakti që: “Familja Llupi e ka shfrytëzuar tokën bujqësore/Familja 

bujqësore kultivonte kulturat bujqësore misër dhe grurë”, arrin në përfundimin se shpenzimet 

jetike për jetesë duhet të jenë më të zbutura për faktin se rezulton e provuar se familja e subjektit 

të vlerësimit ka përfituar prodhime nga ekonomia bujqësore për konsum familjar.  

 

FAKTE TË TJERA NGA HETIMI ADMINISTRATIV: 

 

11.Komisioni në pyetësorin shtesë i është drejtuar subjektit të vlerësimit me pyetjen nëse ka për 

të deklaruar  pronë tjetër, për periudhën  maj 2018 e aktualisht, e cila mund ti shërbej procesit të 

vlerësimit! 

12.Subjekti i vlerësimit me shkresën nr.****, datë 01.06.2021, shpjegon si më poshtë: 

“Kam shitur automjetin tip Ford Fiesta me Targë **** dhe kam blerë automjetin tip Golf 

Wolswagen me targa *****, bashkëlidhur kontrata e blerjes së Automjetit Golf me nr **** rep 

nr *,  datë 23.01.2019”. 

Komisioni administroi dokumentin e dorëzuar nga subjekti i vlerësimit me shkresën nr ****, dt 

1.06.2021; 

 kontratë shitblerje automjeti përpara Noterit Publik, nr. **** rep dhe nr.*** kol, datë 

23.01.2019. 

13.Me shkresën nr **** prot datë 08.03.2021, komisioni i vlerësimit i është drejtuar Drejtorisë 

së Përgjithshme të Transportit Rrugor “Mbi kërkim të dhënash” për subjektin e vlerësimit dhe 
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personat e lidhur me të nëse kanë apo kanë patur pasuri të luajtshme të regjistruara në rregjistrat 

e këtij institucioni. 

Me shkresën nr 105/89 datë 19/03/2021të DPSHTRR,  komisioni administroi: 

 

 kontratë shitblerje automjeti nr.**** rep, nr.**** kol, datë 11.12.2018 përpara noterit 

publik A.T  me palë: 

Pala shitëse: Erisa Sokrat Llupi 

Pala Blerëse: Shtetasi E. B  

Objekti i kontratës: shitja e mjetit autoveture me çertifikatë pronësie nr.****, leje 

qarkullimi nr serie *****, marka Ford, tipi “Fiesta”, nr shasie *******, ngjyra gri, Targa 

*****, viti i prodhimit 2002. 

Subjekti i vlerësimit (pala shitëse) ka rënë dakord me palën blerëse shtetasin E.B, që ta 

shesë në favor të palës blerëse kundrejt çmimit 280,000 lekë, shumë e cila është likujduar 

tërësisht jashtë zyrës noteriale nga blerësi i cili është plotësisht dakord me çmimin e vënë. 

 

 Kontratë shitje–blerje Automjeti Nr.****rep, nr *** kol, dt 31.01.2019 përpara noterit z 

Arben B.T  

Pala shitëse: R T,  

Pala blerëse: Subjekti i vlerësimit  Erisa Llupi,  

Këtë mjet pala shitëse ka rënë dakord me palën blerëse që ta shesë në favor të palës blerëse 

kundrejt çmimit 5500(pesëmijë e pesëqind) euro shumë e cila është likuduar tërësisht 

brenda kësaj zyre noteriale nga blerësi i cili është plotësisht dakord me vlerën. 

Karateristikat e mjetit të sipërpërmëndur:  

Lloji: Autoveture,  Marka: Volkswagen, Tip:1KZ Golf, Targa: ****, Nr.Shasie *****, 

Viti i prodhimit 2007, Destinacioni përdorim   vetjak. 

 

14. Me shkresën nr **** datë 15/07/2021 Dhoma e Noterëve,  Noteri publik  A T vë në dispozicion 

dokumentacionin e kërkuar nga Komisioni. 

 Kontratë shitblerje automjeti  Nr.**** Rep, Nr.**** Kol, datë 11.12.2018 

 Kontratë shitblerje automjeti  Nr **** Rep, Nr ***Kol datë 31.01.2019 

Në lidhje me blerjen e autoveturës në vlerën 5500 euro që me kursin mesatar të kohës i përket 

(123.43x 5500euro=678,865 lekë)  

15.Komisioni administroi çertifikatë familjare datë 16/04/2018 (dorëzuar nga subjekti në 

deklaratën vetting 2018), të Bashkisë Fier dhe konstaton se subjekti i vlerësimit E.Llupi është në 

të njëjtën  përbërje familjare me personat e lidhur.   

16.Komisioni realizoi Analizën2 Financiare përmbledhëse, të shpenzimeve dhe të ardhurave në 

monedhën LEKE, të subjektit të Vlerësimit, për periudhën maj 2011 deri më janar 2019, duke ju 

referuar të dhënave që dispononte për këtë periudhë si më poshtë vijon: 

 

 

 

                                                           
2Për llogaritjen e shpenzimeve të konsumit, Komisioni për shportën e konsumit i është referuar të 

dhënave zyrtare nga INSTAT, me shkresën nr.**** prot, datë 26.07.2019 dhe shkresës nr. **** 

prot, datë 23.08.2019 të ILDKPKI 
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Tabela financiare  

 
Subjekti i vlerësimit (në lekë)           Viti 2011 - më janar 2019  

Të  ardhura                                   7,633,048 

Të  ardhura nga paga                                  4,436,151 

Te ardhura nga prindërit                                   2,791,945 

Ndihmë nga familjarët (motra)                                     122,390  

Të ardhura nga shitja e makinës                                      280,000 

Përfituar  nga interesat bankare                                          2,562 

Shpenzime                                  8,083,348 

Shpenzime jetese për 4 persona                                  6,305,655 

Depozit kursimi                                     810,435 

Krijim pasurie                                      967,258 

Mundësia për kursim                                   -450,300 

 

Në tabelë janë  pasqyruar në mënyrë të përmbledhur, bazuar në dokumentet shkresore të vëna në 

dispozicion nga subjekti për anëtaret e familjes prindërore dhe të ardhurat e tyre.  

 

18 Bazuar në analizën financiare komisioni konstatoi se: 

Të ardhurat e subjektit për përiudhën 2011 deri janar  2019 janë në vlerën 7,633,048 (shtatëmiljon 

e gjashtëqind e tridhjete e tre mijë e dyzet e tetë)lekë.  

Shpenzimet për periudhën 2011-janar 2019 janë në vlerën 8,083,348 (tetëmiljon e gjashtëdhjetë e 

tremijë e treqindë e dyzet e tetë)lekë. 

19.Në këtë analizë, janë marrë në konsideratë: (i) të ardhurat nga pagat e prindërve, sipas 

informacionit nga bankat e nivelit të dytë; (ii) shpenzimet e jetesës për 4 persona. 

Për sa i takon përllogaritjes shpenzimeve të shportës së konsumit,  Komisioni i është referuar faktit 

se familja e subjektit të vlerësimit jeton në fshat dhe ka shfrytëzuar tokën bujqësore. Është provuar 

pagesa e taksës së tokës bujqësore deri në vitin 2020. 

Familja e subjektit të vlerësimit si një familje bujqësore kultivonte kulturat bujqësore misër dhe 

grurë3.  

20.Komisoni nuk mori në konsideratë përfitimin e të ardhurave nga ekonomia bujqësore, pasi 

subjekti i vlerësimit nuk arriti të provonte me dokumentacion transaksionet financiare të cilat mund 

të kenë gjeneruar të ardhura për familjen bujqësore. Referuar shkresës nr.*****, datë 25.10.2021, 

të Bashkisë Fier rezulton se Drejtoria e Administrimit, Mbrojtjes së Tokave Bujqësore dhe 

Drejtoria Veterinarisë Bashkia Fier nuk disponojnë të dhëna (Dokumente) si dhe rregjistrime, që 

Familja Llupi ushtron aktivitet bujqësor dhe blegtoral.  

21.Sa më sipër, komisioni arrin në përfundimin se diferenca negative e krijuar nga metodologjia e 

përllogaritjes është një diferencë brenda përcaktimeve të nenit 34, pika 6, shkronja “b”, të ligjit 

12/2018”, i ndryshuar. 

22.Shpenzimet reduktohen sipas  përdorimit të Standardit  në Shpërndarjen e Strukturës së 

Shpenzimeve të Konsumit të Njësive Ekonomike Familjare, referuar dhe  Indeksit  të Çmimeve të 

Konsumit(IÇK) dhe Indeksit të  Harmonizuar të Çmimeve të Konsumit (IHÇK) për matjen e 

ndryshimit të nivelit mesatar të çmimeve të paguara për konsumin e mallrave dhe shërbimve nga 

të gjithë familjet private, kolektive në Shqipëri, referuar Rregullores së KE Nr 2494/95, Ligjit 

nr.17/2018 për “Statistikat zyrtare 2017-2021 ku shprehimisht thuhet se “….peshat reflektojnë 

                                                           
3 duke u bazuar në përgjigjen e Bashkisë Fier, me shkresën nr.*****, datë 25.10.2021 
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strukturën e Shpenzimeve Monetare të Konsumit Final të familjeve shqiptare dhe jo shqiptare në 

territorin e Shqipërisë” 

 

 

 DEKLARATA E PASURISË E PERSONIT TË LIDHUR 

 Babai:  Sokrat Ndoni Llupi. 

1.Truall 400m2 dhe brenda truallit banes shtëpi private 1 katëshe me sipërfaqe 100m2: 

Rruga “*****”, Lagjia “Sheq i vogël” Fier, dhënë me Vendim Këshilli dhe ndërtuar në 

periudhën 1990-1992. 

Burimi i krijimit:  Kursime të prindërve  

Vlera: 50(pesëdhjetë) milion lekë të vjetra 

Pjesa takuese: 100% 

1.2Lidhur me këtë fakt komisioni administroi: 

 “Vendimi nr *, dt 11.07.1990 i Këshillit Bashkiak Sheq i Vogël, Fier” në të cilën është 

vendosur që ti jepet truall z. S Ll(babai i subjektit të vlerësimit) 

 Leje ndërtimi nr **, datë 11.07.1990 të Këshilllit Popullor të fshatit për të bërë banesë të 

re me forcat e veta në truallin e caktuar nga këshilli popullor i fshatit Sheq i Vogël. 

 

Fakte nga hetimi administrativ 

 Lidhur me këtë fakt, Komisioni i është drejtuar subjektit të vlerësimit me kërkesën për 

vënien në dispozicion të dokumentit ligjor justifikues të pronësisë apo çdo lloj praktike të 

ndjekur nga subjekti i vlerësimit  dhe personat e lidhur me procesin e legalizimit, si dhe 

në email-in  e datës 23.06.2021 subjektit të vlerësimit i është kërkuar plan vendosja dhe 

katër pamje të anës së jashtme të banesës, shtëpi private në adresë; Rruga “Hajredin 

Cakrani”, Fier.  

Komisioni administroi foto të pamjes së jashtme të banesës shtëpi private si dhe plan 

vendosjen. 

 Subjekti i vlerësimit me shkresën nr ****, datë 01.06.2021, si dhe me shkresën ****, datë 

29/06/2021 në zbatim të kërkesës, ka dorëzuar në protokollin e KJV dokumentacionin e 

kërkuar. 

 Komisioni administroi shkresën nr ****, datë 25.05.2021 të ASHK-së Fier, dorëzuar nga 

Subjekti i vlerësimit “Vërtetim mbi statusin e përfshirjes së objektit të ndërtuar pa leje në 

procesin e legalizimit”. Subjekti i vlerësimit ka nënshkruar deklaratë për përfshirjen në 

procedurat e legalizimit për përcaktimin e procedurës së kalimit në pronësi të rregjistrimit 

të pasurive të paluajtshme të ndërtuara deri më 10/08/1991 dhe të truallit funksional të 

tyre. 

Objekti figuron me të dhëna si më poshtë:  
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Objekti : Ndërtesë  

Adresa e truallit të ndërtimit: Lagja “Sheq i vogël”, Bashkia Fier 

Data e nënshkrimit të deklaratës: 02.08.2019 në emër të subjektit të vlerësimit Erisa Sokrat 

Llupi. 

 Komisioni administroi shkresën nr.****, datë 26.03.2021 të Agjensisë Shtetërore e 

Kadastrës, e cila konfirmon se subjekti i vleresimit Erisa Llupi nga verifikimi në bazën 

digital të të dhënave të vetdeklarimeve, rezulton aplikuese për legalizimin e ndërtimeve 

pa leje, në  rregjistrin e objekteve të ndërtuara para vitit 1991, me nr.*** prot, datë 

02.08.2019, Fier.  

 Më shkresën **** datë 09/06/2021,“Kërkim të dhënash për procesin e vlerësimit” 

komisioni i drejtohet Noterit Publik, nëse subjekti i vlerësimit apo personat e lidhur kanë 

kryer veprime apo akte noteriale për periudhën deri në marrjen e kësaj kërkese. 

 Me shkresën nr.*****, datë 16/06/2021, te noterit publik V. D, komisioni administroi 

deklaratë noteriale Nr.****Rep, Nr.****Kol, datë 04.07.2020, ku deklaruesit S Ll (babai 

i subjektit të vlerësimit) si dhe Erisa Llupi nën përgjegjësin e tyre deklarojnë se në bazë 

të nenit 79 të K.C, neneve 62,63 të ligjit nr 110/2018 “Për Noterin” si dhe ligjit nr 

111/2018 “Për kadastrën”,  V.K.M nr.442 “Për përcaktimin e procedurës së kalimit të 

pronësis dhe të rregjistrimit të pasurive të paluajtshem të ndërtuara deri në 10.08.1991 dhe 

të truallit funksional të tyre” të ligjit 20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të 

pronësisë si dhe çdo depozite që rregullon këtë proces, deklaruan para noterit se:   

“Në emër të Erisa Llupit është depozituar pranë organit kompetent, dokumentacioni për 

efekt të rregjistrimit të një ndërtimi para vitit 1991 në lagjen “Sheq  i vogël” Fier me 

nr.*** prot, datë 02.08.2019. 

Leja e ndërtimit dhe dokumentacioni i truallit janë në emër të S.Ll babai i subjektit të 

vlerësimit  

Në përputhje me këtë akt deklarohet si më poshtë; 

“Për ndërtimin në lagjen “Sheq i vogël” Fier për të cilën është bërë kërkesa për regjistrim 

nga Erisa Llupi, procesi i regjistrimit për objektin dhe truallin të vazhdojë në emrin e 

S.LL pa asnjë pretendim prej Erisa Llupi duke hequr dorë nga çdo e drejtë e karakterit 

formal mbi të. Kjo dekalaratë bëhet për të vërtetuar dhe për të paraqitur pranë zyrës 

përkatëse efektet e ndryshimit në dokumentacionin nga emri dhe për të drejtat Erisa Llupi 

në emrin dhe për të drejtat e S. LL. 

E bëjmë këtë deklaratë për ta paraqitur pranë zyrës përkatëse me qellim që vazhdimi i 

procedurave të rregjistrimit të objektit dhe truallit, pagimi i detyrimeve që rrjedhin prej 

këtij procesi dhe rregjistrimi në ASHK Fier të bëhet për llogari dhe në emër të S Ll i cili 

deklarohet dakord me këtë fakt.” 

 

Komisioni konstaton se:  

 Subjekti i vlerësimit është aplikuese për legalizim të ndërtimeve pa leje në datë 02.08.2019 

referuar  shkresës nr.****, datë 26.03.2021 të  Agjensisë Shtetërore e Kadastrës. 
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 Lidhur me vlerën e objektit 50(pesëdhjetë) milion lekë të vjetra, (shtëpi banimi dhe truall) me 

sipërfaqe 400 m2,  të deklaruar nga personi i lidhur (babai i subjektit të vlerësimit)  në deklaratën 

“Vetting 2018”, nuk eshtë paraqitur akt vlerësimi i objektit që të vërtetoj vlerën e cituar.  

 OSHE me email-in e datës 9.09.2021 dhe verifikimit në vend nga anëtari i Sekretariatit Teknik 

në ambjentet e OSHE Fier, konfirmohet se babai i subjektit të vlerësimit është abonent me 

kontratë furnizimi nr.*****, lidhur në kabinën elektrike me adresë: Sheq i vogel 1,  në zonën 

Sheq i Vogel Fier. Janë likujduar të gjitha detyrimet për periudhën. OSHE konfirmon se 

detyrimet e abonentit ndaj OSHE janë zero. 

 UKT me shkresën nr ***, datë 1.04.2021, informon komisionin se: “Për subjektin e vlerësimit 

Erisa Llupi  dhe personat e lidhur nuk figuron asnjë e dhënë për kontrata për shërbime 

Ujësjellës-Kanalizime  në Tirane, sh.a, të rregjistruar në emër të tyre në sistem”. 

 Subjekti në deklaratën “Vetting 2018” bashkalidh librezë pagese uji dhe kanalizime, në zonën 

“Sheq i vogël” Fier,  me nr kontrate *****. 

 

2.Tokë arë  me siperfaqe 4000 m2 me nr ngastre ***** dhe tokë arë 2790 m2 me nr ngastre 

**** me nr regjistrimi **** të aktit të marrjes në pronësi të tokës. 

 Burimi i krijimit: Akti i marrjes në pronësi të tokës.  

Vlera: 14(katërmbëdhjetë) milion lekë të vjetra 

Pjesa takuese: 100% 

FAKTE NGA HETIMI ADMINISTRATIV: 

2.1 Subjekti i vlerësimit bashkëlidhur deklaratës “Vetting 2018”, ka depozituar aktin e marrjes 

së tokës në pronësi me nr.akti të rregjistrimit **** dhe  në mbështetje të Ligjit nr.7501, datë 

19.07.1991 “Për tokën”, familjes së S.Ll (babai i subjektit te vlerësimit) nga fshati “Sheq” Fier,  

i jepet në pronësi tokë me siperfaqe, 6790 m2 (gjithsej)  

2.2 Lidhur me këtë fakt, komisioni me email e datës 21/05/2021 i është drejtuar subjektit të 

vlerësimit me kërkesën “Për kërkim të dhënash për procesin e vlerësimit” mbi vënien në 

dispozicion të Çertifikatës së Pronësisë për tokën arë për sipërfaqet respektive sipas deklarimit 

në formularin “Vetting 2018” të personit të lidhur (babai i subjektit të vlerësimit). 

2.3 Komisioni administroi shkresën nr ****, dt 1.06.2021 të subjektit të vlerësimit, 

“Mbi dërgimin e dokumenteve të kërkuara” 

 Çertifikatë pronësie, datë 28.03.2019, të Z.V.R. P.P Fier, per nr pasurie ****, 

zona kadastrale ****, volumi *, fq ****,  me adresë pasurie:  Sheq i Madh 

Fier, lloji i pasurisë Arë dhe sipërfaqe totale 2790.00 m2 në emër të babait të 

subjektit të vlerësimit S.LL. 

 Çertifikatë pronësie, datë 28.03.2019. të Z.V.R. P.P Fier, për nr pasurie *****, zona 

kadastrale ***, volumi *, fq ****, me adresë pasurie Sheq i Madh Fier, lloji i pasurisë 

Arë dhe sipërfaqe totale 3820.00 m2 në emër të babait të subjektit të vlerësimit S. LL. 

2.4 Komisioni administroi shkresën nr.****, datë15.04.2021 të Agjensisë Shtetërore të 

Kadastrës, Drejtoria Rajonale Fier e cila konfirmon se në emër të Personit të lidhur (babai i 

subjektit të vlërësimit) S.Ll, rezulton të ketë pasuri me:  
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 Nr **** vol *, fq ***, zk *** lloji i pasurisë Arë me sipërfaqe 3820 m2, Sheq i Madh 

Fier  në emër të babait të subjektit të vlerësimit  i pajisur me Çertifikatë pronësie të dt 

28.03.2019 

 Nr .***, vol *, fq ****, zk ***, lloji i pasurisë Arë me sipërfaqe 2790 m2, Sheq i 

Madh Fier, në emër të babait të subjektit të vlerësimit i pajisur me Çertifikatë pronësie 

të dt 28.03.2019 

 Konfirmuar nga ASHK. 

2.5Sipas kërkesës të KJV me nr.****, datë 12.08.2021, ASHK me aktin e  Drejtorit të Përgjithshëm 

“Vërtetim për lëshim negativ/ pozitiv për të gjithë territorin” informon se:  Nga verifikimet e kryera 

në rregjistrin elektronik të pasurive të paluajtshme (ALBSCAD) rezulton se në emër të subjektit të 

vlerësimit Erisa Llupi dhe Personave të lidhur (Burbuqe dhe Kevin Llupi) nuk rezultojne pasuri të 

regjistruara në rregjistrin elektronik të pasurive të paluajtshme. 

2.6Komisioni  administroi të dhënat e kërkuara të Qendrës Kombëtare të Biznesit, dhe pasi u krye 

verifikimi ne sistem, ka rezultuar se nuk konstatohet asnje e dhënë për nga forma juridike 

rregjistruar pranë këtyre dy regjistrave QKB dhe QKL në emër të subjektit të vlerësimit dhe 

perosnave të lidhur.   Subjekti i vlerësimit nuk ka patur në pronësi të tij aktivitet privat, nuk ka patur 

aksione /kuota të kapitalit të rregjistruar në shoqëritë tregtare (shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, 

shoqëri anonime etj), nuk ka qenë i rregjistruar si person fizik për ushtrimin e ndonjë aktiviteti 

privat nuk ka patur licensë për ushtrim aktiviteti privat për periudhën deri  në vitin 2020. 

Konkluzione lidhur me vlerësimin e pasurisë: 

Në përfundim të hetimit administrativ të pasurisë duke verfikuar përputhshmërinë e deklarimeve të 

subjektit të vlerësimit me dokumentacionin e administruar, si dhe duke analizuar ligjshmërinë e 

mjaftueshmerinë nga ana financiare, në përputhje me pikën 6 të nenit 34 të ligjit nr.12/2018, i 

ndryshuar, Komisioni arrin në përfundimin se: 

   a) deklarimi është i saktë në përputhje me ligjin,  

                     b) ka burime financiare të ligjshme për të justifikuar pasuritë;  

                     c) nuk ka kryer fshehje të pasurisë; 

                    d) nuk ka kryer deklarim të rremë; 

                    e) subjekti nuk gjendet në situatën e konfliktit të interesave; 

 

 

 

B - KONTROLLI I FIGURËS 

 

1.Kontrolli i figurës për subjektin e vlerësimit Erisa LLupi, është kryer bazuar në përcaktimet e 

nenit 4, pika 1, gërma “b” dhe neneve 35-42, 48 dhe 51 e 52 të parashikuara në Ligjin nr.12/2018 

(i ndryshuar).  

  

2.Procedura për kontrollin e figurës është kryer sipas përcaktimeve të neneve 36-37 për 

bashkëpunimin me institucionet publike dhe ato ligjzbatuese, informuese dhe verifikuese në vend 
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dhe jashtë tij, verifikimit të informacioneve nga publiku në lidhje me aktivitetin apo veprimtarinë 

e punonjësit apo personave të lidhur, si dhe vlerësimit të provave, informacioneve të klasifikuara 

dhe informacioneve të tjera të disponueshme që lidhen me rrethanat që merren parasysh në 

konstatimet, përfshirë rrethanat rënduese dhe lehtësuese, bazuar në parashikimet e nenit 38-41 të 

Ligjit 12/2018, i ndryshuar.   

 

3.Trupa e vlerësimit për verifikimin e figurës, ka kryer veprime hetimore si më poshtë vijon: 

 

 Fillimisht është administruar dhe verifikuar Formulari i Kontrollit të Figurës i 

plotësuar nga subjekti i vlerësimit si detyrim i Ligjit 12/2018, i ndryshuar. 

 Janë administruar përgjigjet nga institucionet ligjzbatuese, verifikuese dhe 

informuese. 

  

4. Nga Hetimi i kryer nga Trupa e Vlerësimit,  bazuar në përgjigjet e ardhura nga institucionet  dhe 

Agjencitë Ligjzbatuese, rezulton se: 

 

5. Për subjektin e vlerësimit, Komisioni i Jashtëm i Vlerërsimit, nuk ka kryer verfikim pranë 

Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit. Neni 2, i ligjit nr.45/2015, 

“Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore 

Socialiste të Shqipërisë”, përcakton se: “Ky ligj zbatohet për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit 

të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, për 

periudhën 29 nëntor 1944 deri në ditën e krijimit të Shërbimit Informativ Kombëtar, 2 korrik 

1991...”. Bazuar në përgjigjen e Drejtorisë së Përgjithshme të Gjëndjes Civile, shkresën nr 105/88 

prot, datë 24.03.2021, (bashkëlidhur certifikatë personale), rezulton se Erisa Sokrat Llupi , ka 

lindur me datë 24.08.1990, në këto kushte subjekti i vlerësimit, nuk është subjekt verfikimi i ligjit 

nr.45/2015, i ndryshuar, për shkak të moshës. 

  

6. Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve me shkresën nr ***, datë 11.03.2021, informon komisionin 

se subjekti i vlerësimit rezulton i padënuar nga gjykata penale shqiptare. 

7. Për të vijuar me kontrollin tërësor të figurës dhe saktësinë e deklarimit për subjektin e vlerësimit, 

janë kryer edhe veprimet e tjera përkatëse duke kërkuar të dhëna me anë të korrespondencave 

pranë institucioneve ligjzbatuese. 

8. Nga Prokuroria e Përgjithshme janë administruar dokumentet përkatëse  pasi komisioni  ka kryer 

një hetim të thelluar  për subjektin e vlerësimit  Erisa Llupi si më poshtë: 

8.1 Në përgjigje të shkresës **** të KJV, datë 29/01/2021 me anë të të cilës është kërkuar 

informacioni për znj. Erisa Sokrat Llupi, u adminstruan të gjitha shkresat nga Prokuroritë pranë 

Gjykatave të Rretheve Gjyqësore me juridiksion të përgjithshëm ku  bazuar në kërkesat e KJV, 

rezultuan negative për subjektin e vlerësimit. 

9. Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar me shkresën nr ****, datë 

07.07.2021,  informon se  për subjektin e vlerësimit dhe personat e lidhur nuk rezultojnë: 
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 Procedime  penale të  rregjistruar nga ish-Prokuroria për Krime të Rënda dhe 

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimi të Organizuar, 

 Vendime penale të ekzekutuara, masa sigurimi pasuror në fuqi sipas përcaktimeve 

të nenit 274 te K.Pr.P(sekuestro preventive) të ligjit nr.10192, datë 3.12.2009 “Për 

parandalimin dhe goditjen e krimit të organizaur, trafikimit dhe korrrupsionit 

nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”. 

 

10. Subjekti i vlerësimit ka deklaruar mbi të dhënat për vendbanimin aktual, njësia    administrative 

nr.1, Bashkia Fier. Adresa e vendbanimit aktual është konfirmuar nga dokumentacioni i dërguar 

nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile4. 

 

Në  bazë të informacionit të dërguar nga institucionet përgjegjëse, trupa e vlerësimit 

konstatoi se: 

 

11. Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar, me shkresë nr.*** prot. dt. ***, 

protokolluar pranë KJV në dt. ***, konfirmon se shtetasja Erisa Llupi është e pajisur me certifikatë 

sigurie CSP, niveli C “Tepër Sekret”, me datë lëshimi  07.10.2016 dhe me afat vlefshmërie  

06.10.2021. Me shkresë *** datë *** DSIK konfirmon vazhdimësinë e CSP deri në 6.10.2026. 

 

12. Subjekti i vlerësimit ka pasur dhe ka të njëjtat gjeneralitete si ato të deklaruara nga vetë ai në 

deklaratën për kontrollin e figurës. 

 

13. Nuk ka patur ankesa të trajtuara apo hetime administrative të nisura kryesisht nga Avokati i 

Popullit. 

 

14. Në faqen zyrtare të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, www.kjv.al nuk është bërë denoncim 

nga publiku. 

 

15. Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit sipas shkresës me nr ****, datë 29.03.2021 

konfirmon se subjekti i vlerësimit  dhe personat e lidhur nuk figurojnë të rregjistruar për veprimtari 

kriminale. 

16. Për subjektin e vlerësimit nuk administrohen prova, informacione konfidenciale, apo 

informacione të tjera, nga të cilat mund të ngrihen dyshime të arsyeshme për kontakte të 

papërshtatshme me persona të përfshirë në krimin e organizuar, ose me persona të dyshuar të krimit 

të organizuar. Institucionet ligjzbatuese informojnë se subjekti i vlerësimit, nuk figuron i 

evidentuar për veprimtari kriminale, nuk disponojnë të dhëna për përfshirjen në veprimtari që 

cënojnë sigurinë kombëtare, apo aktivitete të kundraligjshme. 

 

                                                           
4 Me shkresën nr. *** Prot., datë 11.03.2021 

http://www.kjv.al/
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RIÇELJA E HETIMIT E KRYER NGA KOMISIONI 

 

17. Subjekti i vlerësimit, në formularin “Vetting” të dorëzuar në datë 04.05.2018 si dhe gjatë 

hetimit kryesisht të kryer nga komisioni, nuk ka deklaruar ndryshim të statusit të gjëndjes civile 

apo një bashkëjetues. 

18. Nga konstatimi i gjëndjes fizike të subjektit të vlerësimit si dhe gjatë pyetjeve në seancë 

dëgjimore të datës 05.10.2021, subjekti i vleresimit deklaroi se ishte shtatëzënë. Në këto kushte në 

kuadër të verifikimit të mëtejshëm të personit  tjetër të lidhur me subjektin e vleresimit, trupa e 

vlerësimit pasi u njoh me parashtrimet e subjektit të vlerësimit, në seancën dëgjimore datë 

05.10.2021, u tërhoq në Dhomë Këshillimi dhe vendosi riçelje të hetimit administrativ, duke 

argumentuar vendimmarrjen me nevojën e kryerjes së hetimeve të mëtejshme për shkak të 

rrethanave dhe fakteve të reja të dala nga zhvillimi i seancës dëgjimore. 

19. Në seancën dëgjimore të datës 05.10.2021 u deklarua se subjekti i vlerësimt  ka lidhje me një 

person dhe që ka një shtatëzani me të. Ndër të tjera,  znj. Erisa Llupi pohoi se së shpejti do të 

formalizoj lidhjen sipas  legjislacionit në fuqi.:    

20. Nisur nga ky fakt, për nevoja të hetimit, Komisioni i është drejtuar subjektit të vlerësimit me 

email-in zyrtar  më datë 7.10.2021,  ku i janë kërkuar të dhënat  e personit të deklaruar si partnerë 

në seancën dëgjimore, duke kërkuar të dhëna si më poshtë:  

 Emrin, Atësia, Mbiemri, Vendlindja, Datëlindja, Vendi i punës nëse është i punësuar, të 

dhëna për  vendbanimin  e personit sipas rregjistrit të gjëndjes civile, adresën e plotë të 

vendbanimit aktual  dhe nëse ka adresë të dytë. 

 Ndërkohë, subjektit të vlerësimit ju kërkua që nëse ka dokumente të tjera për të depozituar 

dhe i shërbejnë procesit hetimor në tërësi, mund t'i dorëzonte sëbashku me të dhënat e 

kërkuara. 

 Informacionet e kërkuara  i nënshtrohen të gjitha parashikimeve mbi privatësinë, të 

parashikuara me ligj.  

 

21. Në vijim te komunikimit, subjekti i vlerësimit me email-in e datës 8.10.2021 shpjegon se:  

“Më datë 05.10.2021, gjatë zhvillimit të seancës dëgjimore jam pyetur nga ana juaj lidhur me 

gjendjen e shtatëzanisë të cilën e konfirmoj. Gjithashtu jam pyetur në qoftë se bashkëjetoj pasi në 

deklaratat e vettingut nuk kam deklaruar një bashkëjetues. Në përgjigje të kësaj pyetje siç edhe 

kam deklaruar në seancë,  sqaroj  se kam një partner i cili është babai i fëmijës tim, por nuk kam 

qënë dhe nuk jam në kushtet e bashkëjetesës për shkak të disa problematikave familjare dhe 

kushteve ekonomike. Aktualisht, siç është konstatuar edhe nga ana juaj në pikën II.9 të Relacionin 
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Paraprak, unë jetoj me famijen time në banesën private në Rrugën “Hajredin Cakrani”, Njësia 

Administrative nr.1, Bashkia Fier”.Megjithate, me lejoni t'ju bej me dije që pavarësisht se partneri 

im nuk është në cilësinë e personit të lidhur, në kuptim të ligjit, pasi nuk përmbush asnjë nga 

kushtet e parashikuara në ligj për personat e lidhur, për efekt transparence dhe në respekt të 

kërkesës  tuaj deklaroj të dhënat e partnerit, shetetasi R.J,  

 

Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit 

 

22. Në kuadër të verifikimit të figurës për shtetasin R J, janë kryer edhe veprimet përkatëse duke 

kërkuar të dhëna me anë të korrespondencave pranë institucioneve ligjzbatuese. 

23. Në  bazë të informacionit të dërguar nga institucionet përgjegjëse, trupa e vlerësimit konstatoi 

se pas verifikimeve të kryera, ky shtetas nuk rezulton i evidencuar për veprimtari kriminale.  

24. U adminstruan të gjitha shkresat nga Prokuroritë pranë Gjykatave të Rretheve Gjyqësore me 

juridiksion të përgjithshëm. 

 Me shkresën nr ****, datë 26.10.2021 Prokuroria e Gjykatës së Shkallës së Parë Fier, 

informon se nuk ka procedim penal, vendim penal si dhe masë sigurimi pasuror në ngarkim 

të shtetasit R J, por në datë 3.07.2014 është rregjistruar kallëzim penal nr.****, ku 

përmëndet emri i shtetasit R. J. Me vendimin nr.****, datë 24.09.2014 është vendosur 

mosfillimi i procedimit penal në lidhje me kallëzimin penal nr ****, i vitit 2014 pasi 

ndodhet para rastit kur fakti nuk parashikohet nga ligji si vepër penale.   

 Bazuar në kërkesat e KJV u administruan shkresat e Prokurorive të Gjykatave të Rretheve 

Gjyqësore për shtetasin R.J nga ku me shkresat5 rezultuan negative për këtë shtetas. 

 Komisioni  ka kryer një hetim të thelluar  për shtetasin R.J. Prokuroria e Përgjithshme me 

shkresë nr ******, datë 15.12.2021, informon nga Prokuroritë pranë Gjykatave të Rretheve 

Gjyqësore me juridiksion të përgjithshëm  se për këtë shtetas nuk rezultojnë të dhëna apo 

material  për përfshirjen e tij në veprimtari të kundraligjshme në krimin e organizuar. 

Prokuroria e Përgjithshme informon se Gjykata pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor ka të 

dhënë të datës 03.07.2014. Është rregjistruar kallëzim penal ku përmendet emri i shtetasit 

R.J. Kallëzimi penal nr.*****, datë 03.07.2014 është mosfilluar në datë 24.09.2014.   

 Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar me shkresën nr 

*****, datë 09.11.2021,  informon se  për  shtetasin R.J nuk rezulton: 

                                                           
5 Shkresa nr.*****, dt 27.10.2021 Prokuroria Korçë 

    Shkresa nr.******, dt 29.10.2021 Prokuroria Tiranë 

    Shkresa nr.*****, dt 25.10.2021 Prokuroria Durrës 

    Shkresa nr.*****, dt 25.10.2021 Prokuroria Vlorë 
    Shkresa nr.******, dt 25.20.2021 Prokuroria Berat  

    Shkresa nr.***** dt 2.11.2021 Prokuroria Gjirokastër  

    Shkresa nr.******, dt 1.11.2021 Prokuroria Shkodër 
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 Të jetë rregjistruar ndonjë procedim   penale të  rregjistruar nga ish-Prokuroria 

për Krime të Rënda dhe Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimi 

të Organizuar. 

 Të ketë vendime penale të ekzekutuara, masa sigurimi pasuror në fuqi sipas 

përcaktimeve të nenit 274 te K.Pr.P(sekuestro preventive) të ligjit nr.10192, 

datë 3.12.2009 “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit 

dhe korrupsionit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”. 

 

25. Nga Institucioni Ligjzbatues, në përgjigje të shkresës ***** të KJV, datë 14/10/2021 me anë 

të të cilës është kërkuar informacion, rezulton se shtetasi R J nuk figuron i evidencuar per 

veprimtari kriminale. 

 

Në përputhje me pikën 2, neni 38 të ligjit 12/2018, të ndryshuar, me qëllim vlerësimin e 

besueshmërisë së punonjësit dhe deklarimeve personale, subjekti i vlerësimit ka kryer testin 

psikologjik të personalitetit. 

26. Raporti i Vlerësimit Psikologjik nr 52, datë 22.07.2021 në bazë të rezultateve të përfituara gjatë 

realizimit të vlerësimit psikologjik, ka konkluduar se subjekti i vlerësimit znj. Erisa LLupi: 

- Aktualisht, nuk shfaq probleme të shëndetit mendor apo probleme më të lehta emocionale, të 

cilat mund te ndikojnë dhe  dëmtojnë funksionin e përditshëm të tij. 

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

aftësi të mira për të menaxhuar emocionet duke ruajtur vetëkontrollin. 

-  Subjekti  paraqet funksionim të mirë ditor dhe tipare të një personaliteti të qëndrueshëm të 

cilat bëjnë të mundur aktualisht arritje të kënaqshme në të gjitha fushat e jetës. 

- Nuk konstatohet problematika të ndonjë çregullimi të mundshëm personaliteti.  

 

Në përfundim të hetimit të kryer për kontrollin e figures: 

Komisioni pasi kreu një hetim të thelluar të kontrollit të figurës, arrin në konkuzionin se subjekti 

i vlerësimit Erisa Sokrat Llupi: 

 

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

vertetësi; 

b) Nuk ka informacione në deklarimin e saj ose nga institucionet përgjegjëse të përcaktuara në 

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

veprimtari kriminale; 

c)Punonjësi është i përshtatëshëm për vazhdimin e detyrës; 
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C -VLERËSIMI I AFTËSIVE PROFESIONALE 

Objekt i vlerësimit të aftësive profesionale është vlerësimi i nivelit të arsimimit dhe trajnimit në 

përputhje me gradën dhe/ose pozicionin e subjektit të vlerësimit, respektimi i rregullave të etikës 

dhe i përmbushjes së detyrave nga subjekti, në përputhje me nenet 43, 44, 45, 47, të Ligjit 12/2018, 

i ndryshuar dhe me legjislacionin që rregullon veprimtarinë e punonjësit të “Shërbimit për Çështjet 

e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme”. 

 

Analiza ligjore e raportit të vlerësimit të aftësive profesionale mbështetet në tre elemente:  

a) të dhënat e deklaruara nga subjekti i vlerësimit në formularin e aftësive profesionale, sipas 

përcaktimeve të nenit 44, pika 1, ligjit 12/2018, i ndryshuar;   

b) të dhënat e mbledhura nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit, në institucionet dhe agjencitë 

ligjzbatuese në Republikën së Shqipërisë, sipas përcaktimeve të nenit 46, pika 3, e ligjit 12/2018, 

i ndryshuar;   

c) tre dokumente të depozituara nga subjekti i vlerësimit, në zbatim të nenit 46, pika 3, dhe nenit 

44, pika 2, të ligjit 12/2018, i ndryshuar, të cilët janë përgatitur në ushtrim të detyrave funksionale 

të subjektit të vlerësimit si punonjës në Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në 

Ministrinë e Brendshme”. 

 

1. Të dhëna lidhur me arsimimin e subjektit të vlerësimit dhe trajnimet6 e subjektit të vlerësimit: 

 

Nga hetimi ka rezultuar se znj.Erisa Llupi: 

 

 Ka mbaruar shkollën e mesme “Petro Sota” Fier, dega pedagogji në periudhën Shtator 2004 –

Qershor 2008, 

 Diplomë Bachelor nr.****, Numri matrikullimit ****, datë të lëshimit 29.07.2011, diplomohet  

në Drejtësi, në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë, (me kohë të plotë).  

                                                           

- 6 Trajnuar nga Akademia e Sigurisë, për “Hetimin e Krimeve nga Punonjesi i SHÇBA”,  

“Për specialist të hetimit të krimit”,  

- Trajnuar nga “Marston Polygraph Academy” pranë Akademisë së Sigurisë në përfundim 

të të cilit subjekti është diplomuar me diplomë profesionale për ushtrimin e detyrës së 

ekspertes së poligrafit. Trajnim i financuar nga Ambasada Amerikane në Shqipëri Seminar 

në Universitetin e Shefield “Health Information”. 

- Trajnuar nga “Organization for Security and Co-operation in Europe” (OSCE) në 

bashkëpunim me “Carabinieri Advances Institute of Investigative Techniques” Romë Itali, 

“Forcimi i kapaciteteteve të zbatimit të ligjit në Evropën Juglindore për të luftuar krimin 

e organizuar”. 

- Çertifikatë për përdorimin e poligrafit  

- Çertifikatë për prezencë në Akademinë e Përdorimit Poligrafit. 
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 Diplomë Master i Shkencave nr. 81, Numri matrikullimit UT*****,  dt të lëshimit 03.04.2014 

me profilin e Drejtë Civile, në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë, (me kohë të plotë). 

 Gjuhë të huaja Anglisht Shumë mirë , Italisht Mirë   

      Aftësi të mira kompjuterike në, microsoft , exel , Ëord etj, me Certifikatë. 

   Fituar titullin “AVOKAT” me nr.lincense 9891, datë 13.10.2017.  

 

I. ECURIA DISIPLINORE 

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

disiplinor për shkelje në detyrë. 

 

II. PËRVOJA NË PUNË 

3. Subjekti i vlerësimit është emëruar më datë 08.03.2016, në detyrën  Specialist, “Sektori” në 

Drejtorinë Rajonale Fier,  në Shërbimin e Çështjeve të Brendshme dhe Ankesave”,   

 Nga data 2.12.2019 e vazhdim,  ushtron detyrën “Specialist në sektorin e Poligrafit, në 

Shërbimin e Çështjeve të Brendshme dhe Ankesave”  

 Gjithashtu me kontratën individuale të punës me kohë të pjesshme, nr 104 prot, datë 

29.03.2021, subjekti i vlerësimit është personel akademik i jashtëm në Akademinë e 

Sigurisë.  

 Komisioni me shkresën nr *****, datë 27.08.2021, ka kërkuar nga  SH.Ç.B.A-së “Të dhëna 

për subjektin e vlerësimit”  vënien në dispozicion të Urdhërit të Caktimit në detyrë të 

subjektit të vlerësimit, si Specialist “Sektori” në Drejtorinë Rajonale Fier,  në Shërbimin 

e Çështjeve të Brendshme dhe Ankesave si dhe kopje të kontratës individuale të punës. 

 SHÇBA me shkresën nr ****, datë 02/09/2021 informon komisionin duke bashkëlidhur 

dokumentacionin e kërkuar:  

 Urdhëri nr.****, datë 08.03.2016 “Për emërimin dhe caktimin në detyrë të 

punonjësit të SHCBA-së”. Subjekti i vlerësimit pasi është shpallur fitues nga 

konkurimi i zhvilluar për funksionet e lira në shërbim, është pranuar në strukturat 

e SH.Ç.B.A-së dhe emëruar si specialiste në Sektorin në Drejtorinë Rajonale Fier,  

në Shërbimin e Çështjeve të Brendshme dhe Ankesave. 

 

 Kopje të kontratës individuale të punës nr.*****, datë 08.03.2016 ndërmjet 

punëdhënësit, Drejtorit të Përgjithshëm të SHÇBA-së dhe Subjektit të Vlerësimit 

Erisa Llupi.  

 

4. SHÇBA me shkresën nr. ****, datë 11.03.2021 informon komisionin me të dhënat 

personale të subjektit të vlerësimit duke bashkëlidhur edhe dokumentacionin mbi 

procedurat e ndjekura për konkurim dhe rekrutimin e personelit dhe konkretisht të 

subjektit të vlerësimit Erisa Llupi, në Shërbim, si më poshtë: 
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 Me urdhërin nr.****, datë 08.03.2016, “Për punonjësin në periudhë prove” bazuar në 

nenin 3 gërma a, neni 84 të ligjit nr.70/2014 “Për shërbimin për Çështjet e Brendshme 

dhe Ankesat në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Ankesat, VKM  nr 829, datë 

03.12.2014”, subjekti i vlerësimit znj.Erisa Llupi ka kryer kohën e provës duke 

ndjekur dhe zbatuar detyrat e ngarkuara nga kujdestari/mbikqyrësi i caktuar. 

 Një nga kriteret ligjore  të pranimit  të subjektit të vlerësimit znj. Erisa Llupi në 

detyrën e specialistit në sektorin e SH.Ç.B.A-së, Fier më datë 08.03.2016, është dhe 

verifikimi i figurës nga komisioni i vlerësimit për procedurat e përzgjedhjes së 

kanditatëve nëpërmjet vërtetimit të personalitetit.  

 Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit, në zbatim të ligjit nr. 12/2018 “Për Vlerësimin 

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

Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme” i 

ndryshuar, për vlerësimin e aftësive profesionale të subjektit të vlerësimit, bazuar në 

nenin 46, pika 1, të ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar, në përputhje me nenin 81, pika 1 

gërma “a” të ligjit nr.70/2014, i është drejtuar Shërbimit të Çështjeve të Brendshme 

dhe Ankesave me shkresë për  vënien në dispozicion të dokumentit “Vërtetim 

Personaliteti”.  

 Komisioni administroi shkresën “Kthim përgjigje” të Institucionit Ligjzbatues të 

datës 9/08/2021. ku bashkëlidhur është dhe vërtetimi i besueshmërisë  lëshuar nga 

Dejtoria Vendore e Policisë, Fier në Tetor 2020.  

 Komisioni konstaton se me urdhërin nr ****, datë 13/03/2017 “Për konfirmimin e 

punonjësit” subjekti i vlerësimit Erisa Llupi, sipas propozimit të eprorit të 

drejtpërdrejtë dhe vlerësimit individual të punës, konfirmohet si punonjës i 

Sh.Ç.B.A-së.  

 

5. Komisioni referuar dokumentacionit mbi procedurat e ndjekura për procedurën e konkurimit 

dhe rekrutimit të personelit konkurrim dhe rekrutimin e personelit dhe konkretisht të znj Erisa 

Llupi, konstaton se subjekti  i vlerësimit është punësuar në shërbim si personel pa gradë, sipas 

procedurës si më poshtë: 

 

 Me shkresën nr.**** prot, datë 25.01.2016 për “Shpalljen e funksioneve të lira për 

konkurim” Drejtori i Përgjithshëm i SH.Ç.B.A-së i është drejtuar dy  gazetave 

“Shqiptarja.com” dhe Gazeta “Shqip”, në të cilat jepen në nivel të përgjithshëm 

përcaktimet e kritereve sipas nenit 76 dhe 77 të ligjit 70/2014.  

 Me urdhërin nr *****, dt.25.01.2016 të SHÇBA, është bërë shpallja e funksioneve 

të  lira për konkurim, në strukturat e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit për 

Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Punëve të Brendshme si dhe 

procedurat për t’u pranuar në strukturat e SH.Ç.B.A.  
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 Në këtë urdhër, në pikën 1,  përcaktohen kriteret për një funksion organik, 

specialist (pa gradë në nivelin ekzekutiv): 

- Arsim i lartë, Master Shkencor në Drejtësi 

- Të ketë njohuri të gjuhës angleze 

- Të përdorë programet bazë të punës në kompjuter 

- Të ketë aftësi të mira komunikuese 

- Të jetë  i gatshëm të punojë në cdo qark të vendit sipas nevojave të 

Shërbimit. 

 Sa më sipër, referuar nenit 78 të ligjit 70/2014, kriteri i eksperiencës në punë për punonjësit 

që duhet të pranohen respektivisht në strukturat operacionale të inspektimit dhe të 

shërbimeve mbështetëse, bazuar në aktet e depozituara në komision nga SHÇBA, nuk 

rezulton të jetë cituar në këtë njoftim. 

  Shprehimisht në pikën 2, të nenit 78 të ligjit 70/2014 thuhet se “……..  Punonjësit, para 

se të pranohen në Shërbim në strukturat e inspektimit dhe shërbimeve mbështetëse, duhet 

të kenë përvojë pune jo më pak se 2 vjet në shërbime të specifikuara si më poshtë:  

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

pune, sipas vendit të punës.  

b) punonjësit e shërbimeve mbështetëse: në administratën shtetërore;  

c) punonjësit e financës: në administratën shtetërore, në fushën e menaxhimit 

financiar ose të financave publike. 

 Nga shqyrtimi i dokumentacionit konstatohet se janë zbatuar korrektësisht procedurat për 

konkurim dhe rekrutim të personelit konform ligjit nr 70/2014 me përjashtim të kriterit të 

përvojës së punës sipas nenit nr.78 të ligjit 70/2014. 

 Komisioni administroi, Kontratën Individuale të Punës, datë 16.01.2019, midis 

punëdhënësit, Drejtorit të Përgjithshëm të SH.Ç.B.A-së dhe punëmarrësit, subjekti i 

vlerësimit në detyrën e Specialistit të Ankesave pranë Drejtorisë Rajonale Fier(Berat) të 

SH.Ç.B.A-së. 

 Subjekti i vlerësimit me Urdhërin nr.****, datë 02.12.2019 “Për transferimin dhe caktimin 

në detyrë të një punonjësi të SHÇBA-së, subjekti i vlerësimit znj Erisa Llupi, është 

transferuar nga detyra që mbante si specialiste në sektorin për ankesat, në Drejtorinë 

Rajonale, Fier të SH.Ç.B.A –së është caktuar me detyrë, specialiste  në sektorin e poligrafit, 

në Drejtorinë e Verifikimit të Pastërtisë së Figurës dhe Monitorimit të Brendshëm të 

Sh.Ç.B.A-së. 

 Lidhur me funksionin aktual të subjektit të vlerësimit znj. Erisa Llupi, komisioni ka kryer 

hetimin administrativ të plotë. Me shkresën nr.*****, datë 23.07.2021, ka kërkuar nga  

SH.Ç.B.A,  praktikën e plotë për rekrutimin e subjektit të vlerësimit në këtë pozicion, aktin 

e miratimit të strukturës organike të SH.Ç.B.A-së,  në të cilën përfshihet sektori i poligrafit;  

aktin për ngritjen e komisioneve të vlerësimit si dhe procedurën e konkurrimit të ndjekur 

deri në emërim.  

 Komisioni administroi shkresën “Kthim përgjigje” të SH.Ç.B.A me nr.prot ***, datë 

09/08/2021(bashkëlidhur dokumentacioni). 
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6.Komisioni Jashtëm i Vlerësimit, arrin në konkluzionin se bazuar në ligjin Nr. 70/2014 “Për 

Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Punëve të Brendshme”, konkretisht 

nenet 76, 77 dhe 78 të tij, subjekti i vlerësimit: 

 

 Përmbush kriterin e nivelit arsimor për funksionin që ushtron në Shërbimin për Çështjet e 

Brendshme dhe Ankesat.   

 Konstatohen parregullsi në procedurat e rekrutimit.  

 

7. Komisionit duke arsyetuar mbi bazën e parimit të proporcionalitetit, në raport me provat e tjera të 

administruara nga Komisioni, rezultatit të hetimit për tre komponentët, pasurinë, figurën dhe aftësitë 

profesionale, çmon se subjekti nuk gjendet në kushtet për marrjen e masave të mëtejshme në kuptim 

të nenit 62, shkronja “dh”, të ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar.  

8. Në përputhje me nenin 46, pika 3 e ligjit nr 12/2018 i ndryshuar, për vlerësimin e aftësive 

profesionale komisioni administroi tre dokumente zyrtare të përgatitura nga subjekti i vlerësimit  

 Relacion shpjegues mbi faktet e provat e procedimit penal nr.**** të vitit 2017. 

 Informacion për referimin e veprës penale “Trafikim të mjeteve motorrike” & Falsifikimi 

i vulave, i stampave ose i formularëve. 

 Hetim administrativ i ankesës së shtetasit F.F  

9. Nga analiza e tre dokumenteve të përgatitura sa më sipër nga subjekti i vlerësimit Komisioni 

Jashtëm i Vlerësimit arrin në konkluzionin se: 

 

 Dokumentat e paraqitura nga znj. Llupi janë në përputhje me aktivitetin që ajo ushtron pranë 

SHÇBA 

 Subjekti i vlerësimit ka njohuri të thelluara mbi legjislacionin që normon kuadrin ligjor të 

Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Minsitrinë e Punëve të Brendshme, si 

dhe akteve nënligjore në fuqi, që kanë të bëjnë me organizimin dhe funksionimin e  saj; 

 Dokumentet e përgatitura nga subjekti i vlerësimit janë në përputhje me dispozitat ligjore 

dhe nënligjore që normojnë kuadrin ligjor për Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe 

Ankesat në Minsitrinë e Punëve të Brendshme;  

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

strukturuara logjikisht; 

 

10. Bazuar në informacionin e marrë nga Sh.Ç.B.A, “Vlerësimi i rezultateve individuale të punës”, 

sipas viteve ka rezultuar si më poshtë si dhe sipas vlerësimit të aftësive individuale të punës, të bërë 

nga eprori direk për periudhën mars 2017 – dhjetor 2020, konstatojmë. 

 Vlerësimi i përgjithshëm i rezultateve të punës për periudhën  2017 deri në 22.02.2018, 

është shumë mirë.  

 Vlerësim i përgjithshëm i rezultateve individuale të punës për periudhën 1.07.2019-

30.09.2019, është shumë mirë. 
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 Vlerësim i përgjithshëm i rezultateve individuale të punës për periudhën 02/12/2019-

2/12/20 është shumë mirë. 

 

11. Subjekti i vlerësimit ka treguar integritet të lartë në trajtimin e detyrave të lëna, aftësi shumë të 

mira të punës në grup, marrëdhënie shumë të mira me eprorët, kolegët dhe të gjithë punonjësit e 

shërbimit. Ka aftësi të gjykojë dhe ti japë drejtim problematikave të ndryshme që dalin gjatë punës 

së përditshme. Eshtë korrekte në realizimin e detyrave të ngarkuara gjatë proceseve hetimore dhe 

brenda afateve të përcaktuara në ligj, i referon prokurorisë duke dhënë sugjerime konkrete për ecurinë 

dhe ndjekjen e mëtejshme të personave në hetim. 

 

 

III. Në përfundim të hetimit të kryer për vlerësimin e aftësive profesionale: 

 

12. Komisioni pasi kreu një hetim të thelluar për vlerësim e aftësive profesionale, nëpërmjet 

verifikimit të dosjes personale të subjektit të vlerësimit, verifikimit të nivelit arsimor të subjektit të 

vlerësimit, analizimin e tre dokumenteve të paraqitura nga vetë subjekti, ecurinë në karrierë, 

vlerësimin e përmbushjes së detyrave funksionale dhe respektimin e rregullave të etikës në ushtrimin 

e detyrës arrin në konkluzionin se, 

 

Subjekti i vlerësimit: 

 

a) është i aftë, duke treguar cilësi të larta në punë; 

b) aftësi në zbatim të përshkrimeve të punës, të përcaktuara për atë funksion; 

c) ka respektuar liritë dhe të drejtat e njeriut; 

d) është i frytshëm dhe efektiv në masë të pranueshme; 

 

D- KONKLUZIONE PËRFUNDIMTARE 

 

13. 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, dëgjoi subjektin e 

vlerësimit në seancë dëgjimore publike, si dhe mori në shqyrtim të gjitha shpjegimet nga subjekti i 

vlerësimit, arrin në përfundimin se subjekti i vlerësimit, znj.Erisa Llupi, në përputhje me nenin 60 të 

ligjit 12/2018, ka plotësuar së bashku kushtet e mëposhtëme: 

 

- Konstatohet nivel i besueshëm në vlerësimin e pasurisë, 

- Konstatohet nivel i besueshëm në vlerësimin e kontrollin e figurës, 

- Konstatohet nivel i mjaftueshëm në vlerësimin e aftësive profesionale. 
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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”, të nenit 59, 

si dhe pikës 1 dhe 2 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", i ndryshuar, 

 

 

V E N D O S I: 

 

1. Konfirmimin në detyrë të subjektit të vlerësimit, znj.Erisa Llupi, me funksion Specialiste në  

Sektorin e Poligrafit, në Shërbimin e Çështjeve të Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e 

Brendshme.  

2. Vendimi i arsyetuar me shkrim u njoftohet Subjektit të Vlerësimit dhe Shërbimit të Çështjeve 

të Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme, brenda 15 ditëve nga dita e nesërme e 

shpalljes së vendimit. 

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

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

4. Kundër këtij vendimi lejohet ankim brenda 45 ditëve nga data njoftimit, në Gjykatën 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. 

 

Ky vendim u shpall në Tiranë, më datë 11.01.2022.  

 

TRUPA  E VLERËSIMIT 

 

Kryesues 

 

Ledian RUSTA 

 

 

Relator              Anëtar 

 

   Nertila SADEDINI                    Artur BAKU 

                    

                                 

 


