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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

KOMISIONI I JASHTËM I VLERËSIMIT 

 

 

Nr. 22/176 Prot                        NR. 17 VENDIMI  

                      Tiranë, më 05.06.2020 

 

 

V E N D I M 

 

 

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

 

Ela Kerka    Kryesues 

Marjeta Gjelaj   Relator 

Ana Kapaj              Anëtar 

 

asistuar nga anëtarët e Sekretariatit Teknik, Alida Goxharaj dhe Gent Pejo, më datë 21 Maj 2020, 

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. Sokol Bizhga, Drejtor i Drejtorisë së Forcave Lëvizëse  

           Operacionale, Departamenti për Sigurinë Publike, në DPPSH 

 

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

  

2. Z. Sokol Bizhga, në momentin e hyrjes në fuqi të ligjit nr.12/2018, të ndryshuar, ka ushtruar 

detyrën e Drejtorit të Drejtorisë së Forcave Lëvizëse Operacionale, Departamenti për Sigurinë 

Publike në DPPSH. Për këtë shkak, bazuar në nenin 6 të ligjit nr.12/2018, të ndryshuar, i është 

nënshtruar procesit të vlerësimit, duke u shortuar me datë 03.06.2019, në përputhje me 

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

 

3. Në hedhjen e shortit të datës 03.06.2019, u përzgjodh trupi vlerësues, dhe anëtari zëvendësues 

i trupës znj. Ana Kapaj, e cila në këtë çështje është në cilësinë e anëtarit. 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. Procesi i vlerësimit të pasurisë për subjektin e vlerësimit, në përputhje me kreun III, 

“Vlerësimi i pasurisë”, të ligjit nr.12/2018, të ndryshuar, dhe veçanërisht me nenin 31 të këtij 

ligji, ka për objekt të vlerësimit deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të ligjshmërisë së burimit të 

krijimit të tyre, të përmbushjes së detyrimeve financiare, përfshirë interesat privatë për subjektin 

e vlerësimit dhe për personat e lidhur të tij. 
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5. Procesi i vlerësimit të kontrollit të figurës, në përputhje me kreun IV, “Kontrolli i figurës”, të 

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

verifikimin e deklarimeve të subjektit të vlerësimit dhe të dhënave të tjera, me qëllim verifikimin 

e vërtetësisë dhe besueshmërisë së deklarimeve, si dhe identifikimin e atyre që janë përfshirë apo 

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

 

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

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

nenin 43 të këtij ligji, ka për objekt vlerësimin e nivelit të arsimimit dhe trajnimit në përputhje 

me pozicionin, respektimin e rregullave të etikës, si dhe të përmbushjes së detyrave nga 

punonjësi në përputhje me ligjin që rregullon veprimtarinë e Shërbimit për Çështjet e Brendshme 

dhe Ankesat. 

 

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

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

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

administruar dokumentet shkresorë të hartuar nga institucionet apo personat juridikë, publikë apo 

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

 

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

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

të tria kriteret, atë të vlerësimit të pasurisë, të kontrollit të figurës dhe të vlerësimit të aftësive 

profesionale. 

 

9. 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 

05.03.2020 vendosi: (i) përfundimin e hetimit kryesisht për këto tri kritere për subjektin e 

vlerësimit, z. Sokol Bizhga; (ii) njoftimin e subjektit të vlerësimit për t`u njohur me materialet e 

dosjes; (iii) kalimin e barrës së provës subjektit për të paraqitur shpjegime të tjera për të provuar 

të kundërtën e rezultateve të hetimit. 

 

10. Gjithashtu, subjekti i vlerësimit, në datën 05.03.2020, 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 nuk e ushtroi të 

drejtën për tu njohur me aktet e dosjes, por ushtroi të drejtën e paraqitjes së parashtrimeve dhe 

provave të reja në datën 7.03.2020. 

 

11. Pas shqyrtimit të këtyre shpjegimeve dhe provave të vëna në dispozicion nga subjekti i 

vlerësimit dhe pas krijimit të bindjes se subjektit të vlerësimit i janë garantuar të drejtat për një 

proces të rregullt ligjor si: njoftimi për fillimin e procedurës së vlerësimit; përbërja e trupit 
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vlerësues; si dhe përfundimi kryesisht i hetimit administrativ, trupi vlerësues, vendosi të ftojë 

subjektin e vlerësimit në seancë dëgjimore. 

 

II. SEANCA DËGJIMORE 

 

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

21.05.2020. 

 

13. Seanca dëgjimore me subjektin e vlerësimit, z. Sokol Bizhga, 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 21.05.2020, ora 9.30`, në ambientet e Pallatit të Koncerteve 

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

 

14. Në seancën dëgjimore të datës 21.05.2020, 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 RIVLERËSIMIT 

 

15. Z. Sokol Bizhga 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. 

 

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 DPPSH. 
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b) deklaratat e pasurisë të dorëzuara nga vetë subjekti pranë ILDKPKI-së, nё periudhën që ka 

qenë subjekt deklarimi pranë këtij institucioni; 

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

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

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

d) shpjegimet me shkrim të subjektit të vlerësimit;  

dh) deklarimet e personit të lidhur dhe të personave të tjerë të lidhur;  

 

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. Apartament banimi 1+1; kat 3, me sip. 56.4 m², adresa Rruga “*****”, pallati ***, sh.* ap. 

*, nr. hipoteke ****, Tiranë, në emër të z. Sokol Bizhga, plus shtesë 18.60 m2 (deklaruar gjatë 

hetimit administrativ). Apartamenti plus shtesa (karabina) është blerë në vitin 1999. Shtesa ka 

përfunduar në vitin 2002. Vlera: Apartamenti 2 000 000 lekë, 120 000 lekë vlera e karabinasë, 

200 000 lekë vlera e shtesës. gjithsej 2 320 000 lekë (dy milionë e treqind e njëzetmijë lekë), 

Pjesa në %:100 %. 

 

Burimi i krijimit:  

 Të ardhurat e fituara në periudhën 31.07.1994 deri në 15.09.1995, si emigrant në Itali.  

 Të ardhura nga kursimet familjare  

 

Në lidhje me këtë pasuri subjekti ka paraqitur dokumentacionin ligjor provues1:  

 

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

 

1.1 Nga shkresa e ardhur nga Agjensia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Tiranë Veri me 

****prot, datë 31.07.2019, konfirmohet se kjo pasuri është në emër të shtetasit Sokol Bizhga, 

sipas kontratës së shitjes nr*****Rep dhe Nr.**** Kol, datë 5.11.1999. 

 

2.1 Agjencia Shtetërore e Kadastrës, me shkresën nr. *** prot, datë 12.07.2019, ka informuar 

Komisionin se shtetasi Sokol  

                                                 
1 Kontratën e shitjes nr.**** Rep, Nr.***** Kol, e vitit 1999, sipas të cilës subjekti i vlerësimit u ka blerë një apartament shtetasve P.T, GJ.T,  

  A.T, me sipërfaqe 56.4 m².   

 Formularin nr.3, për privatizimin e banësës se shtetasit P.T me nr.5, Rr. “*****”, palalti ***, e përbërë nga 1 dhomë, 1 guzhine dhe 1 aneks.  
Formularin e Deklarimit Periodik të Pasurisë të dorëzuar pranë ILDKPKI. 
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3.1 Bizhga, rezulton i pajisur me leje legalizimi nr.*****, datë 21.11.2018, ap.**, shtesë anësore 

4 kat, në objektin ekzistues 4 kat, Rr. “****”, Njësia Bashkiake nr.**, Tiranë. 

 

4.1 Drejtoria Vendore Tiranë Veri, me shkresën nr. **** prot, datë 31.07.2019, informon se në 

emër të subjektit të vlerësimit rezultojnë këto pasuri: 

 

 Zonë kadastrale ***, nr.pasurie ****, vol.*** fq.***, lloji “Apartament” me sip. 56.4 m² 

sipas kontratës së shitjes nr.*** Rep, Nr.*** Kol, e vitit 1999. 

 

 Zonë kadastrale ****, nr.pasurie ***, vol.** fq.**, lloji “Apartament”, (leje legalizimi 

****, datë 21.11.2018, ap.*, shtesë anësore 4 kat, në objektin ekzistues 4 kat. Në kartelën 

e pasurisë së paluajtshme që i bashkëlidhet shkresës, përshkruhet sipërfaqja e pasurisë 

18.60 m2, në pronësi të subjektit të vlerësimit. 

 

5.1 ILDKPKI me shkresën nr.**** prot, datë 21.06.2019, ka dërguar deklaratat e subjektit të 

vlerësimit ndër vite, si subjekt që ka pasur detyrim për deklarimin e pasurisë pranë këtij 

institucioni. 

 

6.1 Nga dokumentacioni i administruar gjatë hetimit administrativ kryesisht, rezultoi se pasuria 

18.60 m2, është deklaruar në deklaratën periodike pranë ILDKPKI si vijon: 

 

Në deklaratën periodike të vitit 2013 deklarohet: “apartament banimi, me sipërfaqe 55 m2 , me 

nr. hipoteke ****, plus shtesë e saj me sip. 16 m2, blerë me 5.01.1999 në rr. “****”, P.***, 

ap.*, Tiranë, vlera 2 milion lekë”. Burimi: Të ardhura nga puna në Shqipëri dhe emigracioni.  

 

7.1 I pyetur nga Relatorja e çështjes për pasurinë me sipërfaqe 18.60 m2, të padeklaruar në 

deklaratën e pasurisë Vetting 2018, subjekti sqaroi se nga verifikimi që u kam bërë materialeve të 

vetëvlerësimit, vërejta se nuk e kam përshkruar shtesën e përbashkët që kemi bërë në rrugën 

*****, pallatin ****, shkalla e parë, apartamenti **, megjithatë deklaroj me përgjegjësi të plotë 

se qysh kur jam bërë subjekt i deklarimit të pasurisë në vitin 2003, unë e kam deklaruar këtë 

shtesë thjesht si ndërtim, pavarësisht se nuk kam pasur ndonjë dokument pronësie mbi të. 

Shpenzimet e karabinasë kanë shkuar 120 000 lekë në vitin 1999, ndërsa shtesën e kam ndërtuar 

vetë së bashku djalin e xhaxhait R.B., banues në Tiranë, duke punuar të shtuna dhe të diela. 

Për shtesën kemi blerë: 5 baleta me tulla të lehta me vrima x 3 000 lekë = 15 000 lekë, 5 m3 llaç 

x 2 000 lekë = 10 000 lekë, 20 m2 pllaka x 1 100 lekë = 22 000 lekë. Duke përfshirë edhe 

shpenzimet e transportit shuma e shpenzimeve ka shkuar 50 000 lekë. I gjithë ndërtimi, mure, 

kolona, soletë, shtrim pllakash, ka shkuar më pak se 200 000 lekë. Në total 320 000 lekë. 

Shpenzimet janë bërë nga kursimet familjare.  

 



7 |  
 

8.1 I pyetur nga Relatorja e çështjes për të vertetuar të ardhurat e fituara nga emigracioni në Itali, 

të cilat kanë shërbyer si burim krijimi për këtë pasuri, subjekti i vlerësimit sqaroi se gjatë kohës 

që kam qenë emigrant në Itali, kam punuar si karpentier në një kompleks ndërtimi në *****, 

Komuna Prato, Firence, me sipërmarrës zotin D. P. Në kantier punonim 56 punonjës, mes tyre 

edhe dy shqiptarë (unë dhe një djalë nga fshati Luf i rrethit të Pukës). Si karpentier paguhesha 

13.000 lireta për orë pune. Për 10 orë punë në ditë, fitoja 130.000 lireta. Çdo fund muaji 

paguhesha 3.200.00 lireta Në mbrëmje flija në një vilë të pa mbaruar me pronar zotin O. D në 

fshatin Seano, që ishte 20 minuta larg nga kantieri. Meqenëse punoja çdo të diel pa pagesë në 

vilën e zotit D. P, ai nuk më kërkonte të holla për qeranë. Pra, nga liretat që fitoja, harxhoja 

vetëm për ushqim dhe për të folur në telefon me familjarët në Vlorë. Kishte raste që merrja edhe 

më shumë, sipas punës që bëja. Kam fituar 36.000.000 lireta e kam fituar me punë të ndershme 

dhe me shumë mund e sakrificë. Por, për punën që bëja nuk isha i siguruar, punoja në të zezë, e 

për pasojë nuk kam mundësi për të gjetur dokumente shkresore apo fatura bankare për ti 

vërtetuar të ardhurat e fituara.  

 

9.1 Gjatë hetimit administrativ kryesisht u administruan në përputhje me nenin 51, pika 1, gërma 

“c”, të ligjit 12/2018, të ndryshuar, dokumente që vërtetojnë faktin se subjekti i vlerësimit ka 

jetuar emigrant në Itali dhe në vitin 1996 ka konvertuar në Shqipëri 36.000.000 lireta në 3000 

000 lekë. 

 

Përllogaritja e shpenzimeve të shtesës  

 

10.1 Për të përllogaritur koston mesatare të ndërtimit të shtesës Komisioni u bazua në VKM 

nr.362, datë 14.07.2000, “Për miratimin e kostos mesatare të ndërtimit të banesave nga Enti 

Kombëtar i Banesave, të vlerave mesatare të tregut të lirë të banesave dhe të kofiçentit”. 

 

Bazuar në vendimin e mësipërm, kostoja e ndërtimit në Tiranë në vitin 2000 ka qenë 1m2 = 

24780 lekë. Kostoja e shtesës 18.6m2 rezulton të ketë qenë 460 908 lekë.  

 

11.1 Për sa më lart, rezulton se shpenzimet e subjektit të vlerësimit për të blerë apartamentin, 

shtesën karabina si dhe shpenzimet për përfundimin e shtesës të kenë qenë në vlerën 2 460 908 

lekë.  

 

12.1 Të ardhurat e fituara nga emigracioni të deklaruara nga subjekti i vlerësimit si burim krijimi 

për këtë pasuri, nuk u vlerësuan nga trupi vlerësues si të ardhura të ligjshme, pasi subjekti gjatë 

hetimit administrativ deklaroi se nuk ka qenë i siguruar.  

 

13.1 Në lidhje me burimin e krijimit të kursimeve familjare, nga analiza financiare rezultoi se 

familja e subjektit të vlerësimit në vitin 2002 të ketë kursime nga burime të ligjshme në vlerën 1 

360 342 lekë dhe diferencë negative në vlerën 1.100.556 lekë (një milion e njëqindmijë e 
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pesëqind e pesëdhjetë e gjashtë) lekë, vlerë kjo e cila nuk e kalon 2-fishin e pasurisë së ligjshme 

të deklaruar gjatë vlerësimit të pasurisë, sipas nenit 34, pika 6, gërma “b” të ligjit nr.12/2018, të 

ndryshuar.  

 

2. Apartament banimi 2+1, i  blerë me 22.11.2002, në emër të Sh.B (bashkëshortja e subjektit 

të vlerësimit), kati ***,  me sip. 110 m², adresa Rruga “*****”, Pallati *****, Tiranë. Vlera: 37 

000 dollarë, në kontratë 40 000 dollarë (dyzet mijë). Pjesa në %:100 %. 

 

Burimi i krijimit sipas deklaratës “Vetting”: 

 

 Të ardhurat në shumën 2 000 000 lekë nga shitja e apartamenitit 1+1, sipërfaqe 63 m2 në 

qytetin e Vlorës, lagjia ********, të cilën subjekti e ka përfituar nga Ministria e 

Brendshme në vitin 1993 si oficer i plagosur në detyrë. 

 

 Të ardhurat nga puna në emigracion në shumën 1 000 000 lekë. 

 

 Të ardhura nga rrogat, shpërblimet, shërbimet dhe kursimet familjare. 

 

Në lidhje me këtë pasuri subjekti ka paraqitur dokumentacionin ligjor provues2. 

 

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

 

2.1 Agjencia Shtetërore e Kadastrës, me shkresën nr. **** datë 10.09.2019, ka konfirmuar se 

shtetësja Sh.B, zotëron këtë pasuri në Njësinë Bashkiake nr.****, Tiranë.  

 

Sipas dokumentacionit bashkëlidhur shkresës rezultoi: Në kartelën e pasurisë përshkruhet pasuria 

apartament me sipërfaqe 109.9 m2 në emër të bashkëshortes së subjektit të vlerësimit në zonën 

kadastrale ****, nr. Pasurie **** me adresë: Rruga *****, sh.*, k.*, ap.***,Tiranë. Në kontratën 

e shitblerjes së pasurisë së paluajtshme apartament me nr.**** Rep dhe **** Kol datë 

16.05.2018, konfirmohet blerja e këtij apartamenti në shumën 40 000 dollarë. 

 

2.2 Noter E.M me shkresën nr.****** Rep, datë 08.08.2019, konfirmon dy kontratat e 

nënshkruara për këtë pasuri, kontratën e sipërmarrjes dhe kontratën e shitblerjes.   

 

2.3 ZVRPP Vlorë me shkresën me nr.****prot, datë 19.02.2020, dërgoi praktikën e plotë të kësaj 

pasurie, sipas të cilës rezulton se shitja e këtij apartamenti është bërë me kontratën me nr.***** 

regj, dhe nr.**** kol, të datës 15.01.1997. Sipas kësaj kontrate shitja e apartamentit të subjektit 

                                                 
2 Kontratën e sipërmarrjes me nr.**** Rep, Nr.*** Kol, date 22.11.2002, të lidhur ndërmjet Shoqërisë së ndërtimit “****” sh.p.k dhe 

porositësit SH.B (bashkëshortja e subjektit të vlerësimit).   
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të vlerësimit është bërë nga z. K.C, në cilësinë e përfaqësuesit të posaçëm të subjektit të 

vlerësimit dhe bashkëshortes së tij dhe vlera e shitjes është 1 600 000 lekë, vlerë e cila është 

paguar jashtë zyrës së noterit.  

 

2.4 Gjatë hetimit administrativ kryesisht u administruan deklaratat e shtetasve A.N, H.K dhe 

A.XH të nënshkruara prej tyre, të cilët dëshmojnë se kanë qenë prezent në momentin e shitjes së 

apartamentit dhe së bashku me vjehrrin e subjektit të vlerësimit K.C, kanë rënë dakord me 

blerësin R.I që vlera e apartamentit të ishte 2 000 000 lekë dhe pas përfundimit të procedurave të 

shitjes e kanë shoqëruar shtetasin K.C te furgonat e linjës Vlorë-Tiranë së bashku me lekët e 

përfituara nga shitja e apartamnetit.  

 

2.5 Lidhur me vlerën e blerjes së kësaj pasurie u pyet shtetasi R.I, blerësi i shtëpisë së subjektit të 

vlerësimit, i cili me e-mail sqaroi Komisionin se vlera e paguar për blerjen e kësaj pasurie është 2 

000 000 lekë. 

 

2.6 Trupi vlerësues pasi shqyrtoi deklaratat e shtetasve të mësipërm me dokumentacionin zyrtar 

të administruar gjatë hetimit administrativ kryesisht, konstatoi se ka mospërputhje të deklarimeve 

të shtetasve prezent në momentin e shitjes së apartamentit me të dhënat zyrtare sa më poshtë:  

 

 Sipas deklaratave të shtetasve prezent në shitjen e apartamentit vlera e shitjes ka qenë 

2000 000 lekë, ndërsa sipas kontratës noteriale të ardhur nga ZRPP Vlorë, apartamenti 

është shitur me vlerën 1 600 000 lekë. 

 

 Shtetasit A.XH, deklaron se është noter dhe kontrata e shitblerjes së apartamentit është 

bërë nga ai. Sipas dokumentacionit zyrtar të ardhur nga ZRPP Vlorë, rezulton se kontrata 

e shitjes nuk është bërë pranë këtij noteri, por pranë noterit G.SH.  

 

2.7 Në shpjegimet e datës 07.03.2020, subjekti i vlerësimit rikonfirmon faktin se akti i shitjes së 

apartamentit është bërë te noteri A.XH dhe shuma e përfituar është 2 000 000 lekë. Subjekti 

sqaron se mospërputhja mes çmimit të shitjes me shumën e përfituar i përket marrëveshjes mes 

palëve dhe noterit për të deklaruar një shumë të ndryshme nga ajo që ka kushtuar në fakt. Lidhur 

me këtë marrëveshje mes palësh, nuk di çfarë të them, veç konfirmoj se nga shitja e këtij 

apartamenti kam përfituar 2 000 000 lekë. 

 

2.8 Me emailin e datës 21.05.2020, subjekti i vlerësimit sqaron se në momentin e dërgimit të 

shpjegimeve të datës 07.03.2020, kam komunikuar me noterin A.XH dhe ky i fundit më 

rikonfirmoi faktin se kontrata e shitjes është bërë nga ai. Kontratën nuk e dispononte për arsye 

se i është djegur arkiva ku mbante dokumentet. Më pas për të sqaruar këtë fakt i cili nga hetimi i 

relatores rezultonte ndryshe nga sa dija unë, komunikova me ish kolegët e mi të cilët kanë qenë 

prezent në momentin e shitjes. Ata më informuan se tek noteri A.XH kemi bërë një kontratë 
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paraprake shitje dhe më pas me insistimin e blerësit të apartamentit, kontratën finale të shitjes e 

kemi bërë tek noter G.Sh. Ju kërkoj ndjesë për këtë konfuzion të krijuar nga unë në lidhje me 

noterin, por siç e kam theksuar vazhdimisht edhe më përpara, nuk kam qenë prezent në 

momentin e shitjes. 

 

Nga hetimi i burimit të ligjshëm të kursimeve familjare rezultoi si më poshtë: 

 

2.9 Bazuar në kursin zyrtar të këmbimit të dollarit vlera në lekë e kësaj pasurie në vitin 2002 

është 4 318 810 lekë. Sipas kontratës së sipërmarrjes nr.**** Rep, Nr.**** Kol, në vitin 2002 

familja e subjektit të vlerësimit ka paguar këstin e parë në shumën 37 000 $ ose 3 993 520 lekë, 

dhe këstin e dytë në shumën 3000 $ ose 325 290 lekë në rastin e dorëzimit të apartamentit të 

përfunduar. Sipas kontratës së shitblerjes së pasurisë së paluajtshme apartament me nr. **** Rep 

dhe ****Kol, datë 16.05.2018, rezulton se znj. Sh. B është bërë pronare e kësaj pasurie në vitin 

2018. 

   

2.10 Në lidhje me burimin e krijimit të kursimeve familjare, nga analiza financiare rezultoi se 

subjekti i vlerësimit në vitin 2002, të ketë kursime familjare të akumuluara në vlerën 2 552 867 

lekë, për të paguar këstin e parë. Në këtë vit familja e subjektit të vlerësimit del me diferencë 

negative të kursimeve në shumën 1 440 653 lekë për të paguar këstin e parë të blerjes së kësaj 

pasurie, vlerë kjo e cila nuk e kalon 2-fishin e pasurisë së ligjshme të deklaruar gjatë vlerësimit 

të pasurisë, sipas nenit 34, pika 6, gërma “b” të ligjit nr.12/2018, të ndryshuar.  

 

2.11 Në lidhje me burimin e krijimit të kursimeve familjare, nga analiza financiare rezultoi se 

subjekti i vlerësimit në vitin 2018 të ketë kursime familjare të akumuluara në vlerën 3 416 970 

lekë, të mjaftueshme për të paguar kestin e dytë në shumën 325 290 lekë. 

 

3. Apartament me sip. 94 m2, 2+1, kati 8, adresa Lagjia nr. **, *****, Durrës, me nr.Regjistri 

në hipotekë ***, datë 16.05.2005 dhe numër hipotekor ****, datë 21.09.2006,  blerë në datën 

16.09.2006 nga firma e ndërtimit **** sh.p.k. në emër të bashkëshortes. Vlera: 2 000 000 Lekë 

(dy milion). Pjesa në %: 100 %. 

 

Burimi i krijimit sipas deklaratës “Vetting”: 

 

 Të ardhura nga rrogat, shpërblimet, shërbimet dhe kursimet familjare. 

 

Në lidhje me këtë pasuri subjekti ka paraqitur dokumentacionin ligjor provues3 

                                                 
3 a. Kontratën e shitjes nr.*** Rep, Nr. *** Kol, date 16.09.2006, sipas të cilës bashkëshortja e subjektit të vlerësimit ka blerë një apartament 

shoqërisë “*****” sh.p.k me sipërfaqe 94 m², në Lagjen nr. *, Rruga *****, Durrës, në zonën kadastrale ***  në shumën 2 000 000 lekë.  
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Komisioni, në lidhje me vërtetimin e fakteve të deklaruara, konstatoi se:  

 

3.1 Nga dokumentacioni i administruar gjatë hetimit administrativ rezultoi se sipas kontratës së 

shitjes nr.**** Rep, Nr. **** Kol, datë 16.09.2006, bashkëshortja e subjektit të vlerësimit kishte 

detyrimin të regjistronte pasurinë e blerë në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme 

Durrës brenda 30 ditëve nga nënshkrimi i kontratës. 

 

3.2 Sipas vertetimit të lëshuar nga ZVRPP Durrës me datë 21.09.2006, rezulton se pasuria numër 

***** në zonën kadastrale **** me sipërfaqe 94 m2 dhe me adresë: Lagje nr.**, Rruga ***, Ap. 

**, kt.*, shk.*, Durrës, në emër znj. Bizhga, është blerë me datë 16.09.2006 dhe është regjistruar 

në hipotekë me datë 21.06.2006, (brenda afatit të përcaktuar në kontratën e shitjes)  

 

Lidhur me burimet e krijimit të pasurisë nga hetimi rezultoi: 

 

3.3 Në lidhje me burimin e krijimit të kursimeve familjare, nga analiza financiare rezultoi se 

familja e subjektit në vitin 2006 të ketë kursime familjare të akumuluara në vlerën 3 632 897 

lekë, nga të cilat 2 000 000 lekë janë përdorur për blerjen e kësaj pasurie. 

 

4. Dyqan me sipërfaqe 52.2 m2, i përshtatur si apartament banimi, adresa: Lagja nr.**, Plazh, 

Durrës, blerë në vitin 12.01.2010, nga firma e ndërtimit *****, në emër të Sokol Bizhga. Vlera: 

40 000 Dollarë. Pjesa në %:100 %. 

 

Burimi i krijimit sipas deklaratës “Vetting”: 

 

 Të ardhurat e përfituara nga shitja e familjarëve të bashkëshortes të një apartamenti 2+1 

në Berat në lagjen ****, Nr. Pasurie *****, pg. **, shk. *, k. *, ap. **. Që nga viti 2002 

ata qëndrojnë familjarisht me leje banimi në Tiranë, në apartamentin tonë, në rrugën 

*****, pallati ****, apartamenti *, Tiranë. 

 

 Pjesa tjetër nga kursimet familjare  

 

                                                                                                                                                             
b. Vërtetim të lëshuar nga ZRPP Durrës me datë 16.05.2005, ku vërtetohet se kjo pasuri është regjistuar në emër të shoqërisë “****” sh.p.k, në 

regjistrin hipotekor me nr. ***** datë 16.05.2005 me numër pasurie **** në zonën kadastrale ***** me sipërfaqe 94 m2 dhe me adresë: Lagje 

nr. *, Rruga ****,Ap. **, kt.*, shk.*, Durrës. 
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Në lidhje me këtë pasuri subjekti ka paraqitur dokumentacionin ligjor provues4 

 

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

 

4.1 Bazuar në kursin zyrtar të këmbimit të dollarit vlera në lekë e kësaj pasurie në vitin 2010 

rezulton të ketë qenë 4 198 000 lekë. 

 

4.2 Sipas çertifikatës së pronësisë lëshuar nga ZRPP Berat, rezulton se familjarët e bashkëshortes 

së subjektit të vlerësimit Z. K.C,F.C, M.C janë pronarë të pasurisë apartament me sipërfaqe 

78.5 m2, në zonën kadastrale *****, nr. pasurie **** me adresë Rr/L **** p. **, shk. *. kati 

*, ap. **, Berat. 

 

4.3 I pyetur nga Relatorja e çështjes lidhur me shumën e të ardhurave të përfituara nga shitja e 

familjarëve të bashkëshortes të një apartamenti në Berat, subjekti i vlerësimit sqaron si më 

poshtë: 

Në vitin 2005 vjehrri im K. C i ka shitur shtetasit E. H apartamentin me sipërfaqe 78.5 m2. 

Arsyeja e shitjes ishte se ky apartament qëndronte i pa banuar që nga viti 2002, pasi z. K.C dhe 

familja e tij banojnë në apartamentin në pronësi të familjes tonë në rr. “*******”. Për shitjen e 

këtij apartamenti familjarët nuk disponojnë dokument që të vertetojë të ardhurat e fituara nga 

shitja. Në bisedë me z. K.Cenka kemi mësuar se apartamenti i është shitur një shtetasi nga 

fshatrat e Beratit në vlerën 2 500 000 lekë, por te noteri kanë bërë një dokument sikur është 

shitur në shumën 500 000 lekë. Këtë marrëveshje e ka ofruar noteri për të qenë me leverdi për të 

gjitha palët. Kur po plotësonim formularët për deklaratën Vetting 2018, unë u interesova pranë 

ZRPP në Berat për të marrë dokumentat që vertetojnë shitjen e apartamentit dhe aty mësova se 

shtetasi qe e kishte blerë apartamentin nga vjehrri im z. K.Cenka ia kishte shitur shtetasit 

M.Toska në shumën 3 088 975 lekë. Për të bërë të besueshëm faktin se apartamenti është shitur 2 

500 000 lekë dhe jo 500 000 lekë, mora një fotokopje të kartelës së pasurisë së paluajtshme të 

cilën po e depozitoj pranë Komisionit, në të cilën pasqyrohet: 

a) Shitja e apartamentit me datën 24.01.2005 nga K. C  tek E. H në vlerën 500 000 lekë. 

                                                 
4 a. Kontratën e shitjes me kusht nr.**** Rep, Nr. *** Kol, date 12/01/2010, sipas të cilës  subjekti i vlerësimit ka blerë nga firma e ndërtimit 

*****, një dyqan me sipërfaqe 52.2 m2, Lagja nr.***, Plazh, Durrës, në shumën 40 000 dollarë. Me regjistrimin e kësaj pasurie në ZRPP Durrës, 

nga firma “****”, shtetasit Sokol Bizhga i lind e drejta e realizimit të kontratës së shitblerjes dhe regjistrimit në ZRPP Durrës. 

b. Leje ndërtimi të lëshuar nga Këshilli i Rregullimit të Territorit të Bashkisë Durrës, me vendim nr. ***, datë 11.09.2006, për subjektin e 

ndërtimit  ***, për objektin: Godinë banimi e shërbimi  5 – 8 kate mbi tokë e një kat nën tokë, lagja nr. **, Plazh, Durrës. 

c. Kartelën e pasurisë së paluajtshme për pasurinë apartament me sipërfaqe 78.5 m2, në zonën kadastrale ***, nr. pasurie *** me adresë Rr/L 

*** p. **, shk. *. kati *, ap. **, Berat.  

d. Çertifikatë për vertetimin e pronësisë së kësaj pasurie në emër të shtetasve K.C., F.C., M.C, familjarë të bashkëshortes së subjektit të 

vlerësimit. 

 



13 |  
 

b) Shitja e apartamentit me datën 06.06.2012 nga E. H tek shtetasi M. T në vlerën 3 088 975 

lekë. 

4.4 Në vijim të këtij sqarimi, subjekti ka informuar se z. K.Cenka ka ndërruar jetë dhe ka 

paraqitur në cilësinë e provës, deklaratat e nënshkruara nga vetë familjarët e z. K.C,  znj. F. 

Cenka bashkëshortja e shtetasit K.C, znj. M. C e bija dhe z. N. C i biri, të cilët deklarojnë se 

apartamenti është shitur në vlerën 2 500 000 lekë, por te akti i shitjes është shënuar vlera 500 

000 lekë, për arsye se palëve në kontratë u ishte rekomanduar nga noteri që në kontratë të 

përcaktohej vlera 500 000 lekë, meqenëse ishte me leverdi si për blerësin ashtu dhe për shitësin. 

 

4.5 Në lidhje me vlerën reale të shitjes së kësaj pasurie, trupi vlerësues konstatoi se ofrimi i 

pakteve të leverdisshme në favor të palëve kontraktuese, nga noteri, për të paraqitur në kontratë 

një vlerë të ndryshme nga ajo realja, si dhe kryerja e pagesave jashtë zyrave noteriale, e bën të 

kontestueshme dhe të pabesueshme vlerën reale të shitjes së pasurisë.  

 

4.6 Për të vërtetuar vlerën e kësaj pasurie në vitin 2005, trupi vlerësues iu referua vlerës mesatare 

të apartamenteve në tregun e lirë të banesave në vitin 2005, të publikuar në ëebin zyrtar të Entit 

Kombëtar të Banesave. Sipas Udhëzimit nr.5, datë 23.11.2005 “Për miratimin e kostos mesatare 

të ndërtimit të banesave, nga Enti Kombëtar i Banesave dhe të koeficientit" "k" për vitin 2005”, 

pika 2, tabela nr.2 “Vlera mesatare e shitblerjes së apartamenteve në tregun e lirë për vitin 2005 

sipas qyteteve”, rezulton se kostoja e shitjes lek/m2 për tregun e lirë në Berat është 27 710 lekë. 

Sipas kësaj vlere zyrtare rezulton se apartamenti me sip.78 m2 në vitin 2005 të ketë pasur vlerën 

21 613 800 lekë, vlerë kjo e cila është e përafërt me vlerën e dëshmuar nga pronarët e këtij 

apartamenti.  

 

4.7 Për të vërtetuar vlerën e kësaj pasurie në vitin 2012, trupi vlerësues iu referua vlerës mesatare 

të apartamenteve në tregun e lirë të banesave në vitin 2012, të publikuar në Webin zyrtar të Entit 

Kombëtar të Banesave. Sipas Udhëzimit nr.4, datë 23.11.2011 “Për miratimin e kostos mesatare 

të ndërtimit të banesave, nga Enti Kombëtar i Banesave dhe të koeficientit" "k" për vitin 2005”, 

pika 2, tabela nr.2 “Vlera mesatare e shitblerjes së apartamenteve në tregun e lirë për vitin 2005 

sipas qyteteve”, rezulton se vlera e shitjes lek/m2 në Berat është 39 350 lekë.  

Sipas kësaj vlere zyrtare rezulton se apartamenti me sip.78 m2 në vitin 2012 të ketë pasur vlerën 

30 447 300 lekë, vlerë kjo e cila është pothuajse e njëjtë me vlerën e përcaktuar në kartelën e 

pasurisë së paluajtshme të lëshuar nga ZVRPP Berat.  

 

4.8 Në lidhje me sa më lart, referuar vlerës mesatare të shitjes së banesave në Berat, sipas të cilave  

vlera e shitjes se apartamentit të familjarëve të bashkëshortes së subjektit të vlerësimit në vitin 2005 

të jetë 21 613 800 lekë, në funksion të një arsyetimi logjik, trupi vlerësues gjykon se të dhënat 

zyrtare të Entit Kombëtar të Banesave janë provë që mbështesin shpjegimet e subjektit të 

rivlerësimit dhe pronarëve për shitjen e apartamentit në vlerën 2.500 000 lekë.  
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4.9 Në lidhje me burimin e krijimit të kursimeve familjare, nga analiza financiare rezultoi se 

familja e subjektit të vlerësimit në vitin 2010 të ketë kursime familjare të akumuluara në vlerën 4 

122 208 lekë, të cilat janë të mjaftueshme për blerjen e kësaj pasurie. 

 

5. Testament: S. B dhe S. B, prindërit e subjektit të vlerësimit, kanë bërë testamentin nr.*** datë 

11.07.2011, që pas ndarjes nga jeta ti lënë trashëgimi nipit të tyre E. Bizhga, një shtëpi banimi 

dhe truall në adresën: Lagjia ****, Gjirokastër, banesë * katëshe, * dhoma, * banjo, sip.179 m2 

dhe 3905 m2 truall, gjithsej 4084 m2. Pjesa në %:100 %. 

 

Burimi i krijimit sipas deklaratës “Vetting”: 

 

 Trashëguar nga familja që në vitin 1966. 

 

Në lidhje me këtë pasuri subjekti ka paraqitur dokumentacionin ligjor provues5 

 

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

 

5.1 Gjatë hetimit administrativ kryesisht u administrua Testamenti i datës 11.07.2011. Me këtë 

testament znj. S.B (Nëna e subjektit të vlerësimit) përcakton kalimin e pronësisë në kohën pas 

vdekjes te nipi E.Bizhga, të një pjese të pasurisë së saj, të cilën e disponon në cilësinë e 

bashkëshortes së S.B, (në emrin e të cilit është e regjistruar kjo shtëpi), pa prek rezervën ligjore 

të parashikuar nga neni 372 e vijues të Kodit Civil, për sa vijon: 

 

1 shtëpi banimi e përbërë nga 2 kate, me sipërfaqe 179 m2, truall të pandërtuar 3905 m2, gjithsej 

4082 m2, e ndodhur në lagjen ****, Gjirokastër.   

 

5.2 Nga verifikimi i deklaratave të pasurise ndër vite të dorëzuara nga subjekti i vlerësimit pranë 

ILDKPKI, rezultoi se kjo pasuri është deklaruar rregullisht që nga viti 2011.  

 

6. Depozitë bankare, lidhur me datë 30.08.2012 në BKT, nga Sh.B, bashkëshortja e subjektit të 

vlerësimit. Vlera: 4 808 Euro (katërmijë e tëtëqind e tetë) Pjesa në %:100 %. 

 

Burimi i krijimit sipas deklaratës “Vetting”: 

 

 Kursimet familjare 

 

                                                 
5 Testamentin nr.*** datë 11.07.2011, ku S. B dhe S. B, prindërit e subjektit të vlerësimit i lënë trashëgimi nipit të tyre E. S. B, një shtëpi banimi 

dhe truall e ndodhur në lagjen *****, Gjirokastër, e përbërë nga 2 kate, me sipërfaqe, 179 m2, 3905 m2 truall, gjithsej 4082 m2.    
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Në lidhje me këtë pasuri subjekti ka paraqitur dokumentacionin ligjor provues6  

 

 Kontratë depozite bankare nr. Reference *********** datë 30.08.2012. 

 

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

 

6.1 BKT me shkresën nr.***** prot, datë 2.08.2019, konfirmon shumën e kësaj depozite. Bazuar 

në kursin zyrtar të këmbimit në kohën e nënshkrimit të kontratës rezulton se vlera e kësaj 

depozite në lekë ka qenë 671 774 lekë. 

 

6.2 Në lidhje me burimin e krijimit të kursimeve familjare, nga analiza financiare rezultoi se 

familja e subjektit të vlerësimit në vitin 2012 të ketë kursime familjare të akumuluara në vlerën 2 

536 044 lekë, nga të cilat 671 774 lekë i ka investuar në BKT. 

 

7. Depozitë bankare lidhur me datë 29.05.2013 tek banka Credins Agricole Albania (aktualisht 

Banka Amerikane e Investimeve) nga Sh.B bashkëshortja e subjektit të vlerësimit. Vlera:7 500  

Euro (Shtatëmijë e pesëqind) Pjesa në %:100 %. 

Burimi i krijimit sipas deklaratës “Vetting”: 

 

 Kursimet familjare 

 

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

 

7.1 Abi Bank me shkresën nr.***** prot/2019, konfirmoi depozitën bankare në emër të znj. Sh. 

B në vlerën 7 500  Euro. 

 

7.2 Bazuar në kursin zyrtar të këmbimit në kohën e nënshkrimit të kontratës rezulton se vlera e 

kësaj depozite në lekë është 1 051 575 lekë. 

 

7.3 Në lidhje me burimin e krijimit të kursimeve familjare, nga analiza financiare rezultoi se 

familja e subjektit të vlerësimit në vitin 2013 të ketë kursime familjare të akumuluara në vlerën  3 

615 758 lekë nga të cilat 1 051 575 lekë i ka investuar në Abi Bank. 

 

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 

                                                 
6 Kontratë depozite bankare nr. Reference *********************** datë 30.08.2012.  

 

 



16 |  
 

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

financiare të viteve respektive. 

 

Nga përfundim të hetimit, trupi vlerësues konkludon se subjekti i vlerësimit ka arritur të shpjegojë 

bindshëm burimin e ligjshëm të pasurisë së tij, si dhe nuk rezulton të ketë deklaruar pasuri më të 

madhe se dyfishi i pasurisë së ligjshme.  

 

Diferenca negative e cila vjen si rezultat i të ardhurave të fituara në emigracion, nuk ndikon në 

vlerësimin tërësor të pasurisë së subjektit dhe nuk e cenon besimin e publikut, për faktin se kjo 

diferencë nuk e tejkalon kufirin ligjor të sanksionuar në nenin 34, pika 6, gërma “b” të ligjit 

nr.12/2018, të ndryshuar.  

 

Për sa më sipër, trupi vlerësues gjykon se subjekti i vlerësimit, z. Sokol Bizhga, 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 vlerësimin e figurës së subjektit të vlerësimit, është kryer një proces i mirëfilltë kontrolli 

dhe vlerësimi, duke bërë verifikimin e deklarimeve të subjektit dhe duke e krahasuar me 

informacionet e ardhura nga institucionet ligjzbatuese, për të vertetuar saktësinë dhe 

besueshmërinë e tyre, si dhe identifikimin nëse është i përfshirë apo ka kontakte të 

papërshtatshme me persona të përfshirë në veprimtari kriminale.  

 

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

psikologjik të personalitetit dhe rezultoi se: 

 

 Nuk paraqet probleme të shëndetit mendor, është psikologjikisht i aftë të funksionojë në 

aspektin okupacional, ndërpersonal, social dhe familjar. 

 

 Paraqet mardhënie të stabilizuara personale dhe ndërpersonale. 

 

 Nuk paraqet problematika të personalitetit, që mund të cënojnë plotësimin e detyrimeve 

dhe aktivitetin e tij në tërësi. Vleresohet se shfaq shkallë të lartë të funksionimit në 

plotësimin e aktiviteteve dhe aftësi të mira risiliente. 

 

Konkluzione për vlerësimin e kontrollit të figurës 

  

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

kontakteve të papërshtatshme me personat e përfshirë në krimin e organizuar, sipas rrethanave të 
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parashikuara në nenin 39, pika 4, të ligjit nr.12/2018, të ndryshuar, dhe nuk rezultoi që subjekti 

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

 

4. Për sa më lart, trupi vlerësues konkludon se subjekti i vlerësimit, z. Sokol Bizhga, 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 DPPSH, 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 

Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit. 

 

Funksioni dhe grada që mban 

 

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

i Forcave Lëvizëse Operacionale në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit. Subjekti 

është emëruar në këtë funksion me datë 01/05/2017 dhe që nga data 01.09.2014 mban gradën 

policore “Drejtues i Parë”.  

 

3. Për arsye se subjekti i vlerësimit në momentin e plotësimit të formularit të vetëvlerësimit 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 

 

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

ai është emëruar për herë të parë në Policinë e Shtetit me datë 15.11.1990. Gjatë periudhës së tij 

të punës subjekti ka mbajtur kryesisht funskione drejtuese. Është shkëputur nga puna për 13 

muaj, në periudhën 31.07.1994-16.09.1995, për arsye se ka dalë në reformë.  

 

Arsimimi 

 

5. Subjekti i vleresimit ka përfunduar studimet në vitin 1990 në Shkollën e Lartë të Ministrisë së 

Punëve të Brendshme, Dega Polici. 

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

disiplinorë për shkelje në detyrë. 

Fitimi i gradave 

7. Sipas dokumentacionit të administruar gjatë hetimit administrativ kryesisht konstatohet se 

subjekti i vlerësimit gjatë karrierës së tij në Polici ka fituar gradat policore “Oficer”, N/Toger”, 

“Kapiten”, “Major”, “N/Kolonel”, “N/Komisar” “Kryekomisar”,  dhe “Zëvendës Drejtor i 

Përgjithshëm”. 

 

8. Grada “Kolonel”, është fituar jashtë radhe me urdhërin e Ministrit të Rendit Publik nr.394/1, 

datë 5.06.2001, duke u bazuar në rezultatet e larta në kryerjen e detyrës Zv/Drejtor dhe Shef i 

Policisë në Drejtorinë e Policisë së Qarkut Tiranë, në përputhje me nenin 8 të ligjit Nr.7750, datë 

13.9.1993, “Për gradat në forcat e armatosura të Republikës së Shqipërisë”, ku përcaktohet:  

 

Gradimi i oficerëve si rregull bëhet duke ndjekur rradhën e gradave. Gradimi jashtë rradhe i 

oficerëve (me përjashtim të oficerëve madhorë), për merita të veçanta shërbimi ndaj atdheut, si 

dhe i atyre që dallohen për rezultate të larta në detyrat funksionale e në përgatitjen ushtarake në 

kohë paqeje e lufte, bëhet me urdhër, përkatësisht, të ministrit të Mbrojtjes, ministrit të Rendit 

Publik dhe kryetarit të SHIK-ut. 

9. Grada “Kryekomisar”, është fituar me urdhërin e Ministrit të Rendit Publik nr.5, datë 

1.05.2003. 

Me urdhërin e Ministrit të Brendshëm nr.1497/1, datë 25.09.2006, për arsye të mospërputhjes së 

gradës me funksionin organik i është dhënë grada korresponduese e funksionit “N/Komisar”.  

 

10. Nga shyrtimi i dokumentacionit rezultoi se arsyeja e uljes në gradë ka ardhur si rezultat i 

transferimit në detyrë nga Akademia e Policisë “Arben Zylyftari”, Tiranë, në Drejtorinë e 

Policisë së Qarkut Berat, në funksionin Shef Seksioni ai dhe Specialist, Drejtoria e Policisë së 

Qarkut Berat. 

 

11. Sipas VKM nr.803, datë 21.11.2007, “Për përcaktimin e funksioneve korresponduese për 

gradat në Policinë e Shtetit dhe ekuivalentimin e tyre”, lidhja nr.1, grada “N/Komisar”, 

ekuivalentohet me gradën “Drejtues”. 

12. Me urdhërin e Ministrit të Brendshëm nr.76, datë 18.06.2008, i është ridhënë grada 

“Kryekomisar”. 

 

13. Sipas VKM nr.803, datë 21.11.2007, lidhja nr.1, grada “Kryekomisar”, ekuivalentohet me 

gradën “Drejtues i Parë”. 
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14. Me Urdhërin e Ministrit të Punëve të Brendshme nr.522, datë 9.10.2013, është emëruar nga 

Specialist në Sektorin Kundër Trafikut të Paligjshëm, në Drejtorinë Kundër Narkotikëve dhe 

Trafiqeve, në detyrën Zv/Drejtor i Përgjithshëm për Krimin e Organizuar dhe Krimet e Rënda, 

në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit dhe për shkak të këtij emërimi i është dhënë 

grada policore “Zëvendës Drejtor i Përgjithshëm”.  

 

Në lidhje me këtë gradë policore, gjatë hetimit u konstatua sa më poshtë: 

 

15. Emërimi në detyrë është bërë nga Ministri i Punëve të Brendshme brenda kompetencës 

ligjore, por në mugesë të propozimit për këtë emërim nga Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së 

Shtetit. 

 

Lidhur me këtë fakt, në seancën dëgjmore të datës 21.05.2020, subjekti i vlerësimit u shpreh: 

Nuk kam kërkuar të emërohem Zv. Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit. Ka qenë një 

përzgjedhje e Ministrit të Brendshëm të asaj kohe, bazuar në përvojën time drejtuese dhe unë në 

zbatim të urdhërit të emërimit kam përmbushur detyrën e Zv/Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë 

së Shtetit. 

 

16. Pas lirimit nga detyra e Zv/Drejtorit të Përgjithsëm të Policisë së Shtetit, subjekti i vlerësimit 

është emëruar Drejtor në Drejtorinë e Studimeve Strategjike në DPPSH dhe me Urdhërin e 

Drejtorit të Përgjithshëm nr.2764/1, datë 01.09.2014, i është dhënë grada policore “Drejtues i 

Parë”. 

 

17. Në përfundim të hetimit administrativ, bazuar në dokumentacionin mbi të cilin është bazuar 

hetimi, në shpjegimet e subjektit të vlerësimit gjatë hetimit dhe pas njohjes me relacionin 

paraprak, u konkludua se: 

 

a. Fitimi i gradave “Oficer”, N/Toger”, “Kapiten”, “Major”, “N/Kolonel”, “N/Komisar” 

“Kryekomisar” “Drejtues”, “Drejtues i Parë”, është bërë në përputhje me legjislacionin e kohës. 

 

b. Fitimi i gradës “Zëvendës Drejtor i Përgjithshëm”, nuk është bërë në përbushje të kritereve të 

përcaktuara në nenin 23, pika 2 e ligjit nr.9749 datë 04.06.2007, “Për Policinë e Shtetit”. 

 

Dispozita ligjore e sipërcituar përcakton plotësimin e dy kritereve ligjore për tu emëruar në 

funksionin Zv/Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit; 

1. Propozimin e kandidaturës nga Drejtori i Përgjithshm i Policisë së Shtetit; 

2. Emërimin nga Ministri. 
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Në vijim të sa më lart, rezulton se nuk është përmbushur kriteri i parë ligjor, propozimi nga 

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit për emërimin e subjektit të vlerësimit në funksionin 

Zv.Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit. 

 

Trajnime  
 

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

të kualifikimit profesional, konferenca kombëtare dhe ndërkomëtare.  

  

Pjesëmarrja në grupe pune 

 

19. Gjatë viteve të punës subjekti është angazhuar në grupe pune, kryesisht në hartimin e projekt 

akteve ligjore dhe nënligjore në fushën e veprimtarisë së Policisë se Shtetit si më poshtë: 

 Pjesëmarrja në grupin e punës për hartimin e Rregullores së Policisë së Shtetit;  

 Drejtues i grupit të punës për hartimin e akteve nënligjore në zbatim të ligjit 108/2014 

“Për policinë e shtetit”; 

 Drejtues i grupit të punës për hartimin e analizave vjetore të DPPSH për vitet 2014, 2015, 

2016; 

 Anëtar i grupit të punës për hartimin e Strategjisë së Policisë së Shtetit 2015 – 2020. 

 Hartues i raporteve përfundimtare për realizimin e objektivave dhe prioriteteve të 

DPPSH, etj; 

Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale 

 

20. Nisur nga vlerësimet e punës që kanë bërë eprorët ndër vite për subjektin e vlerësimit 

rezulton se ka vlerësimin “Shumë mirë” për integritet të lartë dhe standard të lartë etike 

profesionale, aftësi shumë të mira komunikuese, marrdhënie korrekte me kolegët dhe eprorët. 

Jep mendime e ide racionale dhe bashkëkohore lidhur me punën. Ka aftësi shumë të lartë për tu 

përshtatur me metodat e reja të punës. Ka aftësi shumë të mira për të organizuar dhe kontrolluar 

situata emergjente në drejtorinë që mbulon dhe për zgjidhje racionale të tyre. 

21. Subjekti i vlerësimit paraqiti për vlerësim përpara trupës së vlerësimit katër materiale të 

përgatitura nga vetë ai, nga të cilat u përzgjodhën për vlerësim tre materiale, si më poshtë: 

 

1. Raport të vitit 2019, “Mbi performancën e punës së Forcave Lëvizëse Operacionale për vitin  

    2019. 

2. Program për Trajnimin e Repartit Special Renea, Reparteve të Ndërhyrjes së Shpejtë në  

    Tiranë, Fier e Shkodër dhe Repartit Special RESI.  

3. Plan-vendosje për menaxhimin e ndeshjes ndërkombëtare të futbollit Shqipëri-Islandë në datën 

   10.09.2019 në Elbasan.  
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Në vlerësim të materialeve të mësipërme trupi vlerësues konstatoi se subjekti i vlerësimit:  

 

22. Parashikon objektiva të qarta pune dhe përshkruan me detaje reailizimin e tyre. Shfaq aftësi 

për të kontrolluar dhe zgjidhur situatat emergjente që i paraqiten gjatë punës së tij. Planet e 

sigurisë të hartuara nga subjekti i vlerësimit paraqiten me strukturë të qëndrueshme, të 

mirëorganizuar dhe të standardizuar. 

 

Konkluzione për vlerësimin e aftësive profesionale 

 

23. Në përfundim të vlerësimit të aftësive profesionale të subjektit të vlerësimit, z. Sokol Bizhga, 

trupi vlerësues konkludon se subjekti ka aftësi në zbatim të përshkrimeve të punës të përcaktuara 

për funksionin që mban, gjatë punës së tij respekton liritë dhe të drejtat e njeriut, është i frytshëm 

dhe efektiv në punë. 

 

24. Pasaktësia e konstatuar lidhur me procedurën ligjore të emërimit të subjektit të vlerësimit në 

funksionin Zv/Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, e cila ka ardhur si rezultat i 

mospërmbushjes së detyrimit ligjor nga Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit në atë kohë, duke 

gjykuar mbi bazën e parimit të proporcionalitetit, nuk ndikon dhe nuk cënon vlerësimin e aftësive 

profesionale të subjektit të vlerësimit. 

 

24. Trupi vlerësues gjykon se subjekti i vlerësimit, z. Sokol Bizhga, ka arritur një nivel të 

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

nenit 60, të ligjit nr.12/2018, të ndryshuar.  

 

D. KONKLUZIONI PËRFUNDIMTAR  

 

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, 

 

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,  
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V E N D O S I: 

 

1. Konfirmimin në detyrë të subjektit të vlerësimit, z. Sokol Bizhga, me funksion Drejtor i 

Drejtorisë së Forcave Lëvizëse Operacionale, Departamenti për Sigurinë Publike, në DPPSH. 

 

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 22.05.2020.  

 

 

 

ANËTARËT E TRUPIT VLERËSUES 

 

Ela Kerka  

Kryesuese 

 

 

Marjeta Gjelaj                Ana Kapaj  

     Relator               Anëtar 

 


