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

                                         KOMISIONI I JASHTËM I VLERËSIMIT 

 

 

Nr.1/187 Prot                              Tiranë, më 04.06.2020 

          

 

V E N D I M 

 

Nr.18, datë 26.05.2020 

 

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

Mirela Ujkani (Miti)              Kryesues 

 

Alban Laska        Relator 

 

Artur Baku                      Anëtar 

 

asistuar nga anëtarët e sekretariatit teknik, Esmir Rringaj dhe Mariana Çela, më datë 26.05.2020, 

ora 11.40, në Tiranë, në Pallatin e Koncerteve, (Ish –Pallati i Kongreseve), salla B, kati 0 mori në 

shqyrtim në seancë dëgjimore që i përket:  

 

SUBJEKTIT TË VLERËSIMIT:  Gramos Sadik Sako, me funksion Komandant i Gardës së 

Republikës së Shqipërisë. 

 

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 

Gjykatave Administrative dhe Gjykimin e Mosmarrëveshjeve 
Administrative”, i ndryshuar.  
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TRUPA E VLERËSIMIT TË KOMISIONIT TË JASHTËM TË VLERËSIMIT, 

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

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

vijim të rezultateve të hetimit dhe në seancën dëgjimore, pasi shqyrtoi dhe analizoi çështjen në 

tërësi duke u bazuar në të tre kriteret e vlerësimit, të pasurisë, të figurës dhe të vlerësimit të aftësive 

profesionale, mbështetur në pikat 1 dhe 2 të nenit 4, të Ligjit 12/2018 i ndryshuar,   

 

V Ë R E N: 

 

I. RRETHANAT E ÇËSHTJES    

1. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit është organi që kryen procesin e vlerësimit kalimtar të 

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

Brendshme dhe Ankesat, 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.    

2. Sipas 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, shtetasi Gramos Sadik 

Sako, është subjekt i vlerësimit kalimtar nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit, për shkak të 

funksionit që ka mbajtur në datën e zhvillimit të procedurave të shortit 3.6.2019,  “Komandant 

i Gardës së Republikës”.  

3. Subjekti i vlerësimit Gramos Sako, iu nënshtrua procedurave të vlerësimit, duke u shortuar në 

shortin e zhvilluar në datën 3.6.2019, nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit, në përputhje me 

Rregulloren “Për procedurat e zhvillimit të shortit në Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit”.   

4. Në zbatim të legjislacionit në fuqi mbi parandalimin e konfliktit të interesit, u deklarua 

mospasja e konfliktit të interesit nga anëtarët e trupës së vlerësimit e përbërë nga Mirela Ujkani 

(Miti) Kryesues; Alban Laska Relator dhe Artur Baku Anëtar. 

5. Trupa e vlerësimit në përputhje me Ligjin 12/2018, i ndryshuar si edhe me Rregulloren e 

Brendshme të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit (miratuar me Vendimin nr.17 datë 

31.5.2019 “Për Hapat Procedurialë të Unifikuar gjatë Vlerësimit të Subjekteve nga Trupa e 

Vlerësimit”, me Vendimin nr.1, datë 17.6.2019, nisi procesin e vlerësimit dhe hetimin e thelluar 

administrativ për subjektin Gramos Sadik Sako.  

6. Relatori i çështjes, nëpërmjet komunikimit elektronik zyrtar datë 20.6.2020, ka njoftuar 

subjektin e vlerësimit për fillimin e procesit të vlerësimit kalimtar, dhe i është bërë e njohur 

përbërja e Trupës së vlerësimit, duke i kërkuar subjektit të vlerësimit të deklarojë nëse është 

në kushtet e konfliktit të interesit me anëtarët e trupës së vlerësimit.  

7. Subjekti i vlerësimit ka dorëzuar deklaratën për konfliktin e interesit në Komisionin e Jashtëm 

të Vlerësimit në datën 24.6.2019, duke shprehur se nuk është në kushtet e konfliktit të interesit 

me asnjë nga anëtarët e trupës së vlerësimit.  
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8. Relatori i çështjes në vijim ka ndjekur procedurat ligjore të përcaktuara në pikën 3, të nenit 25, 

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

kalimtar.  

9. Për të realizuar procedurat e vlerësimit kalimtar të punonjësve, trupa e vlerësimit është bazuar 

në parimin e ligjshmërisë, të barazisë përpara ligjit, të proporcionalitetit, duke garantuar të 

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

10. Procesi i vlerësimit kalimtar sipas përcaktimeve të nenit 4, të Ligjit 12/2018, i ndryshuar ka 

për objekt vlerësimin e pasurisë, kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale.   

11. Trupa e vlerësimit ka realizuar procesin e hetimit administrativ në bazë të Ligjit 12/2018 i 

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

i ndryshuar, duke verifikuar dhe vlerësuar të gjitha faktet dhe rrethanat e nevojshme dhe 

konkretisht deklaratat e dorëzuara nga vetë subjekti i vlerësimit, që janë: 

- Deklarata e Pasurisë;  

- Deklarata për Kontrollin e Figurës; 

- Formulari i Vetëvlerësimit Profesional;  

si edhe;  

- Provat shkresore apo dokumentacione të administruara nga institucionet/organet publike 

dhe subjekte private në përputhje me Ligjin nr.12/2018 i ndryshuar; 

- Provat dhe shpjegimet me shkrim të subjektit të vlerësimit; 

- Si dhe ka marrë në konsideratë bashkëpunimin, gadishmërinë dhe sjelljen e subjektit gjatë 

procesit të vlerësimit.   

12. Hetimi administrativ përfshiu në procesin e vlerësimit, subjektin e vlerësimit, personat e lidhur 

si edhe persona të tjerë të lidhur në kuptim të nenit 3, pika 11, neni 5 i Ligjit nr. 9367, datë 

7.4.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, si 

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.   

13. Trupa e vlerësimit në datën 11.12.2020, pasi dëgjoi relatorin dhe pasi krijoi bindjen se provat 

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

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

e nevojshme për përfundimin e hetimit kryesisht për subjektin e vlerësimit Gramos Sako, me 

Vendimin nr. 2, datë 11.12.2019, vendosi;    

a. Të mbyllë hetimin kryesisht për subjektin e vlerësimit Gramos Sako; 

b. Të njoftojë nëpërmjet adresës elektronike zyrtare subjektin për: 

- Përfundimin e procedurave të hetimit kryesisht; 

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

vlerësimit pasuror, kontrollit të figurës dhe atij profesional; 

c. Të ftojë subjektin për t’u njohur me dosjen 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 
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Procedurës Administrative, duke i dhënë kohë të arsyeshme prej 7 ditësh për t’u njohur 

me dosjen dhe për të paraqitur shpjegime.   

14. Subjekti i rivlerësimit u njoh me aktet e dosjes në datën 12.12.2019, si dhe ushtroi të drejtën e 

paraqitjes së parashtrimeve dhe provave të reja, në dt. 16.12.2019. 

15. Pas shqyrtimit të shpjegimeve dhe provave të vëna në dispozicion nga subjekti, trupa e 

vlerësimit, vendosi të ftojë subjektin e vlerësimit në seancë dëgjimore.   

II. SEANCAT DËGJIMORE - RIÇELJA E HETIMIT ADMINISTRATIV 

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

me email, dt. 30.1.2020. 

17. Seanca dëgjimore për subjektin e vlerësimit, z. Gramos Sako, u zhvillua në datën 5 shkurt 

2020, ora 10:00, në Pallatin e Koncerteve, (Ish –Pallati i Kongreseve), salla B, kati 0, në 

përputhje me kërkesat e nenit 56, të ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar si edhe me Kodin e 

Procedurave Administrative. 

18. Subjekti i vlerësimit, z. Gramos Sako, 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, z. Gramos 

Sako, kërkoi nga Komisioni konfirmimin në detyrë. Në datën 6.2.2020 (një ditë pas zhvillimit 

të seancës dëgjimore) në Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit është depozituar një kërkesë nga 

subjekti i vlerësimit, z. Gramos Sako, me anë të së cilës kërkohej: 

19. Duke marrë shkas nga disa problematika të hasura gjatë procesit tim në hetimit administrativ, 

me të cilat u njoha gjatë seancës dëgjimore, duke patur parasysh ngarkesën e lartë të punës, 

duke sjellë po ashtu në vëmëndje se ky është një proces i ri dhe i panjohur për mua, marrë 

shkas edhe nga fakti që nuk jam njohës profesionist i fushës ligjore dhe financiare, kërkoj nga 

ana juaj të kem mundësinë për të provuar pastërtinë e figurës sime duke sjellë prova të reja në 

ndihmë të procesit (baza ligjore e kësaj kërkese është neni 91 i ligjit nr. 44/2015 “ Kodi i 

Procedurës Administrative i Republikës së Shqipërisë”. 

20. Me qëllim kryerjen e një hetimi sa më të plotë objektiv dhe të gjithanshëm, për verifikimin e 

pretendimeve të parashtruara në kërkesën e subjektit të depozituar në datën 6.2.2020, pranë 

Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, me vendimin e ndërmjetëm nr. 3, datë 7.2.2019, trupa e 

vlerësimit vendosi riçeljen e hetimit administrativ për subjektin e vlerësimit z. Gramos Sako, 

i cili u njoftua për këtë vendim.   

21. Subjekti ushtroi të drejtën e paraqitjes së parashtrimeve dhe provave të reja të cilat i paraqiti 

në datën 18.3.2020. 

22. Pas riçeljes së hetimit, shqyrtimit të shkresave të ardhur rishtas nga institucionet ligjzbatuese, 

shpjegimeve dhe provave shtesë të vëna në dispozicion nga subjekti i vlerësimit, trupa e 

vlerësimit, vendosi të mbylli hetimin administrativ për subjektin e vlerësimit z. Gramos Sako, 

i cili u njoftua për këtë vendim, në dt. 7.05.2020.  

23. Në datën 7.05.2020, subjekti i vlerësimit u njoh me rezultatin shtesë të hetimit, mbi bazën e të 

cilit u vendos riçelja e hetimit administrativ.  
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24. Subjekti i vlerësimit u ftua në seancën e dytë dëgjimore, e cila u zhvillua në datën 26.05.2020, 

ora 12:00, në ambientet e Pallatit të Koncerteve (ish-Pallati Kongreseve), salla B, kati 0.   

25. Në përfundim të shpjegimeve dhe parashtrimeve që lidheshin vetëm me gjetjet e komisionit, 

të cilat u bënë shkak për riçeljen e hetimit administrativ, subjekti i vlerësimit, z. Gramos Sako, 

kërkoi nga Komisioni konfirmimin në detyrë.  

 

III. QËNDRIMI I SUBJEKTIT TË VLERËSIMIT 

26. Subjekti i vlerësimit Gramos Sadik Sako, ka qenë bashkëpunues gjatë gjithë procesit të 

vlerësimit në përputhje me pikën 2, të nenit 48, të Ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar.   

26.1Subjekti i vlerësimit ka sjellë prova dhe shpjegime kur janë nevojitur, ka qenë korrekt dhe i 

gatshëm për bashkëpunim gjatë gjithë fazave të hetimit.   

 

IV. VLERËSIMI KALIMTAR  

27. Në zbatim të nenit 32, pika 2 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”, subjekti i vlerësimit Gramos Sadik Sako 

ka dorëzuar në Ministrinë e Brendshme deklaratën e pasurisë në datën 2.5.2018, brenda afateve 

ligjore dhe ka numrin *** index, viti 2018.  

28. Hetimi administrativ konsistoi në: 

- verifikimin e vërtetësisë së deklarimeve në lidhje me gjendjen pasurore të deklaruar nga 

subjekti i vlerësimit;  

- verifikimin e burimit/eve të krijimit të të ardhurave dhe shpenzimeve të deklaruara si edhe në 

mjaftueshmërinë e mbulimit të pasurisë nga burimet financiare të deklaruara;  

- evidentimin e ndonjë fshehjeje të mundshme të sendeve në pronësi apo në përdorim;  

- evidentimin e ekzistencës së mundshme të deklarimeve të rreme si edhe evidentimit të rasteve 

të konfliktit të interesit.  

29. Komisioni ka mbajtur në konsideratë deklarimet e dhëna nga subjekti për vërtetimet e të 

ardhurave për secilin vit kalendarik, të shoqëruara me dokumentacion zyrtar, shpjegimet e 

subjektit për burimin e të ardhurave, mbulimin e shpenzimeve/huave për personat e lidhur me 

to dhe shtetasve të tjerë. 

 

IV - A. VLERËSIMI I PASURISË 

30. Në zbatim të nenit 32 të Ligjit nr. 12/2018, subjekti i vlerësimit i nënshtrohet procesit të 

vlerësimit kalimtar për periudhën e vlerësimit të deklaratës së pasurisë  nga data e fillimit të 

marrëdhënies së punës në institucionin përkatës, pavarësisht datës së emërimit në pozicionin 

dhe/ose gradën që mban, deri në ditën e plotësimit të formularit të deklarimit të pasurisë. Ky 

deklarim fillon ditën e parë të marrëdhënies së punës. 

30.1Subjekti i vlerësimit në deklaratën e pasurisë në zbatim të ligjit 12/2018, ka deklaruar si vijon;  
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31. Apartament me sipërfaqe 59.24 m2, në Tiranë, përfituar me kontratën e shitblerjes në vitin 

2011, në vlerën 3.650.000 lekë. Burimi i krijimit, të ardhura familjare ndër vite. Zotërimi 100% 

i bashkëshortes së subjektit. 

  a. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për vërtetimin e faktit administroi;  

31.1deklaratën e pasurisë dhe dokumentacion ligjor justifikues që subjekti ka bashkëlidhur 

31.2dokumentacioni i administruar nga Komisioni 

31.3dokumentacioni i administruar nga deklarimet e subjektit dhënë Komisionit si përgjigje të 

pyetjeve gjatë procesit. 

b. Hetimi i kryer nga Komisioni në zbatim të Ligjit.  

31.4Agjencia Shtetërore e Kadastrës, me shkresën nr.****/**prot, datë 12.9.2019, konfirmon se 

në emër të bashkëshortes së subjektit të vlerësimit, shtetases A.S, është e regjistruar pasuri me 

nr.***, vol.**, fq.***, lloji apartament me sip. 59.24 m2, në Tiranë, blerë në vitin 2011, në 

vlerën 3.650.000 lekë. 

31.5OSHEE, me shkresën nr.****/*prot, dt. 26.7.2019, konfirmon se shtetasia me inicialet A.S ka 

lidhur kontratë energjie me nr. kontrate TR**************, në instancën e qarkut Tiranë,  

31.6UKT, me shkresën nr.*-****/*prot, dt. 9.7.2019, konfirmon se shtetasia me inicialet A.S ka 

lidhur kontratë ujësjellësi me nr. ******-*, me adresë Tiranë, hapur që në vitin 2006. 

31.7Albtelecome, me shkresën nr. ****/*, dt. 25.7.2019, konfirmon se në emër të shtetases me 

inicialet A.S rezulton të jetë i regjistruar numri fiks ALBtelecom 0035542******, kontrata 

është telefoni fikse internet +Iptv, adresa Tiranë. 

31.8Banka Amerikane e Investimeve, me shkresën nr.****/**prot, datë 26.6.2019 konfirmon se 

Gramos Sako ka marrë kredi hipotekore në datë 30.11.2006, në shumën 3.000.000 lekë, me 

qëllim blerje apartamenti. Subjekti ka kryer shlyerjen totale të kredisë deri në vitin 2009. 

31.9ILDKPKI me shkresën nr.****prot, datë 21.6.2019, informon Komisionin se përputhet 

deklarimi në ILDKPKI, me deklarimin e bërë nga subjekti në deklaratën e pasurisë Vetting. 

31.10 Subjekti i vlerësimit, nëpërmjet postës elektronike, gjatë gjithë procesit, pasi u njoh me 

relacionin paraprak, por edhe gjatë seancën degjimore publike, ka sqaruar dhe informuar 

komisionin, duke deklaruar se: Për nevojat familjare, konkretisht krijimin e një klinike 

dentare, kanë rënë në dakordësi me shtetasin me inicialet V.G, pronarë i truallit, ku ishte 

ngritur një pallat, për blerjen e një ambjenti (apartament) me sip. rreth 60 m2. Në dt. 

30.11.2006, ka marrë kredinë në bankën NBG Albania, në shumën 3.000.000 lekë. Në dt. 

1.12.2006, ka depozituar në bankën IntesaSanPaolo vlerën 23.000 euro, në emër dhe për 

llogari të shtetasve V.G dhe M.G pronarë të apartamentit. Pas këtij veprimi ka marrë në 

dorëzim apartamentin por nuk ka kryer kontratë paraprake. Gjatë periudhës 2006 – 2007 ka 

punuar për vënien në funksion të klinikës dentare duke kryer riparime përkatëse në shumën 

totale prej 9000 euro, dhe në dt. 14.5.2007 bashkëshortja e subjektit ka filluar aktivitetin si 

stomatologe. Pjesa tjetër e detyrimit prej 750.000 lekë është paguar dorazi në momentin e 

regjistrimit të apartamentit. Pas blerjes së apartamentit 59.24 m2 ku dhe ushtrohet aktiviteti 

janë bërë investime në vitin 2016 e në vijim, blerje pajisje, të provuara me fatura tatimore. 
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Restaurimet e klinikës janë kryer nga ana e vëllait të subjektit, si administrator i një firme 

private. 

Dokumentacion i dorëzuar; 
 Kontratë Shitje Pasurie Palajtshme nr. 1327/323/1, dt. 28.5.2011.  

 Vërtetim hipotekor dt. 29.3.2011, për apartamentin me sip. 59.24 m2. 

 Kontratë kredie dt. 16.11.2006 + Vërtetim nga banka NBG për kredinë e marrë në vitin 2006 dhe vërtetim për likujdim 

kredie deri në vitin 2009. 

 Deklaratë, ku i nënshkruari M.S, me vendëbanim Firence, Itali, deklaron se i ka dhënë hua motrës së tij A.S, shumën prej 

14.000 euro, për rikontruksion të klinikës dentare. Këtë hua ja ka dhënë pa afat kthimi dhe pa asnjë interes. Shumën e 

sipërcituar e ka përfituar nga puna tij si sipërmarrës në Itali prej vitit 2001. Paratë janë dhënë cash, një pjesë nëpërmjet 

babait të tyre kur ka qenë për vizita turistike në Itali dhe pjesën tjetër kur ka ardhur vetë në Shqipëri. 

 Ekstrakt i aktivitetit të subjektit M. Si, regjistruar në dt. 6.4.2001 dhe me status aktiv, me veprimtari “Punë ndërtimi të 

përgjithshme dhe riparime”, me adresë Firence, Itali.  

 Faturë Tatimore nr. 784, dt. 6.7.2016, ku subjekti A.S me nipt K********, ka blerë pajisje të llojit Poltron Dentar me 

aksesorë, 2 cop, në vlerën totale 33.100 euro/me tvsh. 

 Faturë Tatimore nr. 757, dt. 18.8.2016, ku subjekti A.S me nipt K********, ka blerë pajisje, në vlerën 71.633 lekë/me 

tvsh. 

 Faturë Tatimore nr. 1248, dt. 29.7.2016, ku subjekti A.S me nipt K********, ka blerë pajisje, në vlerën 1850 euro/me 

tvsh. 

 Faturë Tatimore nr. 1156, dt. 30.8.2016, ku subjekti A.S me nipt K********, ka blerë pajisje, në vlerën 200 euro/me 

tvsh. 

 Faturë Tatimore nr. 2796, dt. 29.12.2016.2016, ku subjekti A.S me nipt K********, ka blerë pajisje në vlerën 84.456 

lekë/me tvsh. 

31.11QKB Online, konfirmon se shtetasia A.S ka të regjistruar aktivitet person fizik, me nipt 

K********H, regjistruar në dt. 14.5.2007, me veprimtari “Klinikë Dentare”, status aktiv. 

31.12Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, sipas shkresës nr. 

*****/* datë 25.7.2019, dhe shkresës *****/* datë 25.9.2019, konfirmon shtetasia A.S ka 

aktivitet ekonomik me NIPT K********H regjistruar në vitin 2007, me status aktiv. Aktiviteti 

nuk ka detyrime të pashlyera. 

31.13ISSH, me shkresën nr. ****/*, dt. 2.7.2019, konfirmon të dhëna për kontributet e shtetases A.S 

për periudhën dhjetor 2012 – mars 2019, nga subjekti “A.S”. 

31.14Në lidhje me kryerjen e veprimeve për krijimin e kësaj pasurie, deklarimi i të ardhurave dhe 

paraqitja e dokumentacionit justifikues ligjor, shpjegimet e dhëna nga subjekti i vlerësimit deri 

në datë 5.2.2020 (data e seancës dëgjimore), Komisioni nëpërmjet relacionit paraprak kishte 

konstatuar se provat dhe dokumetaconi i paraqitur nga subjekti i vlerësimit deri më datë 

5.2.2020, nuk ishte i mjaftueshëm për të justifikuar krijimin e pasurisë dhe aktivitetit. 

31.15 Për këto arsye Komisioni në senacën dëgjimore të datës 5.2.2020 i bëri me dije subjektit të 

vlerësimit se deklarimi i tij nuk ishte i saktë dhe se kishte burime financiar të pamjaftueshme 

për justifikimin e pasurisë së krijuar.  

31.16Pas riçeljes së hetimit administrativ me kërkesën e subjektit të vlerësimit, për të patur 

mundësinë e paraqitjes së provave të cilat do të kishin nivel provueshmërie, subjekti i 

vlerësimit ka paraqitur sqarime dhe prova të reja në datën 18.3.2020, ku sqaron si më poshtë 

vijon:  

-Lidhur me konstatimin e komisionit “Për moskryerjen e një akti noterial në vitin 2006”, 

subjekti ka deklaruar se në nenin 79 të Kodit Civil citohet se“Veprimi juridik është shfaqja e 
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ligjshme e vullnetit të personit fizik apo juridik që synon të krijojë, të ndryshojë ose të shuajë 

të drejta apo detyrime civile”. Bazuar në nenin 80 ku përcaktohet se “Veprimi juridik mund të 

kryhet me shkrim, me gojë dhe me çdo lloj shfaqje tjetër të padyshimtë të vullnetit” moskryerja 

e një kontrate paraprake noteriale nuk është në kundërshtim me ligjin. Shtuar këtu edhe 

marrëdhënien e besimit të ndërsjelltë mes subjektit dhe shitësit të pronës. 

Si barrë prove e re, dt. 18.3.2020;  

 Akt marrëveshje paraprake nr. ***rep, nr.*** kol, datë 2.4.2004, hartuar para noterit publik, lidhur midis palës 

investitore “*** *****” shpk dhe palës pronare shtetasit V.G,   

 Kontratë shkëmbimi nr.***rep, nr.***kol, datë 21.3.2011 hartuar para noterit publik lidhur midis palës investitore “*** 

*****” shpk dhe palës pronare shtetasit V.G,   

 Deklaratë e datës 24.2.2020 e nënshkruar nga shtetasi V.G në cilësinë e shitësit të apartamentit,   

 Deklaratë e shtetasit Xh.I datë 3.3.2020 administrator dhe përfaqesues juridik i shoqërisë “**** *****” shpk.  

-Sa i përket konstatimit se “Kredia e marrë në vlerën 3.000.000 lekë, është shlyer përpara 

afatit 20-vjeçar, duke e likuiduar me këste të parakohshme për 3 vjet, me një burim të 

pajustifikuar” subjekti deklaron se pas plotësimit të të ardhurave me dokumentacion ligjor, 

rezuton se ka burime të mjaftueshme për të shlyer kredinë përpara afatit kohor të vendosur në 

Kontratën e Kredisë.  

-Lidhur me konstatimin e Komisionit “Mbi transformimin e apartamentit në klinikë dentare”, 

subjekti ka deklaruar se në fund të vitit 2006 në këtë apartament janë kryer punime përshtatëse 

për ta shndërruar apartamentin në ambient shërbimi (klinikë dentare). Gjithashtu, në këtë vit 

është blerë nga shoqëria “ *** Dent” sh.p.k, një poltron dentisti i përdorur së bashku me 

aksesorët, bën me dije se pajisjet kanë qenë të përdorura dhe të një niveli mesatar, pra jo 

pajisje të shtrenjta. Shuma shpenzuar për punimet e kryera dhe blerjen e poltronit në total ka 

qenë 1.088.000 leë ose 9000 euro, dhe i gjithë ky investim është bërë nga vëllai i subjektit, 

shtetasi A.S. Në lidhje me investimin e vitit 2016, çdo investim i kryer në pajisje është kryer me 

faturë tatimore dhe nëpërmjet bankës, pjesën e restaurimeve ndërtimore i ka kryer firma e 

vëllait të subjektit. Burim financiar ka shërbyer huaja e marrë vëllait në vlerën 14.000 euro 

dhe kursimet ndër vite të cilat kanë egzistuar në sistem bankar. 

      Si barrë prove e re, dt. 18.3.2020;  

 Deklarata noteriale, me nr. ****rep, nr.***/*kol, datë 5.3.2020, deklarues shtetasi A.S pranë Noterit Publik.  

 Deklarata noteriale, nr.****rep, nr.****kol, datë 3.3.2020, deklarues administratori i shoqërisë “*** Dent” sh.p.k, z. A.M, 

ku konfirmohen shitjen e poltronit.   

 Akti i Ekspertimit të Klinikës nga shoqëria e Vlerësimit të Pasurive të Patundshme  “P**** O**” dt. 29.02.2020, Ekspert I.Ç, 

me nr.liçense VP.****/*.  

 Deklarata noteriale e shtetasit M.S, vërtetuar me aktin noterial “Vërtetim përkthimi” nr. **** Rep. dt. 25.02.2020, i noteres 

R.R.  

 Pasqyra financiare e shtetasit M.S, e përkthyer.   

-Në lidhje me mënyrën apo saktësinë e deklarimit të subjektit për pasurinë e llojt apartament 

dhe aktivitetin e bashkëshores, nuk e ka patur të qartë nëse deklarimi lidhet me vlerën e 

objektit, të klinikës apo në tërësi të paisjeve të saj. Nëse kjo i referohet vlerës së objektit atëherë 

deklaron se sipas Kotratës së Shit-Blerjes ajo ka patur vlerën 3.650.000 lekë.  

Si barrë prove e re, dt. 18.3.2020;  
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 Akti i Ekspertimit të Klinikës nga shoqëria e Vlerësimit të Pasurive të Patundshme  “P**** O**” dt. 29.02.2020, 

Ekspert I.Ç, me nr.liçense VP.****/*.  

31.17Komisioni mori në shqyrtim deklarimet e subjektit dhe gjithë dokumentacionin e paraqitur pas 

riçeljes së hetimit administrativ, ku arrihet të provohet dhe dokumentohet se krijimi pasurisë 

së llojit apartamentit është kryer në vitin 2006, në kushtet ku rezulton një tranfertë bankare e 

cila provon faktin se shuma prej 23.000 euro, pjesë e kredisë së marrë po në vitin 2006 

(3.000.000 lekë), ka kaluar pikërisht në favor, në llogarinë bankare të shtetasit V.G i cili është 

sipërmarrësi, me të cilin në vitin 2011 është nënshkruar kontrata përfundimtare e shitblerjes së 

këtij apartamenti, dhe me regjistrimin e së cilës është kryer hipotekimi në emrin e znj. Sako, 

gjithashtu kontratën e UKT që bashkëshortja e subjektit ka lidhur që prej vitit 2006. 

31.18Nga analiza financiare e rikryer pas riçeljes së hetimit administrativ dhe pas dorëzimit të 

dokumentacionit justifikues ligjor të datës 18.3.2020, konstatohet se subjekti i vlerësimit ka 

patur burime financiare të mjaftueshme për blerjen e apartamentit në vitin 2006, krijimin e 

klinikës dentare në vitet 2006 – 2007, shlyerjen e kredisë për periudhën 2006 – 2009 dhe 

investimin e kryer në vitin 2016. 

31.19Në lidhje me investimin e kryer gjatë periudhës 2006-2007 dhe 2016 në klinikën dentare, 

komisioni pasi shqyrtoi në harmoni dhe të gjitha provat shkresore gjatë procesit, por edhe 

provat shkresore pas riçeljes së hetimit administrativ, deklaratat noteriale të personave të lidhur 

me subjektin në këtë proces, përgjigjet e institucioneve ligjzbatuese (QKB, Drejtori Rajonale 

Tatimore dhe Bashki), lëvizjeve bankare dhe pasi ribëri analizën financiare, arriti në konkluzionin 

se subjekti nuk ka patur në asnjë moment qëllim të fsheh apo të mos deklarojë qoftë pasurinë 

dhe investimin e kryer, për më tepër në kuadër të një aktiviteti privat të licensuar, regjsitruar 

dhe të deklaruar në organet tatimore në mënyrë periodike. Subjekti e justifikon burimin e 

këtyre të ardhurave dhe dokumenton në mënyrë kronologjike të gjitha shpenzimet e kryera.   

 

32. Automjet tipi Toyota Land Cruiser, i vitit të prodhimit 1999, blerë në vitin 2011, në vlerën 

400.000 lekë. Burimi i të ardhurave nga kursime familjare ndër vite.  

  a. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për vërtetimin e faktit administroi;  

32.1deklaratën e pasurisë dhe dokumentacion ligjor justifikues që subjekti ka bashkëlidhur 

32.2dokumentacioni i administruar nga Komisioni 

32.3dokumentacioni i administruar nga deklarimet e subjektit dhënë Komisionit si përgjigje të 

pyetjeve gjatë procesit. 

b. Hetimi i kryer nga Komisioni në zbatim të Ligjit.  

32.4DPSHTRR, me shkresën nr.****prot, datë 1.7.2019, konfirmon së automjeti tipi Toyota Land 

Cruiser, me targë AA631CB është aktualisht në pronësi të shtetasit Gramos Sako, me status i 

ç’regjistruar. Automjet është përfituar me kontratën nr.****rep, nr.***kol, datë 7.10.2011, 

shitës shtetasi me inicialet N.B dhe blerës shtetasi Gramos Sako, në vlerën 400.000 lekë. 

Bashkëlidhur shkresës praktika e plotë e automjetit. 

32.5Në lidhje me automjetin tipi Toyota Land Cruiser, Komisioni vëren se deklarimi i subjektit të 

vlerësimit në deklaratën e pasurisë vetting ka qenë i saktë, dhe burimi financiar për krijimin e 

pasurisë llojit automjet ka qenë e justifikur me të ardhura të ligjshme. 
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32.6Drejtoria e Përgjithshme Rregullatore e Çështjeve të Drejtësisë, me shkresën nr.****/*prot, 

dt. 1.7.2019 konfirmon se nga regjistri elektronik i noterëve rezulton kryerja e një kontrate 

shitblerje automjeti me nr.****rep, nr.****kol, dt. 30.1.2019. 

32.7Gjatë procesit, nëpërmjet postës elektronike subjekti i vlerësimit është pyetur në lidhje me 

automjetin, për të cilin ka dhënë sqarime dhe ka paraqitur dokumentacion justifikues, ndër të 

tjera ai ka deklaruar se në dt. 30.1.2019 me kontratë shitblerje e ka shitur automjetin palës 

blerëse, shoqërisë “ ****” shpk, në vlerën 15.000 euro. 

Dokumentacioni paraqitur: 

 Kontratë Shitje Automjeti dt. 7.10.2011, shitës shtetasi Nikolla Bardhi dhe blerës shtetasi Gramos Sako, për aytomjetin 

tip Toyota, në vlerën 400.000 lekë. 

 Kontratë Shitje pasurie e luajtshme, dt. 30.1.2019, shitës shtetasi Gramos Sako dhe blerës shoqëria “Kd” shpk, për 

automjetin tip Toyota, në vlerën 15.000 euro. 

 Kopje e mandatit me nr. serial H10119036018000019-A  

32.8Komisioni hetoi mbi veprimin e kryer nga subjekti i vlerësimit, duke marrë informacion 

përsëri pranë DPSHTRR, e cila automjetin tipi Toyota Land Cruiser deri në datën 5.11.2019 

e konfirmonte të regjistruar në pronësi të z. Gramos Sako, madje ai kishte kryer veprimin për 

ç’regjistrim të automjetit në dt. 29.1.2019. Për këtë faktë komisioni e kishte të paqartë 

veprimin e kryer nga z. Gramos Sako për ç’regjistrimin e automjetit një ditë përpara kryerjes 

së kontratës së shitjes, dhe se ky status qëndronte ende i tillë. Gjithashtu komisioni kishte 

dyshime në vlerën e përcaktuar në kontratën e shitblerjes, pasi automjeti ishte blerë në vlerën 

400.000 lekë dhe u shit në vlerën 15.000 euro. 

32.9 Pasi subjekti u njoh me konstatimet e komisionit, mori menjëherë masa duke njoftuar palën 

blerëse, e cila në datën 6.11.2019 kreu regjistrimin e automjetin në pronësinë e saj.   

32.10 Subjekti në sqarimet e paraqitura në dt. 18.3.2020 ka deklaruar se, palët e përfshira në 

kontratën e shitblerjes, u paraqitën në datën 28.1.2019 në Zyrën e Noterit publik P.B, duke 

dorëzuar të gjithë dokumentacionin përkatës sipas nenit 3 të Udhëzimit 232 dhe kanë kërkuar 

aplikimin nga ana e noterit për RBS dhe vazhdimin e procedurave për hartimin dhe 

nënshkrimin e kontratës. Këtë fakt e deklaron edhe noteri publik P.B në përgjigjen e dhënë 

KJV-së gjatë procesit. Shoqëria “****” shpk, në cilësinë e blerësit, bazuar në nevojat për 

shfrytëzim të Automjetit, i ka kërkuar subjektit ç’regjistrim të përkohshëm të automjetit, deri 

në sigurimin e pjesëve të këmbimit që do të montoheshin në automjet për ta përshtatur për 

përdorimi në kushte ekstreme (off road) në kantieret e ndërtimit. Në kushtet e një marrëdhënie 

të konsoliduar midis subjektit dhe administratorit, njëkohësisht dhe ortakut të shoqërisë 

“****” shpk, marrëdhënie e tejkaluar ishpunëdhënës dhe ishpunëmarrës, në marrëdhënie 

miqësore familjare ndër vite, ato kanë realizuam nënshkrimin e Kontratës dhe ç’regjistrimin 

e mjetit në kushte mirëbesimi mes tyre deri në përshtatjen e automjetit për kantieret e 

ndërtimit.  

32.11 Sa i përket konstatimit të komisionit se “Vlera e shitjes së automjetit tip Toyota në vlerën 

15.000 euro është e dyshimtë” subjekti në shpjegimet e paraqitura në dt. 18.3.2020 ka 

deklaruar se, duke kërkuar asistencë nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit 

Rrugor dhe sipas shkresës nr.****/* prot. dt.2.3.2020 në përgjigjen e këtij organi citohet se 

“Kontrata e shitblerjes është veprim juridik me anë të së cilës një ose disa palë krijojnë, 
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ndryshojnë ose shuajnë një marrëdhënie jurdike dhe me vullnetin e tyre të lirë (kontratë 

shitblerje) përcaktojnë vetë çmimin e shitjes. Drejtoria Rajonale në momentin e ndryshimit të 

pronësisë për mjetet e përdorura të blera në vend i referohet çmimit të caktuar nga vetë 

palët”. Po ashtu, sipas Udhëzimit nr.3, dt.23.01.2018 të Ministrisë së Financave dhe 

Ekonomisë çmimet e referencës aplikohen vetëm gjatë procedurave të zhdoganimit. 

Bashkëlidhur; 
 Shkresa nr.****/* prot. dt.2.3.2020 nga DPSHTRR. 

 Deklaratë e administratorit të shoqërisë “*****” shpk, z. S.K, dt. 6.3.2020. 

-Në lidhje me “Pagesën e tatimit mbi fitimin për vlerën e shitjes 15.000 euro pranë organeve 

tatimore” subjekti ka sqaruar se në zbatim të përcaktimeve të nenit 13 të ligjit nr.8438, datë 

28.12.1998 “PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT”, i ndryshuar, lidhur me deklarimin e të 

ardhurave të individëve që kalojnë vlerën 2.000.000 lekë në viti parashikohet se deklarimi i 

tyre duhet bërë jo më vonë se 30 Prill i vitit pasardhës, në rastin e subjektit, 30 Prill 2020.  

Meqenëse të ardhurat nga shitja e automjetit i përkasin vitit 2019, ka detyrimin që brenda datës 

30 Prill 2020 të bëj deklarimin e këtyre të ardhurave në sistemin DIVA dhe të paguaj tatimin 

respektiv mbi të ardhurat. Në datën 28.02.2020 është bërë pagesa e tatimit për fitimin në 

Bankën Credins. 

Bashkëlidhur;   

 Kopje e mandatit me nr. serial H10119036018000019-A. 

32.12 Komisioni, bazuar në shpjegimet e dhëna, pas riçeljes së hetimit administrativ, nga vetë 

subjekti i vlerësimit i cili sqaron shkaqet dhe rrethanat që kanë ndikuar në përcaktimin e vlerës 

së këtij automjeti, po kështu referuar faktit se kalimi i kësaj vlere është kryer nëpërmjet një 

transaksioni bankar në llogarinë e bashkëshortes së subjektit (duke shmangur dyshimin për 

ndonjë veprim fiktiv) e bënë komisionin të arrij bindshmëm në konkluzionin përfundimtar se 

përcaktimi i kësaj vlere në shitjen e këtij automjeti lidhet me vetë marrëdhënien si dhe me 

vullnetin e lirë të palëve në këtë kontratë, kjo bazuar në njohjen dhe marrëdhëniet shoqërore 

dhe familjare të ndërtuar ndër vite ndërmjet palëve. Nga hetimi i kryer ka rezultuar se blerësi 

shoqëria “****”shpk, ka burim financiar të ligjshëm për justifikimin e blerjes së këtij 

automjeti. 

 

33 Llogari Bankare: 

33.1Llogari në Raiffeisen Bank, në emër të subjektit Gramos Sako, me gjendje në ditën e 

deklarimit, në vlerën 1.253.000 lekë.  

33.2Llogari në Bankën Credins, në emër të subjektit Gramos Sako, me gjendje në ditën e 

deklarimit, në vlerën 828.294 lekë. 

Burimi i këtyre llogarive janë të ardhurat nga pagat dhe shpërblimet nga detyra Komandat 

Garde. 

33.3Llogari në Intesa San Paolo Bank, në emër të bashkëshortes së subjektit, me gjendje në ditën 

e deklarimit në vlerën 31.319 euro 
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33.4Llogari në ntesa San Paolo Bank, në emër të bashkëshortes së subjektit, me gjendje në ditën e 

deklarimit në vlerën 587 euro. Burimi i të ardhurave nga biznesi dhe pagat në vitet 1996 – 

2002. 

33.5Llogari në në Intesa San Paolo Bank, në emër të bashkëshortes së subjektit, me gjendje në 

ditën e deklarimit në vlerën 172.001 lekë. Burimi i të ardhurave nga biznesi.  

33.6Llogari në Intesa San Paolo Bank, në emër të bashkëshortes së subjektit, me gjendje në ditën 

e deklarimit në vlerën 9 $.  

33.7Llogari në Intesa San Paolo Bank, në emër të bashkëshortes së subjektit, me gjendje në ditën 

e deklarimit në vlerën 417.711 lekë. 

33.8Llogari në Intesa San Paolo Bank, në emër të bashkëshortes së subjektit, me gjendje në ditën 

e deklarimit në vlerën 0.18 euro. Burimi i të ardhurave nga Biznesi dhe kursime familjare.  

Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për vërtetimin e faktit administroi;  

33.9 deklaratën e pasurisë dhe dokumentacion ligjor justifikues që subjekti ka bashkëlidhur 

33.10 dokumentacioni i administruar nga Komisioni 

33.11 dokumentacioni i administruar nga deklarimet e subjektit dhënë Komisionit si përgjigje të 

pyetjeve gjatë procesit. 

b. Hetimi i kryer nga Komisioni në zbatim të Ligjit.  

33.12 Banka Raiffeisen, me shkresën nr. ****/*prot, dt. 27.6.2019 konfirmon se subjekti Gramos 

Sako disponon llogari page me gjendje në dt. 2.5.2018, në vlerën 1.253.334 lekë.  

33.13 Banka Credins, me shkresën nr. ****/*prot, dt. 16.8.2019 konfirmon se subjekti Gramos 

Sako disponon llogari page, me gjendje në dt. 2.5.2018, në vlerën 838.294 lekë. 

33.14 Banka Intesa San Paolo, me shkresën nr.  nr. ****/*prot, dt. 4.7.2019 konfirmon se 

bashkëshortja e subjektit, ka disponuar llogari rrjedhëse, me gjendje në dt. 2.5.2018, në 

vlerën 31.906 euro dhe 587 euro. 

33.15 Banka Intesa San Paolo, me shkresën nr. ****/*prot, dt. 4.7.2019 konfirmon se 

bashkëshortja e subjektit, ka disponuar llogari rrjedhëse, me gjendje në dt. 2.5.2018, në 

vlerën 85.547 lekë. 

33.16 Banka Intesa San Paolo, me shkresën nr. ****/*prot, dt. 4.7.2019 konfirmon se 

bashkëshortja e subjektit, ka disponuar llogari rrjedhëse,  me gjendje në dt. 2.5.2018, në 

vlerën 9 $. 

33.17 Banka Intesa San Paolo, me shkresën nr. ****/*prot, dt. 4.7.2019 konfirmon se 

bashkëshortja e subjektit A.S ka disponuar llogari rrjedhëse (biznesi), me gjendje në dt. 

2.5.2018, në vlerën 417.411 lekë. 

33.18 Banka Intesa San Paolo, me shkresën nr. ****/*prot, dt. 4.7.2019 konfirmon se 

bashkëshortja e subjektit, ka disponuar llogari rrjedhëse, me gjendje në dt. 2.5.2018, në 

vlerën 0.18 euro. 

33.19 Në lidhje me llogaritë e deklaruara, Komisioni vëren se deklarimi i subjektit të vlerësimit 

në deklaratën e pasurisë vetting ka qenë i saktë. 
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33.20 Nga analiza financiare e rikryer pas riçeljes së hetimit administrativ dhe pas dorëzimit të 

dokumentacionit justifikues ligjor të datës 18.3.2020, konstatohet se subjekti i vlerësimit 

ka patur burime financiare të mjaftueshme për krijimin e llogarive bankare. 

 

34 Jetoj familjarisht në të njëjtën godinë banimi me babain, me adresë Rr. “*********”, ndërtesa 

nr. ***, hyrja nr. *, Tiranë, me nr. pasurie */***, ND, sipas vërtetimit nga dokumenti hipotekor 

me nr. **, dt. 31.1.2017 (Ndërtim informal). Kjo godinë është regjistruar në emër të babait 

tim S.S, vëllait A.S dhe kunatit A.S. Nr. regj. Hipotekor **, dt. 31.1.2017. 

Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për vërtetimin e faktit administroi;  

34.1deklaratën e pasurisë dhe dokumentacion ligjor justifikues që subjekti ka bashkëlidhur 

34.2 dokumentacioni i administruar nga Komisioni 

34.3 dokumentacioni i administruar nga deklarimet e subjektit dhënë Komisionit si përgjigje të 

pyetjeve gjatë procesit. 

b. Hetimi i kryer nga Komisioni në zbatim të Ligjit.  

34.4ASHK Tiranë dhe Aluizni Tiranë, me shkresat përcjellëse nr.****prot dhe nr.****prot, 

konfirmojnë se subjekti i vlerësimit dhe familjarët e tij, nuk kanë pasuri të paluajtshme të 

regjistruar në pronësinë e tyre dhe gjithashtu nuk kanë aplikuar për proces legalizimi apo të 

jenë pajisur me leje legalizimi për ndonjë objekt informal. 

34.5OSHEE dhe UKT me shkresat përcjellëse nr.****prot dhe nr.****prot, konfirmojnë se 

subjekti i vlerësimit dhe familjarët e tij, nuk kanë të lidhur kontratë energjie apo telefoni në 

adresën ku ndodhet objekti 5 kat. 

34.6Drejtoria e Përgjithshme Rregullatore e Çështjeve të Drejtësisë, me shkresën nr.****/*prot, 

dt. 1.7.2019 konfirmon se nga regjistri elektronik i noterëve nuk rezulton asnjë kryerje e 

ndonjë kontrate shitblerje pasurie e paluajtshme që të ketë lidhje me adresën e objektit 5kat. 

34.7Gjatë procesit, nëpërmjet postës elektronike, subjekti i vlerësimit është pyetur, në lidhje me 

godinën e banimit, ku ka dhënë sqarime se: “Aktualisht jeton së bashku me familjen në 

apartamentin e godinës së regjistruar me nr. pasurie */***/ND, ZK ****, që prej vitit 1998. 

Bashkëpronar të kësaj pasurie janë shtetasit me inicialet S.S (babai), A.S (vëllai) dhe A.S 

(kunati). Burimi i të ardhurave të A.S rrjedh nga puna e tij si administrator dhe ortak i firmës 

“**”shpk, i cili operon që prej 29.3.2000 me objekt në fushën e ndërtimit, projektimeve, 

ndërtimeve civile dhe industrial, ndërtim rrugësh, kanalizime etj. A.S ka krijuar të ardhura nga 

puna në emigracion, në Greqi, në vitet 1994-2001. Përveç kësaj ka qënë i punësuar tek Firma 

“**”shpk prej vitit 2012 (Bashkëlidhur vërtetim page). Babai, S.Sako nuk ka kontribute të 

konsiderueshme në vlera monetare në ndërtimin e godinës. 

Dokumentacion; 

-Vërtetim hipotekor dt. 31.1.2017, për pasurinë me nr. */*** ZK.****, e llojit godinë banimi 5 kate, kati përdhe 146.9 m2, 

kati i parë 155.6 m2, kati i dytë 132.5 m2, kati i tretë 132.5 m2 dhe kati i katërt 132.5 m2, e përfituar me keje legalizimi nr. 

*******, dt. 5.1.2017, në emër të S.S, A. S dhe A.S. 

-Leje legalizimi nr. ******, dt. 25.1.2017, i jepet S.Sako, A.S dhe A.So, për pasurinë nr. */***, me sipërfaqe parcele 

ndërtimore 389 m2, sip. Ndërtimi 146.9 m2, sip. Ndërtimi për banim 700 m2 numri i kateve 5 + Relacion teknik + Plan 

Rilevimi, Plan vendosja ortofoto V.2015; 
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-Vendim nr. 646, dt. 28.7.2010 për miratimin e kalimit të pronësisë së disa parcelave ndërtimore në favor të poseduesve të 

objekteve informale; 

-Formular i pagesës ndërtimore –M.1 Drejtoria e ALUIZNI-T Tiranë Veri; 

-Faturë për arkëtim nr. 2486, datë 29.12.2016 (vlera e parcelës në Lekë 280,080 lekë, në Bono 389,000; 

-Formulari i pagesës së tarifës së shërbimit për legalizim; 

-Të dhënat sipas listës emërore për kalim pronësie; 

-Formulari i pagesës së taksës së ndikimit në infrastrukturë për objektet informale; 

-Mandat Credins Bank, kredituar shuma 4000 lekë për tarif shërbimi legalizimi nga Artan Sako. 

-Foto objekti 1 cop. 

-Vërtetim dt. 16.7.2019 nga shoqëria “2T” shpk, e cila vërteton se Artur Selfo me numër personal sigurimesh H60512057S 

është i punësuar pranë kompanisë që prej dt. 26.6.2012.  

34.8Komisioni arrin në konkluzionin se deklarimi i subjektit është i sakt, duke u konfirmuar nga 

institucionet e specializuara, dokumentacioni i paraqitur dhe deklarimet e subjektit gjatë 

procesit. Pasuria e llojit godinë 5 kat është investuar, aplikuar për legalizim, legalizuar dhe 

hipotekuar, në emër të shtetasve S.S (babai), A.S (vëllai) dhe A.S (kunati).  

 

 

Në mënyrë të përmbledhur, referuar të dhënave të deklaratës së pasurisë dhe konfirmimeve nga 

institucionet e specializuara, subjekti ka shpenzuar për krijimin e aseteve dhe ka detyrime deri 

në dt. 2.5.2018, si më poshtë; 

1. Apartament me sip. 59.24 m2, në Rr. Ndre Mjeda, blerë në dt. 28.5.2011, në emër të 

bashkëshortes, A.S, në vlerën 3.650.000 lekë. 

2. Klinika Dentare, në emër të bashkëshortes, A.S, vlera e shepenzuar për krijimin e saj 2006 + 

rikonstruksion 2016, në total 6.102.000 lekë. 

3. Automjeti tip Toyota Land Cruiser, në emër të Gramos Sako, në vlerën 400.000 lekë. 

4. Llogari në Raiffeisen Bank, në emër të Gramos Sako, me gjendje në vlerën 1.253.334 lekë. 

5. Llogari në Bankën Credins, në emër të Gramos Sako, me gjendje në vlerën 838.294 lekë 

6. Llogari në Intesa San Paolo Bank, në emër të A.S, me gjendje në vlerën 31.906 euro. 

7. Llogari në Intesa San Paolo Bank, në emër të A.S, me gjendje në vlerën 587 euro.  

8. Llogari në Intesa San Paolo Bank në emër të A.S, me gjendje në vlerën 85.547 lekë.  

9. Llogari në Intesa San Paolo Bank, në emër të A.S, me gjendje në vlerën 9 $.  

10. Llogari në Intesa San Paolo Bank, në emër të A.S, me gjendje në vlerën 417.411 lekë.  

11. Llogari në Intesa San Paolo Bank, në emër të A.S, me gjendje në vlerën 0.18 euro.  

12. Detyrim huaje në vlerën 14.000 euro, marrë vëllait të bashkëshortes, shtetasit M.S. (-1.790.880 

lekë) 

Vlera e pasurisë është e konvertuar në vlerën rreth bruto 16.065.000 lekë/bruto dhe në vlerën neto 

rreth 14.275.000 lekë. 

 (konvertuar me kursin e këmbimit të BSH të datës 2.5.2018) data e dorezimit të deklaratës. 
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Në mënyrë të përmbledhur, referuar të dhënave të deklaratës së pasurisë, konfirmimeve nga 

institucionet e specializuara dhe dokumentacionit ligjor që ka paraqitur subjekti i vlerësimit 

gjatë gjithë procesit, në këtë tabelë është pasyqruar vlera totale e të ardhurave në raport me 

vlerën e shpenzimeve, deri në dt. 2.5.2018, si më poshtë; 

TË ARDHURA NGA PAGA + BIZNESI + SHPERBLIME + KREDI + 

HUA+INTERESA BANKARE 
34.490.000 LEKE 

SHPENZIME KONSUMI SIPAS INSTAT 1993 - 2018 11.131.000 LEKE 

SHPENZIME PËR SHKOLLIMIN E FËMIJËVE 2007 - 2018 2.060.000 LEKE                    

SHPENZIME PËR DALJE JASHTËSHTETIT 2015 - 2017 300.000 LEKE 

BALANCA  20.999.000 LEKE 

 

 

IV – A; KONKLUZIONE PËR KONTROLLIN E PASURISË: 

 

Në perfundim te analizes se Pasurise, nga hetimi administrativ kryesisht, duke verifikuar 

përputhshmërine e deklarimeve të subjektit me dokumentacionin e administruar si dhe duke 

analizuar ligjshmerine e mjaftueshmerine nga ana financiare, në përputhje me piken 6 te nenit 34 

të ligjit nr. 12/2018, konstatohet 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. 

 

  

IV- B   KONTROLLI I FIGURËS:  

    

1. Objekti i kontrollit të figurës është verifikimi i deklarimeve të punonjësit dhe i të dhënave të 

tjera, me qëllim verifikimin e vërtetësisë dhe besueshmërisë së deklarimeve, si dhe identifikimi 

i atyre që janë të përfshirë apo kanë kontakte të papërshtatshme me personat e përfshirë në 

veprimtari kriminale.  

2. Analiza ligjore e raportit të vlerësimit të figurës, mbështetet në tre elementë (i) të dhënat e 

deklaruara nga subjekti i vlerësimit në deklaratën e figurës, sipas përcaktimeve të nenit 36, pika 

1, ligjit 12/2018, i ndryshuar; (ii) të dhënat e mbledhura nga Komsioni i Jashtëm i Vlerësimit, 

në institucionet dhe agjencitë ligjzbatuese në Republikën e Shqipërisë, sipas përcaktimeve të 

nenit 36, pika 3, e ligjit 12/2018, i ndryshuar; (iii) verifikimin e informacioneve të ardhura nga 

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

zbatim të nenit 36, pika 3, gërmra (ë), e ligjit 12/2018, i ndryshuar.  

3. Subjekti vlerësimit Gramos Sako, në zbatim të nenit 36, pika 2 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, 
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ka dorëzuar deklaratën për kontrollin e figurës në datën 2.5.2018, brenda afatit ligjor të 

përcaktuar në ligjin 12/2018, i ndryshuar.  

  

I– Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit:  

4. Komisioni për të kontrolluar saktësinë e deklarimeve të subjektit të vlerësimit, në deklaratëm 

për kontrollin e figurës, në zbatim të nenit 37, të ligjit 12/2018, ka kryer veprime hetimore, duke 

kërkuar informacion zyrtar pranë institucioneve dhe agjencive ligjzbatuese:  

 

5. Institucion Ligjzbatues (sekret), konfirmon transaksione bankare në emër të subjektit Gramos 

Sako dhe bashkëshortes së tij znj. A.S, si më poshtë vijon: 

- Datë 11.12.2012 në Bankën Intesa San Paolo është kryer një transaksion me përfitues 

Gramoz Sakon, në shumën 20.050 euro. Përshkrimi ”Gramoz Sako”; 

- Datë 11.12.2012 në Bankën Intesa San Paolo është kryer një transaksion me përfitues A.S, 

në shumën 21,051 euro. Burimi i të ardhurave: ”Të ardhura nga Puna”; 

- Datë 11.12.2012 në Bankën Intesa San Paolo Sh.a është kryer një transaksion me dërgues 

A.S, në shumën 29,000 euro. Burimi i të ardhurave: ”Të ardhura nga Puna”; 

- Datë 11.12.2012 në Bankën Intesa San Paolo Sh.a, është kryer një transaksion me dërgues 

A.S, në shumën 10,050 USD. Përshkrimi Transfertë A.S nga USD në EUR, Burimi i të 

ardhurave: Të ardhura nga Puna; 

- Datë 11.12.2012 në Bankën Intesa San Paolo është kryer një transaksion me përfitues A.S, 

në shumën 7.724 euro. Përshkrimi: Transfertë A.S nga USD në  EUR, ER 1.301. Burimi i të 

ardhurave: Të ardhura nga Puna; 

- Datë 11.12.2012 në Bankën Intesa San Paolo është kryer një transaksion me përfitues A.S, 

në shumën 30.000 euro. Përshkrimi: A.S, kursime familjare. Burimi i të ardhurave: Të 

ardhura nga Puna; 

- Datë 22.6.2016 në Bankën Intesa San Paolo është kryer një transaksion me dërgues A.S, në 

shumën 9.000 euro. Përshkrimi: Tërheqje cash A.S, shpenzime për ristrukturim. Burimi i të 

ardhurave: Të ardhura nga Puna; 

- Konfirmohet transaksionet nga Noterët si më poshtë, për shtetasen A.S: 

Pranë notere F.Sh është kryer një transaksion financiar në shumën 3.650.000 lekë, sipas 

Kontratës ****/*** datë regj. 28.05.2011 ku A.S është në cilësinë e blerësit. Transaksion 

finaciar i tipit cash. Burimi  i të ardhurave aktivitet privat.  

6. Institucion Ligjzbatues (sekret) konfirmon se pas verifikimeve të kryera për z. Gramoz Sako 

dhe lidhjes së tij familjare nuk disponon të dhëna; 

7. Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar, me shkresën  nr. ****prot., datë 

4.7.2019 konfirmon se shtetasi Gramoz Sako është i pajisur me certifikatë sigurie CSP, niveli 

“Top Sekret”, me vlefshmëri nga 29.6.2017 deri 28.6.2022;                                                                                                  

8. Institucion Ligjzbatues, me shkresën  nr. ****prot, datë 1.7.2019 niveli i klasifikimit 

“Konfidencial”,  konfirmon se nga verifikimet e kryera për shtetasit Gramos Sako dhe lidhjes 

së tij familjare, nuk disponohen të dhëna/materiale referuese/procedime penale në ngarkim të 

tyre; 
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9. Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, me shkresën nr. ****/* prot, datë 28.6.2019, 

niveli i klasifikimit “Sekret”, konfirmon se pas verifikimeve të kryera rezulton se shtetasit 

Gramos Sako, dhe lidhjes së tij familjare nuk janë të regjistruar për veprimtari kriminale. 

10. Ministrisë së Drejtësisë, Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve, nëpërmjet email-it datë 

10.7.2019 na konfirmon se në bazë të verifikimeve të kryera në regjsitrin e gjendjes gjysësore 

shtetasi Gramos Sako rezulton i pa denuar;                                

11. Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit, me shkresën nr. 

***/*prot, datë 24.7.2019 konfirmon nëpërmjet Vendimit nr. 459, datë 18.7.2019, nr.1026/6 

prot. datë 18.7.2019 se shtetasi Gramos Sako nuk rezulton të ketë qënë person në ndjekje për 

spiunazh apo terrorizëm, të ketë qënë anëtar, bashkëpunëtor ose i favorizuar nga Ish-Sigurimit 

të Shtetit deri në 2 korrik 1991; 

12. Avokatit të Populli, me shkresën nr. ***/*prot, datë 7.8.2019 konfirmon se lista emërore e 

paraqitur nga KJV-ja, pjesë e të cilës është dhe subjekti i vlerësimit Gramos Sako, nuk rezulton 

të ketë ka pasur ankesa të trajtuara apo hetime administrative të nisura;                                                

13. Prokuroria e Përgjithshme, Drejtoria Gjyqësore, me shkresën nr. ****/**prot, dt. 20.9.2019 

raporton se, Prokuroritë pranë Gjykatave të Shkallës së Parë; Tiranë, Kukës, Dibër, Elbasan, 

Shkodër, Pukë, Përmet, Kurbin, Gjirokatër, Kavajë, Durrës, Korçë, Tropojë, Mat, Lezhë, Berat, 

Krujë, Vlorë, Pogradec, Lushnje, Sarandë, Fier dhe Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së 

Parë Tiranë konfirmojnë  për shtetasin Gramos Sako, se nuk është nxjerr urdhër ndalimi, nuk 

ka kërkuar masa për sigurim personal, nuk është marrë në cilësi si i pandehur apo person nën 

hetim, nuk ka pasur regjistrim të veprave penale, nuk ka urdhër ndërkombëtar të ndalimit.                                                                                      

14. Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, me shkresën nr. 7928/1, dt. 21.10.2019 

konfirmon se shtetasi Gramos Sako, emri babait Sadik, emri i nënës Meaftë, lindur në Nivicë, 

Tepelenë, me dt. 19.1.1971, me nr. Personal H10119036O, figuron të jetë i regjistruar, banor 

në zyrën e gjendjes civile të njësisë Bashkiake nr. 7, Tiranë. 

Nga verifikimet, shtetasi në fjalë është regjistruar me të dhëna Gramos Sakaj emri babait S, 

emri i nënës M, lindur në Nivicë, Tepelenë, me dt. 19.1.1971. Në dt. 22.9.2004, familja e 

shtetasit në fjalë ka kryer ndryshimin e përbërësit të gjendjes civile, në rubrikën e mbiemrit nga 

“Saka” në “Sako”. 

15. Bazuar në ligjin 12/2018, neni 38, pika 2, subjekti i është nënshtruar një vlerësimi psikologjik. 

Në datën 3.12.2019 ka ardhur “Raporti i Vlerësimit Psikologjik” me nr. 7, nga dy vlerësuese: 

Msc.B.T dhe Dr. V.T. 

Në bazë të rezultateve të përftuara gjatë realizimi të vlerësimit psikologjik, konkludohet nga 

vlerësuesit se z. Gramos Sako: 

 aktualisht nuk konstatohet problem të shëndetit mendor të subejktit. Vlerësohet se shfaqet 

psikologjikisht I aftë të funksionojë në aspect okupacional, ndërpersonal, social dhe 

familjar; 

 paraqet marrëdhënie të stabilizuara personale dhe ndërpersonale; 

 subjekti nuk paraqet par problematika të personaltiteti, që mund të cënojnë realizimin e 

detyrave dhe aktivitetin e tij në tërësi. Vlerësohet se shfaq shkallë të lartë të funskionimit 

në plotësimin e aktiviteteve. 
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Rezultatet e hetimit për kontrollin e figurës:  

- Komisioni, pasi ka kryer një hetim të thelluar për kontrollin e figurës, nëpërmjet analizimit 

dhe verfikimit të të dhënave të deklaruara nga subjekti i vlerësimit në deklaratën e figurës, 

sipas përcaktimeve të nenit 36, pika 1, ligjit 12/2018, i ndryshuar; (ii) analizimin dhe 

verifikimin e të dhënave të mbledhura nga institucionet dhe agjencitë ligjzbatuese, sipas 

përcaktimeve të nenit 36, pika 3, e ligjit 12/2018, i ndryshuar, për subjektin e vlerësimit 

Gramos Sadik Sako, rezulton se:  

  

16. Nuk ka të dhëna që tregojnë se subjekti i vlerësimit apo personat e lidhur me të sipas lidhjes 

familjare, të kenë kontakte të papërshtatshme me persona të përfshirë në veprimtari kriminale, 

ose të jenë përfshirë direkt ose indirekt në veprimtari që lidhen me krimin e organizuar; 

 

17. Nuk ka të dhëna që tregojnë se subjekti i vlerësimit apo përsonat e lidhur me të sipas lidhjes 

familjare, të kenë shkëmbyer para, favore, dhurata ose pasuri me persona të përfshirë në krimin 

e organizuar;  

 

18. Ka të dhëna që tregojnë se subjekti i vlerësimit të ketë pasur ndryshime gjeneralitetesh, 

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, me shkresën nr. ****/*, dt. 21.10.2019 

konfirmon se shtetasi Gramos Sako, emri babait S, emri i nënës M, lindur në Nivicë, Tepelenë, 

me dt. 19.1.1971, me nr. Personal H*********, figuron të jetë i regjistruar, banor në zyrën e 

gjendjes civile të njësisë Bashkiake nr. *, Tiranë. 

Nga verifikimet, shtetasi në fjalë është regjistruar me të dhëna Gramos Sakaj emri babait S, 

emri i nënës M, lindur në Nivicë, Tepelenë, me dt. 19.1.1971. Në dt. 22.9.2004, familja e 

shtetasit në fjalë ka kryer ndryshimin e përbërësit të gjendjes civile, në rubrikën e mbiemrit nga 

“Sakaj” në “Sako”.;  

 

19. Nuk ka të dhëna që tregojnë se subjekti i vlerësimit të ketë qënë i dënuar ndonjëherë me vendim 

gjyqësor të formës së prerë nga një autoritet gjyqësor shqiptar ose i huaj;  

 

20. Nga subjekti i vlerësimit në deklaraten e kontrollit të figures në zbatim të ligjit 12/2018, 

deklarohet se: 

 “Për subjektin Gramos Sako është caktuar masë shtrënguese e sigurisë personale, pasi në 

emrin e tij ka nisur një çështje penale parashikuar nga neni 114-25-22 të kodit penal. Gjykata 

vendosi masën e sigurisë “Arrest shtëpie”. Siç rezulton nga faktet dhe provat, ripranimi në 

struktura e gardës është bërë nga organi administrativ kompetent, pasi në bazë të hetimit 

asministrativ rezultoi se largimi im ka qënë i “kundraligjshëm”. 

20.1 Vendimi i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kucovë, dt. 15.1.1998, ku është 

vendosur pushimi i procedimit në ngarkim të të pandehurit Gramos Sako, pasi nga ana e 

prokurorisë nuk është siguruar asnjë provë që të fajësojë të pandehurin Gramos Sako për 

kryerjen e veprës penale të parashikuar në nenin 114-25-22 të Kodit Penal. 

20.2 Ndaj subjektit rezulton se është caktuar masë sigurimi personal si dhe ka pasur procedim 

penal nga organi i akuzës. Bazuar në Vendimin e Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës 
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së Parë Kucovë, dt. 15.1.1998, është vendosur pushimi i procedimit në ngarkim shtetasit 

G.S. Subjekti nuk e ka fshehur këtë fakt, pasi e ka deklaruar në deklaratën e figurës në 

zbatim të ligjit 12/2018, i ndryshuar. Subjekti ka bërë deklarim të saktë.  

 

21. Nuk ka të dhëna që tregojnë se ndaj subjektit të vlerësimit të jetë lëshuar ndonjëherë urdhër 

kërkimi ndërkombëtar lidhur me kryerjen e veprave penale;  

 

22. Nuk ka të dhëna që tregojnë se ndaj subjektit të vlerësimit të jetë marrë ndonjëherë masë dëbimi 

nga një shtet i huaj;  

 

23. Nuk ka të dhëna që tregojnë se subjektit të vlerësimit i është refuzuar hyrja në ndonjë shtet të 

BEsë/Nato-s gjatë 10 viteve të fundit;  

 

24. Nuk ka të dhëna që tregojnë se subjekti i vlerësimit të ketë kërkuar azil politik në ndonjë shtet 

tjetër;  

 

25. Nuk ka të dhëna që tregojnë se subjekti i vlerësimit është përdorues i lëndëve narkotike; 

 

26. Nuk ka të dhëna që tregojnë se subjekti i vlerësimit ka varësi ndaj alkolit apo lojërave të fatit; 

 

27. Ndaj subjektit të vlerësimit Gramos Sako, është paraqitur vetëm një denoncim nga punonjës 

të Gardës së Republikës, për shkelje ligjore në ushtrimin e detyrës si Drejtues në Gardën e 

Republikës, sipas parashikimit ligjor të nenit 43 të ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar; 

27.1 Denoncim, me shkresën nr. **, dt. 12.6.2019, është bërë nga disa oficerë të nivelit të ulët dhe 

të mesëm të Gardës së Republikës së Shqipërisë, për Komandantin e Gardës z. Gramos Sako, 

nga marrja e detyrës në vitin 2013, e në vijim. Nëpërmjet këtij denoncimi duan të informojnë 

Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit, se në gardën e republikës ka një keqmenaxhimin të 

strukturave të saj, rritje gradash pa kritere, punësime të njërzve dhe përzgjedhje e të tyre nga 

familjarë apo të afërm “kushurinj” pa konkurs, abuzime me dietat dhe parregullsi në etikën 

institucionale. 

Konkretisht, në lidhje me punësimin e familjarëve, është përmendur në këtë denoncim, vajza 

e motrës së Komandatit të Gardës, znj. A.SH, me pozicion “Jurist”.  

(Denoncim ishte anonim dhe pa dokumentacion bashkëlidhur). 

o Nga hetimi administrativ ka rezultuar se: 

27.2 Instituti i Sigurimeve Shoqërore, me shkresën nr. ****/*, dt. 3.10.2019 konfirmon se A.Sh, 

dtl. *.*.****, disponon të dhëna për kontribute për periudhën janar 2015 deri në gusht 2019, 

nga subjekti “Garda e Repblikës”. 

27.3 Gjatë procesit, por edhe gjatë seancës dëgjimore komisioni i ka bërë me dije subjektit të 

vlerësimit se ai është në shkelje të ligjin nr. 9367, dt. 7.4.2005 “Për Parandalimin e Konfliktit 
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të Interesave në Ushtrimin e Funksioneve Publike”, pasi ka rekrutuar në Gardën e Republikës, 

ku ai vetë është drejtuesi i saj, mbesën e tij. 

27.4 Pas riceljes së hetimit, subjekti në parashtrimet e tij të depozituara përpara komisionit të 

vlerësimit në dt. 18.3.2020, ka sqaruar se ; 

“Gjate ushtrimit të detyrës tij në asnjë rast nuk ka nxjerrë akte konkrete në  procesin e 

përzgjedhjes, vlerësimit, emërimit, zhvillimit të karrierës, apo akte të tjera ndaj zj A.Sh që 

përfshihen në marrëdhëniet e vazhdueshme të punës tij, pra nuk gjendet përpara situatës së 

konfiktit të vazhdueshem të interesave (nuk ka firmosur akte të cilat lidhen me shtetasen A. Sh 

qofshin këto dhe listprezenca apo listepagesa). 

Ka bërë kujdes dhe ka shmangur çdo situate të konfliktit rast për rast të interesave, për aktet te 

ndryshme të cilat kanë lidhje me znj A.Sh. Nuk provohet në asnjë rast që prania e interesave 

private midis tij dhe shtetases A.Sh (marrëdhenie familjare) të ketë kushtëzuar ligjshmërinë e 

akteve të nxjerra nga ai si zyrtarë në ushtrimin e detyrave funksionale dhe të ketë sjellë pasoja 

juridike, përfitime apo kosto mbi ta, që të konsioderohet si akte/ vendimarje të mara në kushtet 

e konfliktit të interesave.   

Shtetasja A.Sh në datë 30.1.2020 ka paraqitur pranë Drejtorit të Shërbimeve Mbështetëse 

kërkesën për lirim nga detyra, kërkesë e cila i është përcjellë Ministrit të Brendshëm si organ i 

cili emëron dhe liron punonjësit në varësi të tij. Në datë 6.3.2020 Ministri i Brendshëm ka 

nxjerrë urdhrin nr. 83 për lirimin nga detyra të kësaj shtetase. 

Gjithashtu pavarësisht sa ka shpjeguar më sipër, subjekti parashtron se:  

Është bërë subjekt deklarues në ILDKPKI në vitin 2013 dhe ka dorëzuar brenda afateve ligjore 

deklaratën “para fillimit të detyrës” 2013, gjithashtu ka dorëzuar brenda afateve ligjore 

deklaratat e interesave private periodike vjetore 2013 – 2018. Duke përfunduar, kërkon të 

theksoj se pasaktësitë e konstatuara nga ana e Komisionit në deklaratat e interesave private 

kanë ardhur si pasojë e pakujdesisë, mosnjohjes së mirë të ligjit, mungesën e trajnimeve lidhur 

me plotësimin e tyre si nga ana e ILDKPKI dhe autoriteteve përgjegjëse.  

Bashkëlidhur si barrë prove:   

 Urdhër Minstri të Brendshëm nr. ***, dt. 14.10.2016 “Për ngritjen e autoritetit përgjegjës për parandalimin e konfliktit 

të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”.   

 Urdhër i Ministrit të Brendshëm dt.06.03.2020 për lirimin para kohe nga detyra dhe nxjerrje oficer në rezervë.  

 Shkresë me nr. 259/2 prot. dt.06.02.2020 për propozim për lirim para kohe dhe nxjerrje oficer në rezervë të Oficeres 

Aida Shena.  

 Miratim kërkese e punonjëses Aida Shena për lirim nga detyra nga Drejtori i Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse 

të Gardës së Republikës  

 Kërkesë e punonjëses Aida Shena për lirim nga detyra dt. 30.01.2020  

 E-mail mbi personat e kontaktit përgjegjës të Autoritetit për parandalimin e konfliktit të interesit.  

27.5 Komisioni konstatoi konfliktin e interesit, lidhur me punësimin e familjarit të subjektit në 

intitucionin ku ai drejton. Subjekti pasi u paraqit në seancën dëgjimore, ku ju bënë edhe njëherë 

me dije të gjitha konstatimet e arritura nga ana e Komisionit deri në atë moment. Pas riçeljes 

së hetimit administrativ, rezultoi se subjekti kishte marrë masat për ndërprerjen e kësaj 

marrëdhënie pune (të të afërmit të tij) duke shmangur kështu konfliktin e interesit. 
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Në përfundim të hetimit të kryer për kontrollin e figurës:  

Komisioni pas një hetim të thelluar të kontrollit të figurës për subjektin e vlerësimit Gramos 

Sadik Sako, nëpërmjet analizimit dhe verfikimit të të dhënave të deklaruara nga subjekti i 

vlerësimit në deklaratën e figurës, (ii) analizimin dhe verifikimin e të dhënave të mbledhura 

nga institucionet dhe agjencitë ligjzbatuese, testit psikologjik, arriti në konkuzionin se:  

Subjekti i vlerësimit Gramos Sadis Sako:  

  

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

vërtetësi;  

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

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

në veprimtari kriminale;  

c) punonjësi është i përshtatëshëm për vazhdimin e detyrës;  

  

IV- C  VLERËSIMI I AFTËSIVE PROFESIONALE:  

    

1. Objekt i raportit të vlerësimit të aftësive profesionale është: (i) vlerësimi i aftësive 

profesionale; (ii) vlerësimi i nivelit të arsimimit dhe trajnimit në përputhje me gradën dhe/ose 

pozicionin e subjektit të vlerësimit; (iii), respektimi i rregullave të etikës, si dhe i përmbushjes 

së detyrave nga subjekti i vlerësimit si punonjës në Gardën e Republikës së Shqiërisë, në 

përputhje me nenet 43, 44, 45, 47, të ligjit 12/2018, i ndryshuar, dhe legjislacionin që rregullon 

veprimtarinë e Gardës së Republikës së Shqipërisë. 

2. Analiza ligjore e raportit të vlerësimit të aftësive profesionale mbështetet në tre elementë (i) 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; (ii) të dhënat e mbledhura nga 

Komsioni i Jashtëm i Vlerësimit, në institucionet dhe agjencitë ligjzbatuese në Republikën e 

Shqipërisë, sipas përcaktimeve të nenit 46, pika 3, e ligjit 12/2018, i ndryshuar; (iii) tre 

dokumente të paraqitura nga subjekti i vlerësimit, në zbatim të nenit 46, pika 3, dhe 44, pika 

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

subjektit të vlerësimit si punonjës në Gardën e Republikës.  

 

I- Afati kohor brenda të cilit shtrihet procesi i vlerësimit të aftësive profesionale:  

  

3. Subjekti i vlerësimit kalimtar, Gramos Sadik Sako, më datë 2.05.2018, ka dorëzuar në 

Drejtorinë e Burimeve Njerëzore të Ministrisë së Brendshme, (formularin e vlerësimit të 

aftësive profesionale), sipas përcaktimeve të 44 pika 1, 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. Subjekti i 

vlerësimit kalimtar në momentin e dorëzimit të dokumetacionit ka ushtruar detyrën e 

“Komandant i Gardës së Republikës së Shqipërisë”.  

 

 

II- Vlerësimi i nivelit arsimor të subjektit të vlerësimit:  
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4.  

 09/1985-06/1989, Shkolla e Mesme e Bashkuar “Shuko Dalipi”, Arsim i mesëm, Nivicë, 

Tepelenë. 

 09/1989-06/1993, Akademia e Forcave Tokësore “Skëndërbej”, Arsim i Lartë, Tiranë. 

 09/1998-06/2002, Akademia e Policisë, Arsim i Lartë, Tiranë. 

 10/2017- aktualisht, Universiteti “Ismail Qemali” Fakulteti i Drejtësisë Master Professional 

“E drejtë penale”, Vlorë. 

 06/1998-06/1998, Ambasada Amerikane, Kurs për Trajnim Kundër Terrorizmit, Tiranë. 

 03/2005-03/2005, Akademia e Policisë, Kurs për Menaxhimin e Integruar të Kufijve, 

Tiranë. 

 04/2005-06/2005, Organizata Ndërkombëtare për Misionin e Migrimit në Shqipëri, 

Anglishte bazike intensive, Tiranë. 

 04/2006-05/2006, Ëinsdom Center, Kurse Gjuhe, Tiranë. 

 

4.1 Komisioni Komisioni Jashtëm i Vlerësimit arrin në konkluzionin se në kuptim të ligjit 8869, 

“Për Gardën e Republikës”, i ndryshuar, nenit 124, pika 2, e ligjit nr.80/2015, “Për Arsimin e 

Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, 

subjekti i vlerësimit përmbush kriterin e nivelit arsimor për funksionin që ushtron.   

 

5. Neni 44, pika 2 dhe 3 e ligjit 12/2018, përcaktojnë se: “Periudha e vlerësimit për aftësitë 

profesionale, për efekt të këtij ligji, përfshin periudhën që nga data e emërimit të punonjësit në 

gradën dhe/ose pozicionin që mban, por jo më shumë se 7 vjet”.   

 

 09/2013-Aktualisht, Garda e Republikës së Shqipërisë, Komandant i Gardës. 

 

III. Procesi i fitimi të gradës  

6. Neni 45, pika 3, shkronja (c), e ligjit 12/2018, përcakton se: objekt i vlerësimit të afësive 

profesionale janë edhe ecuria në karrierë dhe procesi i fitimit të gradës, sipas legjislacionit në 

fuqi. 

6.1 Sipas shkresës nr.620/3 datë 02.04.1993 “Për marrjen efektiv më Ministrinë e Rendit 

Publik të 20 oficerëve”, është emëruar Z. Gramoz Sadik Sakaj, në Gardën e Republikës, 

specialiteti “Gjithëarmësh”: 

6.2 Urdhër nr.382 datë 14.4.1993 Gramoz Sakaj emërohet në detyrën N/toger në B2; 

6.3 Sipas shkresës 210/5 datë 26.07.1997, Z. Gramoz Sadik Sako, ish oficeri i Gardës 

Republikës në lirim, është rimarrë oficer dhe është vënë në dispozicion të Gardës 

Republikës për tu emëruar në detyrë, duke marrë gradën “Toger”; 
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6.4 Sipas urdhrit nr. 2699/1, datë 15.12.1998 “Për levizjen dhe emërimin në detyrë të një 

oficeri”, Kapiten Gramoz Sadik Sakaj me detyrë Shoqërues Personal në grupin e ministrit 

të Rendit Publik, të emërohet Përgjegjës i Grupit të Ruajtjes dhe Sigurimit të Ministrit të 

Rendit Publik, në Degën e Ruajtjes se Personaliteteve të Larta në Gardën e Republikës”. 

Duke marrë gradën “Kapiten i Parë”; 

6.5 Sipas urdhrit nr. 260, datë 29.01.2003 “Për riemërim në detyrë”, Kapiteni i parë Gramos 

Sadik Sako, përgjegjës grupi në grupin e shoqërimit të Kryetarit të Kuvendit, në Sektorin 

e Parë, në Degën e RPLSH, të riemërohët përgjegjës grupi në Grupin e Shoqërimit të 

Kryetarit të kuvendit, në Zyrën e parë në Sektorin e Ruajtjes dhe Shoqrimit në DRPLSH. 

Duke marrë gradën “Major”; 

6.6 Sipas urdhrit nr. 946/1, datë 16.10.2004 “Për transferim dhe emërim në detyrë”, Major 

Gramos Sakaj, me detyrë Përgjegjës i Grupit të Shoqërimit të Kryetarit të Kuvendit në 

DRPLSH, në gardën e Republikës i vihet në dispozicion Drejtorisë së Përgjithshme të 

Policisë për t’a emëruar në detyrën Specialist në Sektorin e Trajtimit të të Huajve dhe 

Migracionit, në Drejtorinë e Policisë Kufitare dhe Migracionit, në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Policisë”. Duke marrë gradën “Nënkomisar”; 

6.7 Sipas urdhrit nr. 553, datë 27.09.2013 “Për rititullim oficer aktiv dhe vënie në dispozicion 

për emërim në detyrë”, shtetasi Gramos Sadik Sako, me arsim të lartë, Akademinë 

Ushtarake “Skëndërbej”, specialiteti “Këmbësori”, ish –punonjës i Gardës së Republikës 

dhe Policisë së Shtetit, dalë në lirim, për shkurtim organik, për nevoja të plotësimit organik 

dhe me kërkesën e tij, të rimerret efektiv në strukturat e Ministrisë së Punëve të Brendshme, 

të rititullohet oficer aktiv dhe të vihet në dispozcion të Gardës së Republikës, për emërim 

në detyrë, në funksion organik të nivelit të lartë”. Duke marrë gradën “Nënkolonel”; 

6.8 Sipas urdhrit nr. 661, datë 27.11.2013 “Për dhënie grade para kohe një oficeri të Gardës së 

Republikës”, Nënkolonel Gramos Sako, me detyrë në funksion organik të nivelit të lartë 

në strukturë, për punën e mirë dhe me përkushtim, në përmbushjen e detyrës institucionale 

gjatë kësaj periudhe, si dhe në kuadër të fesatve të 28 dhe 29 nëntorit, t’i bëhët gradimi 

para kohe”. Duke marrë gradën “Kolonel”; 

6.9 Sipas Dekretit të Presidentit të Republikës me nr.9502, datë 0404.2016 “Për dhënie grade 

madhoe”, Z. Gramos Sako ka marrë gradën madhore “Gjeneral Garde”. 
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6.10 Komisioni konstaton se dhënia dhe fitimi i gradave është bërë në përputhje me 

legjislacionin rregullator të kohës, ligjeve dhe akte nënligjore në fuqi. 

 

IV-  Vlerësimi i tre dokumenteve të përgatitura nga subjekti i vlerësimit: 

7. Subjekti i vlerësimit, në zbatim të nenit 46, pika 3, dhe 44, pika 2, e ligjit 12/2018, ka 

depozituar tre dokumenteve zyrtare të përgatitura në ushtrim të detyrave funksionale si 

punonjës në Gardpn e Republikës, dhe konkretisht: 

7.1 “Strategjia e Gardës së Republikës për periudhën 2019-2021”, miratuar me urdhër nr. 22 

datë 04.01.2019; 

7.2  “Program kualifikimi në fushën e rendit dhe sigurisë për oficerët e Gardës së Republikës”, 

miratuar me Urdhër të Ministrit të Punëve të Brendshme nr. 224, adtë 11.05.2016; 

7.3 “Planifikimi, organizimi dhe kontrolli i detyrave, elemtë bazë të punës së oficerëve të 

Gardës Republikës”, nr. 787 prot., datë 19.03.2015. 

 

Nga analiza e tre dokumenteve të përgatitura nga subjekti i vlerësimit konstatohet se: 

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

Gardës së Republikës; 

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

dhe nënligjore që normojnë kuadrin ligjor; 

7.6 Dokumentat e përgatitura nga subjekti i vlerësimit janë të shkruara qartë në mënyrë të 

kuptueshme dhe të strukturuara logjikisht; 

7.7 Gjuha e përdorur nga subjekti i vlerësimit në hartimin e dokumenteve zyrtare është e qartë 

dhe në përputhje me etikën profesionale të punonjësit të Gradës së Republikës; 

 

V- Respektimit i rregullave të etikës: 

8. Nga verifikimi dosjes së personelit pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore në Gardën e 

Republikës, rezultoi se ndaj subjektit të vlerësimi nuk ka masa disiplinore në fuqi apo të 

parashkruara për shkelje të rregullave të etikës, sipas përcaktimeve të nenit 43 të ligjit 12/2018, 

i ndryshuar; 

9. Nga dosja e personelit (vlerësimet e eproreve ndër vite), konstatohet se subjekti i vlerësimit (i) 

ndërton marrëdhënie të mira dhe korrekte me kolegët dhe qytetarët; (ii) është i disiplinuar, 

korrekt me detyrën, vartësit, kolegët dhe eprorët; (iii) tregon objektivitet, korrektësi dhe 

përpikmëri në kryerjen e detyrave të caktuara; 

10. Institucioni i Avokatit të Popullit, shkresën nr.*** prot, datë 28.6. 2019; informon Komisionin 

se pas verifikimeve të kryera përmes shqyrtimit të dokumentacionit të administruar në 

institucion, për subjektin e vlerësimit nuk rezulton të ketë pasur ankesa të trajtuara me kërkesë 

të shtetasve, apo hetime të nisura kryesisht për shkelje ligjore;   

 

VI- Përmbushja e detyrave nga subjekti i vlerësimit si punonjës në Gardën e Republikës: 

 

11. Nga verifikimi i dosjes së personelit pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore në Gardën e 

Republikës, rezultoi se subjekti vlerësimit ndër vite ka pasur vlerësime pozitive lidhur me 

rezultatet e punës nga eprorët, dhe konkretisht: 
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11.1 Tregues i qartë dhe pozitiv për punën e tij në funksion të Komandantit të Gardës dhe për 

karrierën e tij gjatë kësaj periudhe në këtë funksion është garantimi i plotë i sigurisë së jetës 

dhe shëndetit së personaliteteve, që Garda ka ruajtur e mbrojtur pa shënuar as më të voglin 

incident për ata. Rast pozitiv ka shënuar zbulimi i eksplozivit të vendosur në makinën e 

ishprefektit të Vlorës të gjetur në godinën e Kryeministrisë,  apo garantimi i mbarëvajtjes 

së sigurtë të vizitës historike të Papa Franceskut në Shqipëri etj; 

11.2 Në viti 2016, me motivacionin “Për dallim në përgatitje të lartë profesionale, aftësi të larta 

drejtuese dhe organizuese, për marrëdhënie korrekte me vartësit dhe eprorët” Kryeministri 

i vendit propozoi gradimin tij me gradë “Gjeneral Garde”. Me dekret të Presidentit të 

Republikës me nr.9502, dt 4.4.2016 u gradua Gjeneral Garde; 

11.3 Gjatë periudhës Dhjetor 2013 deri aktualisht kanë ardhur 23 falenderime për Institucionin 

në cilin bën pjesë dhe drejton, nga amabasadaorë, vizitorë të huaj dhe personalitete 

vendase; 

11.4 Vlerësimet për vitet 2014-2017 janë bërë nga drejtues të Ministrisë së Brendshme në 

përkatësisht në çdo analizë vjetore. Gjithashtu, vlerësim i është bërë edhe nga Ministri i 

Brendshëm me rastin e gradimit Gjeneral Garde. Pas kësaj periudhe është stimuluar disa 

herë moralisht si dhe është dekoruar me dekret të Presidentit të Republikës ne. 3861, dt 

23.06.2003 me motivacion “Për kontributin e dhënë në shërbimet e Gardës së Republikës 

veçanërisht në kryerjen e detyrës për ruajtjen dhe sigurimin e Personaliteteve të Larta 

Shtetëore”.  

 

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

 

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, verfikimin e procesit 

të fitimit të gradave ndër vite, përputhjen e gradës me pozicionin e punës, vlerësimin e përmbushjes 

së detyrave funksionale dhe respektimin e rregullave të etikës në ushtrimin e detyrës si punonjës 

në Gardën e Republikës, arrin në konkluzionin se, 

 

Subjekti i vlerësimit Gramos Sako: 

 

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; 

 

 

V- Konkluzione Përfundimtare: 

 

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

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

me shkrim të depozituar nga subjekti i vlerësimit, pasi dëgjoi shpjegimet e dhëna nga subjekti i 
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vlerësimit në seancën dëgjimore të zhvilluar më datë 05.02.2020, pas kërkesës së tij për riçeljen e 

hetimit, paraqitjen e provave të reja gjatë riçeljes së hetimit administrative dhe konfirmimin e tyre 

nga intitucionet ligjzbatuese, arrin në kokluzionin se subjekti i vlerësimit, Gramos Sadik Sako, në 

përputhje me nenin 60 të ligjit 12/2018, i ndryshuar, ka plotësuar së bashku kushtet e mëposhtme: 

 

- Konstatohet nivel i besueshëm në vlerësimin e pasurisë; 

- Konstatohet nivel i besueshëm në vlerësimin e kontrollit të figurës; 

- Konstatohet nivel i mjaftueshëm në vlerësimin e aftësive profesionale; 

 

PËR KËTO ARSYE  

Trupa Vlerësues e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, bazuar në pikën 7, 8, të nenit 56, të Ligjit 

nr.12/2018, të ndryshuar, pasi u mbodh në dhomë këshillimi, në mbështetje të shkronjës “a”, të 

nenit 59, si dhe të pikës 1 dhe 2 të nenit 60, të Ligjit nr. 12/2018 të ndryshuar,  

 

V E N D O S I: 

 

1- Konfirmimin në detyrë të subjektit të vlerësimit Gramos Sadik Sako, me funksion  “Komandant 

i Gardës së Republikës së Shqipërisë”.  

 

2- Vendimi i aryetuar me shkrim u njoftohet subjektit të vlerësimit dhe Gardës së Republikës, 

brenda 15 ditëve nga dita e nesërme e shpalljes së vendimit. 

 

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

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

 

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

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. 

 

Ky vendim u shpall sot datë 26.05.2020, në Tiranë. 

TRUPA E VLERËSIMIT  

Kryesues  

Mirela Ujkani (Miti) 

 

                 Relator   

             Alban Laska                                                

             

                          Anëtar 

                         Artur Baku 

 


