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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

KOMISIONI I JASHTËM I VLERËSIMIT 

 

 

Nr. Prot. 8/164                    Tiranë, më  09.10.2020 

 

 

V E N D I M 

Nr. 25, datë 28.09.2020 

 

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

 

Elida Liko    Kryesues 

Ana Kapaj    Relator  

Elvira Daberdaku   Anëtar 

 

asistuar nga anëtarët e Sekretariatit Teknik, Alida Goxharaj dhe Eralda Bajollari, më datë 

24.09.2020, ora 09:30, 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. Edmond Papa me funksion Shef Sektori i Sigurisë së 

Personelit, Drejtoria e Analizës dhe Kartotekës, SHÇBA 

 

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.49/2015, “Për organizimin dhe funksionimin e 

gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve 

administrative”. 
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TRUPA VLERËSUESE E KOMISIONIT TË JASHTËM TË VLERËSIMIT, 

 

pasi dëgjoi arsyetimin ligjor dhe rekomandimin e relatores së çështjes, znj. Ana Kapaj, vlerësoi 

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

rezultateve të hetimit, 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 12/2018 të ndryshuar, si 

dhe shqyrtoi e analizoi çështjen në tërësi, 

 

 

VËREN: 

 

 

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", i ndryshuar.  

 

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

detyrën si Drejtor i Drejtorisë Rajonale Shkodër Lezhë, dhe në 05.03.2020 ka marrë pozicionin 

Shef sektori i sigurise se personelit, Drejtoria e Analizës dhe Kartotekës, pranë SHÇBA. 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 trupa e vlerësimi nr.1, ku në shortin e 

hedhur për z. Edomond Papa kryesuese e trupës së vlerësimit u zgjodh znj. Elida Liko, relatore 

znj. Ana Kapaj dhe anëtare znj. Elvira Daberdaku. Në respektim të legjislacionit në fuqi mbi 

parandalimin e konfliktit të interesit, u deklarua mospasja e konfliktit të interesit nga anëtarët e 

trupës vlerësuese, si dhe u vendos fillimi i hetimit administrativ me qëllim kryerjen e 

procedurave të vlerësimit për subjektin e vlerësimit. Në datë 21.06.2019 subjekti është njoftuar 

për hapjen e hetimit ndaj tij. 

 

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 në nenin 31 të këtij 

ligji, ka për objekt të vlerësimit deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të ligjshmërisë së burimit të 
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krijimit të tyre, të përmbushjes së detyrimeve financiare, përfshirë interesat privatë për subjektin 

e vlerësimit dhe për personat e lidhur të tij. 

 

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 në 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 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 në 

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

me gradën dhe/ose pozicionin, respektimin e rregullave të etikës, si dhe përmbushjes së detyrave. 

  

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", i ndryshuar, pranë Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit janë 

administruar dokumentat shkresore të ardhura nga të gjitha institucionet apo personat juridikë, 

publikë apo privatë 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. Trupa vlerësuese, pasi u njoh me rezultatet e hetimit dhe provat e grumbulluara për kriterin e 

vlerësimit të pasurisë, të kontrollit të figurës dhe të vlerësimit të aftësive profesionale, në datën 

27.08.2020, vendosi: (i) përfundimin e hetimit kryesisht për këto tri kritere për subjektin e 

vlerësimit, z. Edmond Papa; (ii) dërgimin e relacionit paraprak subjektit të vlerësimit; (iii) 

njoftimin e subjektit të vlerësimit për t`u njohur me materialet e dosjes. 

 

10. Në datë 1.09.2020, subjektit të vlerësimit ju dërgua relacioni paraprak dhe u ftua 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 Procedurës Administrative, për t’u 

njohur me dosjen dhe për të paraqitur shpjegime. 

 

11. Në datë 2.09.2020, subjekti i vlerësimit është paraqitur pranë zyrave të Komisionit për tu 

njohur me dosjen dhe në datë 11.09.2020 ka depozituar pranë KJV argumentimet e tij si dhe 

dokumentacionin shtesë. 
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12. Pasi Trupa e Vlerësimit mori në shqyrtim dhe dokumentacionin shtesë të sjellë nga subjekti, 

Kryesuesi i Trupës së Vlerësimit në datën 21.09.2020, njoftoi subjektin e vlerësimit për 

zhvillimin e seancës dëgjimore në datën 24 shtator 2020, ora 09:30, në Pallatin e Koncerteve, 

(Ish –Pallati i Kongreseve), salla B, kati 0, në përputhje me dispozitat ligjore të Ligjit 12/2018, i 

ndryshuar. 

 

II. SEANCA DËGJIMORE 

 

Seanca dëgjimore me subjektin e vlerësimit, z. Edmond Papa 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", i ndryshuar si edhe me Kodin e Procedurave Administrative, në datën 24 shtator 

2020, ora 09:30 në ambientet e Pallatit të Koncerteve (ish-Pallati Kongreseve), salla B, kati 0. 

Subjekti i vlerësimit, z. Edmond Papa, u paraqit vetëm pa përfaqësuesi ligjore në seancën 

dëgjimore të datës 24 shtator 2020. Ai mori të gjithë kohën e nevojshme për të shprehur dhe 

parashtruar shpjegimet dhe opinionin individual në lidhje me procesin e vlerësimit të kryer ndaj 

tij.  

 

 

III. QËNDRIMI I SUBJEKTIT TË VLERËSIMIT 

 

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

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

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

Z. Edmond Papa ka qenë bashkëpunues në procesin e vlerësimit të kryer ndaj tij, duke u 

përgjigjur, kur i është kërkuar, sipas nenit pikës 2, të 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", i ndryshuar, gjatë 

gjithë procedurës së hetimit administrativ.  

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

gatshëm për bashkëpunim gjatë të gjitha fazave të hetimit, si dhe gjatë zhvillimit të seancës 

dëgjimore. 

 

 

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

 

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

dhe vlerësim të të gjitha fakteve dhe rrethanave të nevojshme për procedurën e vlerësimit, duke 

marrë në analizë:  
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a) deklaratat e dorëzuara nga subjekti për procesin “Vetting” pranë SHÇBA, përkatësisht 

shtojcën 1, shtojcën 2 dhe shtojcën 3. 

b) provat shkresore/dokumentet të administruara nga organet publike dhe private, në përputhje 

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

c) deklarimet e subjektit të vlerësimit.  

 

 

 

A. VLERËSIMI I PASURISË 

 

1. Subjekti i vlerësimit Z.Edmond Papa nuk ka deklaruar në formularin Vetting 2018, makinën 

me targa *** Autoveturë Opel Astra. 

 

Nga hetimi administrativ rezultoi: 

 DPSHTRR, me shkresën nr *** datë 02.07.2019, informon se nga verifikimet e bëra në 

sistemin informatik të DPSHTRR rezulton se Z. Edmond Ilia Papa ka të regjistruar 

automjetin me targa ***, ku dosja e mjetit përmban:  

 

 Kontrata e shitblerje automjeti me nr *** Rep, dhe Nr *** Kol, datë 26.06.2004, midis 

palëve L. T. M. (Shitësi) dhe Edmond Ilia Papa (Blerës), automjeti marka Opel –Astra, 

Tipi CARAVAN: c16se-km1, viti i prodhimit 1993, me targa ***, nr Shasie ***, me 

vlerë 300.000 (treqindë mijë) lekë, si dhe vlerën e doganës e paguar në datën 26.06.2004 

në shumën 155.719 (njëqind e pesëdhjetë e pesë mijë e shtatëqind e nëntëmbëdhjetë) 

lekë. 

 

Subjekti i vlerësimit nuk e ka deklaruar pronësinë e këtij automjeti në deklaratën Vetting. 

 Subjektit të vlerësimit ju kërkuan sqarime me anë të komunikimit në adresën elektronike 

zyrtare datë 07.01.2020.  

 Subjekti i vlerësimit  sqaroi se: “makinën me targa***, ja kam dhënë në përdorim 

shtetasit A.Q., pa afat kohor.  Ky mjet as nuk është kthyer dhe as është kërkuar nga unë. 

Mjeti duhet të jetë demoluar, si dhe çregjistruar automatikisht sipas ligjit nr 33/2017. Ky 

mjet ka dalë jashtë përdorimit, nga huamarrësi i saj për shkak të specifikës të viteve të 

para deklarimit”.  

 Subjekti ka dorëzuar pranë Komisionit kontratën e huamarrjes me nr. ***  Rep., dhe nr. 

*** Kol., datë 28.09.2006. 

 Në kontratën e huapërdorjes së mjetit me nr. *** Rep., nr. *** Kol., datë 28.09.2006, 

pranë notere L. L., specifikohet se huadhënësi (subjekti i vlerësimit) ka në pronësi mjetin 

autoveturë e markës “OPEL”, e tipit 52 (ASTRA), me nr. shasie ***, me targë ***, siç 

vërtetohet nga leja e qarkullimit nr. *** datë 29.06.2004. Mjetin huadhënësi ia jep në 
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përdorim z. A. C., për një afat të papërcaktuar. Huamarësi në përdorim ka të drejtë të 

përdori mjetin në të gjithë territorin e Republikës të Shqipërisë dhe jashtë shtetit.  

 Komisioni konstatoi se, subjekti i vlerësimit deri në mbyllje të hetimit nuk ka provuar 

dhe dorëzuar, dokumentacionin që të provojë se automjeti ka dalë jashtë përdorimit. 

 

 Në deklaratën “Vetting”, subjekti i vlerësimit ka deklaruar për vitet 1993-1998: 

o  Të ardhura nga puna si përkthyes në shoqërinë “”***” sh.p.k. për periudhën 

1996-1998, në shumën 277,804 lekë. 

o Të ardhura nga puna si përthyes në shoqatën “***”, për periudhën 1994-1995, në 

shumën 9,600 USD 

o Të ardhura nga biznesi privat (bar –restorant) në Durrës për periudhën 1993-1994, 

në shumën 480,000 lekë. 

 Në analizën financiare, për mundësitë për kursim të subjektit të vlerësimit, janë 

konsideruar vetëm të ardhurat nga puna si përkthyes në shoqatën “***” për periudhën 

1994-1995, pasi janë shoqëruar me dokumentacion. 

 Subjekti i vlerësimit ka dorëzuar me shkresën nr. *** Prot., në datë 11.09.2020, 

shpjegimet pas dërgimit të relacionit paraprak, për të ardhurat e përfituara në këtë 

periudhë, si më poshtë: 

“...në vitin 1993-1995, jam punësuar në biznesin privat bar-restorant, pasi ka qenë pronë 

e familjes të bashkëshortes në plazhin e Golemit...me sa kam patur dijeni lokali nuk ka 

patur liçencë... 

Në vitin 1995-1996, jam punësuar me detyrën përktheyesit/ drejtuesit të mjetit në 

shoqatën “***”, me rezidencë ne Durrës. Pagesa më është dhënë cash, pasi nuk ka patur 

nje sistem bankar nëpërmjet të cilit të kryeshin këto pagesa...” 

 

Tabela 1: Mundësia për kursim e subjektit në momentin e blerjes së pronës (në lekë) 

Vitet Të ardhurat Shpenzime 
Ndryshi

m 
gjendje 

Pasuri Detyrim Pasuri Neto Mundësi pr kursim 

Para 1993 788,330 630,664 - - 
 

- 157,666 

1993 215,902 172,721 - 11,500 
 

11,500 31,680 

1994 565,246 452,197 - - 
 

- 113,049 

1995 2,329,640 463,712 - 1,900,000 
 

1,900,000 -34,072 

1996 202,241 300,000 - - 
 

- -97,759 

1997 243,467 300,000 - - 
 

- -56,533 

1998 247,008 305,000 - - 
 

- -57,992 

1999 215,279 360,000 - - 
 

- -144,721 

2000 354,224 648,000 - - 
 

- -293,776 

2001 365,631 540,000 - - 
 

- -174,369 

2002 412,868 469,320 - - 
 

- -56,452 

2003 713,850 469,320 115,000 - 
 

115,000 129,530 
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Jan –Qer 2004 410,020 234,660 
    

175,360 

Total 7,063,706 5,345,594 115,000 1,911,500 0 2,026,500 -308,389 

 

Komisioni konstatoi se, burimet financiare nuk justifikojnë vlerën e blerjes së këtij automjeti. 

Bazuar në analizën financiare, mundësia për kursim e subjektit të vlerësimit deri në muajin 

qershor 2004, është -308,389 lekë. 

 

 

 

2. Apartament banimi me sipërfaqe 101.1m2, Adresa: Rruga “***”, Lagja ***, ***. Blerë 

në 11.12.2009. Subjekti deklaron si burim krijimi: a. Të ardhurat nga shitja e apartamentit të 

banimit në Durrës, Viti 2005, në shumën 3,050,000 lekë; b. Të ardhurat nga familja e 

bashkëshortes 1,750,000 lekë. Vlera 4,800,000 lekë, ku subjekti zotëron 100%. 

Subjekti i vlerësimit i ka bashkëlidhur deklaratës:  

 Kontratë privatizimi banese e datës 15.05.1993 midis NK Banesa dhe qiramaresit I. P. 

Vërtetimin i regjistrimit në hipoteke në vitin 1994.  

 Kontrate Shitje e datës 17.11.1995, midis shitësit I. P., L. P., Edmond Papa dhe L. P., dhe 

blerësit L. B.  

 Kontratë shitblerje (toke arrë me sipërfaqe 475 m2) nr. *** Rep., nr *** Kol., datë 

12.12.2002 midis shitësave: S. C., M. C., A. C., B. C., D. C., dhe Y. C., dhe blerësve: A. 

K., dhe V. H. 

 Kontratë Kapari nr. *** Rep., nr. *** Kol., datë 25.02.2005 midis: Edmond Papa dhe K. 

B., ku pronari i vetëm i pasurisë nr. *** apartamenti 2+1, me sipërfaqe 82.5 m2.  

 Kontratë për shitjeblerje pasurie të paluajshtme nr. *** Rep., nr. *** Kol., datë 

11.12.2009, midis palës shitëse: Firma ndërtimore “***”, sh.p.k Durrës, dhe palës blerëse 

z. Edmond Papa, me sipërfaqe 101.1 m2.  

 Çertifikatë pronësie në emrin e z. Edmond Papa, me nr. pasurie ***, vol. ***, fq. ***, 

adresa “***”, lëshuar nga Zyra e regjistrimit të pasurisë së paluajtshme në datë 

01.12.2009, së bashku me hartën treguese të regjistrimit 

 

Hetimi i Komisionit 

 

 ASHK (Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, Durrës), me shkresën nr. 

*** Prot., dt. 19.07.2019, dërgon informacion se nga verifikimi i sistemit dixhital i të 

dhënave të regjistrimit të pasurive të paluajtshme Durrës, rezulton pasuri e regjistruar në 

emër të shtetasit Edmond Papa, por verifikimi i atësisë së qytetarit nuk është i mundur 

pasi Refenenca Nr. *** e regjistrimit të Pasurisë Nr. ***, vol. ***, fq. ***, zk. *** është 

në mungesë në arshivë.  

 

 OSHEE me shkresën nr. *** Prot., datë 17.07.2019, konfirmon se me gjeneralitetet 

Edmond Papa, është një abonent me status aktiv në qytetin e Durrësit. 
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Pranë Komisionit u administruan: 

 Kontrata e privatizimit të banesës në Rr. “***” në Vlorë datë 15.05.1993 ndërjet NK Banesa 

dhe qiramarrësin z. I. P. Sipas përcaktimeve të kësaj kontrate vlera e privatizimit të banesës 

është 11,500 lekë. 

 Kontrata e shitjes me nr. *** Rep., nr. *** Kol., datë 17.11.1995, pranë zyrës të noterit P. M 

të apartamentit në Rr. “***” Vlorë. Sipas përcaktimeve të kësaj kontrate z. I. P., ia shet 

apartamentin z. L. B., me çmimin 1,750,000 lekë. Pagesa është bërë jashtë zyrës noteriale. 

 Kontrata e shitblerjes me nr. *** Rep., nr. *** Kol., datë 27.11.1995 pranë noterit A. T., për 

blerjen e apartamentit 82.5 m2 në Rr. “***” në Durrës. Sipas përcaktimeve të kësaj kontrate 

shtetasit A. D dhe A.D (vëllezër) i shesin apartamentin subjektit të vlerësimit për shumën 

1,900,000 lekë. Shuma është likujduar nga blerësi jashtë zyrës noteriale. 

 Kontrat shitblerje nr. *** Rep., nr. *** Kol., datë 12.12.2002, pranë notere A. Sh., për shitjen 

e tokë arrë me sip. 475 m2, ndodhur në zk. ***-Golem, nr. pasurie ***. Shitësit janë Sh. C., 

M. C., A. C., B. C., D. C., dhe Y. C., ndërsa blerësit janë A. K., dhe V. H. Sipas 

përcaktimeve të kësaj kontrate kjo pasuri i është shitur blerësve A. K. dhe V. H. kundrejt 

shumës 2,000,000 lekë. Shuma është likujduar totalisht jahtë zyrës noteriale. 

 Kontratë kapari me nr. *** Rep., nr. *** Kol., datë 25.02.2005 pranë notere M.S., për shitjen 

e apartamentit me sipërfaqe 82.5 m2 në Rr. “***” Durrës. Sipas kësaj kontate subjekti i 

vlerësimit ka rënë dakord që apartamentin tja shesë shtetasit K. B., me çmimin 3,050,000 

lekë. Shtetasi K. B., ka dorëzuar në datën e nënshkrimit të kësaj kontate jashtë zyrës noteriale 

shumën 50,000 lekë. Palët përcaktojnë se shuma e mbetur pa paguar nga çmimi i shitjes, që 

përfaqësohet nga vlefta e mbetur nga shlyerja e kaparit, do të paguhet në momentin e 

redaktimit të aktit notarial të shitjes, aktit përfundimtar të vlefshëm për regjistrimin e 

mëtejshëm hipotekore të pronës në favor të blerësit, i cili do të redaktohet jo më vonë se data 

20 Mars 2005. 

 Kontratë e shitjes me nr. *** Rep., nr. *** Kol., datë 03.03.2005 pranë notere M. N., për 

shitjen e apartamentit me sipërfaqe 82.5 m2 në Rrugën “***” në Durrës. Pala shitëse (subjekti 

i vlerësimit) deklaron se pasurinë e paluajtshme ia shet palës blerëse z. K. B. në vlerën 

2,000,000 lekë, shumë e cila është likujduar plotësisht jashtë zyrës noteriale. Pala blerëse ka 

deklaruar se është dakord të blej apartamentin, objekti i kësaj kontrate për çmimin 2,000,000 

lekë. 

 Kontatë e blerjes të apartamentit 101.1m2, Rr. “***” Durrës, datë 11.12.2009, pranë noter M. 

Rr. Çmimi i shitjes 4,800,000 lekë. Pagesa është bërë cash, jashtë zyrës noteriale. 

 

Komisioni konstatatoi se:  

1. Të ardhurat nga familja e bashkëshortes, sipas kontratës nr. *** Rep., dhe nr. *** Kol., datë 

12.12.2002, nga shitja e tokës arë prej 475 m2, janë në total 2,000,000 lekë. Sipas 

specifikimeve të kontratës janë në total gjashtë shitës (pjesëtar të familjes të bashkëshortes të 

subjektit të vlerësimit por jo bashkëshortja). Komisioni për analizën fianciare nuk ka marrë 

në konsideratë shumën prej 1,750,000 lekë, të ardhura nga familja e bashkëshortes të 



9 |  
 

deklaruar në deklaratën “Vetting”, pasi bashkëshorta e subjektit nuk është përfituese nga 

shitja e kësaj toke. Komisioni nuk administron asnjë dokumentacion ligjor që të 

justifikonvlerën e deklaruar si të ardhur për burim financiar të përdorur për blerjen e 

apartametit. 

 

2. Ekziston një mospërputhje në vlerën e shitur të apartamentit me sipërfaqe 82.5 m2 në qytetin 

e Durrësit, midis kontratës së shitjes të apartamentit datë 03.03.2005 dhe kontratës së kaparit 

për këtë apartament të nënshkruar në datë 25.02.2005. Në kontratën e shitjes me nr. *** 

Rep., nr. *** Kol., datë 03.03.2005, vlera e shitjes të apartamentit është 2,000,000 lekë. e 

Pala blerëse, shtetesi K. B., ka deklaruar se është dakord të blej apartamentin për çmimin 

2,000,000 lekë. Ndërsa në kontratën e kaparit nr. *** Rep., nr. *** Kol., datë 25.02.2005, 

thuhet se subjekti i vlerësimit ka rënë dakord që ta shesi apartamentin me sipërfaqe 82.5 m2, 

shtetasit K.B., me çmimin 3,050,000 lekë. Ditën e nënshkrimit të kësaj kontrate sipas 

përshkrimit, jashtë zyrës  noteriale është bërë pagesa prej 50,000 lekë. 

 

Komisioni në lidhje me këtë konstatim, i ka kërkuar subjektit të vlerësimit shpjegime në datë 

03.10.2019 në adresën elektronike zyrtare.  

U konstatua se shpjegimet e dhëna nga subjekti i vlerësimit me email janë të njëjta me 

shpjegimet e dërguara me shkresë pranë Komisionit në datë 11.09.2020, sipas përshkrimit më 

poshtë: 

“Në lidhje me apartamentin, i cili është shitur në vitin 2005 (82m2), i mbetem qëndrimit që ju 

kam bërë me dije dhe më parë, që nga kjo shitje kam përfituar shumën 3.050.000 Lek, sipas 

marrëveshjes me blerësin K. B. (Kontrata e kaparit Nr. ***, datë 25.02.2005). Në kontratën e 

shitjes Nr. ***, datë 03.03.2005, është shënuar vlera e blerjes 2.000.000 Lek. Kësaj diference në 

të të dyja kontratat nuk i kam kushtuar rëndësi në atë periudhë (2005). Kjo mund të ketë ardhur 

dhe nga ndonjë pakujdesi e Noteres, e cila mund të ketë përdorur kontratë model (copy paste), 

që i ka ndërruar vetëm gjeneralitetet apo mund të jetë dhe si pasojë e respektimit të çmimeve 

minimale fiskale nga ana e saj. 

Shumën prej 3.000.000 Lekësh që kam marrë nga blerësi më datë 03.03.3005, e kam depozituar 

pranë Shoqërisë së Ndërtimit “***”, më datë 04.03.2005, për të blerë apartamentin në Durrës, 

ku jetoj dhe aktualisht” 
 

Në nenin nr. 705 të Kodit Civil, thuhet se “Kontrata e shitjes ka për objekt kalimin e pronësisë së 

një sendi ose kalimin e një të drejte kundrejt pagimit të një çmimi”. Akti juridik që vërteton 

shitjen e banesës, është kontrata e shitblerjes me të gjitha të drejtat dhe detyrimet e palëve dhe jo 

kontata e kaparit.  

 

Bazuar në këtë arsyetim, në analizën financiare në vijim, shumica ka marrë në konsideratë vlerën 

e shitjes të apartamentit prej 2,000,000 lekë, ashtu siç është e përcaktuar në kontratën e 

shitblerjes dhe jo vlera e përcaktuar në kontratën e kaparit. 
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Analiza financiare e mundësive të financimit të kësaj pasurie të paluajtshme, përshkruhet si më 

poshtë: 

 

Tabela 2: Mundësia për kursim (në lekë) 

 

Vitet 
Të ardhurat 

 
Shpenzime 

Ndryshim 
Likuiditeti 

 
Pasuri reale Pasuri Neto 

Mundësi për 
kursim 

Para 1993 788,330 630,664 - - - 157,666 

1993 215,902 172,721 - 11,500 11,500 31,680 

1994 565,246 452,197 - - - 113,049 

1995 2,329,640 463,712 - 1,900,000 1,900,000 -34,072 

1996 202,241 300,000 - - - -97,759 

1997 243,467 300,000 - - - -56,533 

1998 247,008 305,000 - - - -57,992 

1999 215,279 360,000 - - - -144,721 

2000 354,224 648,000 - - - -293,776 

2001 365,631 540,000 - - - -174,369 

2002 412,868 469,320 - - - -56,452 

2003 713,850 469,320 115,000 - 115,000 129,530 

2004 820,042 469,320 30,088 455,719 485,807 -135,085 

2005 2,855,997 547,785 -144,412 - -144,412 2,452,624 

2006 879,209 547,785 447,828 - 447,828 -116,405 

2007 1,156,809 1,179,840 174,022 - 174,022 -197,053 

2008 1,173,384 683,100 -348,814 - -348,814 839,098 

2009 1,242,767 683,100 -173,397 4,800,000 4,626,603 -4,066,936 

Total 14,781,890 9,221,864 100,314 7,167,219 7,267,533 -1,707,508 

 

Shumica konstaton se, subjekti i vlerësimit nuk ka pasur mundësi financiare për blerjen e këtij 

apartamenti. Nga analiza e mësipërme financiare, diferenca e pajustifikuar e mundësisë për 

kursim me vlerën e blerjes së kësaj pasurie, është prej 1,707,508 lekë. 

 

 

3. Autoveturë, tip “Renault”,  me targa ***, viti prodhimit 2003. Blerë në 09.03.2015. 

Subjekti deklaron si burim krijimi “Kursime nga të ardhurat familjare 2010–2015”. Vlera 4.000 

(katërmijë) Euro ku subjekti zotëron 100%. 

 

Nga hetimi administativ rezultoi: 
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 DPSHTRR, me shkresën nr *** datë 02.07.2019, informon se nga verifikimet e bëra në 

sistemin informatik të DPSHTRR rezulton se: Z. Edmond Ilia Papa ka të regjistruar 

automjetin me targa ***, ku dosja e mjetit përmban: 

 Kontratë shitje blerje automjeti, me nr *** Rep., nr *** Kol., datë 09.03.2015, midis 

G.S.J. (Shitësi) dhe Edmond Ilia Papa (Blerës), automjeti marka Renault, Nr. Shasie ***, 

Targa ***, vlera 4.000 (katërmijë) Euro. 

 

Tabela 3: Mundësia për kursim e subjektit në momentin e blerjes së pronës (në lekë) 

Vitet Te ardhurat Shpenzime Ndryshim gjendje Pasuri Detyrim Pasuri Neto 
Mundesi 
per kursim 

2010 1,253,199 734,100 16,068 206,685 
                                

-    
222,753 296,346 

2011 1,795,379 836,101 474,834 
                                       

-    
                                

-    
474,834 484,444 

2012 1,489,740 983,256 -661,660 695,200 
                                

-    
33,540 472,944 

2013 1,479,410 807,121 108,572 
                                       

-    
                                

-    
108,572 563,716 

2014 1,532,273 1,186,873 1,042,969 419,910 
                                

-    
1,462,879 -1,117,480 

Janar –
Shkurt 
2015 

694,620 316,364         378,256 

Total 8,244,621 4,863,815 980,783 1,321,795 0 2,302,578 1,078,226 

 

Trupa e vlerësimit konstaton se, burimet financiare janë të mjaftueshme për mundësinë e 

blerjes së kësaj prone. 

 

 

Në konkluzion për vlerësimin e pasurisë, në përputhje me pikën 6 të nenit 34 të ligjit 12/2018, i 

ndryshuar, trupa vlerësuese, arrin në përfundimin se: 

- Deklarimi i subjektit të vlerësimit nuk përputhet me dokumentacionin e administruar dhe 

përgjigjet e ardhura nga institucionet; 

- Dokumentacioni ligjor i paraqitur nga subjekti i vlerësimit nuk justifikon burimin e 

ligjshëm të krijimit të dy aseteve të krijuara në vitin 2004 dhe 2009;  

- Ka kryer fshehje të pasurisë; 

- Subjekti i vlerësimit  nuk gjendet në situatën e konfliktit të interesave. 
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B. KONTROLLI I FIGURËS 

 

Procesi i vlerësimit të kontrollit të figurës, ka për objekt verifikimin e deklarimeve të subjektit të 

vlerësimit dhe të dhënave të ardhura nga institucione 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. 

 

Z. Edmond Papa 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”, ka dorëzuar deklaratën për kontrollin e 

figurës në datën 04.05.2018, brenda afatit ligjor. 

 

 Nga hetimi administrativ dhe shkresat e ardhura nga institucionet ligjzbatuese, nuk u 

gjetën elemente që të vërtetojnë ekzistencën e kontakteve të papërshtatshme me personat 

e përfshirë në krimin e organizuar, sipas rrethanave të parashikuara në pikën 4 të nenit 

39, të ligjit 12/2018, të ndryshuar. 

 

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

31.12.2019, protokolluar pranë KJV në dt. 08.01.2020, konfirmon se z. Edmond Papa 

është i pajisur me çertifikatë sigurie CSP, niveli Top Sekret, me vlefshmëri nga 

27.12.2017 deri 26.12.2022. 

 

 Ministria e Drejtesisë, Drejtoria e Përgjithshme e burgjeve, me anë të një komunikimi me 

email konfirmon se në bazë të verifikimeve të kryera në regjistrin e gjendjes gjyqësore se 

shtetasi Edmond Papa, rezulton i padënuar. 

 

 Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, Departamenti i Policisë Kriminale, me 

shkresë nr *** prot. dt. 28.06.2019, konfirmon se pas verifikimeve të kryera në Sektorin 

e Kartotekës, në Drejtorinë e Analizës dhe Informacionit Kriminal, shtetasi Edmond Papa 

dhe personat e lidhur me të, nuk janë të regjistruar për veprimtari kriminale. 

 

 Prokuroria e Përgjithshme, Drejtoria Gjyqësore në datën 23.09.2019, ka ardhur shkresa 

me nr *** Prot, datë 20.09.2019, më lëndën “Kthim përgjigjë”, me anë të së cilës 

përcillen informacionet e ardhura nga Gjykatat e Shkallas së Parë të Rretheve nga ku 

rezulton se për shtetasin Edmond Papa nuk është nxjerë urdhër ndalimi, nuk është 

kërkuar masë e sigurimit personal, nuk është marë nën cilësinë e të pandehurit, apo 

person nën hetim, nuk ka patur regjistrim të veprave penale dhe nuk ka patur raste të 

urdhërave ndërkombëtar ndalimi. 

 

 Nga Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë, Tiranë nr*** prot, për shtetasin 

Edmond Papa nuk rezulton të jetë regjistruar procedim penal, urdhëra ndalimi, apo 

kërkesa për masa të sigurimit personal. 



13 |  
 

 Nga Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda me nr*** prot, 

datë 01.08.2019, për shtetasin Edmond Papa nuk rezulton të jetë regjistruar ndonjë 

procedim penal. 

 

 Në formularin e vetëdeklarimit, Z. Papa deklaron se ka qenë me detyrë funksionale 

Punonjës Operativ në strukturat e ish – Sigurimit të Shtetit para vitit 1990, sipas ligjit 

“Mbi të drejtën e informimit me dokumentet e ish-shërbimit të sigurimit të Republikës 

Popullore Socialiste të Shqipërisë”. Koha e ushtrimit të detyrës si Punonjës Operativ nga 

viti 1984 deri në vitin 1990. 

 

 Autoriteti për Informimin mbi Dokumentat e Ish Sigurimit të Shtetit, me shkresën 

nr. ***, dt. 11.10.2019 ka përcjellë vendimin nr *** datë 19.09.2019 lidhur me subjektin 

e vlerësimit Edmond Papa, ku konfirmohet se ka qenë me detyrë funksionale Punonjës 

Operativ në strukturat e ish – Sigurimit të Shtetit para vitit 1990, sipas ligjit “Mbi të 

drejtën e informimit me dokumentet e ish-shërbimit të sigurimit të Republikës Popullore 

Socialiste të Shqipërisë”. Koha e ushtrimit të detyrës si Punonjës Operativ nga viti 

1984 deri në vitin 1990. 

 

Subjekti i vlerësimit ka bërë deklarim të saktë lidhur me punësimin e tij në vitet 1984-1990. 

 

 Bazuar në nenin 36, pika 3/dh, Verifikimi i figurës së punonjësit realizohet nëpërmjet: 

(ndër të tjera) ... bashkëpunimit me Autoritetin për Informimin mbi Dokumentet e ish-

Sigurimit të Shtetit.  

Bazuar në nenin 37, pika 1, “Për kontrollin e figurës së punonjësit, organet e vlerësimit i 

drejtohen (ndër të tjera) ... Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të 

Shtetit. 

Bazuar në nenin 38 (Vlerësimi i rrethanave për kontrollin e figurës,) pika 1/g, Për 

kontrollin e figurës, trupat e vlerësimit mbajnë në konsideratë si më poshtë: … 

verifikimin nëse ka qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm, anëtar, bashkë-

punëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit para vitit 1990, sipas ligjit për të 

drejtën e informimit me dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore 

Socialiste të Shqipërisë. 

 

 Nga sa më sipër në kuptim të neneve 37 dhe 38, të ligji 12/2018, i ndryshuar, Trupat e 

Vlerësimit, ka kryer verfikime në kuadër të kontrollit të figurës për subjektin e vlerësimit 

shtetasin Edmond Papa, pranë Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish Sigurimit 

të Shtetit, lidhur me faktin nëse subjekti i vlerësimit, ka qenë person në ndjekje për 

spiunazh apo terrorizëm, anëtar, bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit 

para vitit 1990. 
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 Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit me shkresën nr. *** 

prot, datë ***, ka informuar Komisionin se AIDSSH, me vendimin nr ***, datë 

***.2019, ka vendosur: 

Të informojë Institucionin e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit për Informacionin që 

kërkohet me shkresën nr***, datë ***, se: 

Nga verifikimet e kryera deri tani për shtetasin Edmond Papa bazuar në ligjin 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”, sipas ligjit nr.45 /2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish -  Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, 

rezulton se: 

 

 Nuk ka qënë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm. 

 Nuk ka qenë bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit, sipas 

përcaktimeve të ligjit 45/2015. 

 Ka qenë me detyrë funksionale Punonjës operativ, në strukturat e ish sigurimit të 

shtetit, para vitit 90 

 

 Nga përgjigja e ardhur nga Autoriteti i Dosjeve, jepen detaje të dosjeve ku Z. Papa ka 

qenë pjesë si më poshtë: 

 Fondi Dega e punëve të brendshme Durrës (ana e sigurimit), dosje formulare nr. 5696, 

në ngarkim të S.P. kategoria 2/B 

Nga përmbajtja e dosjes rezultojnë, Listë e punëtorëve operative që mbajnë dosjen P.O. 

Edmond Papa datë 31.10.1984, Lista e bashkëpunëtorëve ku personin me pseudonimin 

“Dajti” e ka në lidhje punonjësi operativ E.Papa, Raporti i hartuar nga E.Papa me 

masat dhe detyrat operative, vijohet me vendimin për zgjatjen e afatit të përpunimit me 3 

muaj, shtesë të planit të masave agjenturo operative, ku E.Papa ka detyruar dhe drejtimet 

e punës që do të kryhen nga vetë ai dhe b/punëtorët ndaj personit në përpunim për të 

sqaruar pozitën e tij armiqësore. Vijohet me relacionin për zbatimin e detyrave të shtesës 

së planit të masave, me vendimin për ngritjen nga përpunimi paraprak në përpunim aktiv 

2/A për veprimtari armiqësore në formën e agjitacion propagandës, me planin e masave 

agjenturore operative, vijohet me raporte të bashkëpunëtorëve, vendim për zgjatjen e 

afatit të përpunimit me qëllim vërtetimin në rrugë ligjore dhe jo vetëm operative të 

aktivitetit armiqësor. Në vijim punonjësi operativ propozon për demaskimin e 

veprimtarisë armiqësore të shtetasit nisur nga fakti se shtetasi e ka ndërpresë 

veprimtarinë armiqësore por ekzistojnë kushtet që në të ardhmen të riaktivizohet përsëri 

është vendosur ulja nga përpunimi aktiv 2/A në kontroll operativ 2/B për të njëjtën 

tendencë. Në vitin 1990 është vendosur arkivimi i dosjes në kontroll operativ 2/B me afat 

ruajtje përgjithmonë për vlera historike. 

 Fondi Dega e punëve të brendshme Durrës (ana e sigurimit), dosje formulare nr. 4956, 

në ngarkim të S.P. kategoria 2/B 
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Nga përmbajtja e dosjes disponohet dokumenti Vendim për arkivimin e dosjes formulare 

në kontroll operativ 2/B në ngarkim të shtetasit S.P., nga analiza e të cilit rezulton se 

shtetasi është marë në përpunim 2/A për agjitacion e propagandë armiqësore, më pas 

është këshilluar, ka kaluar në kontroll operativ 2/B për qëndrim të mirë e më pas është 

rimarë në lidhje në rjetin sekret informativ në kategorinë e informatorit me pseudonimin 

“Tomorri”. P.O. Edmond Papa ka vendosur në dosjen formulare në kontroll operativ 2/B 

ta arkivojë me afat ruajtje përgjithmonë. 

 Fondi Dega e punëve të brendshme Durrës (ana e sigurimit), Regjistër alfabetik i 

informatave model 5, nr. 37. 

 Fondi Dega e punëve të brendshme Durrës (ana e sigurimit), Regjistër i dosjeve dhe 

fashikujve model 9, nr. 41. 

 Fondi Dega e punëve të brendshme Durrës (ana e sigurimit), Libër dorëzimi i 

informatave nr. 5. 

 Fondi Dega e punëve të brendshme Durrës (ana e sigurimit), Regjistër i këshillimeve dhe 

demaskimeve nr. 4. 

 Fondi Dega e punëve të brendshme Durrës (ana e sigurimit), Regjistër alfabetik i 

këshillimeve dhe demaskimeve model 7. 

 

 Pasi subjekti është pyetur nga relatorja gjatë hetimit dhe nga trupa e vlerësimit në seancë 

dëgjimore lidhur punësimin e tij në vitet 1986-1990, ai ka dhënë këto shpjegime: 

 

..... 

“Pas përfundimit të Shkollës së Lartë, në vitin 1984 (Shtator), jam caktuar në detyrën e 

puntorit operativ, në Seksionin e Punëve të Brëndshme Kavajë, pranë Degës së 

Brëndshme Durrës....... 

Siç është përmendur edhe në Informacionin e Autoritetit për periudhën e punësimit, unë 

kam ndjekur vetëm dy dosje të trashëguara nga parardhësi në detyrë, para meje.... 

Duke ushtruar detyrën në Zonën e fshatrave të Kavajës (Ish Koperativat Bujqësore), kam 

kryer përgjithësisht verifikime (vërtetime biografike) për kandidatët që duhet të kryenin 

shërbimin e detyrueshëm ushtarak në Gardën e Republikës, në Policinë e Shtetit dhe në 

Batalionet e Kufirit. 

..... 

Në këtë periudhë, jam kritikuar nga Drejtuesit e ish Degës së Punëve të Brendshme 

Durrës, për punë të dobët dhe të pamjaftueshme, për mosnjohje të situatës operative në 

sektorin që mbuloja. Bashkëlidhur po ju vë në dispozicion një shënim të ish Drejtuesit të 

Lartë të DPB Durrës, që mban datën 14.11.1987, ku jam paralajmëruar për nxjerrje në 

lirim si i paaftë. 

...... 

Sqaroj se për periudhën, post 1992 dhe aktualisht, nuk jam thirrur apo denoncuar nga 

organet ligjzbatuese të shtetit, për shkelje apo tejkalime ligjore, në zbatim të ligjit të 

kohës. 
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Nga periudha Shtator 1999, deri më 20.01.2006,  kam qenë punonjës i Shërbimit 

Informativ të Shtetit (Oficer). Pranimi im në këtë strukturë është kryer në përputhje të 

plotë me Ligjin dhe aktet normative. 

..... 

Gjatë karierës profesionale në struktura, (SHISH, SHÇBA) kam kryer me përkushtim e 

profesionalizëm të lartë çdo detyrë që më është besuar.” 

 

 

Qendrimi i Trupës së Vlerësimit: 

 

 Nga analiza e vendimit nr ***, datë 8.10.2019, të Autoritetit për Informim mbi dokumentet e 

ish Sigurimit të Shtetit, për subjektin e vlerësimit Edmond Papa, konstatohet se: 

 

 Autoriteti për Informim mbi dokumentet e ish Sigurimit të Shtetit, si organi përgjegjës lidhur 

me verifikimet në kuadër të ligjit 45/2015, i ndryshuar, me vendimin nr ***, datë ** 2019, ka 

provuar me dokumentacion shkresor se shtetasi Edmond Papa, ka qenë me detyrë 

funksionale Punonjës Operativ në strukturat e ish – Sigurimit të Shtetit. Koha e ushtrimit të 

detyrës si Punonjës Operativ nga viti 1984 deri në vitin 1990.  

 

 Nga sa më lart bazuar në vendimin e AIDSSH, nr *** datë, rezulton e provuar se subjekti i 

vlerësimit Edmond Papa, ka ushtruar funksionin e punonjësit operativ, në strukturat e ish 

Sigurimit të Shtetit për një periudhë kohore duke filluar nga viti 1984 deri në vitin 1990.  

 

 Në vendimin AIDSSH, nr *** datë, Autoriteti është shprehur se:  1Në dosje ndodhen një sasi 

e konsiderueshme shkresash të hartuara dhe firmosura gjatë ushtrimit të funksioneve nga ky 

punonjës operativ.... 

 

 Në faqen 4 (katër) të vendimit nr *** datë 8.10.2019 të AIDSSH, Autoriteti është shprehur 

se: 2“Nga analiza dhe shqyrtimi i dokumentacionit të mësipërm në dispozicion rezulton që 

shkresat dhe dokumentet në të cilat gjendet emri i punonjësit operativ Edmond Papa, në 

ushtrim të detyrës funksionale janë dokumente të krijuara sipas përcaktimeve të parashikuara 

në Platformën e Punës Operative dhe në përdorim të strukturave të ish – Sigurimit të Shtetit. 

Të dhënat që përmbajnë shkresat: si Sektori i Sigurimit, Pseudonimi i Bashkëpuntorëve të 

tërhequr në bashkëpunim nga punonjësi operativ i ish Sigurimit Edmond Papa, i emëruar në 

detyrë nga këto struktura, kategoritë e secilit bashkëpuntor tregojnë se kanë qenë 

bashkëpuntor të ish Sigurimit të Shtetit.  

 

 Nga analiza e AIDSSH, nr datë 8.10.2019, rezultojnë të provuara tre fakte se: 

 

(i) - Subjekti i vlerësimit ka ushtruar detyrën si Punonjës Operativ në ish strukturat e sigurimit të 

shtetit nga viti 1984 deri në vitin 1990; 

 

                                                 
1 Vendimi i Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e Ish Sigurimit të Shtetit nr*** datë 8.10.2019  
2 Faqe 4, Vendimi I Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e Ish Sigurimit të Shtetit nr*** datë 8.10.2019 
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(ii)- Ka një numër të konsiderueshëm dokumentesh shkresorë të hartuara dhe firmosura gjatë 

ushtrimit të funksioneve nga subjekti i vlerësimit në cilësinë e ish punëtorit operativ të Sigurimit 

të Shtetit; 

 

(iii)- Ka të dhëna se ka tërhequr në bashkëpunim shtetas në cilësinë e bashkëpuntorit, për llogari 

të ish Sigurimit të Shtetit.  

 

 Nga sa më sipër lidhur me verfikimin e kryer në kuadër të kontrollit të figurës, për subjektin e 

vlerësimit Edmond Papa, sipas përcaktimeve të neneve 37, 38, të ligjit 12/2018, i ndryshuar, 

ligjit 45/2015, i ndryshuar, si dhe mbështetur në vendimin e AIDSSH, nr datë 8.10.2019,  

 

Komisioni arrin në përfundimin se: 

 

 Ushtrimi i funksioneve nga subjekti i vlerësimit si Punonjës Operativ në ish strukturat e 

sigurimit të shtetit nga viti 1984 deri në vitin 1990 (strukturë represive që ka dhunuar liritë 

dhe të drejtat e njeriut, gjatë periudhës së regjimit komunist), përbën shkak për cënimin e 

figurës së subjektit të vlerësimit si Drejtues në Strukturat e SHÇBA -së.  

 

 Neni 2, i ligjit 12/2018, i ndryshuar, përcakton se: “Qëllimi i këtij ligji është vlerësimi kalimtar 

dhe periodik i punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit të Çështjeve 

të Brendshme dhe Ankesave në Ministrinë e Brendshme, për të siguruar institucione të forta e të 

besueshme, me profesionistë me integritet”. 

 

 Vetë qëllimi i ligji 12/2018, i ndryshuar, është sigurimi i institucioneve të forta e të besueshme, 

me profesionistë me integritet dhe me figurë të pastër morale. Ushtrimi i funksioneve në ish 

strukturat represive të sitemit totalitar, sic ka qenë ish “Sigurimit i Shtetit”; qënia aktive në këto 

struktura për një periudhë relativisht të gjatë; duke prodhuar dokumentacione dhe informacione 

të cilat kanë pasur pasoja për shtetasit shqiptar; tërheqja në bashkëpunim (rekrutimi) i shtetasve 

shqiptar për qëllime bashkëpunimi në ish struktutar e Sigurimin e Shtetit, në kuptim të nenit 2, 

ligjit 12/2018, i ndryshuar, përbën cënim të integritetit dhe figurës së punonjësit të Policisë së 

Shtetit.  

 

 Në të gjithë analizën e bërë nga KJV, nga dokumentacioni krahasues si dhe nga vet 

shpjegimet e hollësishme që ka dhënë vet subjekti lidhur me përfshirjen e tij në strukturë: 

- Periudhe e gjatë 

- Dosje me firma për aktivitet antikushtetues 

- Rekruetim personash  

 

Ndodhemi në kushte të rrethanës renduese për shkarkim pasi një punonjës në rradhët e SHÇBA -

së nuk mund të garantoje paanëshmeri, integritet dhe barazi qytetare, pasi për vitet e gjata që ka 

qenë në atë strukturë nuk mund të garantojë sot respektimin e të drejtave dhe lirisë demokratike. 

 

Si konkluzion, Komisioni ka konstatuar se ndikimi i subjektit në atë strukturë duket se ka qenë i 

qënësishëm për vetë kohën kur është përfshirë (6 vite) duke patur një rol aktiv në rekrutime dhe 

akte të konfirmuara nga Autoriteti i Dosjeve. 
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Në konkluzion për vlerësimin e figurës, në përputhje me nenin 42 te ligjit 12/2018, trupa 

vlerësuese, arrin në përfundimin se subjekti i vlerësimit: 

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

vërtetësi. 

- Nuk ka informacion në deklarimin e tij dhe nga institucionet përgjegjëse të përcaktuara 

në ligj për kontakte të papërshtatshme të subjektit të vlerësimit me persona të përfshirë në 

veprimtari kriminale. 

- Nuk është i përshtatshëm për vazhdimin  e detyrës. 

 

 

 

C. VLERËSIMI PROFESIONAL 

 

Vlerësimi i aftësive profesionale të subjektit të vlerësimit është kryer në bazë të nenit 43 të ligjit 

nr.12/2018, të ndryshuar, ku “Objekti i vlerësimit të aftësive profesionale është vlerësimi i nivelit 

të arsimimit dhe trajnimit në përputhje me gradën dhe/ose pozicionin, respektimit të rregullave të 

etikës, si dhe i përmbushjes së detyrave nga punonjësi, në përputhje me këtë ligj dhe me 

legjislacionin që rregullon veprimtarinë e punonjësit të Policisë së Shtetit, të Gardës së 

Republikës dhe të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat”. 

 

Raporti për vlerësimin e aftësive profesionale të subjektit mbështetet në informacionin e marrë 

nga SHÇBA, dosja personale e subjektit, si dhe nga burime të tjera për nivelin e arsimimit në 

përputhje me pozicionin e punës, aftësinë për përmbushjen e detyrave, respektimin e rregullave 

të etikës në përputhje me ligjin nr.12/2018 të ndryshuar, dhe me legjislacionin që rregullon 

veprimtatrinë e Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat. 

 

 Të dhëna për punësimin (për vitet e fundit) të konstatuara nga hetimi administrativ dhe 

dokumentacioni i marë në dosjen e subjektit të vlerësimit. 

 

- Subjekti ka filluar punë pranë SHÇBA me datë 5 mars 2020 në funksionin Shef sektori i 

sigurise se personelit, Drejtoria e Analizës dhe Kartotekës, post të cilin mban dhe 

aktualisht, 

- Drejtor i Drejtorisë Rajonale Shkodër Lezhë, për periudhën maj 2019 – 5.03.2020,  

- Shef i seksionit SHKB, Drejtoria e Policisë, Durrës 

- Specialist në zyrën e shërbimit të kontrollit të brendshëm, Drejtoria e Policisë, Durrës 

 

 Subjekti i vlerësimit, Z. Papa ka kryer arsimin e lartë si më poshtë: 

- Shkolla e Lartë e MPB profili “Sigurim”, në vitet 1981 – 1984.  
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 Trupa e Vlerësimit konstaton se niveli i arsmimit të subjektit të vlerësimit është në 

përputhje me pikën 2 të nenit 77 të ligjit nr.70/2014, “Për Shërbimin për Çështjet e 

Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Punëve të Brendshme”. 

 

 Subjekti i vlerësimit ka dy masa disiplinore për gjithë periudhën e punësimit të tij: 

 Urdhër nr. *** dt. 06.06.2014, për “Heqjen e ditës së punës të një punonjësi të SHKB-

ës”. 

 Urdhër nr. *** dt. 19.01.2015, “Për dhënie mase disiplinore një punonjësi të SHÇBA-së”. 

 

 Vlerësimet e punës nga eproret në vite lidhur me subjektin e vlerësimit janë “Shumë 

mirë”, me integritet të lartë, aftësi shumë të mira për punë në grup, me profesionalizëm të 

lartë, aftësi të shkëlqyera komunikimi me kolegë, epror, vartës. 

 

 Gjatë viteve të punës subjekti është angazhur në shumë aktivitete dhe trajnime 

profesionale. Ai u ka kushtuar rëndësi trajnimeve që kanë të bëjnë kryesisht me 

objektivin e tij të punës. Disa nga trajnimet e kryera janë nga ICITAP, PAMECA III, 

OSBE, Kurs bazë investigimi, Ministria e Brendshme, Tiranë. Trupa e vlerësimit arin në 

përfundimin se trajnimet e realizuara nga subjekti janë në përputhje me funksionin e tij të 

punës dhe kanë për qëllim rritjen e tij profesionale të vazhdueshme. 

 

 Lidhur me ecurinë e subjektit në grada, nga Kartela personale e z.Papa, janë marë këto të 

dhëna: 

- Me urdhër ***, dt. 22.02.2006 i jepet grada “Kryeinspektor” 

- Me urdhër ***, dt. 16.10.2006 i jepet grada “Nën Komisar” 

- Me urdhër ***, dt. 27.10.2009 i jepet grada “Hetues i Parë” 

- Me urdhër ***, dt. 10.01.2019 i jepet grada “Drejtues Shërbimi” 

 
 Bazuar në urdhërin nr. ***, dt 30.01.2020, për Miratimin e strukturës dhe përbërjes 

organike të SHÇBA, Drejtori i Drejtorisë rajonale Shkodër Lezhë, duhet të jetë në nivelin 

e gradës/Kategorisë “Drejtues”. Në përputhje me Vendimin nr. ***, dt 05.11.2014, “Për 

përcaktimin e funksioneve korresponduese për gradat e personelit operacional në 

SHÇBA, në Ministrinë e Punëve të Brendshme”, grada “Drejtues Shërbimi” është 

ekuivalente me “Drejtues”.  

 
 Trupa e vleresimit konstaton se ecuria dhe fitimi gradave të subjektit të vlerësimit, Z. 

Papa, është bërë në përputhje të plotë me aktet ligjore në fuqi. Trupa e vlerësimit arrin në 

përfundimin se pozicioni i punës është në përputhje me gradën që mbart subjekti i 

vlerësimit. 
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Në konkluzion për vlerësimin profesional, në përputhje me nenin 47 të ligjit 12/2018, trupa 

vlerësuese, arrin në përfundimin se: 

- Është i aftë për vendin e tij të punës, duke treguar cilësi të pranueshme në punë, aftësi në 

zbatim të përshkrimeve të punës, të përcaktuara për atë funksion, ka respektuar liritë dhe 

të drejtat e njeriut, është i frytshëm dhe efektiv në masë të pranueshme. 

 

 

 

V. KONKLUZIONI PËRFUNDIMTAR 

 

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

bazuar në provat e administruara, raportin e relatorit të çështjes, dëgjoi subjektin e vlerësimit në 

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

arrin në përfundimin se subjekti i vlerësimit, z. Edmond Papa, në përputhje me nenin 62 të ligjit 

12/2018, ndodhet në kushtet e mëposhtëme: 

- Nuk konstatohet nivel i besueshëm në vlerësimin e pasurisë, 

- Nuk konstatohet nivel i mjaftueshëm në vlerësimin e kontrollin e figurës, 

- Konstatohet nivel i mjaftueshëm në vlerësimin e aftësive profesionale. 

 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

Trupa vlerësuese e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, bazuar në pikën 7, të nenit 56, të ligjit 

nr.12/2018, të ndryshuar, pasi u mblodh në dhomë këshillimi, në bazë të germës “ç”, të nenit 59, 

si dhe pikës c, ç dhe d të nenit 62, të ligjit nr.12/2018, “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të 

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

Ankesat në Ministrinë e Brendshme", i ndryshuar, 

 

 

V E N D O S I: 

 

1. Përjashtimin nga detyra të subjektit të vlerësimit, z. Edmond PAPA, me funksion Shef sektori 

i sigurisë së personelit, Drejtoria e Analizës dhe Kartotekës, pranë SHÇBA. 

 

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. 
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Ky vendim u shpall në Tiranë, në datën 28.09.2020.  

 

 

 

ANËTARËT E TRUPËS VLERËSUESE 

 

 

Elida Liko  

Kryesuese 

 

   Ana Kapaj                    Elvira Daberdaku 

     Relatore                           Anëtare  
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MENDIM PARALEL  

(lidhur me pasurinë nr. 2 “Apartament banimi me sipërfaqe 101.1m2”) 

 

Unë, relatore Ana Kapaj, ndërsa bashkohem me vendimin e shumicës nr. 25, datë 28.09.2020,  

më poshtë parashtroj mendimin tim paralel lidhur me pasurinë “Apartament banimi me sipërfaqe 

101.1m2” e subjektit Edmond Papa, pasuri e cila sipas vlerësimit dhe gjykimit tim, arrin nivel të 

besueshëm në procesin e kontrollit të pasurisë. 

 

Lidhur me këtë pasuri jap argumentimin tim si më poshtë: 

 

 Subjekti i vlerësimit ka deklaruar në formularin e vetëdeklarimit, “Apartament banimi me 

sipërfaqe 101.1m2, Adresa: ***, Lagja ***, Pallati ***, Shkalla nr ***, Ap. ***, Durrës. 

Burimi i krijimit të pasurisë deklarohet të jetë krijuuar nga:   a)Shitje Apartament Banimi 

Durrës 82.5 m2, Viti 2005, shuma 3.050.000 (tremiljon e pesëdhjetë mijë) lekë. 

Apartament i blerë nga të ardhurat e përfituara nga shitja e apartamentit të prindërve në 

Vlorë viti 1995, apartament ky i përfituar me ligjin 765 “Për privatizimin e banesave 

shtetërore”. b) Të ardhura nga familja e bashkëshortes 1.750.000 (njëmiljon e shtatëqindë 

pesëdhjetë mijë) lekë.  Subjekti zotëron 100%. Vlera e deklaruar është: 4.800.000 

(katërmiljon e tetëqindë mijë) lekë.  

 

Në lidhje me këtë shtëpi banimi subjekti i vlerësimit ka vënë në dispozicion: 

 Kontratë privatizimi banese e datës 15.05.1993 midis NK Banesa dhe qiramarësit I. P., në 

vlerën 11.500 (njëmbëdhjetë mijë e pesëqind) lekë. Vërtetimin i regjistrimit në hipoteke 

në vitin 1994.  

 Kontratë Shitje e datës 17.11.1995, midis shitësit I. P., L.P., Edmond Papa dhe L.P.,  dhe 

blerësit L. B., në vlerën 1.750.000 (njëmiljon e shtatëqind e pesëdhjetë mijë) lekë.  

 Kontratë Kapari nr *** Rep, nr *** Kol, datë 25.02.2005 midis: Edmond Papa dhe K.B., 

ku Edmond Papa ka renë dakort tja shesë shtetasit K.B. me çmimin 3.050.000 (tremiljon 

e pesëdhjetë mijë) lekë. Zoti K..B. ka paguar dorazi shumën prej 50.000 (pesëdhjetë mijë) 

lekë si kapar për shitjen që do të behët. 

 Kontratë për shitjeblerje pasurie të paluajshtme nr.*** Rep, nr *** Kol, datë 11.12.2009, 

midis palës shitës: Firma ndërtimore Llazo 01, shpk Durrës, dhe palës blerëse Z. Edmond 

Papa, me sipërfaqe 101.1 m2., ap 17, shk 2 kati 6, në vlerën 4.800.000 (katërmiljon e 

tetëqindë mijë).  

 Çertifikata e pronësisë në emrin Edmond Papa, me nr pasurie ***, vol ***, faqe ***, 

adresa ***, lëshuar nga Zyra e regjistrimit të pasurisë së paluajtshme në 01.12.2009, së 

bashku me hartën treguese të regjistrimit.  

 

Subjektit i është kërkuar informacion për apartamentin 82.5 m2 dhe shitjen e tij prej 3.050.000 

lekë. Subjekti sqaroi se apartamenti me sipërfaqe 82.5 m2, është blerë me kontratën e shitjes me 
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nr *** Rep, nr *** Kol, datë 27.11.1995 në vlerën 1.900.000 lekë. Ky apartament është blerë nga 

shitja e apartamentit të tyre në Vlorë në vlerën 1.750.000 lekë dhe nga kursimet e prindërve në 

vlerën 150.000 lekë. 

Subjekti solli dhe dokumentacionin:  

 Kontratën e privatizimit të banesës në vitin 1993, përfituar sipas ligjit për privatizimin e 

banesave. 

 Kontratën e shitjes pranë Avokatit P. M. datë 17.11.1995, të apartamentit në lagjen ***, 

shitur në vlerën 1.750.000 lekë. 

 Kontratën e shitje blerjes me nr *** Rep, Nr *** Kol, datë 27.11.1995, për blerjen e 

apartamentit 82.5 m2 në Durrës në vlerën 1.900.000 lekë. 

 

Gjithashtu subjekti ju kërkua të vërtetonte shitjen e shtëpisë me 82.5 m2 në Durrës, pasi subjekti 

kishte sjellë vetëm kontratën e kaparit, ku vërtetohej shitja 3.050.000 lekë, si dhe në zyrën jashtë 

noterit ishtë kryer vetëm pagesa e 50.000 lekëve. Subjekti sqaroi se Kontrata e Kaparit vërteton 

faktin që ditën e nënshkrimit të kësaj kontrate subjekti ka marë shumën 50.000 lekë.  

 

Në kontratën me nr *** Rep, Nr *** kol, datë 03.03.2005, kontrata e shitjes së apartamentit 

është në vlerën 2.000.000 lekë.  

 

Subjekti është pyetur për këtë mospërputhje të dy kontratave, kontratës së shitjes datë 03.03.2005 

dhe kontratës së kaparit 25.02.2005 subjekti sqaroi se është një lapsus të cilit nuk i ka kushtuar 

rëndësi, por është e vërtetë që pasurinë e ka shitur në vlerën 3.050.000 lekë, si dhe këtë shumë e 

ka paguar pranë SIAC Shoqëri Ndërtimi Italo Shqiptare, për apartamentin e ri në Durrës ku 

aktualisht subjekti jeton. 

 

Bazuar në dokumentacionin e sjellë nga noterët dhe subjekti, gjithashtu bazuar në shpjegimet dhe 

argumentimet e dhëna nga subjekti me shkrim dhe në seancë dëgjimore, krijoj bindjen se 

apartamenti 82.5 m2 në Durrës, është shitur në vlerën 3.050.000 lekë. 

 

Referuar të ardhurave në vite të subjektit si dhe bashkëshortes së tij, mundësia për kursim në 

momentin e blerjes së kësaj prone është: 

 

Tabela 4: Mundësia për kursim e subjektit në momentin e blerjes së pronës (në lekë) 

Vitet Te ardhurat Shpenzime 
Ndryshim  
Gjendje Pasuri Detyrim 

Pasuri 
Neto 

Mundesi per 
kursim 

Para 
1993 788,330 630,664 

                                                    
-    -   - 157,666 

1993 215,902 172,721 
                                                    

-    11,500   11,500 31,680 

1994 565,246 452,197 
                                                    

-    -   - 113,049 

1995 2,329,640 463,712 
                                                    

-    1,900,000   1,900,000 
-                           

34,072 

1996 202,241 300,000 
                                                    

-    -   - 
-                           

97,759 
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1997 243,467 300,000 
                                                    

-    -   - 
-                           

56,533 

1998 247,008 305,000 
                                                    

-    -   - 
-                           

57,992 

1999 215,279 360,000 
                                                    

-    -   - 
-                         

144,721 

2000 354,224 648,000 
                                                    

-    -   - 
-                         

293,776 

2001 365,631 540,000 
                                                    

-    -   - 
-                         

174,369 

2002 412,868 469,320 
                                                    

-    -   - 
-                           

56,452 

2003 713,850 469,320 
                                    

115,000  -   115,000 129,530 

2004 820,042 469,320 
                                       

30,088  455,719   485,807 
-                         

135,085 

2005 3,905,997 547,785 
-                                   

144,412  -   
-      

144,412 3,502,624 

2006 879,209 547,785 
                                    

447,828  -   447,828 
-                         

116,405 

2007 1,156,809 1,179,840 
                                    

174,022  -   174,022 
-                         

197,053 

2008 1,173,384 683,100 
-                                   

348,814  -   
-      

348,814 839,098 

2009 1,242,767 683,100 
-                                   

173,397  4,800,000   4,626,603 
-                     

4,066,936 

Total 15,831,890 9,221,864 
                     

100,314  7,167,219 
                    

-    7,267,533 -657,508 

 

Në lidhje me mundësinë për kursim, nga analiza financiare rezultoi se familja e subjektit për 

periudhën deri në vitin 2009, të ketë diferencë negative në lidhje me kursimet familjare në vlerën 

657.508 (gjashtëqind e pesëdhjetë e shtatë mijë e pesëqind e tetë) lekë. Vlerë kjo e cila nuk e 

kalon dyfishin e pasurisë së ligjshme të deklaruar gjatë vlerësimit të pasurisë, referuar 

dispozitës së nenit 34, pika 6, gërma b të ligjit Nr. 12/2018 i ndryshuar.  

 

Bazuar në sa më sipër, subjekti i vlerësimit Z.Edmond Papa ka burime financiare të ligjshme të 

mjaftueshme që justifikojnë blerjen e kësaj prone.  

Dokumentacioni ligjor i paraqitur nga subjekti justifikon burimin e ligjshëm të krijimit të kësaj 

pasurie në momentin e fitimit të saj. 

 

 

 

Relatore 

 

Ana Kapaj 


