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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. 33/207 Prot Tiranë, më 03/03/2021

V E N D I M
Nr.34 Dt.16.2.2021

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

KRYESUES:  Ledian  RUSTA
RELATORE:  Sonila   KADAREJA
ANËTAR: Luljeta  QOKU

asistuar nga anëtarja e Sekretariatit Teknik, Suela Pashaj, më datë 11/02/2021, ora 10:00, dhe datë
16/02/2021, ora 9.30, 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: Ardian Lefter Çipa, i datëlindjes 14.09.1976, lindur në
Himarë, dhe banues në Tiranë, me funksion Përgjegjës
Departamenti në Departamentin e Formimit të Vazhdueshëm,
në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit, në Akademinë e Sigurisë
emëruar në këtë detyrë më datë 11.6.2020.

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”(i ndryshuar);
Ligji Nr.49/2012 “Per Organizimin dhe Funksionimin e
Gjykatave Administrative dhe Gjykimin e
Mosmarrëveshjeve  Administrative” (i ndryshuar);
Rregullorja e Brendshme e Komisionit të Jashtëm të
Vlerësimit, Rregullorja për Miratimin e Hapave Procedurialë të
Unifikuar për Procesin e Vleresimit.
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TRUPA E VLERËSIMIT TË KOMISIONIT TË JASHTËM TË VLERËSIMIT

pasi dëgjoi gjetjet bazuar në arsyetimin ligjor si dhe rekomandimin e relatores së çështjes Sonila
Kadareja, vlerësoi shpjegimet e subjektit të vlerësimit dhe analizoi provat shkresore të paraqitura në
vijim të rezultateve të hetimit; pasi dëgjoi subjektin e vlerësimit Ardian Lefter Çipa, i cili në seancë
dëgjimore publike kërkoi konfirmimin e tij në detyrë; 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 të ndryshuar,

V Ë R E N:

I. RRETHANAT E ÇËSHTJES

1. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit (këtu e në vijim Komisioni) është organi kompetent 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) (këtu e në vijim ligji
i vlerësimit 12/2018 (i ndryshuar )

2. Z. Ardian Çipa, në momentin e hyrjes në fuqi të Ligjit Nr. 12/2018, (të ndryshuar), ka ushtruar
detyrën e Drejtorit të Drejtorisë së Mbrojtjes së Dëshmitarëve dhe Bashkëpunëtorëve të
Drejtësisë, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit dhe mbante gradën e lartë policore
“Drejtues i Parë”.

3. Për këtë shkak, bazuar në nenet 2, 3 pika “17” dhe “18” dhe neneve 4 e 6 të Ligjit Nr. 12/2018, (i
ndryshuar) i është nënshtruar procesit të vlerësimit, duke u shortuar me datë 3.6.2019, në
përputhje me “Rregulloren për Proceduat e Zhvillimit të Shortit në Komisionin e Jashtëm të
Vlerësimit”.

4. Trupa e Komisionit, në veprimet e saj proceduriale, menjëherë pas hedhjes së shortit dhe marrjes
së dokumentacionit të depozituar nga subjekti në zbatim të Ligjit të Vlerësimit 12/2018, konstatoi
se subjekti ka paraqitur konform ligjit dhe në afatin e përcaktuar në këtë ligj datë 2/5/2018) të tre
deklaratat që parashikon Ligji 12/2018, për kontrollin e pasurisë, kontrollin e figurës si dhe atë të
vlerësimit të aftësive profesionale. Formulari i pasurisë ka nr Indeksi Nr.190, viti 2018.

5. Në zbatim të Ligjit Nr.9367, datë 07.04.2005 “Për Parandalimin e Konfliktit të Interesave në
Ushtrimin e Funksioneve Publike”(i ndryshuar) u deklarua mospasja e konfliktit të interesit nga
anëtarët e trupës së vlerësimit, e përbërë nga Ledian Rusta(Kryetar), Sonila Kadareja (Relatore)
dhe Luljeta Qoku (Anëtare) si dhe u vendos fillimi i hetimit administrativ me qëllim kryerjen e
procedurave të vlerësimit për subjektin e vlerësimit.

6. Trupa e vlerësimit në përputhje me Ligjin e vlerësimit 12/2018 (i ndryshuar) si edhe në bazë të
Rregullores së 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 18.6.2019, vendosi fillimin e hetimit kryesisht për subjektin
e vlerësimit Ardian Çipa.

7. Relatori i çështjes, nëpërmjet komunikimit elektronik zyrtar datë 24.6.2019 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.
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8. Subjekti i vlerësimit ka dorëzuar deklaratën për konfliktin e interesit në Komision në datën
24/6/2019 duke shprehur se nuk është në kushtet e konfliktit të interesit me asnjë nga anëtarët e
trupës së vlerësimit.

9. 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
që ka për objekt procesi i vlerësimit kalimtar të punonjësve, i përcaktuar në nenin 4të Ligjit të
vlerësimit 12/2018:

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

10. Për të realizuar procedurat e vlerësimit  kalimtar të punonjësve, trupa e vlerësimit është bazuar në
parimin e ligjshmërisë, të barazisë përpara ligjit dhe të proporcionalitetit, duke garantuar të drejtën
e  punonjësve për një proces të rregullt ligjor.

11. Trupa e vlerësimit ka realizuar procesin e hetimit administrativ, bazuar në Ligjin e vlerësimit
12/2018 (i ndryshuar), Ligjin nr.44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së
Shqipërisë”(i ndryshuar), si dhe cdo legjislacion tjetër që përfshihet dhe përputhet me procesin e
vlerësimit kalimtar duke verifikuar dhe vlerësuar të gjitha faktet dhe rrethanat e nevojshme dhe
konkretisht:

a) tre deklaratat e dorëzuara nga vetë subjekti i vlerësimit që janë:
a/1 Deklarata e Pasurisë;
a/2 Deklarata për Kontrollin e Figurës;
a/3 Formulari i Vetëvlerësimit Profesional;

b) Provat shkresore / dokumente të administruara nga institucionet/organet publike dhe private
në përputhje Ligjin nr.12/2018 (i ndryshuar);

c) Provat dhe shpjegimet me shkrim të subjektit të vlerësimit, të paraqitur që në kohën e
dorëzimit të deklaratave, gjatë fazës së hetimit si dhe pas njoftimit të mbylljes së hetimit
administrativ e deri në zhvillimin e seancës dëgjimore;

d) Si dhe ka marrë në konsideratë bashkëpunimin, gadishmërinë dhe sjelljen e subjektit gjatë
procesit të vlerësimit.

12. Që prej datës së plotësimit të deklaratës vetting, dorëzuar më dt 2.5.2018 e deri më datë 11.6.2020
kohë që vazhdonte të ishte në proces hetimi nga ana e KJV, subjekti Ardian Çipa mbante
funksionin e lartcituar. KJV përmes shkresës Nr.Prot 90, datë 19.06.2020, njoftohet nga Drejtoria
e Përgjithshme e Policisë së Shtetit se me urdhrin Nr.843 dt.11.6.2020, të Drejtorit të
Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, Drejtues i Parë Ardian Lefter Çipa, më detyrë Drejtor i
Drejtorisë së Mbrojtjes së Dëshmitarëve dhe Bashkëpunëtorëve të Drejtësisë në Drejtorinë e
Përgjithshme të Policisë së Shtetit, për nevoja pune, transferohet dhe emërohet në detyrën e
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Përgjegjësit të Departamentit në Departamentin e Formimit të Vazhdueshëm, në Fakultetin e
Sigurisë dhe Hetimit, në Akademinë e Sigurisë. Në këtë urdhër nuk rezulton se ka ndryshim të
gradës por vetëm të funksionit.

Bazuar në legjislacionin e posacëm sipas ligjit nr.108/2014 “Për policinë e shtetit”, i cili përcakton
“sistemin dhe hierarkinë e gradave”, si dhe në Nenin 6 pika 1, shkronja (a), e ligjit të vleresimit,
që përcakton rrethin e subjekteve (punonjës të Policisë së Shtetit), që i nënshtrohen procesit të
vlerësimit kalimtar nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit, Z.Ardian Çipa është subjekt i vlerësimit
pasi mban gradën e lartë policore “Drejtues i Parë” si dhe funksioni i tij është i përcaktuar në
kategorinë e funksioneve të larta1 ndaj dhe KJV ka vijuar procesin.

13. Gjatë hetimit, dy nga anëtarët e trupës vlerësuese Sonila Kadareja – relatore dhe Ledian Rusta –
anëtar, kanë bërë kërkesë me shkresën nr. 165 dt.16.2.2020 drejtuar Komisionit të Jashtëm të
Vlerësimit, për trajtimin e kërkesës së tyre për zëvëndësimin e një anëtareje të trupës së vlerësimit
Znj.Luljeta Qoku, me qëllim shmangie të një rasti të dyshuar të konfliktit në dukje të interesit në
cilësinë e anëtares së trupës së vlerësimit në këtë cështje , duke marrë indicie nga një pretendim
(denoncim anonim) I cili ndër të tjera përmend edhe faktin se vlerësimi kalimtar për subjektin në
fjalë mund të kishte ndikim për shkak se bashkëshortja e subjektit – punonjëse në ILDKPKI kishte
njohje me inspektorët e ILDKPKI të caktuar në trupat e vlerësimit.

13.1 -Dy anëtarët, duke marrë shkak nga kjo indicie, të cilën jo vetëm për këtë element por edhe në
të gjitha  pretendimet e tjera të përmendura në këtë denoncim , kjo trupë i ka hetuar në mënyrë të
thelluar dhe sa më shteruese në prova dhe fakte të verifikuara ( sic rezulton më poshtë te trajtimi i
figurës procedura e kryer e trupës për denoncimet), në kuadër të parimit të transparencës,
përgjegjshmërisë dhe paanshmërisë në procesin e vlerësimit, në bazë të Ligjit 12/2018, Ligjit Nr.
9367/2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesit”, Kodit të Etikës së KJV, nisën procedurat e
parashikuara për këtë rast me kërkesë për trajtim të rastit të dyshuar në dukje të konfliktit, nisur nga:

- Denoncimi anonim;
- nga fakti se anëtari i Trupës së Vlerësimit, bazuar në ligjin 12/2018, është i caktuar në

Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit nga ILDKPKI dhe vjen nga rradhët e inspektorëve të
ILDKPKI;

- fakti se edhe bashkëshortja e subjektit Ardian Çipa, punon prej disa vitesh në këtë Institucion
si ndihmës-inspektore;

- me qëllim shmangien e çdo lloj interpretimi apo dyshimi për ndikim ose cënim të
paanshmërisë së vlerësimit dhe vendimarrjes jo vetëm nga anëtarja e trupës e caktuar,
përfaqësuese e caktuar nga ILDKPKI sipas përcaktimeve ligjore të ligjit 12/2018, por dhe
trupës së vlerësimit në tërësi.

13.2- Anëtarja e trupës së vlerësimit , Znj.Luljeta Qoku, e njohur me kërkesën e dy anëtarëve të
trupës së vlerësimit, ka parashtruar opinionin e saj për cështjen duke informuar dy anëtaret
dhe KJV se :

- Që në kohën e celjes së hetimit, si anëtare e trupës kam deklaruar se nuk ndodhem në kushtet
e konfliktit të interesit, po ashtu edhe subjekti i vlerësimit,

1 VKM nr. 892, datë 21.12.2016 “Për përcaktimin e funksioneve korresponduese dhe kategorizimi për gradat në Policinë e
Shtetit”
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- Fakti se bashkëshortja e subjektit punon në të njëjtin institucion që kam punuar edhe unë,
deklaroj se nuk kam patur dhe as kam shoqëri të afërt me të dhe gjatë punës time në atë
institucion, nuk kemi patur marrëdhënie varësie me njëri-tjetrin, dhe vetëm qënia ime si
punonjëse në ILDKPKI, nuk përbën konflikt interesi bazuar në dispozitat ligjore të
mësipërme,

- Për të shmangur çdo lloj dyshimi për fakte të prezumuara, në funksion të paanshmërisë në
vendimarrjen e saj nga Trupa e Vlerësimit dhe garantimin e një procesi të rregullt ligjor, sa
më të drejtë e transparent ndaj publikut si dhe ndaj vet subjektit të vlerësimit, kërkoj
shqyrtimin e kërkesës bashkëlidhur nga Komisioni që do të ngrihet në zbatim të Rregullores
së KJV-së.

13.3- Me kërkesën Nr.165/1 Prot., datë 17.12.2020, Komisioni bazuar në Ligjin 9367/2005 për
Konfliktin e Interesit si dhe Kodin e Etikës së Komisionit, Rregulloren  e Brendshme të
Organizimit dhe Funksionimit të KJV ( neni 19 dhe 20 i saj ) ka shortuar trupën tjetër që do
të merrte në shqyrtim rastin e përbërë nga : Artur Baku, Mirela Ujkani ( Miti ) dhe Alban
Laska.

- Kjo trupë ka shqyrtuar rastin duke administruar faktet e pretenduara ( denoncimi ) , aktet e vënë
në dispozicion nga dy anëtaret e trupës, shpjegimet e vet anëtares Luljeta Qoku, deklaratat e
konfliktit të interesit të nënshkruara nga subjekti për trupën e vlerësimit dhe nga secili anëtar i
trupës për subjektin e vlerësimit , përgjigjen e marrë nga ILDKPKI pas kërkesës për njohje lidhur
me mënyrën e funksionimit dhe organizimit të punës së inpektorëve dhe ndihmës-inspektorëve
etj.

- Trupa e shqyrtimit të rastit, pas praktikës së administruar dhe procedurës ligjore të zhvilluar, ka
arritur në konstatimet se :

 Në pjesën e denoncimit nga publiku, nuk ka asnjë të dhënë që Znj.Luljeta Qoku ose
bashkëshortja e subjektit të vlerësimit të kenë marrëdhënie mbështetur në interesa privatë,
miqësie, biznesi;

 Nga aktet e administruara të llojit “ Deklarata të konfliktit të interesit”të subjektit të vlerësimit
nga njëra anë dhe të anëtarëve të trupës së vlerësimit nga ana tjetër, konstatohen se deklarojnë
se nuk ndodhen në kushtet e konfliktit të interesit. Gjithashtu anëtarja e trupës së vlerësimit për
subjektin e vlerësimit Znj.Luljeta Qoku me shkresën e saj nr.165/1, dt.17.12.2020 deklaron se
nuk ndodhet në kushtet e konfliktit të interesit me subjektin e vlerësimit por edhe me
bashkëshorten e tij;

 Bazuar në deklaratën e dorëzuar nga subjekti i vlerësimit në zbatim Ligjit 12/2018, (i ndryshuar)
si edhe në shkresën e ILDKPKl-së me nr.****/* Prot, datë 24.12.2020 në përgjigje të kërkesës
se drejtuar nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit, konstatohet se anëtarja e trupës së vlerësimit
znj.Luljeta Qoku, para se të zgjidhej anëtare e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, ka ushtruar
funksionin “Inspektor në ILDKPKI”, ndërsa bashkëshortja e subjektit të vlerësimit znj.A.P., ka
ushtruar funksionin “Ndihmës Inspektor”  pranë  ILDKPKI;

 Anëtarja e trupës së vlerësimit Znj.Luleta Qoku , e ushtron detyrën e Anëtarit të Komisionit të
Jashtëm të Vlerësimit, në zbatim të ligit 12/2018, nenit 9 pika 2 ku citohet se: “5 anëtarë të
Komisionit të jashtëm të Vlerësimit caktohen nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit
të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, të përzgjedhur ndërmjet punonjësve të këtij institucioni,
sipas kritereve të përcaktuara në këtë ligi.”, dhe në nenin 7 ku citohet se:
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“Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit organizohet në 5 trupa vlerësimi, me 3 anëtarë secila”. Detyrë
e cila është në përputhje të plotë me ligjin 12/2018, (i ndryshuar).

 Nga përgjigja e ILDKPKI me shkresën nr.**** dt.24.12.2020 informon Komisionin  e
Jashtëm të Vlerësimit se bazuar në ligjin 9049/2003 , I ndryshuar, si dhe Rregullores së
Brendshme të ILDKPKI, inspektorët dhe ndihmës inspektorët në ILDKPKI nuk kanë
marrëdhënie varësie, nuk kanë asnjë interes të drejtëpërderjtë ose të tërthortë që mund të lidhet
me ushtrimin e detyrave të tyre funksionale pranë ILDKPKI pasi ILDKPKI është një organ
monokratik dhe nëpunësit publik që ushtrojnë funksionet e inspektorit dhe ndihmës inspektorit
kanë marrëdhënie varësie vetmë nga Inspektori I Përgjithshëm.

Lidhur me konfliktin në dukje të interesit :

- Neni 3, pika 4 shkronja ( b ) e Ligjit nr.9367/2005 “ Për parandalimin e konfliktit të interesit
në ushtrim të funksioneve publike”, “konflikt në dukje i interesit” është gjendja, në të cilën
interesat privatë të zyrtarit duken, në pamje ose në formë, sikur kanë ndikuar, ndikojnë ose
mund të ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave apo përgjegjësive të tij zyrtare,
por, në fakt, ndikimi nuk ka ndodhur, nuk ndodh ose nuk ka mundësi të ndodhë;

- Nga hetimi administrativ ka rezultuar që znj. Luljeta Qoku, nuk ndodhet në kushtet e
dispozitës së nenit 3, pika 4, shkronja e Ligji Nr .9367, datë 7.4.2005, I ndryshuar, (konflikt
në dukje i interesit), pasi gjatë ushtrimit të detyrave të saja funksionale si Inspektore në
ILDKPKI, nuk ka pasur asnjë marrëdhënie varësie me bashkëshorten e subjektit të vlerësimit,
marrëdhënie nga e cila mund të rrjedhin edhe interesat private të znj. Qoku;

- Neni 3, pika 4, shkronja (b), e Ligjit Nr .9367, datë 7 4.2005, "Për parandalimin e konfliktit
të interesave në ushtrim të funksioneve publike, i ndryshuar, e lidh gjëndjen e konfliktit në
dukje me anën formale, e cila duket sikur interesat privatë të zyrtarit kanë ndikuar, ndikojnë
ose mund të ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave apo përgjegjësive të tij
zyrtare;

- Ushtrimi i detyrave funksionale nga dy nëpunës publik në të njëjtin institucion nuk
mund të konsiderohet si shkak për ekzistencën e konfliktit në dukje, pasi kjo nuk është e
lidhur me natyrën juridike të organizimit  dhe funksionimit të institucionit .
Ligji nr 9049, datë 10.04.2003, "Për deklarimin dhe kontrollin e pasurisë, të detyrimeve
financiare të të zgjedhurve dhe disa nëpunës publikë", i ndryshuar. e ka percaktuar ILDKPKI,
si organ monokratik që drejtohet nga Inspektori i Përgjithshëm i ILDKPKl-së;
Në kuptim të Ligjit Nr 9367, datë 7.4.2005, “Për parandalimin e konfliktit të interesave në
ushtrim të funksioneve publike”, i ndryshuar, ne referencë dhe të ligjit Nr. 9049/2003, “ Për
deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të te zgjedhurve dhe të disa
nëpunësve publikë" i ndryshuar, nisur nga natyra e organizimit dhe funksionimit të
institucionit të ILDKPKI,  mungesës së marrëdhënieve të varësisë administrative midis znj
Qoku dhe bashkëshortes së subjektit të vlerësimit, bazuar në dokumentet shkresore të
administruara gjatë procesit të hetimit administrativ,

13.4- Trupa e Vlerësimit, bazuar në nenin 3, pika 1, neni 3 pika 4, shkronja ( b) neni 4 të Ligjit
9367/2005, “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrim të funksioneve publike”, i
ndryshuar , nenit 20 pika 2 të Rregullores së Brendshme të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit “
Për veprimtarinë dhe mënyrën e funksionimit të KJV dhe ST” me Vendimin Nr.1, datë
29.12.2020, ka vendosur:
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-“Të deklarojë se anëtarja e Trupës së Vlerësimit nr.4 znj.Luljeta Qoku, nuk ndodhet në kushtet
e konfliktit të interesit me detyrën”. Ky vendim u njoftohet anëtarëve të trupës së vlerësimit nr.4
të shortuar më date 3.6.2019 dhe Kryetarit të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit”.

14. Pas kësaj procedure, trupa vlerësuese e përbërë nga Sonila Kadareja, Luljeta Qoku dhe Ledian
Rusta, ka vijuar procesin dhe në datën 7.01.2021 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 ndjekur të gjitha hapat
e nevojshme për përfundimin e hetimit kryesisht për subjektin e vlerësimit Ardian Çipa, me
Vendimin nr.2 datë 7.01.2021, vendosi:

“Të mbyllë hetimin kryesisht për subjektin e vlerësimit Ardian, me funksion Përgjegjës i
Departamentit në Departamentin e Formimit të Vazhdueshëm, në Fakultetin e Sigurisë dhe
Hetimit, në Akademinë e Sigurisë”.

 Të njoftojë me rrugë 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;
 Të drejtën e subjektit për t`u njohur me dosjen, si dhe të marrë një kopje të tyre, me përjashtim

kur subjektit i kufizohet kjo e drejtë në rastet e informacionit të klasifikuar “Sekret Shtetëror”.
 Të drejtën e subjektit për të kërkuar thirrjen e dëshmitarëve apo marrjen e çdo prove mbështetëse

si dhe të paraqesë prova/shpjegime me shkrim apo të bëjë kërkesa në përputhje me pikat “d” dhe
“e” të pikës 3 të Rregullores së Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit për hapat procedurialë të
unifikuar gjatë vlerësimit të subjekteve nga Trupa e Vlerësimit.

15. Subjekti i vlerësimit kërkoi shtyrje të afatit për paraqitjen e prapësimeve të cilën trupa vlerësuese
e mori në konsideratë duke i dhenë një afat të ri shtesë prej 10 ditësh, me afat dorëzimi
dt.18.01.2021.

16. Pas paraqitjes së prapësimeve nga ana e subjektit në afatin e lartcituar2 , në datën 20.01.2021,
trupa e vlerësimit nëpërmjet kryesuesit të seancës, njoftoi subjektin e vlerësimit për mbajtjen e
seancës dëgjimore në datën, ora 9.30, në Pallatin e Koncerteve, (Ish –Pallati i Kongreseve), salla
B, kati 0, në përputhje me dispozitat ligjore të Ligjin 12/2018 (i ndryshuar).

II. QËNDRIMI I SUBJEKTIT TË VLERËSIMIT

Subjekti i vlerësimit ka qenë bashkëpunues në procesin e vlerësimit, duke u përgjigjur në kohë, kur i
është kërkuar përgjatë gjithë hetimit administrativ të zhvilluar ndaj tij.  Në muajt janar dhe shkurt 2021,
përkatësisht në datën 20.01.2021 dhe 4.2.2021, trupa vlerësuese vendosi të ftojë subjektin në seancë
dëgjimore në përputhje me nenin 56 tё Ligjit nr. 12/2018(i ndryshuar).

2 Nr. 33/206 dt.18.01.2021 dorëzuar në protokollin e KJV prapsimet e subjektit.



8

Subjekti në të dy rastet, pasi konfirmoi elektronikisht pjesëmarrjen, kërkoi shtyrje për pamundësi
shëndetësore, për të cilën paraqiti edhe dokument mjekësor. Komisioni edhe pse i ndodhur në kushtet e
përsëritjes të kërkesës së subjektit dy herë për shtyrje të seancës, bazuar në parimin e një procesi të
rregullt ligjor dhe garantimin e çdo të drejte subjektit të vlerësimit, ka pranuar kërkesën e subjektit duke
vendosur shtyrjen e seancës në përputhje me nenin 50 pika 2 e ligjit të Vlerësimit, si dhe bazuar në nenin
53 të Kodit të Procedurës Administrative.

Komisioni, në datë 9.2.2021, ftoi subjektin në seancën publike që u mundësua të zhvillohet datë
11.02.2021 me pjesëmarrjen e subjektit dhe seancën e dytë dhe përfundimtare datë 16 shkurt 2021.

III. SEANCA DËGJIMORE

 Seanca dëgjimore për subjektin e vlerësimit Ardian Çipa, u zhvillua në përputhje me kërkesat e
nenit 56, të ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar si dhe Kodin e Procedurave Administrative.

 Në seancë ishin prezent trupa e vlerësimit, sekretariati mbështetës, subjekti i vlerësimit si dhe
përfaqësuesi ligjor i tij, Avokat Z.Artan Hajdari, i cili paraqiti dokumentin ligjor të ushtrimit të
profesionit të avokatit për vlefshmërinë e shkallëve të gjykimit.

 Gjatë seancës dëgjimore, pas fjalës së relatorit, subjekti i vlerësimit parashtroi disa shpjegime dhe
paraqiti disa prova të reja lidhur me rezultatet e hetimit kryesisht, si dhe mbi procesin e vlerësimit
në tërësi të kryer ndaj tij (të regjistruar në materialin audio në seancë dëgjimore).

 Duke qenë se trupa vlerësuese konstatoi se provat dhe dokumentacionet e përcjella në këtë seancë
kishin lidhje të drejtëpërdrejtë me gjetjet paraprake të Komisionit, dhe të cilat nuk ishin përcjellë
nga subjekti gjatë fazës së prapësimeve, bazuar në Kodin e Procedurave Administrative si dhe në
Ligjin e Vlerësimit nr.12/2018 (i ndryshuar), vendosi që t`i administrojë ato dhe t`i shqyrtojë ato.

 Për këtë u morr vendim nga trupa vlerësuese për administrimin e provave të reja dhe caktimin e
një seance të dytë dëgjimore me subjektin për të shfaqur edhe qëndrimin e trupës lidhur me provat
e përcjella nga subjekti.

 Trupa shqyrtoi hollësisht të gjitha aktet dhe provat e përcjella nga subjekti në seancën dëgjimore
të datës 11 shkurt 2021, dhe pasi i përfshiu ato në raportin e saj me konkluzionet përkatëse,
vendosi të thërrasë në seancë të dytë subjektin më datë 16 Shkurt 2021.

 Në këtë seancë, relatorja parashtroi provat e administruara dhe konstatimet e trupës lidhur me
këto akte. Subjekti i vlerësimit, pasi dëgjoi parashtrimin e relatores, kërkoi konfirmimin në detyrë.
Po në këtë datë, Trupa e vlerësimit shpalli vendimin për subjektin e vlerësimit.

 HETIMI ADMINISTRATIV I KRYER NGA KOMISIONI:

Bazuar në nenin 4 të Ligjit nr.12/2018, Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit (KJV), ka si objekt:

a) VLERËSIMIN E PASURISË
b) KONTROLLIN E FIGURËS
c) VLERËSIMIN E AFTËSISË PROFESIONALE

Bazuar nё nenet 48, 51 dhe 52 tё ligjit nr. 12/2018(i ndryshuar), Komisioni ka kryer një hetim dhe
vlerësim të të gjitha fakteve dhe rrethanave të nevojshme për procedurën e vlerësimit, duke marrë në
analizë:
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(i) “tre deklaratat e depozituara brenda afatit sipas ligjit të vlerësimit 2018;
(ii) deklarimet e dorëzuara në ILDKPKI ndër vite;
(iii) (iv) provat shkresore/dokumentet e administruara nga organet publike dhe private;
(iv) (vi) deklarimet dhe përgjigjet e subjektit të vlerësimit të bëra me anë të komunikimit

elektronik;
(v) (vii) dokumentacionin mbështetës, të paraqitur nga subjekti i vlerësimit, gjatë fazës së hetimit

si dhe pas njoftimit të mbylljes së hetimit administrativ;
(vi) faktet e njohura botërisht, denoncimet nga publiku.

Pas dërgimit të relacionit, subjekti ka paraqitur prapësimet e tij të cilat janë administruar nga trupa
vlerësuese e cila është mbledhur dhe i ka shqyrtuar ato. Trupa i ka përfshirë prapësimet e subjektit në
relacionin e saj. Vlerësimi i trupës mbi këto prapësime u arsyetua në harmoni me legjislacionin në fuqi,
si edhe në vlerësim edhe të argumenteve të tjera që u dhanë nga subjekti në seancë dëgjimore për të pasur
provueshmëri sa më të plotë lidhur me gjetjet e hetimit me qëllim arritjen në konkluzione sa më të drejta
dhe të ligjshme për të shprehur qëndrimin përkatës të trupës deri në përfundim të seancës dhe vlerësimit
të vendimarrjes të çështjes në tërësi.
Edhe gjatë zhvillimit të seancës së parë dëgjimore, subjekti paraqiti disa prova të tjera të cilat trupa i
administroi dhe shqyrtoi ato.

Paraqitja e plotë e dokumenteve, që vërtetojnë ligjshmërinë e burimeve të të ardhurave, apo akte të tjera
të nevojshme sipas komponentëve të kontollit, është vlerësuar bashkë me rrethanat e tjera për marrjen e
vendimit të vlerësimit.
Hetimi administrativ përfshiu edhe “personat e lidhur” dhe “personat e tjerë të lidhur” sipas
përcaktimeve të neneve 12 dhe 13 të ligjit të vlerësimit 12/2018.

A) VLERËSIMI I PASURISË

Vlerësimi i Pasurisë është kryer bazuar në dizpozitat që normon neni 31-34 i Ligjit 12/2018.
Objekt i vlerësimit të pasurisë është deklarimi dhe kontrolli i pasurive, i ligjshmërisë së burimit
të krijimit të tyre, i përmbushjes së detyrimeve financiare, përfshirë interesat privatë për
punonjësin dhe për personat e lidhur me të.
Procedurat e deklarimit të pasurisë kryhen sipas përcaktimeve të nenit 323 dhe 33 ndërsa
vlerësimi i pasurisë nga trupa e vlerësimit kryhet sipas përcaktimeve të nenit 34 të Ligjit të
Vlerësimit 12/2018 bazuar në të cilin trupa e vlerësimit zhvillon një procedurë kontrolli, në
përputhje me këtë ligj, si edhe në ligjin për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve
financiare të personave të zgjedhur dhe nëpunësve të caktuar publikë, ligjin për parandalimin e
konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike, ligjin për parandalimin e pastrimit
të parave dhe financimit të terrorizmit, si dhe Kodin e Procedurave Administrative.

3Neni 32 “Fillimi i procedurës për deklarimin e pasurisë”1. Punonjësi deklaron çdo pasuri, të luajtshme apo të paluajtshme, të fituar, poseduar, përdorur apo
tjetërsuar që 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, sipas shtojcës nr. 1, bashkëlidhur këtij ligji, ky deklarim fillon ditën e parë të marrëdhënies së
punës.
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Për të vërtetuar saktësinë e vlerësimit të pasurisë së deklaruar, saktësinë e burimeve financiare
të deklaruara dhe mjaftueshmërinë e mbulimit të pasurisë nga burimet e deklaruara, si dhe
evidentimit të rasteve të konfliktit të interesit, janë kryer veprimet verifikuese, ku KJV me anë
të korrespondencës të rregjistruar me numër 33, ka kërkuar të dhëna në institucionet bankare në
vend, institucionet financiare dhe jofinanciare, Kadastër, ZRPP rajonale, ALUIZNI,
DPSHTRR, QKB, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, DPPP, ISSH, Regjistrit Noterial,
OSHË, Ujësjellës Kanalizime, kompanitë e komunikimit telefoniks fix etj. Gjithashtu KJV ka
verifikuar edhe deklarimet e vet subjektit për vërtetimet e të ardhurave për secilin vit, të
shoqëruara me dokumentacion zyrtar si dhe gjatë pyetsorit, sqarime të tjera financiare për burim
të ardhurash apo mbulim shpenzimesh/huash për personat e lidhur dhe të tjerë të lidhur.
Hetimi administrativ i Komisionit është shtrirë edhe në saktësinë dhe mjaftueshmërinë e
deklarimeve periodike të subjektit pranë ILDKPKI për ato vite kur ka qenë subjekt deklarimi
në ILDKPKI krahasuar me ato të deklaratës “Vetting” duke kontrolluar dhe krahasuar gjendjen
pasurore dhe ndryshimet e saj në vite, burimin e krijimit, shlyerjen e detyrimeve financiare, të
ardhurat dhe shpenzimet për subjektin e vlerësimit dhe personave të lidhur me të. Në zbatim të
nenit 34, pika 3, Trupa vlerësuese është treguar e kujdesshme lidhur me marrjen e këtyre
deklarimeve dhe vlerësimin e tyre në funksion të zbatimit të detyrimeve ligjore sipas ligjit për
deklarimin e pasurisë dhe të raportit të rëndësisë që mbartin ato në vetvete krahasuar me
deklaratën e pasurisë vetting 2018, në nivel krahasimor, duke qenë se elementët për ligjshmërinë
e burimit të krijimit të pasurive, i përmbushjes së detyrimeve financiare, përfshirë interesat
privatë për subjektin dhe personat e lidhur me të, gjenden të shprehur si në deklaratat periodike
ashtu dhe atë veting.
KJV, si organ i ngritur në zbatim të Ligjit të 12/2018(i ndryshuar) të vlerësimit kalimtar, ka për
prioritet dhe bazë thelbësore plotësimin e drejtë si dhe pasqyrimin dhe hetimin e çdo të dhëne
pasurore, financiare, detyrime e shpenzime që i rezultojnë subjektit që nga koha e marrjes së
detyrës në strukturat e policisë së shtetit e deri në momentin e hyrjes në fuqi të Ligjit 12/2018
(i ndryshuar), kur i lind edhe detyrimi ligjor për të deklaruar interesat e tij privatë dhe aktet
ligjore lidhur me to. Ndaj dhe KJV për të arritur në një konkluzion sa më të drejtë, i ka vlerësuar
këto deklarata së bashku me provat e tjera në tërësi dhe harmoni me të gjitha rrethanat e çështjes.

DEKLARIM I PASURIVE NGA SUBJEKTI I VLERËSIMIT, ARDIAN ÇIPA
Në deklaratën vetting 2018, subjekti deklaron:

A. I.  DEKLARATA E PASURISË

Pasuria e paluajtshme Nr.1: Apartament banimi sipërfaqe 64.4 m2 me verandë me sipërfaqe 25.92
m2, përfshirë sipërfaqen takuese të kafazit të shkallëve dhe ambienteve të tjera të përbashkëta, në
adresë Njësia Administrative Nr.**, Rruga “****”, Nd.**, H.**, Ap.** Tiranë (i parregjistruar në
hipotekë).

 Vlera  e apartamentit 44,452 euro.
 Burimi i krijimit: Kredi 25,000 euro, Pjesa tjetër paga dhe hua.
 Një shumë prej 10.000 euro është marrë hua nga dy vëllezërit dhe është shlyer

gjatë viteve 2008-2013
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 Subjekti i ka bashkëlidhur deklaratës:

1.Kontratë Porosie Nr.*** Rep, Nr.*** Kol, datë ****, lidhur midis Sipërmarresit  Shoqëria “***”
sh.p.k. me Palë Porositese Ardian Çipa;
2.Planimetri apartamenti (2+1);
3. Vendim Nr.***, datë**** e Këshillit të Rregullimit të Territorit;
4.Leje Ndërtimi sipas Formular Nr.**, Nr.*** Prot., datë ****
5.Vendim Nr.***, datë **** “Për shesh  ndërtimi”, lëshuar nga Këshilli i Rregullimit të Territorit.
6.Kontratë kredie bankare

 HETIMI NGA TRUPA E VLERËSIMIT TË KJV

Trupa kërkoi informacion ASHK, Regjistrit Noterial, OSHË, Ujësjellës Kanalizime, ILDKPKI si dhe
ju drejtua vet subjektit.
Nga përgjigjet e administruara dhe të analizuara nga trupa e KJV, rezultoi se :

 Nga përgjigjia e ASHK rezulton se nuk ka pasuri të paluajtshme të rregjistruar në zyrat vendore
në territorin e Shqipërisë, në emër të subjektit dhe personave të lidhur me të. Ky fakt përputhet
me deklarimin e subjektit për apartamentin që rezulton i parregjistruar me titull pronësie në
Agjensinë Shtetërore të Kadastrës;

 Nga Regjistri Noterial konfirmohet kontrata e porosisë ndërmjet porositësit dhe palës sipërmarrës
ku është saktësuar dhe mënyra e pagesës;

 Nga përgjigjia e OSHË , vërtetohet se subjekti ka lidhur kontratën e energjisë elektrike në emër
të tij dhe sipas referencave të kësaj kontrate, përputhet kjo kontratë me pronën e deklaruar;

 Nga përgjigjia e Ujësjellës Kanalizime, vërtetohet se subjekti ka lidhur kontratën e ujit në emër
të tij dhe sipas referencave dhe adrestarit të kësaj kontrate, përputhet kjo pronë me deklarimin;

 Deklarimi në ILDKPKI, subjekti ka qenë subjekt deklarimi në ILDKPKI përgjatë viteve 2007-
2008, dhe në vitet 2013-2020. Ai ka deklaruar që në deklaratën e parë “Para fillimit të detyrës”
dhe në deklaratat e tjerë vijuese periodike vjetore këtë aset të paluajtshëm ku përputhen të dhënat
e deklaruara  midis deklarimeve në ILDKPKI dhe deklaratës vetting 2018, lidhur me porositjen e
apartamentit si dhe mënyrat e pagesës së saj  të cilat përbëhen nga: të ardhura nga paga, kredi dhe
hua.

Në pyetjet drejtuar subjektit për të shpjeguar mospërputhjet e m2 të deklaruara apartamentit të porositur,
të cilat Komisioni i ka konstatuar se janë të ndryshme vetëm në deklaratën “Para fillimit të detyrës” të
vitit 2007, subjekti është përgjigjur se ka qënë gabim njerëzor. Sipërfaqja reale e apartamentit është ajo
e paraqitur në Kontratën e Porosisë Nr.*** Rep., Nr.*** Kol., datë***. Trupa Vlerësuese vërejti se kjo
mospërputhje shfaqet vetëm në deklarimin e parë në ILDKPKI ndërsa në të gjitha deklarimet e tjera, ato
janë të njëjta dhe përputhen në sipërfaqe me deklaratën vetting dhe kontratën e porosisë. Ky fakt i
konstatuar me “gabim njerëzor” në një deklaratë të vetme, nuk përbën për Komisionin ndonjë rrethanë
që të rëndojë subjektin në lidhje me deklarimin e tij.
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 Për sa më sipër, Trupa e Vlerësimit konstaton se subjekti ka bërë deklarim të saktë të
pasurisë në deklaratën vetting 2018 dhe ato në ILDKPKI për ekzistencën e këtij aseti të
paluajtshëm.

 Lidhur me burimin e të ardhurave për blerjen e apartamentit

Në deklaratën vetting 2018, Subjekti ka deklaruar:
-Kredi në ish Bankën *** (sot ****) në vlerën 25.000 euro me 3 % interes, pjesa tjetër, paga dhe hua;
-Po në këtë deklaratë, subjekti ka deklaruar se në deklaratën për herë të parë në ILDKPKI para fillimit të
detyrës, ka paguar paradhënie për shumën prej 10.000 euro, shumë e cila është dhënë hua nga dy
vëllezërit e tij, shlyeja e të cilës është bërë gjatë viteve 2008-2013.
-Pjesa tjetër e shlyerjes, pas hipotekimit.

 HETIMI NGA TRUPA E VLERËSIMIT TË KJV

Deklarimi në ILDKPKI: Komisioni administroi të gjitha deklaratat e dorëzuara ndër vite në ILDKPKI
duke filluar që prej vitit 2007 kur bëhet subjekt deklarimi në ILDKPKI për shkak të pozicionit,vitit 2008,
si dhe viteve nga 2013-2020 dhe konstaton se është deklaruar e njëjta e dhënë lidhur me burimin e blerjes
së apartamentit: Kredi, 25 000 euro dhe Hua dhe Paga për pjesën tjetër.

Burimi Kredi bankare : Bazuar në Kontratë Porosinë Nr.*** Rep., Nr.*** Kol., datë ****, lidhur midis
Sipërmarrësit Shoqëria “***” sh.p.k. dhe pala Porositëse Ardian Çipa përcaktohet:

 Shlyerje e shumës 5.000 euro më datën e nënshkrimit të kontratës,
 5000 Euro pas një muaji nga nënshkrimi i kontratës.
 Pjesa e mbetur prej 34.452 euro do të paguhet me marrjen e kredisë brenda dy muajve nga

nënshkrimi i kësaj kontrate.

Trupa Vlerësuese administroi Kontratën Bankare të kredisë (të lidhur me Bankën **** me Nr. ***/***
datë ****, në shumën 25,000 euro me mënyrë shlyerje në 240 këste mujore), me interes 3.5 % dhe
normën bazë të interesit sipas indeksit vjeçar Eurobor.
Në deklaratat periodike të mëparshme në ILDKPKI, është deklaruar kredia që në kohën e çeljes së saj
dhe vlerat e shlyera në çdo vit.

Për disa pasaktësi lidhur me vlerën e shlyerjes së kredisë të konstatuara në dy deklarata sipas Ligjit për
deklarimin dhe kontrollin e pasurive përkatësisht në :

 Deklaratën para fillimit të detyrës dorëzuar më datë 8.11.2013
 Deklaratën periodike vjetore të dorëzuar në vitin 2015

Subjekti ka shpjeguar se: “Kredinë e ka deklaruar që në deklaratën e herës së parë depozituar në
ILDKPKI në vitin 2007. Fakti që ILDKPKI nuk e ka thirrur për të bërë rregullimin e pasaktësive apo
mospërputhjeve, që mund të konstatoheshin gjatë përpunimit paraprak të kontrollit nga ky institucion”.

 Lidhur me këto shpjegime, Trupa Vlerësuese sqaron:
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Bazuar në ligjin e posaçëm 12/2018 shtojca 1 e deklaratës vetting, legjitimon këtë organ për të kryer çdo
lloj kontolli të shtrirë në kohë dhe specifikisht në rastin e krahasueshmërisë lidhur me vërtetësinë dhe
deklarimin e kryer ndër vite të interesave privatë në ILDKPKI , kjo në referencë të nenit 34 pika 1 dhe 3
të Ligjit 12/20184

Pavarësisht këtyre pasaktësive, Trupa Vlerësuese ka verifikuar statement bankar, nga ku ka mundur të
verifikojë për çdo vit vlerën e shlyerjes dhe gjëndjen për t`u shlyer në vijim. Rezulton se në datën e
deklarimit para fillimit të detyrës 8.11.2013 subjekti kishte shlyer 10.922 euro, për vitin 2014 ka shlyer
këste kredie në vlerën totale prej 12.746 euro.
Ndërsa gjëndja e mbetur pa shlyer e principalit deri në datën e dorëzimit të deklaratës vetting (2.5.2018)
është14.599 euro, fakt i deklaruar edhe nga subjekti në deklaratën vetting.
Nga planet e pagesave sipas vërtetimit bankar, ka rezultuar se subjekti ka shlyer që prej vitit 2007 kur ka
filluar disbursimin e kresidë ( dt. 12.11.2007 e deri në datë 20.4.2018 ) vlerën monetare të kësteve të
kredisë bankare prej 2,828,201 lek.

Për vitin 2018 (sipas deklaratës në ILDKPKI  datë 20.3.2019 vlera e mbetur pashlyer është 13.470  euro)
dhe për vitin 2019 (sipas deklaratës në ILDKPKI datë 19.5.2020, vlera e mbetur pashlyer është 12.314
euro).
Mënyrën e shlyerjes së kësteve të kredisë, me paga, Trupa e Vlerësimit i ka vërtetuar nga ekstrakti i
llogarisë bankare ku bëhet pagesa periodike ndër muaj e vite si dhe mjaftueshmëria e të ardhurave
familjare duke ju referuar analizës financiare të kryer nga Komisioni në raportin e të ardhurave
familjare dhe shpenzimeve INSTAT ku rezulton me aftësi paguese për të përballuar shlyerjen e kësteve
të kredisë për çdo vit.
Subjekti ka deklaruar që në deklaratën e parë dhe në çdo deklaratë vijuese në ILDKPKI dhe në atë vetting,
kredinë si burim për një pjesë të vlerës apartamentit.

 Konkluzion : Trupa Vlerësuese e konsideron të saktë deklarimin e subjektit lidhur me
kredinë si burim kryesor për blerjen e apartamentit dhe se kjo kredi shlyhet rregullisht me
të ardhura të ligjshme nga pagat e subjektit dhe bashkëshortes së tij.

 Lidhur me burimin e dytë që ka shërbyer për blerjen e apartamentit, huaja nga dy
vëllezërit.

Komisioni i ka kërkuar subjektit të arsyetojë dhënien hua të vëllezërve (dy vëllezër) për shumën 10.000
Euro të deklaruar prej tij, aktin noterial që vërteton huanë dhe aftësinë paguese të dy vëllezërve si dhe të
provojë me akte justifikuese burimin e të ardhurave të tyre.

Subjekti ka shpjeguar se:“Për arsye të nënshkrimit të kontratës së porosisë për blerje apartamenti
duhej kryer pagesa prej 10,000 euro, duke qenë se nuk i disponoja, u është marrë dy vëllezërve të mi A.
Çipa dhe S.Çipa hua, sasia prej 10,000 euro nga 5,000 euro secili.

4Trupa e vlerësimit, bazuar në deklarimet e pasurive, zhvillon një procedurë kontrolli, në përputhje jo vetëm me ligjin 12/2018
(i ndryshuar), por edhe me ligjin për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të personave të zgjedhur
dhe nëpunësve të caktuar publikë, ligjin për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike.
2. ILDKPKI-ja vë në dispozicion të gjitha informacionet që disponon, si rezultat i deklarimit të punonjësve, të cilët kanë pasur
detyrimin për deklarimin e pasurive sipas ligjit përkatës.
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Fakti i marjes dhe i shlyerjes së huasë me vëllezërit e mi në momentin që ka ndodhur kjo marrëdhënie,
nuk është kryer para noterit por në formën e mirëbesimit”.

(Pas dërgimit të pyetsorit nga KJV datë 09.10.2019, për dokumentimin e këtij fakti para noterit, vëllezërit
kanë nënshkruar deklaratën noteriale Nr.*** Rep, dhe Nr. *** Kol datë **** si dhe Nr.*** Rep., dhe Nr.
*** Kol., datë *** të cilat ju vunë në dispozicion këtij Komisioni).

 Lidhur me aftësinë paguese të vëllezërve, subjekti ka sqaruar se:

“Dy vëllezërit e mi S.Çipa dhe A.Çipa, kanë qenë në marrëdhënie pune, madje edhe të dypunësuar
dhe të ardhurat e tyre nuk krijonin vështirësi për nevojat e tyre dhe dhënien e huasë”.

Bashkëlidhur shpjegimeve, subjekti ka paraqitur dokumentacion justifikues për të ardhurat e dy
vëllezërve përkatësisht:

a) treguesit të të ardhurave tatimore të (deklaratat tatimore vjetore në shtetin grek për vitet
2003, 2004, 2005, 2006, 2007 për S.Çipa në Greqi në shumat:
nga viti 2003 -2007= 8199.13, 14.620, 11654, 9600, 17.111 euro si dhe certifikatë martese
të vëllait në Greqi);

b) tregues të të ardhurave të A. Çipa:
Sipas dokumentacionit të bankës “***”, rezulton se të ardhurat për periudhën 2005 - 2007
janë në shkumën 5,147,000 (pesëmilion e njëqind e dyzetë e shtatë mijë) lek.

Këto të ardhura shoqërohen me dokumentacionin përkatës ku vëllai A.Çipa ka qenë i
punësuar në këtë periudhë.

Tre kontrata punësimi të A.Çipës dhe të ardhurat nga pagesat sipas kontratave.

 Lidhur me shlyerjen e Huasë subjekti ka shpjeguar se:

“Siç dhe konfirmohet edhe nga deklaratat e pasurisë së mëpasshme dhe deklaratën vetting, huaja është
shlyer me këste nga ana ime gjatë periudhës kohore 2008- 2013, kohë në të cilën nuk kam qenë subjekt
për deklarimin e pasurisë. Fakti se huamarja është kryer me vëllezërit në formën e mirëbesimit me njëri
tjetrin dhe për këtë shkak nuk është nënshkruar akt ligjor(noterial)”.

(Pas dërgimit të pyetsorit nga KJV datë 09.10.2019, për dokumentimin e këtij fakti para noterit, vëllezërit
kanë nënshkruar deklaratën noteriale Nr.*** Rep, dhe Nr. *** Kol datë **** si dhe Nr.*** Rep., dhe Nr.
*** Kol., datë *** të cilat ju vunë në dispozicion Komisionit).

 Në përfundim të këtij hetimi lidhur me huatë e vëllezërve, Trupa e Vlerësimit i gjen të
provuara me akte dhe me prova burimin financiar të vlerave për dhënie huaje, burim i cili
u provua me dokumente financiare të të vëllait në Greqi si dhe të vëllait tjetër në Shqipëri
me kontrata pune të paraqitura si dhe vërtetime bankare për pagesat e punësimit të tyre,
vlera të cilat rezultuan nga përllogaritjet të ardhura-shpenzime të mundura për t,u ofruar
nga vëllezërit si ndihmë.
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 Deklarimet e huasë dhe shlyerjes së saj në ILDKPKI:

Subjekti është pyetur nga Trupa Vlerësuese: “Përse nuk është deklaruar në deklaratën para fillimit të
detyrës në vitin 2013 (kjo edhe në referim të deklaratës së vitit 2007 ku ka deklaruar për herë të parë
pagesë paradhënie apartament nga hua 10.000 euro) dhe duke qenë se nga viti 2008-2013 (kur nuk ishte
subjekt deklarimi në ILDKPKI ) ka shlyer këtë hua të vëllezërve bazuar në deklarimet vetting në 2018 të
subjektit?”.

 Në prapësimet e tij pas dërgimit të relacionit paraprak të trupës, subjekti ka shpjeguar se:

“Shlyerja e huasë në vitin 2013, është kryer kohë përpara se të merrja sërish statusin subjekt i deklarimit
të pasurisë në ILDKPKI pasi deklarata e pasurisë është dorëzuar më datë 8.11.2013. Detyrimi hua ndaj
vëllezërve është shlyer në periudhën 2008-2013 dhe në  momentin e plotësimit të deklaratës para fillimit
të detyrës në ILDKPKI , huaja e vëllezërve ishte shlyer ndaj unë nuk kisha çfarë detyrimi të deklaroja
pasi ky detyrim nuk ekzistonte më”.

Ndërsa lidhur me pjesen tjeter te shlyerjes së pagesës për apartamentin, Trupa e Vlerësimit vërejti se
çfarë ishte përshkruar si detyrim në kontratën e porosisë konkretisht:

 Bazuar në kontratën e porosisë në vitin 2007 me “***” shpk, sipas kushteve të kësaj
kontrate (neni 5 “Mënyra e pagesës”) :
-Kësti i parë 5000 euro me nënshkrimin e kontratës;
-Kësti i dytë 5000 euro pas një muaji nga nënshkrimi i kontratës;
-Pjesa e mbetur prej 34.452 euro do të paguhet me marrjen e kredisë, brenda dy muajve
nga nënshkrimi i kontratës.

Nga kushti i përcaktuar në kontratë lidhur me mënyrën e pagesës e përcaktuar në tre faza, Trupa
Vlerësuese në lexim të kontratës, vëren se kjo kontratë nuk është kontratë me rezervë/kusht shlyerje
të një pjesë pas hipotekimit por me pagesë të të gjithë shumës së mbetur.

Ndërsa në deklaratën e parë në ILDKPKI në vitin 2007, subjekti i vlerësimit ka deklaruar faktin se
pjesën e mbetur, do ta shlyejë pas hipotekimit. Komisioni bazuar në këto fakte, kërkoi sqarime
nga subjekti nëse diferenca prej 9.452 euro si vlerë e mbetur nga shuma totale e apartamentit sipas
kontratës së porosisë në vlerën 44.452 euro, ishte ende e pashlyer referuar faktit të deklarimit të parë
në ILDKPKI, deklaratës vetting, parashikimeve kontraktuale dhe faktit se ende apartamenti i
porositur nuk ishte ende hipotekuar në rregjistrin kadastral.

 Në përgjigjet e tij, subjekti sqaron se:

“Vlera e mbetur prej 9.452 euro do të shlyhet në momentin e marrjes së çertifikatës së pronesisë së
apartamentit. Kjo vlerë do të përballohet nga kursimet e mia dhe sipas rrethanave nëse do të jetë e
nevojshme kredi apo hua”.
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Pas dërgimit të relacionit, subjekti ka paraqitur deklaratë noteriale nënshkruar nga administratori i firmës
*** i cili konfirmon faktin se Z. Ardian Çipa i ngelet edhe 9,452 euro ende të pashlyera me kusht
hipotekimin e apartamentit dhe lidhjen përfundimtare të kontratës së shitjes. Shpjegimet e subjektit dhe
aktet e vënë rishtazi në dispozicion të KJV u morrën në konsideratë në përfundim të hetimit.

ANEKS Nr.1 Nga fillimi i punës 2000 deri në 2007

 II. PASURIA E PALUAJTSHME NR.2

Apartament banimi me status “përdorimi” nga ana e subjektit.

Subjekti ka deklaruar:“...Apartament në përdorim në adresën Rruga “***”, Njesia administrative Nr.
**, me sip 125.10 m2, sip të përbashkëta 11.20 m2 dhe garazhd 13 m2, është marrë në dorëzim në muajin
Dhjetor 2016 dhe jetojmë aktualisht (porositur nga babai i bashkëshortes me kontratë porosie, datë
****).
Bashkëlidhur deklaratës“Kontratë Porosise” ndërmjet Shoqërisë së Ndërtimit “***” dhe M. Petromilo
(babai i bashkëshortes) hartuar dhe nënshkruar përpara noterit më datë ****, çmimi i shitjes për një
vlerë kompleksive 45,000 Euro, ndërsa çmimi i shitjes për garazhdin për një vlerë prej 5000 euro. Në
total 50.000 euro.

 Për këtë subjekti ka bashkëlidhur deklaratës:
 “Kontratën e Porosisë” ndërmjet Shoqërisë së Ndërtimit “***” dhe M. Petromilo (babai i

bashkëshortes) hartuar dhe nënshkruar përpara noterit më datë **** për një apartament që po
ndërton kjo firmë në Rrugën “***”, apartament i porositur me përbërje një dhomë ndenje
+gatim+dy dhoma gjumi, në katin e tetë të banimit apartament tip A3, me sip 113,80 m2,
sipërfaqe  e përbashkët 11.20 m2, sip totale 125.10 m2 plus garazhd 13 m2 në katin -2 të godinës.
Çmimi i shitjes 395,40 Euro m2 për një vlerë kompleksive 45,000 euro, ndërsa çmimi i shitjes për
garazhdin 384,6 euro  m2 për një vlerë prej 5,000 euro. Në total 50.000 euro.

Shpenzimet
për frymë

sipas
INSTAT

Për
frymë

Konsumi
për

familje

Shpenzim
e sipas

deklarim
eve DT

Veting në
vite

Total
shpenzim

e

Të
ardhurat
nga Pagat

sipas viteve
e Policinë e

Shtetit
Ardian

Çipa

Të
ardhura
shpërbli

me +
takse

solidarite
ti+ orë
shtesë

Të
ardhura

Kredi+Bo
rxh+te
etjera

Total të
ardhurat

Diferencë të
ardhura
minus

shpenzime
për çdo vit

vitet

Progresive
fitimi për çdo

vit deri në
fund 2018

viti 2000 108,000 54,000 54,000 44,553 44,553
-

9,447 2000 - 9,447

viti 2001 108,000 108,000 108,000 215,616 215,616 107,616 2001 98,169

viti 2002 93,864 93,864 93,864 265,506 265,506 171,642 2002 269,811

viti 2003 93,864 93,864 93,864 352,057 352,057 258,193 2003 528,004

viti 2004 93,864 93,864 93,864 409,176 409,176 315,312 2004 843,316

viti 2005 109,557 109,557 109,557 313,232 91,791 405,023 295,466 2005 1,138,782

viti 2006 109,557 109,557 109,557 689,068 69,223 758,291 648,734 2006 1,787,516

viti 2007 235,968 235,968 4,642,450 4,878,418 704,430 4,642,450 5,346,880 468,462 2007 - 2,255,978

TOTAL
Shpenzime
Konsumi
Familje

952,674 898,674 4,642,450 5,541,124 2,993,638 161,014 4,642,450 7,797,102 2,255,978



17

Çmimi i shitjes në rrugë bankare me një ose disa këste sipas marrëveshjes midis palëve dhe
mundësive të porositësit.

 Bashkëlidhur kësaj kontrate janë edhe:
Leje zhvillimore ndërtimi, (Bashkia Tiranë);
Plan vendosje së zhvillimti;
Ekstrakt i Regjistrit Tregtar i Shoqërisë “****”;
Mandat pagesat e shlyerjes në periudha të ndryshme kohore kryesisht gjatë vitit 2016 duke filluar
pagesat që nga koha e nënshkrimit të kontratës datë 26.7.2016 e deri në dhjetor 2016(mënyra e
pagesës me mandat arkëtimi) në shumën  komplesive 43.000 euro dhe një pagesë në vitin 2018
me Mandat Pagese kryer në Banken **** Nr.klienti xxxxxxxxx, paguar me datë 23.03.2018 nga
M. Petromilo shuma 6,817.95 Euro, për “Shlyerje shtepie”.

 Totali fundor i shlyerjes: 49.817 euro nga M. Petromilo paguar firmës ndërtuese.

 HETIMI NGA TRUPA E VLERËSIMIT TË KJV

Komisioni administroi deklaratat periodike të plotësuara për ILDKPKI, me datë dorëzimi 7.3.2016, dhe
8.3.2017 ku subjekti në seksionin“Të dhëna konfidenciale” ka deklaruar:“Apartament i premtuar
bashkëshortes për t`u dhuruar nga prindërit e saj, i porositur në Rrugën “***”, me sipërfaqe 125.10 m2,
dhe garazhd në katin -2 përdhesë të godinës, me vlerë 50 mijë euro”,ku është marrë në dorëzim në muajin
Dhjetor 2016 dhe jetojmë aktualisht”.

Komisioni konstaton nga këto deklarime për aset të premtuar për dhurim, ekzistencën e një lidhje
interesi ndërmjet Subjektit dhe babait të bashkëshortes, ku sipas vet deklarimeve të subjektit në
deklaratat vetting dhe ato periodike në ILDKPKI (vitet 2016-2017), ka premtuar dhurimin e një
apartamenti që do të blihej nga ana e tij për vajzën (bashkëshortja e subjektit).

 Në shpjegimet e tij, subjekti ka sqaruar se: “Premtimi për dhurim  nuk është formësuar me
asnjë dokument ligjor në kuptim të përcaktimeve të Kodit Civil por ka qenë një
komunikim/premtim verbal ndërmjet vjehrit tim dhe bashkëshortes time  i cili është deklaruar në
deklaratat përkatëse të pasurisë periodik/vjetor”.

Në kuptim të pikës 1 të nenit 32,  gërmat “g” dhe “gj” të nenit 33 të Ligjit 12/2018 (i ndryshuar) si dhe
pika 14 e nenit  3 “Persona të tjerë të lidhur” të po këtij ligji, rezulton se subjekti përdor një apartament
të blerë dhe të dhënë në përdorim  nga i vjehrri, por edhe në faktin se ky apartament ishte më herët i
porositur për t`u këmbyer nga vet subjekti me apartamentin e tij të porositur në vitin 2007,  pas një viti
hequr dorë dhe blerë nga vjehrri i tij, në këtë kuptim ka lidhje dhe interes pasuror dhe në këtë kuptim, ai
konsiderohet person tjetër i lidhur.

Komisioni kërkoi që subjekti të jepte burimin e të ardhurave të ligjshme të vjehrrit i cili kishte blerë
shtëpinë në 2016 dhe pagesat e kryera gjatë viteve 2016 deri në pagesën e fundit në vitin 2018 (pagesa e
fundit kryer me banke), duke i kërkuar të provonte me akte (statement bankar dhe vërtetime të tjera ) për
gjëndjen në pronësi të vlerës monetare që ka patur në atë vit (kohën e kryerjes se pagesave) babai i
bashkëshortes.
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 Në përgjigjet e tij, subjekti sqaron: “Të ardhurat e ligjshme të vjehrrit M. Petromilo, nga
punësimi për rreth 40 vjet i tij dhe 30 vjet bashkëshortes se tij si dhe nga si dhe nga shitja e disa
pronave. Në dispozicion vendos disa kontrata shitje të pronave që ka disponuar babai i
bashkëshortes si dhe statement bankar që dokumenton depozita në vlera që justifikojnë burimin
financiar të blerjes së apartamentit te firma“****”.

Trupa e Vlerësimit bazuar në dokumentet:

1. Kontratat e shitjeve të disa pronave të vjehrrit me palë të treata;
2. Statement bankar të paraqitur nga subjekti (bankë e nivelit të dytë që pasqyron gjëndjen depozitë të

M. Petromilo (vjehrrit) monedha Euro, përpara dhe deri në kohën e blerjes së apartamentit;
3. Në informacion nga agjensi raportuese financiare5 (datë 1.12.2020 ) ne të cilën rezultojnë raportime të
Noterit për porositjen e apartamentit nga vjehrri i subjektit me vlerë 50.000 euro me datë transaksioni
12.08.2016 dhe Bankat, gjendjeve depozitë dhe transkasioneve në vlerë monetare të vjehrrit në disa banka
të  nivelit të dytë.

Shumat e rezultuara në këto banka dhe veprimet me to, dëshmojnë për Komisionin se vjehrri i subjektit
kishte mundësi financiare për të përballuar blerjen dhe likuidimin e apartamenit në ndërtim nga Shoqëria
“****”.

 KONKLUZION

Trupa e vlerësimit konkludon se vërtetohet me prova të ligjshme burimi i blerjes së apartamenit
nga personi tjetër i lidhur dhe që është në përdorim nga subjekti që prej dhjetorit të vitit 2016.

II/3. KONTRATË POROSIE SHKËMBIM TË DREJTASH

Nga rregjistri noterial ka rezultuar se në datë 16.3.2015, subjekti ka lidhur një kontratë (me Shoqërinë
“****”, me objekt: “Transferimin e të drejtave të veta (që burojnë nga kontrata e porosisë, datë3.5.2007
me Kompaninë “***” sh.p.k., – porositës i apartamentit me sipërfaqe 64.40 M2 dhe verandë me sip 25,92
m2 ) me apartamentin dhe garazhd në ndërtim e sipër nga shoqëria “***”.
Sipas kushteve të kësaj kontrate, pasuritë do të shkëmbehen pa asnjë kompensim apo pagesë financiare.

Nga leximi i kësaj kontrate Trupa Vlerësuese ka vërejtur se:

- Sipas kësaj kontrate, Shoqëria “***”sh.p.k., do të merrte përsipër edhe barrën e kredisë që
subjekti kishte si dhe në kushtet kur subjekti kishte ende një pjesë të pashlyer të këtij apartamenti
(referuar shpjegimeve të tij për vlerën prej 9,452 euro si kusht për t`u shlyer me marrjen e
hipotekës nga Kompania “***” ),

- Në kontratë mungonte edhe zëvëndësimi procedurial i palëve sipas vet përcaktimit të bërë në
kontratën më sipër dhe bazuar në Kodin Civil (nenet 499 e vijues “Zëvëndësimi dhe kalimi i
kredive”), pra midis Kompanisë “***” – Shoqëria që kishte ndërtuar apartamentin në favor të
subjektit dhe Shoqërisë “***” që po ndërtonte apartamentin e synuar për shkëmbim.

5Deklasifikuar me vendim të KDZH nr. ***Dt 7.01.2021
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- Komisioni konsideron se në vetvete  kontrata e shkëmbimit bazuar  në legjislacionin civil (neni
757-760 i Kodit Civil ) përbën një marrëdhënie të lirë kontraktuale që shpreh vullnetin e dy palëve
që shkëmbejnë asete në disponim të tyre, por nga ana tjetër e sheh në funksion të ndryshimeve që
pasojnë këtë veprim të dyanshëm juridik më pas dhe konkretisht :

II/4. AKT REVOKIMI I KONTRATËS SË SHKËMBIMIT, DT. 21.7.2016

Ndërmjet Kompanisë“****”shpk dhe Ardian Çipa të cilët tërhiqen nga ekzekutimi i kontratës së porosisë
dhe shkëmbimit lidhur para një viti për shkëmbim pasurish, dhe kjo tërheqje nuk shoqërohet me asnjë
penalitet apo pretendim juridiko-civil ndaj njëri tjetrit dhe palët kthehen në gjëndjen e mëparshme.

- Komisioni vëren se në parim ky veprim juridik është shprehje e vullnetit të dy palëve kontraktore
të lejueshme nga legjislacioni civil ( neni 696 i Kodit Civil i cili përcakton se : “Në rast se njërës
nga palët i është dhënë e drejta për t’u tërhequr nga kontrata, kjo e drejtë mund të ushtrohet për
sa kohë që kontrata nuk ka filluar të zbatohet”.

- Neni 690 i Kodit Civil: Kontrata mund të prishet ose të ndryshohet me pëlqimin e ndërsjellë të
palëve ose për shkaqe të parashikuara me ligj.

 Pas dërgimit të relacionit paraprak të trupës, subjekti ka shpjeguar se :

“Kontrata e revokuar me Shoqërinë “***” nuk është ekzekutuar “de facto” por nga marrëdhënia “de
jure” e lidhur midis nesh, përbëjnë veprime juridike me kusht zgjidhës me Kompaninë “***”, mos
vërtetimi i të cilëve shuan marrëdhënien juridike siç ka ndodhur edhe në rastin konkret me zgjidhjen e
saj. Kontrata nuk ka prodhuar asnjë pasojë faktike ndërmjet nesh, asnjë veprim nuk ishte kryer në zbatim
të saj, asnjë procesverbal dorëzimi nuk ishte mbajtur mes palëve për kalimin e posedimit dhe dorëzimin
e apartamenteve reciproke madje vet kontrata është e pavlefshme referuar dispozitave të Kodit Civil pasi
në këtë kontratë porosie dhe shkëmbim të drejtash, nuk është dhënë miratimi nëpërmjet nënshkrimit nga
firma “***” si një kusht i domosdoshëm për ligjshmërinë e kësaj kontrate pasi në raport më firmën
“***”, unë kam qenë debitor. Për sa kohë një kontratë nuk ka filluar ekzekutimin, nuk mund të diskutohet
për çështje përfitimi”.

Komisionit i ka rezultuar nga hetimi se nga agjensi raportuese, janë raportuar dy transaksione sipas
kontratave noteriale:

1. “Kontratë Sipërmarrje” me Nr.Rep. ***, Nr.*** Kol, datë****, lidhur me Sipërmarrësin
A.B, “***” shpk dhe Porositësi Ardian Çipa.

Lloji i Kontratës : “Kontratë porosie dhe shkëmbim të drejtash”.
Mënyra e pagesës: “Pa pagesë-Shkëmbim”.
Objekti i Kontratës: Premtim apartamenti dhe shkëmbim të drejtash, Shoqeria “***”shpk
premton të ndërtojë dhe të kalojë në pronësinë e Z.Ardian Çipa një apartament banimi me
sipërfaqe 125m2 dhe nga garazh me sipërfaqe 17 m2, në pallatin në ndërtim e siper në rrugën
“***”, në shkëmbim të pasurive i kalon shoqerisë “***”shpk  një apartament banimi me
sipërfaqe 64,40m2, të premtuar nga z.Ardian Çipa me Kontratën Nr.*** Rep., Nr.*** Kol.,
datë****, të noterit A.M, Z.Ardian Çipa përfiton nga transaksioni një shtesë sipërfaqe
apartamenti 61m2 x 130,000 L/m2(çmimi minimal fiskal i zonës)+Garazh 17m2 x 91,000 L/m2
(çmimi minimal fiskal i zonës)=9,477,000(nëntë mijë e katërqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë)
lek.
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Burimi i deklaruar i fondeve : “Të ardhura nga puna”.

2. “Akt Revokimi i Kontrates”

Objekti i Kontratës: “Revokim i plotë i të gjitha të drejtave dhe detyrimeve të pranuara nga palët në
bazë të Kontratës Nr.Rep.*** Nr.*** Kol, datë ****.
Shuma e pagesës 1.000.000 (një milion) lek.
Mënyra e Pageses:“Revokimi pa Transaksion Financiar”.
Burimi i deklaruar i fondeve dhe informacione shtesë: “Asnjë Transaksion, vlera e lartpërmendur
është regjistruar për efekt procesim raportimi”.

 Trupa Vlerësuese vëren se edhe shpjegimet e subjektit konfirmojnë gjetjet e Trupës
Vlerësuese për të metat e kushteve kontraktore për moszëvëndësimin e palëve në kushtet e
këmbimit të të të drejtave.

Ndërsa  arsyetimin e saj tërësor e sheh në linjë me veprimin pasues juridik të revokimit të kësaj
kontrate të pazbatuar dhe krijimin e një gjendje të re juridike siç është shpjeguar nga vet subjekti dhe
ka rezultuar se :

“Pas nënshkrimit të revokimit të kontratës së porosisë dhe shkëmbim të drejtash nga ana
ime me shoqërinë “***”shpk, vjehrri im M.Petromilo hyri në bisedime duke krijuar një
marrëdhënie kontraktuale me firmën “***”, e materializuar me “Kontratën e Porosisë” me
datë *** me palë porositëse M. Petromilo (babai i bashkëshortes sime) dhe Shoqërisë së
ndërtimit “***”shpk, për “Blerjen e pasurisë së paluajtshme”. Shkaku i krijimit të kësaj
marrëdhënie u bë fakti se duke qënë se egzistonin mundësitë financiare, çmimi i arsyeshëm
dhe interesi i babait të bashkëshortes sime për të pasur një apartament në Tiranë në afërsi
të adresës së banimit të vajzës së vet dhe familjes së saj (pasi apartamenti i porositur nga
ana jonë te shoqëria “***”shpk, ndodhet shumë pranë me pallatin që po ndërtonte shoqëria

“***”shpk) si dhe interesit që i lindi firmës “***”shpk, si shoqëri e angazhuar në aktivitet
ndërtimi për të bashkëpunuar me vjehrrin tim M. Petromilo si pronar i disa pronave me
qëllim ndoshta investimi në të ardhmen në bregdetin e Palasës/ Himarë / Vlorë”.

 Pas dërgimit të relacionit, subjekti ka depozituar :

1. “Deklaratë noteriale” midis vjehrrit M.Petromilo dhe Administratorit /ortakut të vetëm A.B të
firmës “***” shpk, të cilët garantojnë të drejtat dhe detyrimet midis dy palëve për marrëdhënien
kontraktuale të porositjes së apartamentit që është në pronësi të vjehrrit të subjektit dhe në
përdorim prej 4 vitesh tashmë nga ana e subjektit, situacionin e revokimit të kontratës nga palët e
mëparshme përkatësisht subjekti i vlerësimit shtetasi Ardian Çipa dhe firma ndërtuese, po kjo
firmë që me subjektin e vlerësimit kishte lidhur kontratë për shkëmbin apartamentesh dhe
negocimin e më pas kontraktimin e po këtij apartamenti me firmën “***” shpk, nga ana e vjehrrit
të subjekti.

2. “Çertifikatë për vërtetim pronësie” të apartamentit në fjalë në emër të vjehrrit të subjektit, lëshuar
më datë 3.9.2020
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Trupa Vlerësuese, gjatë fazës së hetimit ka verifikuar edhe çmimin në lidhjen e kontratës për vlerën
50.000 euro midis firmës ndërtuese dhe nënshkruesit të kontratës së porosisë,vjehrrit të subjektit, duke
krahasuar edhe kontrata të tjera të ngjashme të lidhura në ato periudha në atë zonë kadastrale nga kjo
firmë ndërtuese por nuk mund të dalë në konkluzione që mund të lidhen drejtëpërdrejtë me subjektin
duke qenë se subjekti nuk është palë në kontratë, veprimet kontraktuale janë kryer nga vjehrri i tij dhe
palë të treta dhe nuk mund të japë shpjegime për një kontratë në të cilën vet subjekti nuk është palë
nënshkruese, nuk ka një lidhje të provuar për burimin e transaksionit të shitjes nga personi tjetër i lidhur
me subjektin, dhe rrjedhimisht nga çfarë rezulton nga aktet ligjore nuk është  as “de facto” as “de jure”
mbajtës dhe përgjegjës i të drejtave dhe detyrimeve sipas kushteve kontraktore të shitjes së apartamentit.

Për sa më sipër, Trupa Vlerësuese referon sipas përcaktimeve të legjislacionit civil,
Neni 659: “Kontrata është veprimi juridik me anë të së cilës një ose disa palë krijojnë, ndryshojnë ose
shuajnë një marrëdhënie juridike”.
Neni 660 “Palët në kontratë përcaktojnë lirisht përmbajtjen e saj, brenda kufijve të vendosura nga
legjislacioni në fuqi”.
Neni 676 “Kontrata quhet e lidhur kur palët kanë shfaqur në mënyrë të ndërsjellë vullnetin e tyre, duke
u marrë vesh për të gjitha kushtet thelbësore të saj”.

 III. PASURIA E PALUAJTSHME

 Pasuri e paluajtshme (Kullotë) me sipërfaqe 1,000 m2 në vendin e quajtur Dhralë Palas/Himarë.
 Blerë në vlerën 200,000(dyqind mijë) lek;
 Burimi i krijimit: Kursime në Vite.

 Subjekti i ka bashkëlidhur deklaratës:

1.“Kontratë shitje pasuri e paluajteshme (kullotë)” Nr.*** Rep., Nr.*** Kol, *** me **** me palë shitese
L.V dhe palë Blerëse Ardian Çipa, ku deklarohet se pala shitëse –pasurinë e saj gjithsej 1000m2 ja shet
palës Blerëse kundrejt çmimit 200 lek m2 gjithsëse 200,000(dyqind mijë) shumë e likujduar nga pala
blerëse;

2. “Vëretim” nga dokumentet Hipotekore me Nr.*** regjistri, datë **** ku verteton se prona ndodhet në
zonën kadastrale nr.*** me siperfaqe 1000 m2 ndodhur ne ***. Prona ka Nr. Hipotekor ***, datë
21.12.2007 dhe nuk rezulton barrë mbi këtë pasuri;
3.”Plan Rilevimi” sipërfaqe kullotë 1000m2, zona kadastrale ***, me adresë Qarku ***, ***, Bashkia
***;
4.”Kontratë” Nr.*** Rep, Nr.*** Kol, datë **** lidhur midis palëve kontraktuese Shoqeria “****” sh.p.k
dhe Shoqeria “***” sh.p.k. cilësuar në këtë kontratë “PALA I”  dhe Ardian Çipa cilësuar në këtë kontratë
“PALA II”.Në këtë kontratë palët kanë rënë dakort për të nxjerrë leje ndërtimi dhe zhvillimin e pronës;
5. “Kontratë Sipërmarrje” (Baze Pronarë trualli, firme ndërtimi), Nr.*** Rep., Nr.*** Kol., datë ***
lidhur midis palëve kontraktuese Shoqeria “****” sh.p.k. dhe Shoqeria “***” sh.p.k. cilësuar në këtë
kontratë “PALA I”  dhe Ardian Çipa cilësuar në këtë kontratë “Sipërmarrës” dhe Ardian Çipa, cilësuar
në këtë kontratë “Porositësi”, qëllimi i kontratës vënien në dispozicion të pronës me qëllim realizimin e
studimit dhe ndërtimit të një kompleksi rezidencial turistik (vila, hotele, dyqane, garazhde etj), në
përputhje me planin e përgjithshem vendor të miratuar nga KKT datë ****;
6. “Deklaratë Noteriale” për Amendim kontrate sipërmarrje bazë-Pronar Trualli, Firmë Ndërtimi me
Nr.***Rep.,Nr.***Kol., datë ****, ku midis palëve “Sipërmarrësi” Shoqeria “***” sh.p.k. dhe Shoqëria
“***” sh.p.k. dhe “Porositësi” Ardian Çipa u bënë ndryshime në Nenin 5 dhe Nenin 16 të kontratës bazë;
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7. “Deklaratë Noteriale për Amendim Kontrate” Nr.*** Rep Nr.*** Kol, datë ****, ku midis paleve
“Sipërmarrësi” Shoqëria “***” sh.p.k. dhe Shoqëria “***” sh.p.k. dhe “Porositësi” Ardian Çipa u bënë
ndryshime në pikën (V.1) të Nenit 5 të kontratës bazë;

 HETIMI NGA TRUPA E VLERËSIMIT TË KJV

Në deklaratat e dorëzuara në ILDKPKI, subjekti ka deklaruar këtë pasuri të fituar përmes Aktit të
shitblerjes sa më lart cituar, përkatësisht në dekaratën e depozituar në ILDKPKI në  vitin 2013, po ashtu
edhe në deklaratat e vitit 2016 dhe vitit 2018, subjekti ka deklaruar situacionin dhe marrëdhëniet
kontraktuale të krijuara me firma investuese për zhvillim të pronës kundrejt përfitimeve të përbashkëta
sipas kontratave. Ende nuk ka nisur investimi në këtë pronë.

 Sa më lart, në krahasimet e deklarimeve në ILDKPKI dhe deklaratën Vetting, Trupa
Vlerësuese konstaton se subjekti ka deklaruar saktë pasurinë.

 Lidhur me burimin për blerjen e tokës në vlerën 200.000(dyqind mijë) lek, nga analiza
financiare, rezulton gjëndje pozitive e të ardhurave në raport me shpenzimet dhe
mjaftueshmëri financiare deri në momentin e nënshkrimit të kontratës së shitblerjes për të
blerë në vlerën e lartcituar tokën.

Gjatë shqyrtimit të dokumentacionit, Trupës Vlerësuese i ka rezultuar se prona ndodhet në zonën e
Kadastrale Nr.*** me sipërfaqe 1000 m2 ndodhur në ***. Prona ka origjinën e regjistrimit të pasurisë
Nr. Hipotekor ***, datë 21.12.2007, mbi këtë pronë nuk ka barrë.
Sipas Vërtetimit në Regjistrin Hipotekor Nr.***, datë ****, kjo pronë figuron e regjistruar në pronësi të
L. Veizi (pronare e vetme).

Vlera prej 200.000(dyqind mijë) lek për blerjen e 1000 m2 në një zonë turistike me prioritet për zhvillim,
edhe pse krahasuar me çmimin e referencës së tregut të lirë në atë zonë kadastrale dhe atë vit, për Trupën
Vlerësuese nuk mund të krijohet ndonjë dyshim real për çmimin, bazuar kjo në faktin se përtej
parashikimeve të Kodit Civil, shitësja është bashkëpronare dhe kufitare e pronave të vjehrrit të subjektit.

Komisioni ka administruar “Deklaratë Noteriale”Nr.***,  Rep.,Nr.***Kol., datë ****, deklarues Ardian
Çipa, sipas të cilës deklaron se pasuria e tij ka këto të dhëna:

 Pasuri nr.***, Zonë Kadastrale *** sip 1000 m2  e kufizuar me pasuritë:
 Në veri: Me pasurinë nr.***, Zonë Kadastrale *** me sipërfaqje 23.500 m2, në pronësi të L.

Veizi.
 Në jug: Me pasurinë nr.***, Zonë Kadastale *** me pronësi të A.Malaj dhe S.Malaj.
 Në përëndim: Me pasurinë nr.***, Zonë Kadastale *** me siperfaqje 23.500 m2  në pronësi të L

Veizi
 Në lindje: Kufizuar me pasurinë Nr.***, Zonë Kadastrale ***, me siperfaqje 23.500 m2 në

pronësi të L. Veizi.

 Për sa më sipër, Trupa Vlerësuese vlerëson se kjo pasuri është deklaruar në mënyrë të saktë
dhe me burime të ligjshme të ardhurash.
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IV.PASURIA E PALUAJTSHME

 Pasuri e paluajtshme tokë bujqësore (pemishte) me siperfaqe 16.100 m2 në ***. Pjesa takuese
nga kjo sipërfaqje është 1/6 ose 17%.

 Burimi i krijimit: Përfituar në bazë të Ligjit 7501 (pasi referuar ligjit në periudhën kohore
01.08.1991 subjekti ka qënë banor i Himarës).

 Subjekti i ka bashkëlidhur deklaratës:

1.”Certifikatë për vërtetim pronesie”, Nr.***, Zyra e Regjistrimit ***, Zona kadastrale Nr.***, Nr.
Pasurie ***, Pasurie “Pemishte”, me siperfaqe totale 16 100m2, lëshuar me 07.03.2017;
2.“Plan Rilevimi” në emër të Pronarit L. A. Çipa (babai i subjektit);
3. “Akti i marrjes se tokës në pronesi”, Komuna ***, Fshati ***, Vendimi i Këshillit të Komunës Nr.***,
datë **** , Akti Nr.**, datë ***;
4.”Plan Rilevimi” në emër të Pronarit L. A.Çipa (babai i subjektit);
5.”Prokure e Posaçme” Nr.*** Rep, Nr.*** Kol, datë***, ku L. Çipa delegon nëpërmjet kësaj prokure
Avokat A. T., ta përfaqësojë L.Ç.në çeshtjet civile, administrative, familjare e penale;
6.”Vendim” Nr.*** datë **** me palë paditëse L.Çipa dhe i Paditur Bashkia ***, me objekt “Detyrimin
e palës paditur të nxjerr aktin administrativ për trajtimin dhe pajisjen me aktin e marrjes së Tokës në
pronësi  në përputhje me Ligjin 7501 datë 19/07/1991 “Për Tokën”, ku është vendosur “Pranimi i kërkesë
padisë, detyrimi i palës paditur të njohë familjen bujqësore me kryefamiljar L.Çipa si përdorues i tokës
bujqësore. Detyrimin e Bashkisë të plotësoje aktin e marrjes së tokës në pronësi në favor të familjes
bujqësore”;
7.”Ekspertizë Teknike mbi pronën objekt gjykimi”, kryer nga Eksperti G.R(bashkelidhur harta vendodhja
e pronës).

 HETIMI NGA TRUPA E VLERËSIMIT TË KJV

Trupa Vlerësuese administroi dokumentet e depozituara nga subjekti dhe pasi i konfirmoi ato me
përgjigjet zyrtare të institucioneve përkatëse, konkludon se pasuria e deklaruar është pasuri e ligjshme
dhe subjekti ka bërë deklarim të saktë të saj edhe ndër vite në deklarata në ILDKPKI.

Siç rezulton edhe në deklaratën periodike vjetore të plotësuar në vitin 2019 depozituar pranë ILDKPKI
për deklarimin e pasurisë dhe të ardhurave gjatë vitit 2018, subjekti ka deklaruar se nga pjesëtimi i
pasurisë së përfitur sips Ligjit 7501/1991, i kryer sipas aktit noterial Nr.***Rep., Nr.***Kol, datë ***,
me rregjistim të çertifikatës Nr. ****, datë *** në emër të Ardian Çipa lëshuar nga ASHK ***, pjesa
takuese e pjesëtimit vullnetar është 3.250 m2.

 Për sa më sipër Trupa Vlerësuese, konkludon se subjekti ka bërë deklarim të saktë dhe
pasuria e deklaruar është pasuri e ligjshme (përfituar nga pjestimi pasuror i tokës së
përfituar familjarisht më Ligjin 7501/1991, e pavlerësuar ).
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V. PASURI E LUAJTSHME:

1. Subjekti ka deklaruar se ka një motor tip YAMAHA model TMax me targa italiane në vlerën
150.000 (njëqind e pesëdhjetë mijë)lek me burime nga kursimet familjare dhe paga.

 HETIMI NGA TRUPA E VLERËSIMIT TË KJV

-Drejtoria e Regjistrimit te Mjeteve Motorrike datë 04.09.2019 , bashkëlidh dosjen e regjistrimit të mjetit
me targë AM ***, regjistruar në pronësi të Shtetasit Ardian Cipa, blerë sipas Kontratës Shitjes (Motor)
me  datë 15 Tetor 2015, me palë Shitese E. D  në shumën 150.000(njëqindë e pesëdhjetë mijë) lek.
Ka rezultuar se me ”Kontratë Shitje Pasuri e Luajteshme (Motorri)”, datë 27/06/2018, me palë Shitese
Ardian Çipa dhe Blerës Sh.H, subjekti Ardian Çipa nuk është më posedues i këtij mjeti mororrik. Mjeti
është shitur në shumën 2.000(dy mijë) Euro.

2. “AUTOMJET” sipas deklarimit të vitit 2007 pranë ILDKPKI :

Trupa Vlerësuese duke krahasuar deklarimet ndër vite dhe atë Vetting të subjektit, ka konstatuar se në
deklaratën periodike të vitit 2007 (para fillimit të detyrës) subjekti ka deklaruar një automjet të blerë nga
një person fizik privat, tip Audi, në vlerën 200.000(dyqindmijë) lek, aktualisht i parregjistruar.

Në këtë deklarim, mungonin të dhëna lidhur me aktin noterial që vërteton blerjen e automjetit, identitetin
e shitësit, datën e blerjes dhe veprime të tjera konform legjislacionit përkatës për rregjistrimin e pasurive
të luajtshme motorrike.

Trupa Vlerësuese i drejtoi pyetje subjektit për të provuar blerjen e automjetit, aktin ligjor,
dokumentacionin nga DPSHTRR dhe gjëndjen aktuale të tij.

 Subjekti dha shpjegime se:
“Automjeti tip audi pa targa dhe të dhëna të tjera deklaruar në deklaratën “Para fillimit të
detyrës” në Vitin 2007, e blerë me vlerën 200,000 (dyqind mijë) lek, duke qenë se nuk ka pasur
dokumentacionin e duhur ligjor, i është kthyer personit të cilit i është marrë, me të njëjtën vlerë
200,000 (dyqind mijë) lek.(Pas dërgimit të pyetsorit nga K.J.V datë 09.10.2019, për
dokumentimin e faktit para noterit nënshkruam deklaratën noteriale datë 11.10.2019 të cilën jua
vendosim në dispozicion)”.

 Konstatimi i Trupës Vlerësuese:

Pavarësisht deklaratës noteriale të dy deklaruesve e bërë pas dërgimit të pyetsorit, nën përgjegjësinë e
tyre personale dhe në njohje të pasojave për një deklarim të rremë, kjo deklaratë mbetet e tillë vetëm për
sa është hartuar dhe marrë nën përgjegjësinë e palëve deklaruese përpara noterit publik, por për Trupën
Vlerësuese nuk mund të përbëjë provë bindëse për sa nuk ka asnjë të dhënë identifikuese për automjetin
në fjalë apo akt pronësie të personit që bën deklaratën noteriale.

Për Trupën Vlerësuese, vlen deklarimi që vet subjekti ka bërë në deklaratën e herës së parë në ILDKPKI
para fillimit të detyrës së subjektit në vititn 2007 ku ka deklaruar këtë blerje automjeti.
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Si e tillë, Trupa Vlerësuese nuk e merr në konsideratë këtë dokument dhe as nuk arrin në një vlerësim
konkret për këtë aset dhe rrjedhimisht as ndonjë konkluzion e pasojë lidhur me këtë deklarim, duke marrë
parasysh :
-periudhën e hershme të veprimit,
-faktit se gjithsesi subjekti ka bërë deklarim në deklaratën ILDKPKI në kohën e situacionit mbi këtë
automjet në vitin 2007,
-faktit të mosdisponimit/përdorimit dhe rikthimit të këtij automjeti shitësit brenda një kohe të shkurter,
-faktit se nuk ka patur rregjistrim në emër të tij si pasuri e luajtshme dhe as disponim të tij,
-si dhe faktit se vlera prej 200.000(dyqind mijë) lek në kohën e blerjes së automjetit, ishte e përballueshme
nga gjëndja financiare e subjektit në atë kohë,
-dhe se kjo shumë gjithsesi ishte kthyer përsëri tek subjekti me aktin e kthimit mbrapsht të automjetit të
blerë prej tij dhe rimarrë shumën prej 200.000 (dyqind mijë) lek.

VI. DEKLARIMI I LLOGARIVE

1.Subjekti ka deklaruar në deklaratën Veting 2018:
Llogari bankare në emer të dy fëmijëve të tij, N. Çipa dhe K.Çipa në valutë euro dhe lek përkatësisht:

 Për djalin N.Çipa, llogari kursimi nëLek
Gjendja e llogarisë me datë 11.04.2018 në shumën 894,769(tetëqind e nentëdhjetë e katër mijë e
shtatëqind e gjashtëdhjetë e nëntë)lek.
Burimi i Krijimit: Kursime familjare nga pagat. Shtesa prej 20,000(njëzetë mijë) lek në muaj
transferohen nga llogaria rrjedhëse e pagës së Ardian Çipa për një total prej 240,000(dyqind e
dyzetë mijë)lek në vit.

Nga deklarimet ndër vite të subjektit dhe bashkëshortes së tij, rezultojnë derdhje në këtë llogari
kursimi  si dhe shtesat për çdo vit.

 Llogari Kursimi valuta Euro:
Gjëndja e llogarisë më datë 11.04.2018 është në shumën 2.027.94 euro.
Burimi i Krijimit: Kursime familjare nga pagat. Shtesat për vitin 2017 janë vetëm interesat
bankare prej 5 Euro).

Nga deklarimet ndër vite të subjektit dhe bashkëshortes së tij, rezultojnë të raportuara gjëndjet
në euro për këtë llogari kursimi në emër të djalit N.Çipa dhe burimi i tyre dhuratë ndër vite.

 Për djalin K.Çipa, llogari kursimi në Lek
Gjëndja e llogarisë më datë 11.04.2018 në shumën 637,674.06 (gjashtëqind e tridhjetë e shtatë
mijë e gjashtëqind e shtatëdhjetë e katër pike 06) lek.
Burimi i Krijimit: Kursime familjare nga pagat. Shtesa prej 20.000(njëzetë mijë)lek në muaj
transferohen në llogarinë rrjedhëse të pagës së A.Petromilo

Nga deklarimet ndër vite të subjektit dhe bashkëshortes së tij, rezultojnë derdhje në këtë llogari
kursimi si dhe shtesat për çdo vit.

 Llogari Kursimi valuta Euro:
Gjëndja e llogarisë më datë 11.04.2018 në shumën 2.167.44 Euro;
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Trupa e Vlerësimit vëren se nga statement bankar, rezultojnë të konfirmuara llogaritë e subjektit në emër
të të dy fëmijëve të tij të mitur, shumat e depozituara periodikisht nga llogaria rrjedhëse e pagës e
çdonjërit prej dy bashkëshortëve për secilin femijë si dhe mundësia financiare për të krijuar këto llogari
në emër të fëmijëve si mundësi kursimi nga të ardhurat e dy bashkëshortëve.

 Për sa më lart, Trupa e Vlerësimit konkludon se subjekti ka bërë deklarim të saktë dhe se
krijimi dhe kursimet në llogarinë e fëmijëve, janë të mundura ligjërisht nga të ardhurat e
të dy bashkëshortëve dhe mundësia e tyre nga pagat për të krijuar llogari kursimi për
fëmijët.

VII. GJËNDJE CASH:

 Referuar Deklaratës Vetting subjekti ka deklaruar: Gjëndje Cash për vitin 2017 në shumën
750,000(shtatëqind e pesëdhjetë mijë)lek;
Burimi i Krijimit: Kursime nga pagat shtese per vitin 2017

Gjëndja Cash sipas krijimit dhe ndryshimi i saj ndër vite rezulton e deklaruar edhe në deklaratat
periodike vjetore në ILDKPKI, përkatësisht:

 Në vitin 2017 deklaruar: 600.000(gjashtëqind mijë) lek
Burimi i Krijimit: Nga kursimet nga paga për vitin 2016;

 Në vitin 2018 deklaruar: 750,000(shtatëqind e pesëdhjetë mijë) lek
Burimi i Krijimit: Kursime nga pagat, shtesë për vitin 2017

Komisioni pasi administroi edhe deklaratat periodike vjetore të dorëzuara sipas ligjit të deklarimit
të pasurive në ILDKPKI, përkatësisht deklaratat e vitit 2019 dhe 2020 për gjëndjen e pasurive dhe
ndryshimeve të tyre gjatë vitit 2018 dhe 2019 , i rezultojnë të konfirmuara dhe të sakta deklarimet
në lidhjen me deklarimet e mëparshme ku përfshihet edhe deklarimi për të gjithë vitin 2018.

VIII. Bashkëshortja e Subjektit Vlerësues A.Petromilo ka deklaruar:

1.1.Të ardhura të përfituara nga paga si ndihmës inpektore në ILDKPKI në total shuma për
periudhen Janar 2010-Mars 2018, në vlerë 5,048,094 (pesë milion e dyzetë e tetë mijë e
nëntëdhjete e katër)lek.

1.2.Llogari bankare e pagës Ana Petromilo në “***” Bank

1.3.Llogari Bankare “***” Gjëndja  më datë 20.03.2018, në vlerë 5,406.91 USD;
Burimi i Krijimit: Kaluar nga kursimet familjare të babait M. Petromilo
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 HETIMI NGA TRUPA E VLERËSIMIT TË KJV

Nga korrespondenca me ILDKPKI, dhe vënia në dispozicion e deklaratave të pasurisë, Trupa Vlerësuese
e KJV-së, informohet se bashkëshortja e subjektit, është subjekt deklarimi në ILDKPKI për shkak të
funksionit që ka në këtë institucion dhe ka deklaruar periodikisht deklaratat e pasurisë, të ardhurat dhe
shpenzimet, ku ka bashkëlidhur edhe deklaratat e bashkëshortit si person i lidhur.
Pasi verifikoi dhe krahasoi deklarimet në ILDKPKI dhe atë Vetting, verifikoi statement bankar nga ku
rezultoi se:

 A. Petromilo e ka hapur për herë të parë llogarinë në dollarë më 18.11.2009 me përshkrimin
derdhje nga babai M. Petromilo në vlerën 10.000 USD.

 Në deklaratat periodike vjetore në ILDKPKI, si subjekt deklarimi, bashkëshortja e subjektit e ka
deklaruar në mënyrë të vazhdueshme periodike depozitën e kursimit dhe gjëndjen e saj për çdo
vit të depozitimit të deklaratave ndër vite.

 Në deklatarën e Vetting, rezulton se ajo e ka deklaruar këtë llogari në datën e krijimit, burimin e
krijimit. Ajo ka deklaruar gjëndjen reale të llogarisë në kohën e deklarimit dhe po këtë mënyrë
deklarimi ka ndjekur edhe në deklaratat e dorëzuara në ILDKPKI.

Në mënyrë të detajuar sipas viteve janë konsideruar dhe përllogaritur të gjitha të dhënat mbi të ardhurat,
shpenzimet, dhurimet, detyrimet dhe në bazë të tyre është vlerësuar mjaftueshmëria e burimeve
financiare, për çdo vit, për të përballuar investimet, shpenzimet apo kursimet e deklaruara dhe/ose të
konstatuara nga Trupa Vlerësuese, me të ardhura nga burime të ligjshme, sipas nenit 3, pika 19 të ligjit
12/2018.

Përmbledhëse e gjendjes financiare:  asete të paluajtshme dhe të luajtshme, mjete monetare,
detyrime financiare ( deri në ditën e deklarimit Maj 2018 )

Ind Përshkrimi Vlera në Lek
a Mjete monetare 2,596,451 llogari kursimi + 750.000 cash

= 3,346,451 lek

b Ndërtesa Apartament 44.452 euro6 = 5.677.409 lek

c Tokë kullotë 1000 m2 200.000 lek

d Tokë pemishte 3250 m2 E pavlerësuar ( ndarë sipas ligjit 7501, pjesa
takuese 1/6 ose 17%)

g Mjete motorrike ( motorr) 150.000 lek
h Detyrime financiare 14.599 euro kredi bankare

+ 9452 euro pjesa e mbetur për t,u shlyer pas
hipotekimit të Apartamentit = 24.0517 euro =
3.071.793 lek

( a+b+c+d+g-h) TOTALI I PASURISE 6.302.067 lek

6 konvertuar në datën e dorëzimit të deklaratës me vlerën sipas kursit të këmbimit zyrtar nga Banka e Shqipërisë në
atë datë= 127.72 euro/lek
7 konvertuar në datën e dorëzimit të deklaratës me vlerën sipas kursit të këmbimit zyrtar nga Banka e Shqipërisë në
atë datë= 127.72 euro/lek
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Totali i të ardhurave dhe shpenzimeve deri ditën e deklarimit Vetting Maj 2018

Te ardhura nga
pagat
b/shortët

Shpenzime Instat +
shpenzime të tjera

Shlyerje
kredie:
2007- Prill
2018

Dhuratë
+gjëndje Cash

Llogari
kursimi

Detyrime

Paga subjekti
15.520.186 lek

Paga b/shortja
5.814.202 lek

Total paga
b/shortët=
22,084,388 lek

Shpenzime Instat
2000-2018:
7.047.870 lek

Shpenzime tjera:
2000-2018
4.696.180 lek

Total shpenzime:
2000-2018
11.046.975 lek

2,828,201 lek Dhuratë
bashkëshortja
nga prindërit:
5,406.91
dollarë

Gjëndje Cash
datën e
deklarimit
vetting :

750.000 lek

2,596,451
lek

14.599 euro
+ 9452
euro=
3.071.793 lek

Në përfundim të procedurës së kontrollit të pasurisë , Trupa Vlerësuese e KJV, bazuar në nenin
34 pika 6 e ligjit 12/2018 , I ndryshuar , konstaton se :

- Deklarimi është I saktë në përputhje me ligjin ,
- Ka burime të ligjshme financiare dhe të mjaftueshmë për të justifikuar pasurinë;
- Nuk është kryer deklarim I rremë,
- nuk është kryer fshehje e pasurisë,
- subjekti nuk gjendet në kushtet e konfliktit të interesit.
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Përmbledhëse e gjëndjes tërësore 2000-2018 financiare

Shpenzimet per
fryme sipas

INSTAT
Per fryme Konsumi per

familje

Shlyerje
sipas viteve

Kredia
+Principa
l+Interesa

kredie

Shpenzime
sipas

deklarimeve
DT Veting ne

vite

Total
shpenzime

Te ardhurat
nga Pagat

sipas viteve  e
Policine e

Shtetit Ardian
Cipa

Te ardhura
shperblime +

takse
solidariteti+
ore shtese

Leje
zakonshme

Te ardhura
paga neto +
shperblime

Ana
Petromilo

Llogari
Kursimi

Tirana Bank
vaultua
EURO

Noel Cipa

Llogari
Kursimi

Tirana Bank
valuta LEK
Noel Cipa

Llogari
Bankare

Alpha Bank
Valuta USD

Ana
Petromilo

Llogari
Kursimi

NGB
valuta

lek
Noel Cipa

Llogari
Kursimi
Intesa

SanPaolo
Bank valuta

Lek
Konstandin

Cipa

Llogari
Kursimi
Intesa

SanPaolo
Bank valuta

EURO
Konstandin

Cipa

Te ardhura
Kredi+Borxh+te

tjera

Total te
ardhurat

Diference
te ardhura

minus
shpenzime
per cdo vit

vitet

Progresive
fitimi per

cdo vit
deri ne

fund 2018

viti 2000 108.000 54.000 54.000 44.553 44.553
-

9.447 2000
-
9.447

viti 2001 108.000 108.000 108.000 215.616 215.616 107.616 2001 98.169

viti 2002 93.864 93.864 93.864 265.506 265.506 171.642 2002 269.811

viti 2003 93.864 93.864 93.864 352.057 352.057 258.193 2003 528.004

viti 2004 93.864 93.864 93.864 409.176 409.176 315.312 2004 843.316

viti 2005 109.557 109.557 109.557 313.232 91.791 405.023 295.466 2005 1.138.782

viti 2006 109.557 109.557 109.557 689.068 69.223 758.291 648.734 2006 1.787.516

viti 2007 235.968 235.968 4.642.450 4.878.418 704.430 4.642.450 704.430
-

4.173.988 2007
-
2.386.472

viti 2008 136.620 136.620 302.574 439.194 814.988 9.000 823.988 384.794 2008
-
2.001.679

viti 2009 136.620 136.620 341.071 477.691 895.430 9.000 55.631 960.061 482.370 2009
-
1.519.309

viti 2010 136.620 273.240 262.811 536.051 1.025.565 27.743 23.888 1.077.196 541.145 2010
-
978.164

viti 2011 136.620 273.240 271.987 200.000 745.227 1.136.206 104.076 264.385 1.504.667 759.440 2011
-
218.724

viti 2012 141.024 423.072 282.307 705.379 954.834 575.822 1.530.656 825.277 2012 606.553

viti 2013 141.024 423.072 260.233 1.357.433 2.040.738 1.096.712 551.796 57.506 7.911 1.648.508
-

392.230 2013 214.323

viti 2014 219.998 659.994 255.439 915.433 1.128.537 186.039 626.594 92.000 1.941.170 1.025.737 2014 1.240.060

viti 2015 224.276 897.104 252.797 867.004 2.016.905 1.436.508 343.209 598.608 277.656 374.853 8.573 42.000 295.310 2.378.325 361.420 2015 1.601.480

viti 2016 235.092 940.368 245.495 286.001 1.471.864 1.285.989 1.008.297 274.138 574.769 8.717 300.879 295.310 600.000 2.894.286 1.422.422 2016 3.023.901

viti 2017 198.587 992.933 237.784 1.112.667 2.343.384 1.323.769 1.059.138 270.224 814.769 8.864 224.787 288.198 150.000 2.532.907 189.523 2017 3.213.424

viti 2018 198.587 992.933 115.703 176.000 1.395.030 532.298 530.541 575.133 71.597 1.062.839
-

332.191 2018 2.881.234

TOTAL shpenzime
konsumi familje 7.047.870 2,828,201 8.641.555 18.628.021 14.624.474 840.081 55.631 5.239.069 270.224 814.769 575.133 8.864 639.263 288.198 750.000 21.509.255 2.881.234
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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 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.

1. Subjekti Ardian Çipa, në zbatim të nenit 36, pika 2 e Ligjit të Vlerësimit Nr.12/2018, i ndryshuar,
ka dorëzuar deklaratën për kontrollin e figurës në datë 2.5.2018, brenda afatit ligjor.

2. Kontrolli i figurës për subjektin e vlerësimit Ardian Çipa, është kryer bazuar në përcaktimet e
nenit 4, pika 1, gërma “b” dhe neneve 35-42, 48 dhe 51 e 52 të parashikuara në Ligjin e Vlerësimit
Nr.12/2018 (i ndryshuar).

3. Procedura për kontrollin e figurës është kryer sipas përcaktimeve të neneve 36-37 për
bashkëpunimin me institucionet publike dhe ato ligjzbatuese, informuese dhe verifikuese në vend
dhe jashtë tij, verfikimit të informacioneve nga publiku në lidhje me aktivitetin apo veprimtarinë
e punonjësit apo personave të lidhur, si dhe vlerësimit të provave, informacioneve të klasifikuara
dhe informacioneve të tjera të disponueshme që lidhen me rrethanat që merren parasysh në
konstatimet, përfshirë rrethanat rënduese dhe lehtësuese bazuar në ato që parashikohen në nenin
38-41 të Ligjit.

Trupa Vlerësuese ka proceduar në dy momente të rëndësishme të verifikimit të figurës sipas ligjit
12/2018:
 Fillimisht është administruar dhe verifikuar Formulari i kontrollit të figurës i plotësuar nga

subjekti si detyrim i Ligjit 12/2018.
 Në vijim të plotësimit të formularit të kontrollit të figurës, subjekti ka nënshkruar edhe dy

vetdeklarimet për vërtetësinë e të dhënave dhe saktësinë e tyre të paraqitura në deklaratën e
kontrollit të figurës si dhe deklaratën për dhënien  e pëlqimit për mbledhjen e të dhënave, kryerjen
e kontrollit të figurës dhe aksesin për njohjen dhe administrimin e të dhënave personale .

 Më tej janë administruar përgjigjet nga institucionet ligjzbatuese, verifikuese dhe informuese
sipas niveleve të klasifikimit të tyre (sekret/i kufizuar) dhe përmbajtjes së tyre.

Në Deklaratën për Kontrollin e Figurës, Subjekti i vlerësimit, Ardian Çipa, ka deklaruar si më poshtë:

-Nuk ka pasur emër apo mbiemër tjetër;
-Nuk është njohur me ndonjë nofkë, emër apo mbiemër tjetër nga ai që ka pasur apo ka të
regjistruar në gjendjen civile;
-Nuk ka pasur shtetësi tjetër.

Në Deklaratën për Kontrollin e Figurës, subjekti i vlerësimit, Ardian Çipa, në seksionin:

 Të dhëna për Sigurinë: Në pjesën 5 të këtij formulari subjekti i është përgjigjur të 17 pyetjeve
me përgjigjen përkatësisht negative ndërsa te pyetja e seksionit të sigurisë “A keni qenë
ndonjëherë në hetim ose gjykim nga një autoritet shqiptar ose i huaj, për kryerjen e një vepre
penale”? subjekti është përgjigjur se: “Gjatë vitit 2000-2001 kam qënë në hetim e gjykim për
veprën penale “Goditje për shkak të detyrës” dhe Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me
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Vendimin Nr.205 Akti dhe Nr.629 Vendimi datë 09.10.2001 ka vendosur të më deklarojë të
pafajshëm. Ky vendim ka marrë formë të prerë. Subjekti ka bashkëlidhur vendimin e Gjykatës.

Trupa Vlerësuese për të vërtetuar deklarimin e mësipërm, pasi administroi edhe provën e
paraqitur që në depozitimin e formularit të kontrollit të figurës, nga verifikimet e kryera, ka
rezultuar se:

Nga dosja e personelit, rezulton se me urdhër të Ministrit përgjegjës të kohës (Nr. 1073/5, datë 26.8.2000)
bazuar në legjislacionin e kohës (neni 32 i Ligjit 7978, datë 26.7.1995 për “F.A.R.SH” dhe nenin 29, pika
1, gërma “dh” e Ligjit Nr.8553, datë 25.11.1999 “ Për Policinë e Shtetit” dhe të Sektorit të Kontrollit të
Përgjithshëm Nr.141/1 dt.27.7.2000, subjekti është pezulluar nga detyra me motivacionin “Për
përfundimin e çështjes penale” për ngjarjen e ndodhur me patrullën e policisë në Qytetin Studenti datë
5.7.2000. Pezullimi shoqërohet edhe me ndërprerjen e të drejtave administrative dhe financiare duke
filluar që nga data 30.8.2000.

Në atë kohë subjekti kishte gradën “N/toger”, me funksionin e Inspektorit të Policisë Kriminale në
Komisariatin e Policisë Nr.1 Drejtoria e Policisë Tiranë dhe sapo kishte filluar punë për herë të parë në
Policinë e Shtetit.
Po me urdhër Ministri (ministër tjetër i emëruar) me (Nr.1073/8, date 24.11.2000), pra brenda tre muajve
nga data e pezullimit është urdhëruar Drejtoria e Policisë Tiranë, të ndërpresë pezullimin e këtij oficeri
dhe të vazhdojë i emëruar po në detyrën e Inspektorit të Policisë Kriminale por tashmë në Komisariatin
e Policisë nr.3, në Drejtorinë e Policisë Tiranë. Të drejtat administrative i fillojnë më datë 1.12.2000.

Në analizë të bazës ligjore dhe anës formale të akteve të dy ministrave të kohës, përkatësisht për aktin e
Ministrit “Pezullim nga detyra deri në përfundim të çështjes penale” dhe aktin tjetër të Ministrit të ri të
emëruar, për “Ndërprerje pezullimi- vazhdim i detyrës” , Trupa Vlerësuese vëren se me aktin e dytë të
Ministrit për ndërprerje të periudhës së pezullimit dhe rimarrje në detyrë të subjektit në të njëjtin pozicion
pune, nuk ka asnjë citim të bazës ligjore që arsyeton përfundimin e periudhës së pezullimit në kushtet
kur motivimi për pezullim bazuar edhe në legjislacionin në fuqi të kohës, të cituar më sipër, ishte
“Përfundimi i çështjes penale”.

Nga aktet e vënë në dispozicion nga vet subjekti, që rezultojnë të njëjta dhe të vetmet edhe me ato të
administruara në dosjen e personelit po ashtu edhe nga vënia në dispozicion nga Gjykata, rezulton se ka
patur kallëzim penal të rregjistruar dhe filluar për procedimi ndaj shtetasit Ardian Çipa dhe shtetasit T.K,
(të dy oficerë policie) dhe në përfundim të këtij procedimi, Gjykata e Shkallës së Parë Tiranë, e cila ka
marrë në shqyrtim çështjen penale në ngarkim të Ardian Çipa dhe T.K akuzuar për veprën penale “Goditje
për shkak të detyrës”, ka marrë vendimin Nr.629 datë 09.10.2001, duke shpallur të pafajshëm subjektin
dhe personin tjetër koleg të tij. Ky vendim ka marrë formë të prerë më date 19.10.2001 pasi nuk është
ushtruar ankim.
Trupa Vlerësuese nuk ndalet në analizë të vendimit të Gjykatës mbi dhënien e pafajësisë së subjektit (pasi
kjo është kompetencë e pavarur e juridiksionit gjyqësor dhe me status gjyqësor të formës së prerë), por
vlerëson të ndalet në momentin procedurial të ndërprerjes së periudhës së pezullimit si një moment ligjor
të rëndësishëm i cili duhet sqaruar në këtë proces vlerësimi ligjor, pasi çështja penale ka përfunduar më
datë 19.10.2001, pra për rreth një vit e dy muaj pas aktit të pezullimit.

Komisioni ka theksuar se bazuar në vendimin gjyqësor të formës së prerë, subjekti është deklaruar i
pafajshëm dhe kjo është pjesë e dosjes së bashku me vendimin gjyqësor.
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 Në sqarimet e tij pas dërgimit të relacionit paraprak, subjekti ka shpjeguar se :

“Akti i Ministrit bazohet në Ligjin nr.8553/1999 “Për policinë e shtetit” dhe Ministri në kryerjen
e funksioneve të tij sipas këtij ligji ka kompetencën ligjore të nxjerrë urdhra që janë të
detyrueshëm për tu zbatuar nga ana e strukturave vartëse. Komisioni duhet t’i referohet për këtë
çështje Vendimit Nr.205 Akti, Nr.609 dt.9.10.2001 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë i cili
ka marrë formë të prerë dt.19.10.2001. Referuar Kushtetutës së Shqipërisë , nenit 142 paragrafi
3 ku thuhet se : “ organet e shtetit janë të detyruara të ekzekutojnë vendimet gjyqësore”.

 Pas shpjegimeve të subjektit, Komisioni ndan qëndrimin e tij se:

“Akti i  Ministrit për çështjen në fjalë është akt administrativ individual. Si i tillë, bazuar në parashikimet
e Kodit të Procedurës Administrative organi publik, në ushtrimin e funksionit të tij publik shpreh
vullnetin e tij ndaj një ose më shumë subjekteve të përcaktuara, duke krijuar, ndryshuar ose shuar një
marrëdhënie juridike konkrete. Ky akt administrativ i kategorizuar si urdhër është marrë nga autoriteti
përgjegjës ligjor sipas ligjit të Posaçëm të Policisë së Shtetit për rregullimin e një rasti të veçantë:

Nëpërmjet tij është kërkuar pezullimi i ushtrimit të detyrës së subjektit për t’i hapur rrugë gjykimit të tij
të lirë e të pavarur nga organet përgjegjëse hetimore dhe ky urdhër është dhënë bazuar në vet përcaktimet
e Ligjit nr.8553/1999 për Policinë e Shtetit. Akti i dytë i rimarrjes në detyrën që kishte, pa përfunduar
çështja penale nga ana formale nuk është i arsyetuar sipas ligjit.

 Komisioni shpreh qëndrimin se gjithsesi ky akt edhe pse ka prekur në mënyrë të
drejtëpërdrejtë subjektin, ai nuk është autoriteti përgjegjës për të dhënë shpjegime për
vullnetin dhe kompetencën funksionale të Ministrit si funksionar publik përgjegjës për
lëshimin e aktit administrativ pasi nuk është urdhërues i tij si organ që ka diskrecionin
ligjor.

Komisioni duke patur në vëmendje këtë të dhënë në ngarkim të subjektit për rrethanën e raportuar nga ai
vet në formularin e kontrollit të figurës sipas Ligjit 12/2018 (i ndryshuar), por edhe e evidentuar në dosjen
e personelit8 ( dosje kuadri Nr.****)  për efekt jo vetëm të zbatimit të ligjit të vetingut por edhe të Ligjit
të Dekriminalizimit nr.138/2015, kryqëzoi hetimin mbi mënyrën e plotësimit të dy vetdeklarimeve:
(vetdeklarimi për formularin e dekriminalizimit sipas Ligjit nr.138/2015 dhe vetdeklarimi sipas
formularit të kontrollit të figurës sipas Ligjit 12/2018 (i ndryshuar).

Ky verifikim legjitimohet në kërkesën ligjore të Ligjit 12/2018 (i ndryshuar), neni 38, pika 1 e tij sipas
të cilit, në vlerësimin e rrethaneve për kontrollin e figurës, trupat e KJV mbajnë në konsideratë ndër të
tjera edhe “verifikimin e procedimeve penale dhe administrative ndaj punonjësit, brenda dhe jashtë
vendit, sipas përcaktimeve të ligjit për garantimin e personave që zgjidhen, emërohen dhe ushtrojnë
funksione publike”.

Pas vënies në dispozicion të formularit të dekriminalizimit të plotësuar nga subjekti në kuadër të zbatimit
të Ligjit nr.138/2015 (i ndryshuar), Trupa e Vlerësimit fillimisht u njoh dhe verifikoi formularin me të
dhënat e raportuara në të. Nga verifikimi i këtij formulari, rezultoi se subjekti nuk ka raportuar ndonjë të
dhënë për të cilën duhej të fillonte verifikimi i thelluar sipas kritereve dhe kushteve të Ligjit nr.138/2015
(i ndryshuar).

8Bazuar në Rregulloren e Policisë : neni 193 “ Dosja e personelit përmban penalitetet ( masat disiplinore, gjyqësore )
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Veprimet e KJV janë ndjekur edhe duke ju referuar bashkëpunimit të ngushtë me Prokurorinë e
Përgjithshme e cila ka orientuar në shkresën e saj datë 9.10.2019, përcjellë  KJV-se, se si do të ndërmerret
dhe përfshihet në verifikim të thelluar një person deklarues, shkaku, indicia, të dhënat kriminale, fakte të
njohura botërisht etj.

Trupa Vlerësuese ka vërejtur se në formualarin e kontrollit të figurës sipas ligjit të vetingut, subjekti ka
qenë i saktë dhe i vërtetë në të dhënën e pasqyruar dhe shtjelluar sa më lart për çështjen e tij në hetim dhe
gjykim dhe përfundimin e saj deklaruar i pafajshëm, kjo e plotësuar sipas pyejtjes përkatëse në ketë
formular.

Nga ana tjetër edhe sa është verifikuar paraprakisht nga formulari i dekriminalizimit, duke verifikuar
fashikullin gjyqësor i procedimit penal në vitin 2000, si dhe nga deklarimet dhe sqarimet e subjektit pas
dërgimit të relacionit,9 subjekti nuk është ndodhur në kushtet e mosdeklarimit të të dhënës sipas pyetjeve
përkatëse dhe detyrimit për të plotësuar në formularin e dekriminalizimit dhe e ka deklaruar saktë atë.

I. Për të vijuar me kontrollin tërësor të figurës dhe saktësinë e deklarimit për subjektin e
vlerësimit, janë kryer edhe veprimet e tjera përkatëse duke kërkuar të dhëna me anë të
korrespondencave pranë këtyre institucioneve:

DSIK, SHISH, SHÇBA, Prokurori e Përgjithshme,  Polici e Shtetit, Avokati i Popullit, Autoriteti
i Dosjeve, Sindikata e Policisë, Sistemi TIMS, Zyra e Gjëndjes Civile, Drejtoria e Përgjithshme
e Burgjeve.
Nga DSIK, janë administruar dy përgjigje, përkatësisht (datë 15.8.2019 dhe datë 4.10.2019 ) ku
jepet informacioni se subjekti është i pajisur me çertifikatë sigurie për një periudhë 5 vjeçare
niveli “Tepër sekret” nga data 3.7.2017 deri më datë 2.7.2022.

Ky institucion në kthim përgjigje shkresës së dytë të KJV, sqaron se CSP është lëshuar bazuar në
legjislacionin në fuqi dhe në verifikimin e sigurisë dërguar nga SHÇBA në datë 25.04.2017 dhe
se nga periudha e lëshimit të CSP deri më datë 4.10.2019 kur është administruar përgjigjia, në
DSIK nuk është adresuar asnjë informacion implikues për Z.Ardian Çipa nga autoritete
verifikuese apo institucione të tjera ligjzbatuese sipas të cilave do të ishte i nevojshëm rishikimi i
vendimit të marrë për lëshim të CSP.

Nga Policia kriminale: Rezultoi se për subjektin Ardian Çipa dhe personat e tij të lidhur, nuk
janë të rregjistruar për veprimtari kriminale.
Nga Sindikata e Policisë: Në kthim përgjigje shkresë së drejtuar nga KJV nuk ka asnjë
informacion konkret që të ketë të bëjë me ndonjë ankesë konkrete, drejtuar funksionarit në fjalë.
Nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve: Rezulton se subjekti nuk ka qenë i dënuar në
territorin e Shqipërisë.

9 Gjatë gjykimit të kësaj çështjeje, jam gjykuar në gjëndje të lirë dhe ndaj meje nuk është ekzekutuar në asnjë rast
ndonjë masë sigurie sipas përcaktimeve të  Kodit të Procedurës Penale Neni 232 : Llojet e masave shtrënguese.
Gjithashtu as nga Policia për këtë çështje nuk është kryer veprim në kushtet e flagrancës në përputhje me përcaktimet
e nenit 251,252 apo 253 të Kodit të Procedurës Penale, pasi nuk është kryer në kushtet e flagrancës asnjë arrestim
apo ndalim pasi nëse do të ndodhte, ky fat do të dokumentohej me procesverbalin përkatës të arrestimit në flagrancë
apo ndalimin I cili do të gjendej në fashikullin gjyqësor dhe ky akt do të detyronte prokurorin e çështjes t,i kërkonte
gjykatës caktimin e një mase shtrënguese sipas përcaktimeve të nenit 232 të Kodit të Procedurës Penale.
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Nga Autoriteti për Informimin mbi Dokumentat e Ish-Sigurimit të Shtetit me shkresën Nr.
***/* prot, datë 26.7.2019, rezulton se shtetasi Ardian Çipa nuk ka qënë në djekje spiunazhi apo
terrorizmi, të ketë qënë anëtar, bashkëpunëtor ose favorizues nga ish-Sigurimi i Shtetit deri më
02 Korrik 1999.
Nga Avokati i Popullit: Nuk ka të dhëna për ndonjë hetim administrativ të nisur apo ndonjë
ankesë e trajtuar në emrin e tij.
Nga Zyra e Gjëndjes Civile: Vërtetohet se subjekti nuk ka ndërruar gjeneralitetet.
Nga sistemi TIMS: Ka rezultuar hyrje dalje të subjekti dhe personave të lidhur me të në intervale
të caktuara kohore që nga viti 2006-2019.

Subjekti nga ana e tij ka vënë në dispozicion në deklaratën vetting informacion për hyrje –daljet gjatë tre
viteve të fundit, për lëvizjet e tij në kufi për efekt të shpenzimeve financiare.

Këto lëvizje kanë rezultuar të verifikueshme edhe nga kërkimi në sistemin TIMS të kryer nga KJV. Ky i
fundit, verifikoi të gjitha targat me të cilat kishte hyrë dhe dalë në pikat e ndryshme kufitare subjekti dhe
personat shoqërues më të dhe për aq sa mundi verifikimi, bazuar në rekordet e gjëndjes gjyqësore të tyre,
të verifikuara në Drejtorinë e Burgjeve10 dhe përgjigjes tjetër nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së
Shtetit11 nuk rezultoi që ndonje nga personat me të cilët kishte udhëtuar, të kishin ndonjë të dhënë që të
përbëjë papërshtatshmëri në kontaktet e subjektit me ta.

Nga Prokuroria e Përgjithshme12 janë administruar korrespondencat pasi Komisioni ka kryer
një hetim të avancuar dhe të gjithanshëm e sa më të plotë për subjektin Ardian Çipa si më poshtë:

Referuar listës emërore të subjekteve të shortuara ku për subjektin në fjalë nga të gjitha Prokuroritë pranë
Gjykatave të Shkallëve së Para të Rretheve, të Apeleve të Rretheve, të Krimeve të Renda Shkalla e I dhe
II-të, bazuar në kërkesat e KJV, rezultuan negative për subjektin.

Po në këtë shkresë, është administruar përgjigjia datë 23.09.2019 nga Prokuroria e Përgjithshme, dërguar
shkresa datë 20.9.2019 nga Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë dhe nga verifikimi
kryer në rregjistrin e kallëzimeve dhe në rregjistrin elektronik të procedimeve penale për periudhën
kohore 2009-2019 rezultoi se:

 Ka patur dy kallëzime penale në vitin 2015 përkatësisht:

1.Nga subjekt politik për shoqërimin dhe pyetjen e studenteve grevistë, për të cilin Organi i Prokurorisë,
pasi ka hetuar në tërësi rrethant dhe faktet, ka vendosur “Mosfillimin e hetimeve në lidhje me kallëzimin
penal për shkak se fakti nuk parashikohet nga ligji si vepër penale”;
2.Nga ana e Inspektoriatit Ndërtimor i Urbanistikës, Bashkia Tiranë mbi punonjësit e Komisariatit Nr.3,
drejtuesit të këtij komisariati si dhe Drejtorin e Policisë Qarkut Tiranë Z.Ardian Çipa, për kryerjen e
veprës penale “Kundërshtim i punonjësve që kryejnë detyrë shtetërore ose shërbim publik”. Edhe në këtë
kallëzim, datë 30.3.2015, ka mosfillim të procedimit penal pasi Prokuroria ka dalë në konkluzionin se
fakti i kallëzuar nuk përbën vepër penale.

10 Përgjigje e Drejtorisë së Burgjeve, nga Sektori i Verifikimit të Gjëndjes Gjyqësore përmes komunikimit elektronik date 26.11.2020,
8 Përgjigje dt.17.12.2020, nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë shkresa “Konfidencial”

12 Shkresë Nr.134, dt.23.9.2019 nga Prokuroria e Përgjithshme
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Në vijim të kërkesës së KJV Nr. 33/96, datë 30.7.2019, kërkesën specifike të Trupës Vlerësuese
lidhur me bashkëpunimin e drejtuesit me prokurorët dhe prokuroritë e rretheve gjatë eksperiencës
në kuadër të operacioneve të përbashkëta dhe ushtrimit të kompetencave dhe kordinimit
institucional në kuadër të Task Forcës.
Edhe nga këto, Shkresa “Kthim Përgjigje” Nr. 33/193 Prot., datë 5.12.2019, rezultuan se nuk ka
patur të dhëna konkrete për veprime të koordinimit pasi nuk ka patur të tilla, ose përgjigjet kanë
qenë të përgjithshme për drejtuesit e policisë më të cilët përgjithësisht organi i Prokurorisë ka
bashkëvepruar dhe koordinuar veprimet proceduriale për çdo rast specifik.

II. Denoncime nga publiku:

Pranë KJV gjatë periudhës 2019-2020, për subjektin Ardian Çipa janë paraqitur denoncime nga publiku
për shkelje të ligjit, korrupsion dhe abuzim me funksionin si punonjës policie.

Bazuar në Ligjin 12/2018 (i ndryshuar) Neni 55 “Pjesëmarrja e publikut në denoncimin e fakteve”, pikat
1. Organi i vlerësimit është i detyruar të verifikojë informacionin e dhënë nga një person i njohur ose
anonim. Informacioni anonim merret në konsideratë kur përmbajtja lejon verifikimin e tij dhe përmban
elemente të rëndësishme për procesin e vlerësimit.
2. Informacioni duhet të përmbajë përshkrimin e të dhënave për të vlerësuar shkeljen ligjore, sipas
kritereve të vlerësimit, veçanërisht për veprimin ose praktikën e dyshuar, pasojat ligjore, rrethanat për
faktet, që krijojnë bindjen se ka pasur shkelje ligjore, si dhe të dhënat për identitetin e personit”.

Pavarësisht se këto denoncime ishin anonim dhe natyra e elementëve të përmbajtjes së saj për verifikim,
ishte në të gjitha denoncimet e paidentifikuar në të dhënat e personalitetit të personave denoncues (të
dhënat rezultuan me identitete të rreme) dhe mungesë të theksuar provash shoqëruese, Trupa Vlerësuese
në kuadër të transparencës dhe interesit ligjor e publik të procesit, i ka verifikuar ato përmes
bashkëpunimit dhe korrespondencave të thelluara me institucionet ligjzbatuese bazuar në kompetencat
ligjore të tyre për të hetuar dhe verifikuar të dhënat e pretenduara.

I. Denoncim i parë:

Depozituar në protokollin e KJV anonim nr.***Prot., datë 24.7.2019, me përmbajtje: “Korrupsion,
abuzime me detyrën në funksionin e Drejtorit të Përgjithshëm për Hetimin e Krimit të Organizuar dhe
Krimet e Rënda dhe Drejtorit në Drejtorinë e Mbrojtjes së Dëshmitarëve dhe Bashkëpunëtorëve të
Drejtësisë, që i përkasin viteve 2015-2019 përfitime rryshfet, fatura fiktive në bashkëpunim me vartës të
tij në sektorin financiar në Drejtorinë e Dëshmitarëve, etj.

I.1. Hetimi i Trupës Vlerësuese të KJV:

Trupa Vlerësuese kërkoi verifikimin e mëtejshëm të të dhënave apo indicieve të adresuara në këtë
denoncim me qëllim për të faktuar nëse këto thënie dhe pretendime qëndronin .
Nga hetimi i kryer përmes korrespondencave të Komisionit me institucionet ligjzbatuese, ka patur
episode apo informacione të nivelit të klasifikimit “Sekret” referuar nga organe ligjzbatuese në vend si
dhe nga Policia e Shtetit, konkretisht:

 Denoncimi lidhur me favorizimin e kërkimit ndërkombëtar të shtetasit A.XH.
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Komisioni ka administruar nga institucion ligjzbatues praktikë verifikuese dhe inspektuese, përkatësisht
raport inspektimi datë 10.10.2017, i cili në përfundim ka kërkuar nisjen e hetimit disiplinor për subjektin
dhe dy punonjës të tjerë, për vonesën e shkresës Nr.*** Prot.***, datë 5.12.2016 e cila rezulton e
kundërfirmuar më datë 7.6.2016.

 Në fund të këtij procesi disiplinor, me Urdhërin datë 28.12.2017, i është dhënë masë disiplinore
“Shtyrje e afatit të gradimit për tre muaj” Në vijim, Komisioni i Apelimit, me Urdhërin datë
15.02.2018 ka anuluar këtë masë disiplinore dhe ka vendosur masën tjetër disiplinore, atë të
“Vërejtje me paralajmërim”.

 Subjekti ka vijuar të drejtën e tij për shqyrtim gjyqësor pas përfundimit të atij administrativ-
disiplinor nga Policia e Shtetit.

Trupa Vlerësuese ka vërejtur se në dosjen e personelit figuron vendimi Nr. ***, datë 14.12.2018 i
Gjykatës së Apelit i cili ka shfuqizuar Vendimin Nr.*** datë14.2.2018 të Komisionit Qëndror të Apelimit
të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit duke lënë në fuqi vendimin e Gjykatës së Shkallës së
Parë Tiranë me Nr.***, dt.22.5.2018 për shfuqizim të vendimit Nr.*** cituar më lart.

Trupa Vlerësuese, sa më lart gjykuar nga organi kompetent gjyqësor i marrë formë të prerë, bazuar në
parimet kushtetuese 13nuk ka kompetencë  ligjore bazuar në parimin e “gjësë së gjykuar” të vlerësojë më
tej për sa kohë është shprehur me vendim organi gjyqësor.

 Trupa Vlerësuese e KJV konkludon se: Fakti i denoncuesit për subjektin lidhur me këtë të
dhënë, është gjykuar gjyqësisht dhe subjekti është deklaruar i pafajshëm me vendim të
formës së prerë.

 Episodi tjetër i denoncuar po në të njëjtin denoncim lidhur me humbjen e letrave sekrete

Edhe për këtë, KJV ka marrë informacion nga agjensi ligjzbatuese për situacionin e kësaj rrethane
ndodhur në vitin 2016 (citime të këtij episodi janë edhe përmendur në media) për të cilën është çelur edhe
një hetim  procedimi penal me Nr.***/2017 i cili është pezulluar për moszbulim autori dhe një kopje të
vendimit të pezullimit iu vu në dispozicion Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit.

Konkretisht : Institucioni ligjzbatues në këtë rast ka sqaruar se bëhet fjalë për 28 praktika aplikimi për
CSP nga punonjës të administratës publike, të cilat janë shkresa “Sekrete” që institucioni i kishte dërguar
në proces të verifikimeve. Pasi u konstatua humbja, u referua në Prokurorinë e Shkallës së Parë Tiranë.

13Kushtetuta: neni 7: Sistemi i qeverisjes në Republikën e Shqipërisë bazohet në ndarjen dhe balancimin ndërmjet
pushteteve ligjvënës, ekzekutiv dhe gjyqësor.
Neni 142:Organet e shtetit janë të detyruara të ekzekutojnë vendimet gjyqësore.
Neni 135: Pushteti gjyqësor ushtrohet nga Gjykata e Lartë, si dhe nga gjykatat e apelit e gjykatat e shkallës së parë, të cilat
krijohen me ligj.
Neni 34 “Askush nuk mund të dënohet më shumë se një herë për të njëjtën vepër penale dhe as të gjykohet sërish, me
përjashtim të rasteve kur është vendosur rigjykimi i çështjes nga një gjykatë më e lartë sipas mënyrës së parashikuar me ligj .
Neni 30 :  Kushdo quhet i pafajshëm përderisa nuk i është provuar fajësia me vendim gjyqësor të formës së prerë.
Parimi “res judicata” gje e gjykuar
Neni 27 I Kushtetutes ”Liria e personit mund të kufizohet, ……...kur ka dyshime të arsyeshme se ka kryer një vepër penale
ose për të parandaluar kryerjen prej tij të veprës penale ose largimin e tij pas kryerjes së saj;
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Gjatë hetimit të kryer, rrethi i personave të dyshuar si përgjegjës për humbjen e këtij dokumentacioni,
janë punonjësit e Zyrës së Protokollit dhe Kartoteka, të dyja në varësi të strukturës ku titullar ka qenë
Ardian Çipa. Në përfundim të hetimeve, janë evidentuar mangësi në lidhje me qarkullimin e
dokumenteve të klasifikuara por nuk është bërë e mundur të përcaktohet personi përgjegjës për humbjen
e tyre, pavarësisht ngushtimit të rrethit të personave të mundshëm. Nga hetimet, Ardian Çipa nuk
rezulton njëri nga të dyshuarit për këtë rast.

Procedimi penal Nr.***/2017, i rregjistruar sipas materialit të referuar nga institucioni ligjzbatues për
veprën penale “Humbja e dokumenteve sekrete” është pezulluar dhe dosja i është dërguar Drejtorisë
Vendore të Policisë Tiranë, për zbulim autori.

Në vijim KJV kërkoi nëse kishte ndryshuar statusi ligjor i këtij procedimi, pra nëse kishte rinisur hetimin
apo pushuar/shfuqizuar por nga Prokuroria e Përgjithshme nuk rezulton të ketë kthyer përgjigje, duke
konstatuar mosbashkëpunim me KJV të këtij organi dhe moszbatim të detyrimit ligjor sipas nenit 52 pika
5 e ligjit 12/2018 (i ndryshuar).

 Pas dërgimit të relacionit, subjekti ka shpjeguar se :

“Bazuar në Strukturën dhe Organigramën e Policisë së Shtetit viti 2017, Sektori i Sekretari/
Protokoll/Arkivës që i kanë humbur letrat sekrete, nuk ka qenë në varësi hierarkike të Drejtorisë që
drejtonte subjekti por në varësi të një drejtorie në varësi të Zv.Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së
Shtetit”.

Ndërkohë që KJV i kërkoi  Drejtorisë së Burimeve Njerëzore këtë organigramë, deri në momentin e
daljes në seancë, këtë organikë e dorëzoi si provë vet subjekti në datën e zhvillimit të seancës dëgjimore
11 shkurt 2021.
Trupa Vlerësuese u njoh me organigramën e policisë së shtetit të vitit 2015 sipas urdhrit të Ministrit
Nr.231, dt.12.05.2015 “Për disa ndryshime në organigramën e Policisë së Shtetit” të miratuar në vitin
2013 në të cilën në mënyrë të detajuar dhe sipas lidhjeve dhe funksioneve të organikës përcaktohej
emërtimi, organika dhe varësia e drejtorive, sektorëve përkatës, nga ku varësia e sektorit të
Sekretari/Arkivës Arkivës që i kanë humbur letrat sekrete ka qenë në varësi të një drejtorie në varësi të
Zv.Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit duke faktuar kështu se shpjegimet e subjektit qëndronin.

Subjekti ka informuar se në asnjë rast për këtë çështje nuk ka qenë subjekt i ndonjë hetimi penal apo
hetimi disiplinor.

Subjekti paraqiti si provë raportin përfundimtar të Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë e cila ishte
urdhëruar nga Prokurori i çështjes për zbulim autori, në konkluzionet e të cilës kjo Drejtori ka cituar se:
“Bazuar në aktet dhe provat e administruara në dosjen e këtij hetimi disiplinor, si dhe në analizimin e

elementeve të shkeljeve disiplinore, parashikuar nga neni 195, në rastin konkret punonjësi i policisë
Komisar S.K në detyrën e tij si specialist Asistent i Drejtorit të Përgjithshëm të hetimit të Krimit të
Organizuar dhe Krimeve të Rënda, në Drejtorinë e Policisë së Shtetit, në vlerësimin tonë nuk rezulton të
ketë kryer shkelje disiplinore të parashikuar në Rregulloren e Policisë së Shtetit. Për këto arsye,
vlerësojmë se mbështetur në nenin 241, pika 3 të Rregullores së Policisë së Shtetit , të pushohet hetimi
disiplinor”.
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Ndërkohë, Trupa Vlerësuese është njohur edhe me një shkresë të fundit dërguar nga institucion
ligjzbatues për dijeni Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit14 e cila informon se megjithëse
bëhet fjalë për vepër penale të kryer nga pakujdesia, nga hetimet e kryera, nuk është bërë e mundur të
përcaktohet përgjegjësia për personin konkret. Nga ndjekja e deritanishme nuk është bërë e mundur të
administrohen të dhëna të reja të cilat përbëjnë shkak për përcaktimin e përgjegjësisë individuale dhe
rifillimin e hetimeve të kësaj çështjeje.

 Komisioni arrin në konkluzionin se edhe denoncimi për këtë fragment, për këtë të dhënë,
nuk vërteton implikimin apo përgjegjësinë e subjektit, cituar kjo edhe në raportet e
organeve përgjegjëse hetimore dhe të tjera ligjzbatuese.

Pretendimet e tjera të përmendura nga denoncuesi për “lidhje shoqërore dhe favorizime me persona të
njohur në botën e krimit të organizuar”, rezultuan objektivisht të pamundura për t`u verifikuar nga KJV
dhe Trupa Vlerësuese merr të mirëqenë përgjigjet që ka administruar deri më tani nga institucionet
verifikuese dhe ligjzbatuese të cilat kanë qenë negative për këto pretendime.

Pas dërgimit të relacionit, subjekti ka dhënë shpjegime lidhur me faktet e pretenduara në denoncim lidhur
me marrëdhëniet me partnerët ndërkombëtarë, të cilat kanë qenë të vazhdueshme, korrekte, reciproke në
raport me objektin e vendosjes së saj që kryesisht kanë qenë lufta kundër krimit të organizuar dhe
shkëmbimi i informacionit policor. Në rast të aplikimit për viza në vendet e BE dhe SHBA, është pajisur
në raport me kërkesën. Bashkëlidhur subjekti ka paraqitur fotokopje të vizave evropiane dhe amerikane
(me Britaninë e madhe në vitin 2015 ( 6 mujore )  vitin 2018 ( afat 6 mujor ), me SHBA ne vitin 2014,
2015 -2018 ( afat vizë trevjecare ), vizë shengen 2010 shumë hyrëse-dalëse.

Subjekti gjithashtu ka parashtruar ashtu sikundër edhe në seancë publike15 , se nga vet hetimi i thelluar i
Komisionit shihet qartë se në asnje rast apo rrethanë nuk ka pasur kontakte të papërshtatshme, siç
konkluduar nga shkëmbimi i të dhënave të Komisionit me institucionet ligjzbatuese16.

Ndërsa lidhur me shkeljet e përmendura nga denoncuesi në Drejtorinë e Mbrojtjes së Dëshmitarëve dhe
Bashkëpunëtorëve të Drejtësisë, do të trajtohen në pjesën për vlerësimin e aftësive profesionale.

II. Denoncim  mbërritur në rubrikën e KJV “Denonco” info@kjv.al, përkatësisht datë 20 dhe 21
dhjetor 2020, përcjellë relatores më datë 29 Dhjetor 2020

Përmbajtja e të dyja këtyre denoncimeve ishte e njëjtë me objekt të denoncimit: “Ankesa zyrtare të
depozituara dhe referuara nga Amnesty International për subjektin Ardian Çipa, në periudhën 2000-
2003 kur ka qënë Inspektor Krimesh në Komisariatin e Policisë nr.3”.

14 Dt.30.12.2020 shkrese Konfidencial nga institucion ligjzbatues
15 Shpjegimet e subjektit : nuk ka asnjë provë dhe rrethanë që unë të kem shkëmbyer para, favore, dhurata apo pasuri me
ndonjë person të përfshirë në krimin e organizuarnuk kam pasur apo kam lidhje me një person të përfshirë në krimin e
organizuar dhe nuk kam qenë I pranishëm në takime me një ose më shumë persona të përfshirë në krimin e organizuar ( ref
nenit 39, paragrafi 4/a, b, c ).
16 Korrespondenca me DSIK – pajisja me certifikatë sigurie Tepër Sekret
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1. Duke qenë se ky denoncim i referohet dokumentacionit të një organizate ndërkombëtare Amnesty
International17,  Komisioni ju drejtua zyrtarisht përmes postës elektronike në adresat e përfaqësisë
së tyre për Ballkanin dhe Londrën ku kanë edhe Selinë Qëndrore (pasi kjo organizatë nuk kishte
përfaqësi në Shqipëri). Deri në ditën e shpalljes së vendimit, Komisioni nuk pati përgjigje apo
korrespondencë nga kjo organizatë.

2. Ndërkohë Komisioni verifikoi edhe raportet e publikuara online nga kjo organizatë për vitet 2000-
2001-2002 për Shqipërinë ( të cilat janë edhe me emra konkretë të rasteve/personave të
përmendur në to), dhe nuk i rezultoi në asnjë nga këto raporte një situatë e ngjashme e raportuar
apo identifikuar që mund të përkonte më të dhënat e denoncuara.

 Në shpjegimet e tij pas dërgimit të relacionit subjekti ka shpjeguar se:

“Gjatë ushtrimit të funksionit si Inspektor Krimesh në Komisariatin e Policisë nr.3, nuk jam
kontaktuar asnjëherë nga kjo organizatë si dhe ndaj meje nuk është ndërmarrë ndonjë hetim
disiplinor për sa pretendohet”.

3. Komisioni në njohje të korrespondencës nga Avokati i Popullit, ( institucion nga i cili referon për
raste dhe cështje të raportuara edhe Amnesty International ) nuk ka asnjë informacion nga ky
institucion kushtetues për të dhëna për ndonjë hetim administrativ të nisur apo ndonjë ankesë e
trajtuar në emrin e tij.

4. Në këto vite, subjekti ka nuk ka patur masa disiplinore apo nisje të ndonjë procedimi disiplinor
në ngarkim të tij.

5. Vlerësimet e tij të punës nga strukturat eprore kanë qenë maksimale.

 Konkluzion për denoncimet :

Në tërësinë e elementeve të denoncimit, Trupa Vlerësuese konstaton se ka elementë që kanë status
gjyqësor të përfunduar të tillë si shpallja i pafajshëm në çështjen e vitit 2000 përfundurar si çështje në
vitin 2001 dhe çështja e vitit 2016 përfunduar po me vendim gjyqësor në vitin 2018 me shpalljen të
pafajshëm.
Trupa Vlerësuese për sa gjen të shpehur në vendimet e tyre gjykatat, nuk mund të japë një vlerësim tjetër
për sa është arsyetuar dhe vendosur tashmë në këto vendime të formës së prerë, bazuar mbi parimin e
“gjësë së gjykuar” dhe i konsideron këto vendime të formës së prerë më status të shpalljes së pafajshëm
të subjektit, si standarte të detyrueshme ligjore për t’u njohur dhe zbatuar nga çdo organ përfshirë edhe
KJV.
Nga këto të dhëna të denoncuara, Komisioni pas hetimit të kryer, duke marrë në konsideratë
detyrueshmërinë për njohjen dhe zbatimin e vendimeve të organeve hetimore dhe vendimeve gjyqësore,
vlerëson se aktiviteti i deritanishëm I subjektit të vlerësimit, verifikuar nga institucionet ligjzbatuese nuk
rezulton të ketë cënuar integritetin e subjektit në ushtrimin e funksioneve të tij në policinë e shtetit.

17Amnesty International është një organizatë joqeveritare me selinë e saj në Mbretërinë e Bashkuar e përqendruar në të drejtat e njeriut.
Organizata ka më shumë se shtatë milion anëtarë dhe mbështetës në të gjithë botën dhe ka prodhurar ndër vite raporte edhe për Shqipërinë
(sidomos lidhur me të drejtat e të burgosurve, duke përfshirë fëmijët dhe keqtrajtimin e tyre, torturën gjatë arrestimit dhe dhunën policore,
ankesat dhe padite e qytetareve per keqtrajtim, procedimet disiplinore dhe gjyqesore ndaj policeve per te cilet jane ankuar qytetaret per
konsumimin e veprave te mësiperme penale)etj .
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III. Institucion ligjzbatues me shkresën Nr.***Prot., datë 2.10.2019, ka dërguar në KJV
informacionin sa më poshtë i cili me vendim të KEDZH është deklasifikuar si kontakt i
papërshtatshëm:

Për vitin 2011, ka të dhëna për veprime abuzive, të kundërligjshme të punonjësve të Interpol Tirana në
Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, për vonesa në kthimin e përgjigjeve të kërkesave të
Interpol Athina për disa nga rastet e hyrjes në Shqipëri të mjeteve motorrike të trafikuara nga grupe
trafikantësh të ndryshëm, në vite të ndryshme, po ashtu edhe dhënien e mundësisë për zhdoganim të
automjeteve brenda 48 orëve me dokumente fallco .

Institucioni ligjzbatues pas kërkesës së KJV për dokumentacion të plotë referues, ka bashkëlidhur
informacionin e detajuar të ish SHKB në Drejtorinë e Policisë së Qarkut Elbasan.

Rezulton se në fund të këtij informacioni është bërë shënimi me shkrim dore nga zyrtari raportues se
është ndjekur si informacion, i është përcjellë edhe Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, Zyrës
së Trafiqeve.
Informacioni mbyllet me shprehjen se : është konsumuar, është i pavërtetuar dhe informacioni është
veçuar për asgjesim pa vlerë ruajtje.

 HETIMI I TRUPËS VLERËSUESE TË KJV

Pavarësisht konkluzioneve të mësipërme, Trupa Vlerësuese, ka kërkuar nga DPPSH vijimin e veprimeve
që rezultojnë të ndërmarra nga kjo strukturë, por nuk ka patur përgjigje konkrete nga Policia.

Komisioni ju drejtua përsëri së fundmi Policisë së Shtetit dhe Prokurorisë së Përgjithshme për të marrë
informacion të përditësuar lidhur me statusin aktual të këtij informacioni të ish SHKB, (përgjigje datë
17.12.2020 nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë niveli i shkresës “Konfidencial”).

Nga Policia për këtë përgjigje të lartcituar, Komisioni ka marrë një informacion me objekt tjetër në
ngarkim të këtij shtetasi, kontakt i subjektit dhe i referuar në material të institucionit ligjzbatues të vitit
2011, por që nuk i rezultuan se kanë lidhje direkte me subjektin pasi ka të bëjë më situacione të kryera
më pas në vite se rrethana e evidentuar në raportin e organit ligjzbatues, (shkresa Nr.*** datë 17.12.2020
dhe një tjetër më herët datë 11.11.2019 nga Policia Kriminale). Të dhënat e raportuara në këto dy
korrespondenca kishin të bënin me veprimet e personit në raport me shkeljet ligjore të tij si individ por
që nuk dukej se ndikonin apo të kishin lidhje me veprimtarinë e subjektit në atë kohë.

Për sa më sipër, duke qenë se me vendim të KDZH18 është deklasifikuar si informacion sekret si dhe për
sa e dhëna ngre dyshime për implikime direkte me detyrën konkrete që subjekti ka patur në vitin 2011,
Shef Sektori një Drejtorinë e Trafiqeve të Paligjshme, Trupa Vlerësuese i kaloi barrë subjektit për të
shpjeguar këtë situacion pavarësisht se ky informacion ishte konsumuar dhe rezultuar i pavërtetuar nga
organi ligjzbatues.

18Vendim KDZH ***, dt.29.09.2020 për deklasifikim të informacioneve sekrete
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 Subjekti ka shpjeguar se:

“Për shkak të funksioneve të ndryshme në Policinë e Shtetit, jam pajisur me certifikate sigurie sipas
pozicionit dhe nivelit të sekretit që duhej të njihja. Momentalisht nga DSIK jam i pajisur me certifikatë
sigurie për njohje me informacionin “Tepër Sekret” e vlefshme deri në 2022.  Gjithashtu në vijim të së
dhënës së pavërtetë që i ka ardhur ish SHKB, Ligji 10002 datë 6.10.2008 “Për shërbimin e kontrollit të
brendshëm në MB” objekt i veprimtarisë së SHKB (sot SHÇBA) ka qenë dhe është parandalimi, zbulimi,
dokumentimi dhe hetimi paraprak i veprave penale, të kryera nga punonjësit e Policisë së Shtetit,
pavarësisht nga funksioni dhe grada, për vepra penale të konsumuara gjatë ushtrimit të detyrës si dhe
inspektimi i punës së strukturave të Policisë së Shtetit për përputhshmërinë me legjislacionin në fuqi, për
garantimin e përgjegjshmërisë, efektshmërisë dhe efikasitetit të tyre. Në kohën që ky informacion është
marrë,( viti 2011) organi ligjzbatues ka pasur atributet ligjore dhe infrastrukturën e duhur për të kryer
verifikimet për vërtetësinë ose jo të informacionit dhe kryerjen e veprimeve përkatëse që i ngarkon ligji
për nisjen dhe thellimin e hetimeve nësë do të kishte prova për veprime të paligjshme. Siç dhe rezulton
në akt, nuk ka pasur veprime të paligjshme apo në keqpërdorim të statusit të punonjësit të policisë nga
ana ime dhe institucione shtetërore e kanë konfirmuar integritetin tim në raport më një të dhënë abusive
dhe keqdashëse të dhënë SHKB në atë kohë.
Theksoj gjithashtu se nuk kam qenë subjekt i ndonjë hetimi disiplinor për këtë çështje apo të tjera gjatë
viteve 2011, 2012 dhe të gjitha vlerësimet e mia të punës në vite kanë qenë maksimale sikurse edhe në
vitet 2011 dhe 2012”.

 Lidhur me këtë rrethanë të hetuar nga Trupa Vlerësuese, konkludohet se bazuar në
parashikimet ligjore të ligjit 12/2018 për verifikimin dhe kontrollin e figurës, nenit 35-36 si
dhe veçanërisht për standartet e kontrollit të figurës sipas nenit 3919 të Ligjit 12/2018 (i
ndryshuar) si dhe të nenit 42 të po këtij ligji, për subjektin nuk ka të dhëna të provuara nga
sa është verifikuar apo vërtetuar nga organet ligjzbatuese se është ndodhur në kushtet e
kontaktit të papërshtatshëm në ushtrimin e funksionit të tij.

 TESTI PSIKOLOGJIK I PERSONALITETIT:

Në datën 09.12.2020 subjekti i është nënshtruar vlerësimit psikologjik bazuar në nenin 38/2 të Ligjit
12/2018 (i ndryshuar). Në përfundim të raportit të vlerësimit psikologjik, të miratuar me Nr.***, datë
16.12.2020,  vënë në dispozicion KJV më datë 17 Dhjetor 2020, është arritur ne konkluzionin se:

Subjekti Ardian Çipa aktualisht nuk shfaq probleme të shëndetit mendor, apo probleme më të lehta
emocionale, të cilat mund të ndikojnë dhe dëmtojnë funksionimin e përditshëm të tij.
Shfaq aftësi të mira në marrëdhënie personale dhe ndërpersonale, aftësi të mira resiliente dhe aftësi të
mira për të menaxhuar emocionet, duke ruajtur vetkontrollin.
Subjekti paraqet funksionim të mirë ditor dhe tipare të një personaliteti të qëndrueshëm, të cilat bëjnë të
mundur aktualisht arritje të kënaqshme në të gjitha fushat e jetës.

19 Kontrolli I figurës përfshin vlerësimin e provave, të dhënave dhe informacioneve që lidhen me rrethanat që merren
parasysh në konstatimet, përfshirë rrethanat rënduese apo ato lehtësuese;
Kontrolli I figurës zhvillohet bazuar në prova, informacione të klasifikuara dhe informacione të tjera të disponueshme.
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 Në përfundim të hetimit të kontrollit të figurës:

Trupa Vlerësuese ka mbajtur në konsideratë standardet e kontrollit të figurës duke vlerësuar atë në
mënyrë objektive dhe pa ndikime të karakterit personal të cilat mund të favorizojnë ose jo subjektin.
Trupa Vlerësuese, vlerësoi të gjitha provat, faktet, deklarimet, shpjegimet e subjektit dhe interpretimet
ligjore të institucioneve përgjegjesës që administrojnë të dhënat, objektin e veprimtarisë së tyre dhe
shkallën e hetimit/shqyrtimit nga ana a tyre sipas legjislacionit të kohës dhe atij aktual në fuqi,
informacionet e klasifikuara dhe ato të deklasifikuara, vendimet e formës së prerë të gjykatave në vend,
të dhënat e ofruara nga publiku përmes denoncimeve si indicje për verifikim të tyre dhe hetimin e
konkluzionet e Komisionit pas verifikimit të tyre.

 Në përfundim të veprimeve verifikuese të kryera, në përputhje me Ligjin e vlerësimit, neni
42 i tij :

Proçedura për kontrollin e figurës : Për kontrollin e figurës , trupa e vlerësimit verifikon nëse
informacioni I deklaruar është I saktë dhe I besueshëm si dhe nëse punonjësi ka kontakte të
papërshtatshme me personat e përfshirë ose të dyshuar për përfshirje në krimin e e organizuar,

 Në vlerësimin përfundimtar, Komisioni bazuar në parimin e kontradiktoritetit u mbështet edhe në
shpjegimet dhe provat qe subjekti dha pas dërgimit të relacionit si dhe ato të parashtruara në
seancë dëgjimore të datës 11 dhe 16 shkurt 2021, nga ku arriti në konkluzionin se pas një hetimi
të thelluar të çdo situacioni të subjektit :

-Subjekti ka plotësuar formularin e deklarimit të kontrollit të figurës në mënyrë të saktë dhe
me vërtetësi;
-Nuk ka informacion në deklarimin e tij ose nga institucionet përgjegjëse të përcaktuara në
këtë ligj që tregojnë se punonjësi ka kontakte të papërshtatshme me persona të përfshirë në
veprimtari kriminale.
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C. VLERËSIMI I AFTËSISË PROFESIONALE

Procesi i vlerësimit të aftësive profesionale për subjektin e vlerësimit, është kryer në përputhje me kreun
V, “Vlerësimi i aftësive profesionale”, të Ligjit nr. 12/2018 (i ndryshuar) bazuar në nenet 43 - 46 të po
këtij ligji.

- Objekti i vlerësimit të aftësive profesionale sipas përcaktimit të nenit 43 të këtij ligji, ka të bëjë
me vlerësimin e nivelit të arsimimit dhe trajnimit në përputhje me gradën dhe/ose pozicionin,
respektimin e rregullave të etikës, si dhe përmbushjes së detyrave nga subjekti në përputhje me
legjislacionin që rregullon veprimtarinë e Policisë së Shtetit.

- Procedura për vlerësimin e aftësive profesionale kryhet bazuar në nenet 44-46 duke mbajtur në
vëmendje aftësitë profesionale dhe ecurinë në karrierë të punonjësit duke respektuar
legjislacionin e posaçëm që rregullon marrëdhënien e punës (në këtë rast Ligji për Policinë  e
Shtetit, Rregullorja e Policisë dhe aktet e tjera rregullatore e nënligjore në fuqi) si dhe në
përshkrimet e punës për çdo funksion.

 Trupa Vlerësuese përdor si burime për vlerësimin e saj, fillimisht :

- Të dhënat e deklaruara nga subjekti i vlerësimit në formularin e Aftësive Profesionale, sipas
përcaktimeve të nenit 44, pika 1, Ligjit 12/2018;

- Më tej, të dhënat nga institucionet përgjegjëse që konfirmojnë nivelin arsimor dhe kualifikimet
përkatëse, ecurinë në karrierë të subjektit nga dosja e personelit dhe nga vërtetime e akte te tjera
administrative të emërimeve në funksione dhe dhënies së gradave respektive, ecurinë disiplinore,
vendimet e formës së prerë të gjykatave që lidhen me procese disiplinore etj.;

- Më tej, dokumentet e përgatitura nga punonjësi sipas nivelit respektiv menaxherial apo/ose
operacional;

- Vlerësimet e punës individuale në tre vitet e fundi.

Gjithashtu, Trupa e Vlerësimit mban në konsideratë dhe shqyrton edhe denoncimet nga publiku për sjellje
jo profesionale të punonjësit, apo informacione të tjera të lidhura me ushtrimin e detyrës së tij në mënyrë
joetike.

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

Subjekti i vlerësimit Ardian Çipa, më datë 2.5.2018, ka dorëzuar në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore të
Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, (Formularin e Vetëvlerësimit të Aftësive Profesionale),
sipas përcaktimeve të 44 pika 1, të Ligjit Nr. 12/2018, (brenda 30 ditëve nga hyrja në fuqi e ligjit).
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.
Subjekti në kohën e depozitimit të formularit, mbante detyrën e Drejtorit të Mbrojtjes së Dëshmitarëve,
funksion që nuk e mban që prej datës 11.6.2020.

Për të vlerësuar aftësinë profesionale për subjektin e vlerësimit, Trupa Vlerësuese ka kryer veprimet duke
kërkuar të dhëna pranë këtyre institucioneve:
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Drejtoria e Standardeve Profesionale në Policinë e Shtetit
Avokati i Popullit
Drejtoritë Arsimore dhe Ministrisë së Arsimit dhe Sporteve
Akademisë së Sigurisë
Universitetit të Drejtësisë
Gjykatave (në rastet e proceseve gjyqësore të inicuara për masat disiplinore)

I. VLERËSIMI I NIVELIT ARSIMOR:

1. Në formularin e vetvlerësimit profesional, subjekti deklaron :

- 12/2014-08/2016 Universiteti i Tiranës Fakulteti i Drejtësisë -Master i Shkencave në e Drejtë
Penale (me kohë të plotë);

- 09/2010-11/2014, Universiteti i Tiranës Fakulteti i Drejtësisë- Program i studimit Baçelor
(me kohë të pjesshme);

- 09/1996-08/1999, Akademia e Rendit Publik Tiranë, Oficer Policie (me kohë të plotë);
- 08/1992-07/1996, Shkolla e Mesme e Përgjithshme (me kohë të plotë) Himare.

 HETIMI NGA TRUPA VLERESUESE

Për të vërtetuar deklarimet e subjektit lidhur me arsimimin, verifikoi të dhënat sa më lart si nga
institucionet arsimore, të Akademisë së Sigurisë si dhe referuar dosjes së përsonelit e vënë në dispozicion
nga DPPSH, nga ku rezultoi se:

Konfirmohen nga institucionet arsimore dhe të tjera të policisë, deklarimet e subjektit Ardian Çipa  lidhur
me nivelin arsimor të tij, e konkretisht:

- Akademia e Sigurisë, me shkresën Nr. 33/113 Prot., datë 2.8.2019, konfirmon se subjekti ka
kryer studimet pranë akademisë me shkëputje nga puna në vitin 1996 dhe i ka përfunduar me
1999 programin 3 vjeçar. Bazuar edhe në dokumentacionin regjistruar me Nr.781 Amze.

- Universiteti i Tiranës, Fakulteti Drejtësisë, me shkresën “Kthim përgjigje” Nr.33/181 Prot.,
datë 27.09.2019 të KJV, konfirmon se subjekti ka kryer studimet në Fakultetin e Drejtësisë UT
në Programin Master Shkencor  e Drejta Penale, sistemi kohë e plotë në vitin akademik 2014-
2016, diplomuar më 13.06.2016.

- Dhoma e Avokatisë, me shkresën “Kthim përgjigje” Nr.33/116 Prot., datë 05.08.2019 të KJV,
konfirmon se subjekti ka fituar titullin ”Avokat” dhe eshte mbajtes i licenses Nr.9993. Statusi
aktual i licensës është ”Pasiv”.

 Konkluzion i Trupës Vlerësuese

 Në kuptim të legjislacionit për Policinë e Shtetit dhe në ligjin në fuqi Nr. 108/2014 “Për
Policinë e Shtetit”(i ndryshuar), trupa e vlerësimit arrin në konkluzionin se subjekti i
vlerësimit, që në kohën e emërimit në detyrë për herë të parë në Policinë e Shtetit dhe deri
në vijueshmërinë e ecurisë në karrierë të tij, ka qënë në përmbushje të kriterit të nivelit
arsimor.
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II. TË DHËNAT PËR PUNËSIMIN:

Në formularin e vetdëklarimit profesional subjekti deklaron marrëdhëniet e tij të punësimit që nga
periudha e vitit 2000 e deri në datën e dorëzimit të deklaratës në 2018, ku rezultojnë periudha të
funksioneve të ndryshme dhe të pandërprera në vite në Policinë e Shtetit dhe në vijim.

 HETIMI NGA TRUPA VLERËSUESE

Trupa vlerësuese ka verifikuar deklarimet e subjektit me dosjen e personelit dhe korrespondencat
përkatëse nga ku rezulton se subjekti ka një eksperinecë pune 20 vjeçare deri më vitin 2020 dhe të
pandërprerë në Policinë e Shtetit që nga koha e diplomimit në Akadiminë e Rendit dhe fillimit të
marrëdhënies së punës në polici në vitin 2000.

Në periudhën e fundit 7 vjeçare të llogaritur deri në dorëzimin e deklaratës veting 2018, referuar në
urdhrat e emërimit dhe transferimit në funksione të ndryshme në strukturat e DPPP, ka mbajtur funksione
policore që kanë ardhur duke u rritur  në pozicione funksionale dhe promovuar me grada përkatëse sipas
deklarimit vetting 2011-2018, specifikisht:

 Për periudhën 03/2008 deri 09/2013
Shef Sektori Kundër Trafiqeve të Paligjshme

 Për periudhën 09/2013 deri 04/2015
Drejtor në Drejtorinë e Policisë së Qarkut Tiranë

 Për periudhën 04/2015 deri 04/2017
Drejtor i Përgjithshëm për Hetimin e Krimit të Organizuar dhe Krimeve të Rënda

 Për peridhën 4/2017 deri 6/2020
Drejtor i Drejtorisë për Mbrojtjen e Dëshmitarëve dhe Bashkëpunëtorëve të Drejtësisë

 Ndërsa për periudhën nga qershor 2020 dhe deri aktualisht subjekti është transferuar në
Akademinë e Sigurisë me funksion “Përgjegjës Departamenti në Drejtorinë e Formimit të
Vashdueshëm, në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit në Akademinë e Sigurisë” dhe me gradë
“Drejtues i Parë”.

Më herët kësaj periudhe, që përkon aktualisht me 10 vjeçarin e parë të përvojës në polici, subjekti ka
mbajtur gjatë viteve 2000-2009 funksionet: Zëvendësdrejorit për Hetimin e Krimeve, Specialistit në
Sektorin e Luftës Kundër Trafiqeve të Paligjshme, Shef Seksioni i Policisë Kriminale, Inspektor i Policisë
Kriminale në Zonë në Komisariatin Nr.1 dhe Nr.3, Shef N/seksioni dhe Inspektor për Krimet e Rënda në
Seksionin e Policisë Kriminle në Komisariati i Policise Nr.3, Tiranë.

 HETIMI NGA TRUPA VLERËSUESE

Nga aktet e dosjes së personelit, Komisionit vëren se në urdhrat për emërim funksionesh, është
promovuar në  funksione :
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- Drejtor i Drejtorisë së Policisë Tiranë me aktin e emërimit Nr.1091, datë 9.10.2013, në këtë emërim
subjekti kishte 5 vite që mbantë gradën “Drejtues”.

Trupa Vlerësuese kontaton se emërimi është bërë bazuar në nenin 54 pika 2 të ligjit 9749/2007 dhe në
nenin 39 pika 1, gërma “b”, neni 62 i Rregullores se Personelit, pika 2/c.
Por komisioni konstaton se në kohën e caktimit/emërimit në 9.10.2013 si Drejtor i Policisë Qarkut Tiranë,
ky pozicion bazuar edhe në nenin 53 të ligjit 2007, duhet të jepet në përputhje me gradën dhe grada për
këtë funksion sipas VKM 803/2007 (i ndryshuar) , është “Drejtues i Parë”.

Përkatësisht VKM 577, dt.2.5.2013 “ Për një ndryshim në VKM 803/2007” , VKM 803/2007: sipas
tabelatve të  funksioneve korresponduese për cdo gradë: Drejtor në DPPSh dhe DPQ: i korrespondon
grada Drejtues i Parë.
Në fakt siç dhe rezulton, subjekti nuk ka marrë gradën “Drejtues i Parë” edhe më pas mbajtjes së
këtij funksioni.

Këtë gradë subjekti e ka marrë pasi është liruar në datë 26.04.2017, nga Drejtor i Përgjithshëm për
Hetimin e Krimit të Organizuar dhe Krimet e Rënda,  në detyrën Drejtor në “Drejtorinë e Mbrojtjes së
Dëshmitarëve dhe Bashkëpunëtoreve”. Ky ndryshim funksionesh ka reflektuar edhe ndryshim gradash
përkatësisht nga Drejtues i Lartë në Drejtues i Parë.

Subjekti në prapsimet e tij ka informuar se pozicioni në të cilin u emërua ka qenë në përputhje me aktet
nënligjore dukë referuar në VKM 917, dt.4.10.2013 “ Për disa shtesa dhe ndryshime në VKM 803/2007
për funksionet korrespondente me gradat dhe ekuivalentimin e tyre.
Komisioni konstaton se VKM 917/2013 e cila njeh edhe gradën drejtues edhe gradën drejtues i parë për
këtë funksion , ka hyrë në fuqi më dt 17 tetor 2013  (botuar në fletore zyrtare), pra një javë pasi subjekti
ishte emëruar në këtë funksion . Në fakt, në kohën e emërimit 9 tetor 2013 në funksionin e Drejtorit të
Policisë së Qarkut Tiranë, vepronte në fuqi ( deri më dt 17 tetor 2013 kur hyn në fuqi VKM 917/2013)
ende VKM 577, dt.2.5.2013 “ Për një ndryshim në VKM 803/2007” e cila në lidhjen e saj përcaktonte
se Funksioni drejtor në DPPSH dhe drejtor në DPQ (Drejtor i Policisë në Qark) kërkon gradën “Drejtues
i Parë”.

III. ECURIA E FITIMIT TË GRADAVE NDËR VITE :

Nga dosja e personelit rezulton se: Subjekti në kohën e emërimit për herë të parë në policinë e shtetit, ka
patur gradat:

1) Grada Nëntoger: Në vitin 2000 me Urdhër Nr.1073/3, datë 30/06/2000 “Titullim Oficer dhe
emërim ne detyrë të një studenti, diplomuar në Akademinë e Rendit Publik në vitin 1999, emërohet
në funksionin e Inspektorit në Sektorin e Policisë Kriminale, në Komisariatin e Policisë Nr.1 Tiranë,
dhe i jepet grada “Nëntoger”.

Kjo gradë është dhënë bazuar në nenin 28 dhe 32 të ligjit 7978, datë 26.7.1991 “Për FA në RSH”
dhe të nenit 3 te ligjit 7750/1993 “Për gradat në FA të RSH).
(Gradën “Nëntoger” e marrin oficerët që mbarojnë akademinë ose shkollat e larta ushtarake)

2) Grada “Nëninspektor”: Në vitin 2003 me Urdhër Nr.1991 date 1.5.2003 “Inkuadrim të Gradës
Ushtarake në Gradë Policore”.
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N/Toger Ardian Çipa, me detyre Inspektor i Policisë Kriminale në N/Seksionin për Krimet në Zonë, në
Seksionin e Policisë Kriminale në Komisariatin e Policisë Nr.3 në Drejtorinë e Policisë Qarkut Tiranë, i
jepet Grada “Nëninspektor”.

Komisioni konstaton se kjo gradë është dhënë në përputhje me bazën ligjore të cituar në urdhër,
specifikisht Nenit 22 të Ligjit nr.8553 datë 25/11/1999 “Për Policinë e Shtetit”, nenet 7,14,26 të Ligjit
nr.8643 datë 20/07/2000 “Për Gradat në Policinë e Shtetit”, në pikat 1,2,3 të VKM nr.64 datë 02/02/2001
“Për Inkuadrimin e Gradave Ushtarake në Gradat e Policisë së Shtetit dhe për përcaktimin e funksioneve
që do të ushtrohen sipas tyre”20 si dhe në propozimin  e Komisionit të Gradimeve për rolin e mesëm dhe
të lartë sipas Vendimit Nr.6 datë 22.04.2003.

3) Grada “Inspektor” : Me Urdhër Nr. 124 dt.25.12.2004 të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë
dhe urdhër Ministri është graduar “Inspektor”.

Komisioni konstaton se kjo gradë është fituar në përputhje me ligjin 8643, datë 20.7.2000 “Për
Gradat në Policinë e Shtetit”

4) Grada “K/inspektor” : Me Urdhër Nr.388, dt.4.3.2008 të Ministrit të Brendshëm, është graduar
“K/inspektor”.

Komisioni konstaton se kjo gradë është bërë në përputhje me Ligjin 9749/200721 “Për Policinë e
Shtetit”, VKM 64 /2001 “Për inkuadrimin e gradave ushtarake në grada te policisë së shtetit dhe
përcaktimin e funksioneve që do të ushtrohen sipas tyre”, si dhe në aktet e posaçme për zbatimin
e procedurave për komisionet e gradimit.

5) Grada “Drejtues” : Me Urdhër nr.153/1, datë 18.6.2008, merr gradën “Drejtues”.

Komisioni konstaton se edhe kjo gradë ështe dhënë  në përputhje me Ligjin 9749/2007, neneve 20,
pika 2, nenit 42 pika 2, gërma “b” nenit 126 dhe 127 të Ligjit 9749/2007 “ Për policinë e Shtetit”
dhe VKM 803/2007 “Për përcaktimin e funksioneve korresponduese për cdo gradë” , dispozitës
tranzitore plotëson 2/3 e shërbimit sipas pikës 2 të nenit 126 .

6) Grada “Drejtues i Lartë”: Me Urdhër Nr.208, datë 24/04/2015 “Për dhënie grade policore dhe
emërimin në detyrë të një punonjësi policie”, Neni 9, pika 1 dhe 2, shkronja “b”, pika 3 e nenit 53, të
Ligjit 108/2014 “Për Policine e Shtetit”.

Drejtues Ardian Çipa me detyrë  Drejtor i Drejtorisë së Policisë Qarkut Tiranë i jepet Grada “Drejtues i
Lartë” dhe emerohet në detyrë Drejtor i Përgjithshëm për Krimin e Organizuar dhe Krimet e Rënda në
Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shetit.

Kjo gradë është dhënë bazuar në ligjin më lart dhe Rregulloren e Policisë 2015, neni 162 pika 6 që citon
se: “Grada “Drejtues i Lartë” dhe “Drejtues madhor” jepen në momentin e emërimit të punonjësit të
policisë në funksionin që i korrespondojnë këto grada”. Pra është gradë për funksion dhe jo gradë
karriere, si e tillë nuk i nënshtrohet procedurave dhe hapave që ndjek kalimi në gradat e tjera të sistemit
hierarkik dhe e humbet përsëri këtë gradë me humbjen e funksionit.

20 Pika 3, b/1 e VKM 64/2001 “ Punonjësi i policisë merr gradën Nënispektor kur në çastin e hyrjes në fuqi të këtij vendimi, mban grdaën  “nëntoger” ose
“toger” dhe ka vjetërsi shërbimi jo më shumë se dy vjet.
21 Plotëson vjetërsinë në shërbim dhe përputhshmërinë me funskionin sipas përcaktimeve të nenit 41 të ligjit 2007 dhe VKM 64/2001 .
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Siç dhe rezulton së fundmi, me ndryshimin e funksionit të subjektit nga Drejtor Krimesh në Drejtorinë e
Bashkëpunëtorëvë, subjekti ka humbur gradën “Drejtues i lartë” dhe ka marrë gradën “Drejtues i Parë”.

Rezulton se subjekti me mbajtjen e funksionit Drejtor në Drejtorinë e Policisë së Qarkut Tiranë, nuk ka
marrë gradën pasuese “Drejtues i Parë”, që korrespondon edhe me hyrjen në fuqi të VKM 917,
dt.4.10.2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në VKM 803/2007 “Për përcaktimin e funksioneve
korresponduese për gradat në Policinë e Shtetit dhe ekuivelentimin e tyre”, dt.17.10.2013 (botuar në
fletore zyrtare), Sipas lidhjes nr.1 të kësaj VKM që përcakton funksionet korresponduese për çdo gradë:
Funksioni Drejtor në DPPSH dhe Drejtor në DPQ (Drejtor i Policisë në Qark) kërkon gradën “Drejtues i
Parë/Drejtues”.

Pavarësisht se nuk është kryer ky fitim grade pasues, subjekti me hyrjen në fuqi të Ligjit 108/2014 i
plotësonte kriteret ligjore të qëndrimit në gradë sipas nenit 55 të ligjit 108/2014 “Për policinë e Shtetit”
nga “Drejtues” në “Drejtues i Parë” – 3 vite dhe më pas nga “Drejtues i Parë” në “Drejtues i Lartë” 2
vite, kohë kur i jepet edhe grada “Drejtues i Lartë” me marrjen e funksionit të Drejtorit të Përgjithshëm
për Krimin e Organizuar dhe Krimet e Rënda në Drejtorinë e Policisë së Shtetit.

IV. ECURIA DISIPLINORE

Nga verifikimet e  Trupës Vlerësuese bazuar në të dhënat e dosjes së personelit, rezulton se ka në dosje
masë disiplinore gjatë viteve:

 masa e vitit 2017 që u bë objekt shqyrtimi gjyqësor e fituar gjyqësisht në favor të subjektit ,
trajtuar të pjesa e kontrollit të figurës;

 Masë të lehtë ka patur edhe në vitin 2004 e cila është hequr para afatit me urdhër të Drejtorit të
Policisë Tiranë me motivacionin për rezultate të larta në zbulimin, dokumentimin dhe goditjen e
autorëve të marrjes peng të një shtetasi, ngjarje e ndodhur më datë 18.7.2004

Komisioni konstaton se kjo heqje mase para afatit është dhënë bazuar në ligjin për Policinë e Shtetit
8553/1999, neni 30 pika 4 e cila parashikon se: Në raste të veçanta, kur i ndëshkuari kryen akte
përkushtimi në detyrë, heqja e masës disiplinore bëhet nga titullari para afateve.

Denoncime mbërritur në emailin zyrtar të KJV (rubrika denonco.al) dhe me protokoll zyrtar të KJV gjatë
vitit 2020 ( shkurt-prill 2020) lidhur me pretendime për shkelje të ndryshme ligjore në Drejtorinë e
Mbrojtjes së Dëshmitarëve dhe Bashkëpunëtorëve të Drejtësisë.

Trupa Vlerësuese, referoi pranë institucionit mbikqyrës ligjzbatues për verifikim të fakteve të
pretenduara.

1. Institucioni ligjzbatues ka informuar KJV me shkresën nr.***, datë17.6.2020 me lëndë  ”Kthim
përgjigje tuajës” ( nr. *** prot, dt.4.6.2020 ) për :

- Raportin e Inspektimit të Strukturave të Drejtorisë së Mbrojtjes së Dëshmitarëve dhe
Bashkëpunëtorëve të Drejtësisë, bazuar në Urdhërin e Ministrit të Brendshëm Nr.***, datë
06.03.2020;

- Shkresa Përcjellëse  datë 04.04.2020 dërguar Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit.
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Inspektimi është i paplanifikuar sipas legjislacionit të posaçëm ku bazon veprimtarinë ky institucion
ligjzbatues dhe ka marrë shkas nga një denoncim i ardhur nga një qytetar pranë KJV, i cili me shkresë
Nr.***Prot., datë 2.03.2020, i ka kërkuar këtij institucioni ligjzbatues, kryerjen e disa verifikimeve për
subjektin e vlerësimit Ardian Çipa me detyrë Drejtor i Drejtorisë së Mbrojtjes së Dëshmitarëve dhe
Bashkëpunëtorëve të Drejtesisë.
Inspektimi kishte si synim evidentimin, analizimin dhe vlerësimin me objektivitet të përformancës së
strukturave të kësaj drejtorie sipas tematikave specifikisht për:
 Përzgjedhjen e punonjësve që dërgohen jashtë shtetit në kuadër të programeve të mbrojtjes së

dëshmitarëve;
 Dokumentimin e veprimeve financiare për këto shërbime;
 Zbatimin e procedurave të furnizimit të mjeteve me karburant.

Në përfundim është hartuar raport Inspektimi në të cilin janë pasqyruar gjetjet e grupit të Inspektimit me
këto konkluzione:

Në mënyrë të përmbledhur : Institucioni verifikues ka informuar fillimisht KJV, dt.6.4.2020 se bazuar
në kërkesën e KJV ( dt.27.2.2020 ) për verifikim të pretendimeve përmes denoncimeve të mbërritura në
këtë Komision, në gjetjet e inspektimit të kryer ka rezultuar se :

- Nuk ka patur tejkalim të kompetencave apo shkelje të procedurave të subjektit të vlerësimit në
funksionin e Drejtorit të Drejtorisë së Mbrojtjes së Dëshmitarëve në lidhje me dërgimin jashtë
shtetit të personave të paautorizuar në funksion të programeve të mbrojtjes dhe në lidhje me
veprimet financiare të kryera në këto shërbime rezultoi se të gjitha rastet ishte hartuar
dokumentacion përkatës si urdhër shërbimi, bileta udhëtimi, faturë hoteli, fatura shpenzimesh
mandate arkëtimi për kryerjen e veprimeve financiare, kostot e përballimit nga vëndi organizator
etj.

Pas kërkesës së KJV për dërgim të plotë të raportit të inspektimit, Institucioni ligjzbatues ka bashkëlidhur
të gjithë raportin e inspektimit të kryer nga ana e tij në konkluzionet përkatëse të së cilit në mënyrë më
të detajuar ka rezultuar se :

1) Nga të gjitha rastet e dërgimit jashtë vendit të punonjësve, vetëm dy raste dërgimi punonjësish
(pozicion specialist IT dhe sekretare/arkivist) nuk justifikohen bazuar në detyrat funksionale dhe ato
teknike të këtyre pozicioneve.

2) Në lidhje me veprimet financiare të kryera për këto shërbime, rezultoi se në të gjitha rastet ishte
hartuar dokumentacioni përkatës si: Memo, Urdhër i Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit
si edhe ishte administruar dokumentacioni përkatës si: urdhër shërbimi, bileta udhëtimi, faturë hoteli,
fatura shpenzimesh, mandate arkëtimi për kryerjen e veprimeve financiare.

3) Veprimet e punonjësve përgjegjës (drejtuesit e mjeteve, kontrolluesit), për dokumentimin e saktë të
përdorimit të mjeteve dhe konsumit të karburantit nuk kanë qenë në përputhje me: Aktet ligjore e
nënligjore në fuqi . Ka rezultuar nga inspektimi se ka patur mangësi në drejtim të kontrollit të mënyrës
së plotësimit të fletë udhëtimeve dhe hartimit të evidencave, duke ngarkuar me përgjegjësi specialistin
që mbulon shërbimin e transportit si dhe eprorit të drejtpërderjtë, shefit të Sektorit.

4) Veprimtaria e punonjësve që kanë ushtruar detyrën e Sekretar/Arkivist në DMDBD për periudhën
01.01.2018 - 31.12.2019 nuk ka qenë në përputhje me nenet 40, 41 dhe 42 të Urdhërit nr.82, datë
28.03.2011 “Për miratimin e Rregullores”, “Për përcaktimin e rregullave dhe kritereve për zbatimin
e programit të mbrojtjes”.
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Pas dërgimit të relacionit, subjekti ka shpjeguar se : ka patur inspektim /auditim të përbashkët nga dy
struktura:

1. SHÇBA me shkresen 452/1 dt.4.6.2020
2. Drejtoria e Auditit me shkresen 384, dt.4.6.2020

Këto struktura kanë dalë me rekomandime për Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë dhe Drejtorinë për
Mbrojtjen e Dëshmitarëve me gjetjet përkatëse të cilat kanë qenë të karakterit administrativ. Sipas
përgjegjësive janë dhënë masat përkatëse disiplinore nëse ishte e nevojshme si dhe urdhrat e zhdëmtimit
nëse kishte raste të mosrespektimit të procedurave.
Në raporte nuk gjenden përgjegjësi individuale të Drejtorit të Mbrojtjes së Dëshmitarëve dhe pas kryerjes
së inspektimeve apo auditimeve dhe nuk ka nisur asnje hetim disiplinor ndaj subjektit .

Konstatimet e Komisionit:
Për sa më sipër shpjegimet e subjektit, Komisioni sqaron se deri në daljen në sencë dëgjimore nuk ka
administruar raport auditimi të kryer nga ndonjë strukturë tjetër dhe nuk është njohur me rezultatet e
këtij raporti auditimi por ka administruar vetëm raport inspektimi nga struktura përgjegjëse ligjzbatuese.
Komisioni verifikoi kryesisht përveç raportit të inspektimit të cituar më lart, edhe daljet jashte vendit
(sipas informacionit të TIMS ) për shërbime zyrtare të lidhura me funksionet përkatëse të Drejtorisë së
Mbrojtjes së Dëshmitarëve, si dhe urdhrat e shërbimit, pagesat e kryera, dietat dhe urdhrat përkatëse sipas
hierarkisë dhe në konfrontim me legjislacionin në fuqi që normon udhëtimet jashtë shtetit të zyrtarëve,
përfshirë edhe ata të Policisë së Shtetit,  rezultuan se ishin dhënë konform rregullave dhe kuotat ditore të
tyre ishin konform VKM përkatëse 870, dt.14.12.2011 “ Për trajtimin financiar të punonjësve që
dërgohen me shërbim jashtë shtetit”.
Këto gjetje për KJV rrëzojnë pretendimet e denoncuesit për përfitime të padrejta dietash.

Subjekti në prapsimet e tij me shkrim dhe në seancë, ka sqaruar se : Në mënyrë të përsëritur , nga
burime të panjohura informacioni, më janë atruibuar gjëra që s,kanë të bëjnë me personalitetin dhe
integritetin tim , në vecanti numri i madh i letrave dhe informacioneve anonime e jo realë është
transmetuar gjatë periudhës që KJV ka nisur procedurat verifikuese për mua, tendencioze, nga individë
që nuk u njihet përsonalieti e qëllimi, dhe që përmes të cilave janë kryer kontrolle të qëllimshme në
strukturën ku unë kam punuar së fundmi (Drejtorinë e Mbrojtjes se Dëshmitartëve ) gjetjet që inspektimet
dhe auditimet kanë evidentuar , kanë qenë të karakterit administrativ me rekomandime për masa për
evitimin e mangësive. Nga ana ime lidhur me këto kontrolle, për formën, strukturën dhe objektin e
inspektimit janë raportuar si shkelje të ligjit (shkresa nr. 106, dt.11.6.2020 drejtuar Drejtorit të
Departamentit për Marrëdhëniet Ndërkombëtare) dhe akteve nënligjore që normojnë mënyrën e
kontrollit të kësaj strukture specifike. Raportimi i paligjshmërisë së tyre I është bërë edhe Drejtorit të
Departamentit për Marrëdhëniet Ndërkombëtare (sipas hierarkisë) për dijeni Drejtorit të Përgjithshëm
të Policisë , si dhe me komunikim verbal edhe ish Ministrit të Brendshem .

Në seancën dëgjimore të datës 11 shkurt 2021, subjekti paraqiti në cilësinë e provave të reja, dokumentet
dhe faktet që kishte shpjeguar në prapsimet e tij pas dërgimit të relacionit.
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Komisioni mori në konsideratë çdo shpjegim apo provë të paadministruar deri më datën e zhvillimit të
seancës dhe të kryer nga institucionet përgjegjëse për të vlerësuar në mënyrë të plotë nëse subjekti ka
patur përgjegjësi individuale në gjetjet e konstatuara konform nenit 9522 të ligjit 108/2014 “Për Policinë
e Shtetit”
Ne seancën e dytë dëgjimore të zhvilluar datë 16 shkurt 2021, subjekti parashtroi se:

- Referuar edhe prapsimeve lidhur me raportin paraprak të Trupës Vlerësuese, akteve dhe provave
të paraqitura edhe në seancën e mëparshme të datës 11 shkurt 2021, ritheksoj se në asnjë rast
nuk janë evidentuar shkelje, të cilat kanë qenë përgjegjësi e drejtuesit të institucionit apo të ketë
qëndrime të ndëshkimit administrative apo penal të personit tim nga strukturat hierarkike eprore
apo ato që kanë atributet ligjore për të hetuar aktivitetin e Policisë së Shtetit.

- Me gjithë kontrollet e ushtruara jashtë kritereve ligjore dhe në rrethana të çuditshme, tendezioze
dhe pa profesionalizëm, gjetjet janë trajtuar me seriozitet të mbështetur në qëndrimin
institucional e teknokrat, janë marrë masat e nevojshme për analizimin e problemeve, marrjen e
masave për rehabilitimin e pasojave dhe ndëshkuar në raport me shkeljen e dispozitat ligjore që
trajtojnë këto rrethana konkrete.

- Pavarësisht se në mënyrë të përsëritur, nga individë që u janë shkelur interesat kriminale, për
shkak të ushtrimit të detyrave të ndryshme në luftën kundër kriminalitetit në përputhje me
standartet ligjore gjatë gjithë karrierës time të gjatë në Policinë e Shtetit, si dhe individë pa
personalitet, pa integritet, të përfshirë në afera korruptive apo lidhje të ngushta me eksponentët
e krimit të organizuar , më kanë atribuar rrethana të neveritshme të cilat I përçmoj dhe nga
tërësia e veprimeve të hetimit administrative, Komisioni i Jashtëm I Vlerësimit duhet t’i
zhvlerësojë duke konfirmuar se Integritetit, profesionalizimi dhe kapaciteti im menaxherial në
ushtrimin e detyrës mbeten të sprovuara në vitet e aktivitetit profesional dhe përgjatë gjithë
karrierës.

 Trupa vlerësuese parashtroi mbi faktet dhe provat që kishte analizuar të paraqitura në seancën
pararendëse si dhe qëndrimin e saj përfundimtar lidhur me vlerësimin e këtyre provave dhe
shpjegimeve:

- Komisioni u njoh me shkresën nr.106, dt.11.6.2020 me lëndë: Mbi auditim/inspektimet në
Drejtorinë për Mbrojtjen e Dëshmitarëve dhe Bashkëpunëtorëve të Drejtësisë drejtuar sipas
hierarkisë titullarëve të Policisë së Shtetit me argumentet përkatëse të subjektit në cilësinë e
Drejtorit të kësaj Drejtorie për kryerjen e këtyre kontrolleve në kundërshtim me Ligjin e posacëm
që normon veprimtarinë e Drejtorisë në fjalë dhe statusin e posacëm për shkak të objektit të
veprimtarisë së saj.

- Ka rezultuar se subjekti në kohën që mbante funksionin e Drejtorit të Drejtorisë së Mbrojtjes së
Dëshmitarëve, gjatë periudhës Janar 2020 – Qershor 2020 ka qenë i
inspektuar/audituar/kontrolluar tre herë në mënyrë të  njëpasnjëshme përkatësisht:

22 Shkelje disiplinore është çdo veprim apo mosveprim i punonjësit të Policisë që bie në kundërshtim me rregullat dhe
procedurat e përcaktuara në Rregulloren e Policisë
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 Janar 2020 – auditim nga drejtoria e Auditimit të Ministrisë së Brendshme sipas programit të
angazhimit të auditimit, planit vjetor të Drejtorisë së Auditimit për vitin 2020, ndër to realizimi i
auditimit edhe në këtë Drejtori;

 Inspektim i paplanifikuar ( mars 2020 ) nga Institucion mbikqyrës i policisë që bazuar në ligjin e
tij të posacëm inspekton performancën e strukturave policore bazuar në ankesat e ardhura nga
publiku, në këtë rast denoncim i ardhur në KJV , përcjellë për verifikim  këtij organi;

 Inspektim /auditim i përbashkët ( prill – maj 2020) i SHÇBA dhe Drejtorisë së Auditit në MB të
ngritur me dt 28.4.2020 dhe përfunduar me raport të përbashkët dt.4.6.2020, inicuar me urdhër të
Ministrit të Brendshëm dt.27.4.2020.

- Komisioni është njohur me gjithë praktikat e kryera të vëna në dispozicion gjatë seancës
dëgjimore të zhvilluar , me gjetjet, konstatimet përkatëse për nivelin e zbatimit të legjislacionit
dhe akteve nënligjore në fuqi, rekomandimet e lëna, zbatimin e masave ndaj personave përgjegjës,
përkatësisht masa disiplinore- administrative ndaj punonjësve përgjegjës , në varësi të ndryshme
funksionale të kësaj drejtorie, planin e masave në tërësi për zbatimin e rekomandimeve, të kryer
nga Drejtori i kësaj Drejtorie, subjekti i vlerësimit dhe reagimin institucional të tij.

- Në rekomandimet e lëna nga të gjitha inspektimet e kryera/auditimet nuk ka patur masa të
propozuara apo rekomandime direkte që të ngarkonin apo cënonin në mënyrë të drejtëpërdrejtë
subjektin me inicimin e ndonjë procedure konkrete sipas përcaktimeve ligjore të posacme.
Mangësitë e vërejtura në strukturat e varësisë nga këto kontrolle nuk duken se kanë lidhje me
cilësitë e subjektit në ushtrimin e funksioneve duke konsideruar veprimet apo përgjegjësitë e tij
menaxheriale direkte në shkaktimin e shkeljeve administrative referuar edhe legjislacionit të
posaçëm, të konstatuara për punonjësit e varësisë .

- Nderkohë, çmon të theksojë se Funksioni i Përgjegjësit të Departamentit në Akademinë e Sigurisë
sipas ligjit te Policisë së Shtetit dhe VKM përkatëse nr. 892, dt.21.12.2016 , lidhja 1: Tabela e
funksioneve korrespondente dhe kategorizimi per cdo gradë: subjekti bën pjesë në  kategorine e
pozicioneve që përfshin hierarkia brenda grades se larte “drejtues i pare” .

- Gjithashtu, Trupa vlerësuese gjatë këtij procesi vlerësimi mban në konsideratë faktin se për rreth
8 muaj që vijonte verifikimi administrativ i KJV, subjekti i vlerësimit, ushtronte tashmë një detyrë
tjetër nga ajo për të cilën ka administruar prova dhe akte dhe për të cilën një pjesë të
konsiderueshme të hetimit të saj administrativ e ka orientuar gjatë mbajtjes së atij funksioni.

- Bazuar në nivelin arsimor të subjektit, ecurisë në karrierë dhe nivelet e gradimit, sjelljes
profesionale ndër vite, vlerësimet e punës, trajnimet e posaçme dhe kualifikimet me partnerë
ndërkombëtarë si dhe certifikatat e vlerësimit dhe medaljet e mirënjohjes, po ashtu edhe nga
njohja, studimi dhe analizimi i dokumenteve të punës të përgatitura nga subjekti në raport me
funksionet dhe përshkrimet funksionale të punës (niveli menaxherial), planet strategjike,
pjesëmarrja  në grupe pune të niveleve të larta brenda organizatës së policisë por edhe të caktuara
me urdhra e VKM të posacme për hartim aktesh ligjore e nënligjore, dëshmojnë se aftësitë
profesionale të subjektit të vlerësimit në përmbushje të detyrimeve që parashikon ligji i posaçëm
i Policisë së Shtetit nr.108/2014, i ndryshuar, nuk janë cënuar dhe se nuk përbëjnë elementë të
paftësisë apo cilësive të papranueshme në ushtrimin e detyrës së përcaktuar .

- KJV konkludon se nga hetimi i thelluar I KJV dhe organeve ligjzbatuese, nuk rezultoi se subjekti
ka kontakte të papërshtatshme me persona të përfshirë në krimin e organizuar dhe se bazuar në
objektin e vlerësimit të aftësive profesionale, burimet dhe procedurën për vlerësimin e këtyre
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aftësive sipas ligjit të vlerësimit 12/2018, I ndryshuar, në tërësinë e gjithë përvojës së tij
profesionale si dhe të ushtrimit të detyrës aktuale në Akademinë e Sigurisë,

- subjekti Ardian Cipa rezulton i aftë për të vijuar detyrën sipas parashikimeve të nenit 47 pika
1, gërma “a “ e ligjit 12/2018, I ndryshuar.

KONKLUZIONI PËRFUNDIMTAR

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 gjatë gjithë procesit të hetimit administrative si dhe pas
dërgimit të relacionit paraprak, pasi dëgjoi shpjegimet e dhëna nga subjekti i vlerësimit në seancën
dëgjimore të zhvilluar më datë 11 shkurt 2021, si dhe pasi administroi dhe mori në konsideratë provat
shtesë të paraqitura prej tij në seancën dëgjimore, si dhe pasi u njoh me qëndrimin e subjektit të vlerësimit
në seancën dëgjimore publike të datës 11 shkurt dhe 16 shkurt 2021,  arrin në kokluzionin se subjekti i
vlerësimit, z. Ardian Cipa, në përputhje me nenin 60 të ligjit nr. 12/2018, të 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 besueshëm në vlerësimin e aftësive profesionale.

PËR KËTO ARSYE

Trupa e Vlerësimit e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, bazuar në pikën 7, të nenit 56, të ligjit nr.
12/2018, të ndryshuar, pasi u mbodh në dhomë këshillimi, në bazë të gërmës “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, z. Ardian Lefter Çipa, me funksion Përgjegjës

Departamenti në Departamentin e Formimit të Vazhdueshëm, në Fakultetin e Sigurisë dhe
Hetimit, në Akademinë e Sigurisë.

2. Vendimi i arsyetuar me shkrim i njoftohet subjektit të vlerësimit dhe Drejtorisë së Përgjithshme
të Policisë së Shtetit, 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 (i 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 16.02.2021, në Tiranë.

TRUPA E VLERËSIMIT

Ledian Rusta
Kryesues

Sonila Kadareja Luljeta Qoku
Relator Anëtar


