
MENDIM PARALEL 

Unë, Lulzim Hamitaj, në cilësinë e anëtarit të trupit gjykues që ka kryer procesin e rivlerësimit 

kalimtar në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, znj. Rita Gjati, 

duke e mbështetur vendimmarrjen përfundimtare dhe argumentimin e përgiithshëm, por duke mos 

qenë dakord mbi dy pika: i) procedurale; dhe ii) substanciale, të qëndrimit të mbajtur nga anëtarët 

e tjerë të trupit gjykues, në vijim po pasqyroj mendimin tim paralel/ndryshe nga arsyetimi i 

vendimit të Komisionit lidhur me: i) mospranimin e kërkesës së subjektit të rivlerësimit për të 

shtyrë seancën, për shkak të largimit të përfaqësuesit të saj ligjor dhe për t'i mundësuar subjektit 

caktimin/marrjen e një tjetër përfaqësuesi ligjor; ii) konsiderimin si një detyrim të subjektit për të 

deklaruar/përshkruar kontaktet me shtetasin Sh. K, në deklaratën mbi pastërtinë e figurës. 

1. Lidhur me pikën e parë, nuk jam dakord me arsyetimet dhe konkluzionet e arritura nga 

shumica në vendimin në fialë, konkretisht në pikat 23.5.3 dhe 23.5.5, për sa kohë unë mendoj 

se, fakti që përfaqësuesi ligjor është larguar nga seanca duke shprehur publikisht ndërprerjen 

e mbrojtjes së subjektit, përpos bazueshmërisë së shkaqeve apo rrethanave të pretenduara, nga 

ai moment subjektit i lind e drejta e rizgjedhjes së një tjetër përfaqësuesi ligjor, nëse e 

vlerëson. Nisur nga fakti që subjekti, menjëherë pas largimit të avokatit mbrojtës nga salla ku 

zhillohej seanca dëgjimore, ka kërkuar shtyrjen e seancës për t'i mundësuar asaj gjetjen e një 

tjetër përfaqësuesi ligjor, vlerësoj se trupi gjykues do të duhej t'i njihte këtë të drejtë subjektit, 

duke shtyrë seancën dhe mundësuar kësisoj ushtrimin e një asistimi ligjor nga një përfaqësues 

i zgjedhur me vullnet të lirë. 

Qëndrimi i shumicës, ndonëse mbështetet në një arsyetim logjik, të drejtë dhe të vërtetë, që 

subjekti i rivlerësimit deri në momentin e seancës dëgjimore kishte pasur mjaftueshëm kohë 

për përgatitjen e mbrojtjes së saj dhe se ajo i kishte shprehur me shkrim të gjitha pikat 

prapësimore, duke paraqitur edhe shumë dokumente mbështetëse, lidhur me rezultatet e 

hetimit administrativ që i ishin njoftuar nga Komisioni, nga ana tjetër, në vlerësimin tim, ky 

arsyetim nuk mjafton për të tkurrur apo mohuar një të drejtë themelore, pra, mundësinë e 

mbrojtjes me një përfaqësues ligjor, të parashikuar edhe për procesin administrativ. 

Për më tepër që në rastin konkret, subjekti i rivlerësimit gjendej në një fazë post COVID19, 

rrethanë kjo e përmendur nga vetë subjekti përgjatë kërkesës së saj de qua, si dhe e 

verifikueshme nëpërmjet materialeve të administruara. Në çdo rast, në këndvështrimin tim, e 

drejta e mbrojtjes prevalon mbi nevojën e ekonomisë gjyqësore, për të shmangur vonesa të 

procesit të rivlerësimit. Kjo për shkak se e drejta dhe garancia e shtetasve për t'u mbrojtur edhe 

nëpërmjet zgjedhjes së një avokati nuk mund të konsiderohet e trajtohet si e 

nevojshme/zbatueshme vetëm nëse personi/subjekti nuk do të mundte të ishte prezent në 

seancën dëgjimore apo nëse do të ishte certifikuar/provuar me dokumentacion ligjor një 

giendje shëndetësore jo e mirë/përshtatshme për t'u mbrojtur. E drejta mbrojtjes së asistuar 

është një e drejtë për të pasur pikërisht një asistencë mbështetëse shtesë, nga një profesionist i 

fushës dhe jo (detyrimisht) një zëvendësim i personit të asistuar, nga përfaqësuesi i tij. 

2. Gjithashtu, nuk pajtohem me vlerësimet dhe konkluzionet e arritura nga shumica në pikat 

        36.4.4; 36.4.7 dhe 36.4.8 të vendimit në fialë. Ndonëse në këto pika faktet janë paraqitur 
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në mënyrë të detajuar dhe të saktë, vlerësimi i tyre dhe konkluzionet e shumicës duket se nuk 

përkojnë me kornizën ligjore, specifike që rregullon detyrimin e subjekteve lidhur me 

deklarimin e tyre për kontrollin e figurës, ose, së paku, duket fryt i një interpretimi me të cilin 

nuk jam dakord. 

Konkretisht, nisur nga rrethanat e konstatuara, në mungesë të provës së kundërt dhe përpos 

dyshimeve, faktet që kanë rezultuar nga hetimi administrativ mund të përmblidhen si vijon: 

i) kontaktet e subjektit dhe të familjarëve të saj me shtetasin Sh. K kanë qenë deri në vitin 2015; 

ii) këto kontakte kanë qenë lidhur me kryerjen e një shitblerjeje dhe jo në ndonjë kontekst 

frekuentimi shoqëror apo miqësor; iii) përfshirja e shtetasit Sh. K në procese 

hetimore/gjyqësore për veprimtari të kundërligjshme që bëjnë pjesë në veprat penale të krimit 

të organizuar, janë bërë me dije/publike në vitin 2016. 

Nisur nga sa më lart dhe duke mbajtur në vëmendje pikën 15, neni 3 të ligjit nr. 84/2016, lidhur 

me përkufizimin e termit "person i përfshirë në krimin e organizuar", si dhe përcaktimet e 

nenit 38 të po të njëjtit ligi, që në fund të pikës 4, specifikon se: "Antarësia e dyshuar e personit 

në krimin e organizuar duhet te jetë e njohur, e publikuar ose të jetë një çështje e dokumentuar 

në regjistrat përkatës" dhe gërshetuar sa më lart me faktin se vetëm personat e përshirë në këto 

krime mund të cilësohen si kontakte të papërshtatshme, unë vlerësoj se nga të dhënat që 

disponohen, mund të konkludohet se së paku deri në fund të vitit 2015, shtetasi Sh. K nuk mund 

të njihej/konsiderohej/cilësohej, (së paku), nga të tretët si një kontakt i papërshtatshëm. 

Në këtë pikë, vlen të analizohet dhe qartësohet objekti i detyrimit të subjekteve për të deklaruar 

në pjesën 5 të deklaratës mbi pastërtinë e figurës. Përkatësisht shkronjat c, ç dhe d të rubrikës 

të dhëna për sigurinë i referohen -ekskuzivisht kontakteve/takimeve të qëllimshme, (jo 

rastësore), me persona të përfshirë në krimin e organizuar. Pra, nisur dhe në bazë të kushteve 

ligjore, taksativisht të parashikuara lidhur me momentin e kontaktit, është në momentin e 

kontaktit që duhet të fokusohet analiza mbi ekzistencën e rrethanave dhe të 

kristalizohet/qartësohet nëse personi i dyshuar kualifikohet si person i përfshirë në krimin e 

organizuar dhe jo potencialisht në të ardhmen. 

Në këto kushte çmoj se, nisur nga rrethanat dhe faktet e njohura nga Komisioni dhe të 

përshkruara në vendim, si dhe shkurtimisht të përmbledhura më sipër, për sa kohë nuk është e 

provuar se subjekti apo familjarët e saj kanë pasur kontakte të papërshtatshme deri në 

momentin e deklarimit de quo, nuk ka lindur/ekzistuar as ndonjë detyrim i subjektit të 

rivlerësimit për të deklaruar në deklaratën mbi pastërtinë e figurës, në pikat c, ç dhe d të 

rubrikës të dhëna për sigurinë, fakte apo kontakte që ose nuk kanë ekzistuar, Ose nuk kanë 

ndodhur në segmentin kohor apo në kushtet që, sipas dispozitave ligjore të lartpërmendura ato 

do të duhej të ishin deklaruar. 

Për rrjedhojë dhe në përfundim, në vlerësimin tim, asnjëra nga shkaqet e mësipërme nuk mund të 

konsiderohej dhe përdorej nga Komisioni për shkarkimin e subjektit Rita Gjati, ndonëse për këtë 

masë disiplinore janë konstatuar e provuar shkaqe të tjera, që janë pjesë e vedimit de quo. 

ANËTARI 1 TRUPIT GJYKUES 

Lulzim HAMITAJ / me mendim paralel 
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