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MENDIM PARALEL 

1. Unë – Komisionere Brunilda Bekteshi, në cilësinë e anëtarit të  trupit gjykues – po parashtroj më 

poshtë argumentet e një arsyetimi paralel me arsyetimin e vendimit nr. 290, datë 10.08.2020, të 

Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket procesit të rivlerësimit kalimtar të subjektit të 

rivlerësimit, z. Aleks Nikolli, me detyrë gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit Shkodër. 

2. Arsyetimi i këtij mendimi paralel lidhet me qëndrimin tim të ndryshëm në raport me qëndrimin e 

mbajtur nga anëtari i trupit gjykues, lidhur me kualifikimin ligjor të një çështje specifike objekt 

vlerësimi, si një ndër shkaqet e shkarkimit të subjektit të rivlerësimit, por që nuk afekton qëndrimin tim 

pro vendimmarrjes për aplikimin e masës disiplinore të shkarkimit, për shkaqet e tjera, të subjektit të 

rivlerësimit, z. Aleks Nikolli.  

3. Kam mbështetur dhe kam votuar pro argumenteve të tjera në vlerësimin e fakteve dhe rrethanave 
konkrete të çështjes për subjektin në fjalë, duke veçuar në mënyrë të përmbledhur mendimin tim 

ndryshe sa i takon kualifikimit ligjor të fakteve dhe rrethanave lidhur me deklarimin nga subjekti të një 

Huapërdorje pa shpërblim të apartamentit të banimit (me shtesë anësore) prej subjektit, në pronësi të 

vëllait (L.N.), ndodhur në Lezhë, i përbërë nga tri pasuri (për shkak të mënyrës së ndryshme të fitimit 
të pronësisë së tyre në ZVRPP) me sipërfaqe respektive 82.13 m2, 68.26 m2 dhe 78.06 m2. Burimi i 

krijimit i banesës private në Ishull ***, Lezhë, është analizuar në pikën 1 të vendimit, ndërthurur me 

arsyetimin e bërë në pikën nr.8 të vendimit.  

4. Mbi këtë deklarim, është arsyetuar dhe kualifikuar nga anëtari i trupit gjykues se .. “Kontrata e 

huapërdorjes së ndërsjellë, e lidhur ndërmjet subjektit të rivlerësimit dhe personave të tjerë të lidhur 

me të, shtetasve L. dhe F.N., nuk është e besueshme, dhe, për rrjedhojë, krijohet bindja se 

apartamenti kryesor dhe dy shtesat me sipërfaqe respektive 82.13 m2, 68.26 m2 dhe 78.06 m2, 

pavarësisht se janë të regjistruara në emër të shtetasit L.N., janë pasuri të fshehura të subjektit të 

rivlerësimit.” 

5. Në gjendjen faktike e ligjore të çështjes objekt vlerësimi mbi këtë huapërdorje, unë nuk bie dakort 
me kualifikimin ligjor të aplikuar me konkluzionin “Për pasuri të fshehura të subjektit të rivlerësimit” 

me arsyetimin si më poshtë: 

5.1 Marrëdhënia e huapërdorjes, sipas parashikimeve të nenit 901 e vijues të Kodit Civil përkufizohet 
si vijon: Me kontratën e huapërdorjes, njëra palë (huadhënësi) i jep palës tjetër (huamarrësit), pa 

kundërshpërblim, një send të caktuar që ta përdorë përkohësisht dhe kjo palë detyrohet ta kthejë atë 

send në afatin e caktuar në kontratë. Kur nuk është caktuar afat, sendi kthehet me kërkesën e Palës që 

ka dhënë sendin.   

5.2 Kjo marrëdhënie përfshihet nën parashikimet e nenit 32, pika 4 e ligjit nr. 84/2016, dhe për pasojë 

kategorizon vëllain e subjektit në këtë rast si person tjetër të lidhur për këtë pasuri dhe passjell detyrimin 

e subjektit të rivlerësimit për të provuar burimin e ligjshëm të kësaj pasurie.  

5.3 Pas vlerësimit të provave të depozituara nga subjekti të cilat rezultuan se nuk përputhen me 

deklarimet e tij, shpjegimeve të dhëna po prej tij në lidhje me pasojat e kësaj huapërdorje, qëllimit për 

të cilin ndërtohet marrëdhënia e huapërdorjes me kthimin reciprok të sendit mes palëve, dhe kryesisht 
në konsideratë të pamundësisë financiare të konstatuar, për të investuar në blerjen e apartamentit dhe 

ndërtimin e dy shtesave anësore, nga shtetasit L. dhe F.N., çmoj se subjekti i rivlerësimit nuk shpjegoi 

bindshëm burimin e ligjshëm të krijimit të këtyre pasurive, sipas parashikimeve të nenit 32, pika 4 e 

ligjit nr. 84/2016.  
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