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MENDIM PAKICE 

 

Unë, komisionere Brunilda Bekteshi, si anëtare e trupit gjykues nuk pajtohem me vendimin nr. 

393, datë 3.06.2021, të marrë nga shumica e trupit gjykues, për konfirmimin në detyrë të 

subjektit të rivlerësimit Gerd Hoxha, me detyrë gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë, për shkak se subjekti i rivlerësimit, sipas vlerësimit dhe gjykimit tim, nuk arriti nivel të 

besueshëm në rivlerësimin e pasurisë. Ndërsa, në lidhje me kriterin e figurës dhe të aftësive 

profesionale, si dhe me pikat e tjera të rivlerësimit të kriterit të pasurisë, të cilat nuk do të 

analizohen në vijim, bashkohem me mendimin e shumicës së trupit gjykues. Duke iu referuar 

nenit D të Aneksit të Kushtetutës dhe neneve 30-33 të ligjit nr. 84/2016, duke mbajtur në 

konsideratë se gjatë kryerjes së procedurave të rivlerësimit, objekti i hetimit dhe i vlerësimit të 

pasurisë ndaj subjekteve që i nënshtrohen këtij procesi, materializohet në kontrollin e saktësisë 

dhe mjaftueshmërisë së deklaratës Vetting dhe atyre periodike, si dhe në deklarimet e subjektit 

të rivlerësimit dhe personit të lidhur me të mbi faktet e dala gjatë hetimit administrativ, ku në 

çdo rast subjekti dhe personi i lidhur me të duhet të deklarojë tërësinë e pasurisë së tij dhe të 

shpjegojë bindshëm ligjshmërinë e burimit të krijimit të saj, si dhe ekzistencën e të ardhurave 

të ligjshme, sipas përkufizimit kushtetues. Sa më sipër, unë, si anëtare në pakicë/kundër, 

vlerësoj se gjatë procesit të rivlerësimit për subjekte që shfaqen të ndërlidhura për shkak të një 

marrëdhënieje të posaçme, në çdo rast burimet e tyre duhen të vlerësohen nën plotësimin e 

kritereve ligjore si në pozicionin e subjektit drejtpërsëdrejti, ashtu edhe të personit të lidhur. 

Në këtë drejtim, sikurse do të arsyetohet në vijim, subjekti i rivlerësimit nuk duhet të ishte 

konfirmuar në detyrë, duke mos arritur nivel të besueshëm në vlerësimin e pasurisë, për sa 

parashtroj:  

Konkretisht kam ndarë mendim ndryshe në lidhje me burimin e ligjshëm të krijimit të huas në 

vlerën 25.000 euro, të marrë prej bashkëshortes së subjektit të rivlerësimit (si person i lidhur 

me këtë të fundit) në vitin 2011, e cila shërbeu për shlyerjen e kredisë së marrë në vitin 2009, 

për rikonstruksionin dhe mobilimin e pasurisë apartament me sip. 125 m2, me nr. pasurie ***, 

z. k. ***, me vendndodhje në rrugën “S. F”, k. *, ap. ***, Tiranë, në bashkëpronësi me të, në 

shumën 6.500.000 lekë, përshkruar në pikën nr.1 të vendimit.  

Nga hetimi rezultoi se për këtë pasuri është shpenzuar për rikonstruksion dhe mobilim shuma 

25.000 euro me burim kredinë, sipas kontratës së huas nr. ***, datë 26.3.2009, ku konfirmohen 

faktet: (i) dorëzanës në këtë  kredi ka qenë subjekti i rivlerësimit dhe znj. A.Ç; (ii) qëllimi i 

përdorimit të kësaj huaje1 ka qenë rikonstruksioni i apartamentit, të cilin aktualisht e ka në 

pronësi subjekti; (iii) në dosjen e kredisë është administruar deklarata noteriale nr. ***, datë 

26.2.2009, në të cilën shtetasit A dhe A,Ç deklarojnë se marrin përsipër që pasurinë apartament 

me sip. 125 m2 t’ia kalojnë në pronësi shtetasve Gerd Hoxha dhe personit të lidhur me të, 

brenda një periudhe njëvjeçare nga hartimi i deklaratës; (iv) garanci për këtë kredi2 është 

vendosur apartamenti i blerë nga subjekti me sip. 125 m2. 

Për të gjitha faktet e renditura më sipër (nga i-iv) vlerësoj se subjekti i rivlerësimit mban 

statusin e personit të lidhur dhe, për rrjedhojë, ka detyrimin ligjor që të shpjegojë bindshëm 

dhe të provojë burimin e ligjshëm të krijimit të çdo pasurie. 

 

 

 

                                                            
1Referojuni pikës 2 dhe nenit 14 të kontratës së kredisë nr. *** 
2Kontratë hipoteke nr.***, datë 26.3.2009. 
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Në lidhje me burimin e krijimit të huas në shumën 25.000 euro 

Në DVP-në  vitit 2011, personi i lidhur me subjektin e rivlerësimit, ka deklaruar se ka marrë 

hua shumën 25.000 euro nga prindërit e saj për shlyerjen e kësaj kredie. Në lidhje me burimin, 

subjekti ka deklaruar se ai përbëhet nga kursimet familjare të prindërve të saj. 

Në lidhje me burimin e të ardhurave të prindërve të personit të lidhur, nga hetimi rezultoi se 

me deklaratën noteriale3 nr. ***, datë 26.6.2018, ata kanë deklaruar se: “… sa i përket shumës 

25.000 euro, të cilën ia kanë dhënë hua vajzës së tyre, ajo përfaqëson kursimet si familje nga 

momenti i hyrjes në punë deri në momentin e dhënies së kësaj huaje. Këto kursime përbëhen 

nga: 

i. pagat; 

ii. pensioni mujor i z. Xh.Ll nga viti 1994 e në vijim në shumën 28.300 lekë; 

iii. pensioni mujor i znj. L. Ll nga viti 2000 e në vijim në shumën 13.500 lekë; 

iv. shuma prej 40.000 lekësh/muaj dhënë nga vajza A.Ç që prej vitit 1995 dhe aktualisht 

me qëllim përmbushjen e nevojave të tyre për jetesë mesatare dhe për çdo shpenzim 

tjetër, që kanë pasur nevojë; 

v. disponojnë aktualisht shumat 1.500.000 lekë në BKT dhe 9.000 euro në BKT”. 

Komisioni, pasi shqyrtoi dokumentacionin e administruar, konstatoi se nuk ka ndonjë 

dokument shkresor, që të provojë ndihmën e dhënë në vlerën 40.000 lekë/muaj të dhëna z./znj 

Ll nga vajza e tyre A. Ç, pavarësisht se aftësitë financiare të znj. Ç e mundësojnë dhënien e një 

ndihme të tillë. Komisioni4 nuk i ka përfshirë këto shuma në analizën financiare. 

Pavarësisht deklarimit të subjektit se trupi gjykues për vlerësimin e kësaj çështjeje duhet t’i 

referohet vendimit të Komisionit për personin e lidhur, vlerësoj që kjo situatë duhet të çmohet 

në gjendjen faktike të hetimit për këtë çështje. 

Unë, si anëtare kundër, çmoj se në situatën faktike të kësaj çështjeje, shuma 40.000 lekë/muaj 

e pretenduar si e dhënë prindërve të bashkëshortes së subjektit, nga vajza e tyre A. Ç është një 

burim i ri i shtuar gjatë hetimit administrativ. Sigurisht që kjo shumë mund të jetë dhënë për 

shkak të marrëdhënies së posaçme (fëmijë-prind), por për faktin se ndihma prej 40.000 

lekësh/muaj është deklaruar nga prindërit për një destinacion të caktuar, për përmbushjen e 

nevojave të tyre për një jetesë mesatare, tjetërsimi i kësaj shume për të krijuar gjendjen cash 

në shumën 5.000.000 lekë nga personi i lidhur (pasqyruar më poshtë) apo për të dhënë huan në 

shumën 25.000 euro, nuk mund të bëhet i besueshëm, pasi qartazi pasqyron uljen e nivelit të 

tyre të jetesës apo vënien e tyre në vështirësi ekonomike në mënyrë të përsëritur. 

Në kontekstin e mosmarrjes në konsideratë të kësaj shume, rezultoi se në DVP-në e vitit 2004 

personi i lidhur me subjektin, deklaron kursime cash në shumën 5.000.000 lekë me burim 

kursimet e saj dhe të familjes, dhuratë nga motra. 

Për faktin se personi i lidhur deklaron në deklaratën e vitit 2004 se si një nga burimet e krijimit 

të kursimeve të saj cash, në shumën 5.000.000 lekë, kanë shërbyer edhe kursimet e prindërve, 

atëherë analiza për mundësinë e krijimit të shumës 25.000 euro të dhënë hua nga prindërit e saj 

vlerësoj se duhet të kryhet prej vitit 2005 deri në momentin e dhënies së kësaj huaje.  

Pra, në këtë këndvështrim, ndaj mendim ndryshe nga shumica lidhur me periudhën kohore të 

kryerjes së analizës financiare dhe, për pasojë, çmoj se përllogaritjet duhet të kryhen pas vitit 

                                                            
3Shihni shkresën e datës 7.7.2020, të noterit publik M. Ll. 
4Në rezultatet e hetimit administrativ dërguar subjektit të rivlerësimit. 
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2005, për sa kohë personi i lidhur me subjektin e rivlerësimit ka deklaruar të njëjtin burim 

krijimi si për kursimet e saj në vlerën 5.000.000 lekë, ashtu edhe për huan e marrë në shumën 

25.000 euro. 

Nga analiza financiare për periudhën 2005 – 2011, duke mos marrë në konsideratë ndihmën në 

vlerën 40.000 lekë/muaj, e dhënë nga vajza A. Ç për prindërit, rezultoi se këta të fundit janë në 

pamundësi financiare për të gjithë vlerën e huas prej 25.000 euro. 

  Rezultati kumulativ  2005 - 2011 

Likuiditete në bankë (1) 1,000,356 

Të ardhura nga pensionet (2) 3,608,556 

Shpenzime jetike  2,706,642 

Huaja në vlerën 25.000 euro 3,457,500 

Totali i shpenzimeve (3) 6,164,142 

Diferenca (2-1-3)   -3,555,941 

 

VLERËSIMI TËRËSOR 

Në vlerësimin tërësor të çështjes, mbështetur në provat, faktet dhe rrethanat që Komisioni 

disponon për kriterin e vlerësimit të pasurisë, si dhe në vlerësimin tërësor të procedurave për 

këtë kriter, unë, si anëtare në pakicë/kundër, arrij në përfundimin se subjekti i rivlerësimit Gerd 

Hoxha nuk ka arritur nivel të besueshëm në rivlerësimin e pasurisë dhe ka bërë deklarim të 

pamjaftueshëm në lidhje me burimin e ligjshëm të krijimit të huas në vlerën 25.000 euro, të 

marrë prej personit të lidhur të tij në vitin 2011, e cila shërbeu për shlyerjen e kredisë së marrë 

në vitin 2009 për rikonstruksionin dhe mobilimin e pasurisë apartament me sip. 125 m2, nr. 

pasurie ****, z. k. ***, me vendndodhje në rrugën “Sami Frashëri”, k. *, ap. **, Tiranë,  sipas 

parashikimeve të nenit 33 të ligjit nr. 84/2016 dhe, për këtë shkak, subjekti i rivlerësimit nuk 

duhet të ishte konfirmuar në detyrë, duke mos arritur nivel të besueshëm në vlerësimin e 

pasurisë. 

PËR KËTO ARSYE, 

Unë, si anëtare në pakicë, vlerësoj se vendimi i shumicës së trupit gjykues që ka konfirmuar në 

detyrë subjektin e rivlerësimit Gerd Hoxha nuk është i drejtë, pasi nuk i ka përmbushur të tria 

kushtet e pikës 1 të nenit 59 të ligjit nr. 84/2016, por vetëm dy prej tyre (“b” dhe “c”), duke 

munguar, sipas pakicës, plotësimin e kushtit të parashikuar në germën “a”, të po kësaj pike. 

Për arsyet e sipërcituara, sipas parashikimeve të pikave 1 dhe 3 të nenit D të Aneksit të 

Kushtetutës, si dhe të pikës 3 të nenit 61 të ligjit nr. 84/2016, në lidhje me kriterin e pasurisë, 

bazuar në provat që disponon Komisioni dhe në deklarimet e bëra nga subjekti i rivlerësimit, 

ky i fundit nuk arrin nivel të besueshëm për vlerësimin e pasurisë dhe, për rrjedhojë, krijoj 

bindjen se shumica nuk duhet të kishte disponuar konfirmimin në detyrë të këtij subjekti, por 

shkarkimin e tij nga detyra.  

 

Brunilda Bekteshi 

Anëtare në pakicë/kundër 
 


