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MENDIM PAKICE 

 

1. Unë, anëtarja e trupit gjykues Etleda Çiftja, kam votuar kundër vendimit të marrë nga shumica 

e trupit gjykues për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z. Drini Pali, pas 

konkluzionit që shumica ka arritur se subjekti i rivlerësimit: (i) arrin nivel të besueshëm në 

vlerësimin e pasurisë; dhe (ii) ka arritur nivel kualifikues në vlerësimin e aftësive profesionale.  

2. Në mbështetje të qëndrimit kundër, po argumentoj në vijim arsyet mbi të cilat kam votuar 

kundër vendimit të marrë nga shumica e trupit gjykues, të cilët, në përfundim, mua si anëtar 

kundër, më kanë çuar në vlerësimin se subjekti i rivlerësimit duhet të ishte shkarkuar nga detyra.  

I. Në lidhje me kriterin e kontrollit të pasurisë 

Për apartamentin me sipërfaqe 108.77 m2, në Rrugën e ***, Tiranë, porositur në vitin 2009, në 

vlerën 100.000 euro 

3. Në DPV-në e vitit 2009, bashkëjetuesja e subjektit ka deklaruar: “Kontratë porosie nr. ***, 

datë 20.12.2009, me objekt porositjen për ndërtimin e një apartamenti 108.77 m2 me investitor 

B.H. Paradhënia 25.000 euro. Shuma 25.000 euro, e tërhequr nga BKT-ja në datën 20.12.2009”. 

Ky deklarim i vitit 2009 përbën provë për procesin e rivlerësimit sipas parashikimeve të pikës 5, 

të nenit 32, të ligjit nr. 84/2016. Për këtë arsye, Komisioni hetoi deklarimin dhe burimin e krijimit 

të kësaj pasurie dhe vijueshmërinë e tij. 

4. Bashkëjetuesja e subjektit të rivlerësimit është deklaruar nga ky i fundit në DIPP-në e viteve 

2008 e 2009, në seksionin “të dhënat për personat e lidhur me subjektin në funksion të kufizimit 

të interesave private për konfliktin rast pas rasti dhe të vazhdueshëm1”.    

5. Me kontratën e porosisë nr. ***, datë 20.11.2009, shtetasja G.N./bashkëjetuesja e subjektit të 

rivlerësimit ka porositur nga investitorët B.H., dhe A.P., apartament me sipërfaqe totale 108.77 m2 

(marrja në dorëzim e të cilit është parashikuar për në fund të vitit 2011), me çmim 100.000 euro.  

6. Në lidhje me mënyrën e likuidimit të këtij çmimi, kontrata parashikon se në momentin e 

nënshkrimit porositësi do të paguajë 25% të çmimit total të objektit, në vlerën 25.000 euro; 4 muaj 

para dorëzimit të apartamentit do të likuidohet edhe 75% e vlerës totale të kontratës në vlerë 75.000 

euro me marrjen në dorëzim të apartamentit porositësi duhet të ketë bërë likuidimin e shumës totale 

të objektit (brenda vitit 2011); pagesa që do të kryhet nga porositësi do të vërtetohet me faturën e 

shoqërisë ose me mandatpagesën e lëshuar nga banka. 

7. Personi i lidhur me subjektin/bashkëjetuesja, por edhe vetë subjekti, nuk kanë deklaruar 

pakësimin e këtij interesi pasuror prej 25.000 euro dhe revokimin verbal të kontratës së 

sipërmarrjes që në vitin 2011, sikundër pretendojnë, në DIPP-të e viteve 2012, 2013, 2014, 2015 

dhe 2016, sipas parashikimeve të ligji nr. 9049/2003, i ndryshuar, i cili përcakton se subjektet e 

këtij ligji deklarojnë shtesa apo pakësime të interesave pasurorë të tyre apo të lidhurit me ta. Fakti 

                                                           
1DIPP-ja e vitit 2008, dorëzuar në datën 31.3.2009 dhe DIPP-ja e vitit 2009, dorëzuar në ILDKPKI në datën 17.3.2010. 
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që subjekti e ka deklaruar shtetasen G.N., si person të lidhur në të gjitha DIPP-të e tij, e ngarkon 

me detyrimin të deklarojë shtesa apo pakësime të interesave pasurorë në vitin kur dhe ato ndodhin. 

Për shkak të mos deklarimit të revokimit të këtij apartamenti, kjo kontratë porosie në fuqi duhet të 

ishte deklaruar edhe në deklaratën e pasurisë Vetting 2017, sipas parashikimeve të ligjit nr. 

84/2016. 

8. Nëse i referohemi pretendimit të subjektit se revokimi është bërë në datën 21.3.2014 para 

noterit, ky revokim nuk është bërë në përputhje me parashikimet e nenit 12 të kontratës së 

sipërmarrjes, i cili parashikon se: “Çdo ndryshim i kësaj kontrate është i vlefshëm vetën nëse është 

nënshkruar rregullisht nga të dyja palët, vetëm atëherë do të konsiderohet pjesë përbërëse e kësaj 

kontrate”. Më tej, sipas nenit 928 të Kodit Civil: “Porosia e dhënë në interes të të porositurit ose 

të tretëve nuk shuhet me revokim nga ana e porositësit, përveç kur është vendosur ndryshe në 

kontratë [...]”. sipas dispozitave ligjore të sipërcituara, personi i lidhur/bashkjetuesja e subjektit 

nuk ka paraqitur ndryshim të kontratës midis palëve dhe revokimi i njëanshëm nuk mund të shuaj 

porosinë e këtij apartamenti. 

9. Pra, nga analizimi këtyre klauzolave, rezulton se subjekti dhe personi i lidhur, jo vetëm 

që nuk kanë provuar revokimin e vitit 2011, por edhe revokimi i njëanshëm i bërë në vitin 

2014 nuk ka shuar porosinë e bërë në vitin 2009 me kontratën e sipërmarrjes. Për rrjedhojë, 

subjekti dhe personi i lidhur nuk kanë deklaruar në deklaratën Vetting interesat pasurorë 

mbi këtë pasuri, duke qenë se nuk ka deklaruar pakësimin e kësaj shume të paguar në vitin 

2009 prej 25.000 eurosh dhe marrëdhënien e porosisë në deklarimet vjetore vijuese, sipas 

parashikimeve të ligjit nr. 9049/2003, i ndryshuar, dhe ligjit nr. 84/2016. 

Në lidhje me deklarimin e burimit  të shumës së paguar në vitin 2009 

10. Në DIPP-në e vitit 2008, dorëzuar në datën 31.3.2009, bashkëjetuesja e subjektit, znj. G.N., 

ka deklaruar në faqen 11 të deklaratës: “Llogari bankare American Bank, 5.000 euro dhe 500.000 

lekë; llogari në BKT 2.800 USD, 250.000 lekë dhe 7.350 euro. Të ardhura pranë kolegjit turk 

‘***’, Tiranë, në shumën 312.000 lekë”. Këto depozita u vërtetuan edhe nga hetimi i Komisionit 

në dokumentacionin e administruar nga bankat. Bashkëjetuesja e subjektit nuk ka deklaruar burim 

krijimi të këtyre depozitave në vitin 2008, në kundërshtim me nenin 4 të ligjit nr. 9049, datë 

10.4.2003, i ndryshuar. 

11. Në DIPP-në e viti 2009, bashkëjetuesja e subjektit ka deklaruar: “Kontratë porosie nr. ***, 

datë 20.12.2009, me objekt porositjen për ndërtimin e një apartamenti 108.77 m2, me investitor 

B.H., paradhënie 25.000 euro. Shuma 25.000 euro, e tërhequr nga depozitat e deklaruara në vitin 

paraardhës, janë tërhequr nga BKT-ja në datën 20.12.2009”. 

12. Në procesverbalin e mbajtur në datën 10.3.2016 nga ILDKPKI-ja në lidhje me burimin e 

krijimit, subjekti i rivlerësimit ka deklaruar se: “[…] burimi i kësaj shume për pagesën e këstit 

25.000 euro ka qenë pakësimi i depozitës në BKT dhe i asaj në ISP, të vërtetuara këto edhe me 

statement bankar”. 
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13. Ndërkohë që gjatë hetimit administrativ subjekti i rivlerësimit deklaron se si burim kanë 

shërbyer dhuratat që i ka bërë nëna e bashkëjetueses, znj. B.N., bashkë me familjen gjatë viteve të 

krijimit të depozitave. 

14. Nga sa më lart, rezultojnë mospërputhje për sa i përket burimit që ka shërbyer për krijimin e 

shumës 25.000 euro paguar në vitin 2009, midis deklarimit të subjektit të rivlerësimit dhe personit 

të lidhur në DIPP-në e vitit 2009, procesverbalit të ILDKPKI-së dhe deklarimeve të dhëna gjatë 

hetimit administrativ. 

15. Megjithatë, dhe po t’i referohemi deklarimit të subjektit gjatë hetimit se këto të ardhura i janë 

dhënë nga prindërit, nga analiza financiare e Komisionit për vitet 2005, 2008 dhe 2009, kohë kur 

janë krijuar këto depozita nga personi i lidhur/bashkëjetuesja, rezulton se prindërit e personit të 

lidhur/bashkëjetueses nuk kanë pasur mundësi financiare nga burime të ligjshme për t’i dhuruar 

bashkëjetueses së subjektit shumën 25.000 euro për këto depozita.  

16. Bazuar në sa më lart, unë, si anëtare në pakicë, vlerësoj se subjekti i rivlerësimit dhe 

personi i lidhur nuk kanë deklaruar saktë dhe kanë mungesë të burimeve të ligjshme për 

krijimin e shumës 25.000 euro në vitin 2008, për krijimin e këtyre depozitave dhe, për pasojë, 

për pagimin e kësaj shume pranë investitorit z. B.H. 

Në lidhje me zbatimin e kontratës së sipërmarrjes pas vitit 2009 

17. Referuar konkluzioneve më lart mbi mosshuarjen e marrëdhënies së porosisë dhe 

mosdeklarimin e pakësimit, në vijim po analizoj faktet dhe provat që vërtetojnë se kjo kontratë 

sipërmarrjeje është zbatuar. 

18. Në kontratën e sipërmarrjes ishte parashikuar se apartamenti i porositur në datën 20.11.2009 

do të merrej në dorëzim në vitin 2011.  

19. Subjekti, në përgjigje të tij gjatë hetimit në lidhje me pagesën e shumës 25.000 euro, ka 

deklaruar se kjo shumë është transferuar me anë të bankës nga nëna e bashkëjetueses, znj. B.N., 

tek investitori B.H., për llogari të vajzës së saj G.N., dhe për këtë paraqet gjatë hetimit statement-

in bankar me dy shuma të transferuara në datën 20.11.2009, përkatësisht: (i) një transaksion në 

shumën 2.740.000 lekë në llogari të shtetasit B.H., me përshkrimin “blerje apartamenti”; si dhe 

(ii) një transaksion në shumën 5.000 euro, me përshkrimin “blerje apartamenti”.  

20. Subjekti pranon se pagesat për porositjen e këtij apartamenti janë kryer nga nëna e 

bashkëjetueses, znj. B.N. Sipas deklarimeve të subjektit në DIPP-në e vitit 2009 dhe 

procesverbalin e ILDKPKI-së, bashkëshortja e subjektit ka tërhequr paratë (në lekë dhe euro) që 

kishte në depozitë dhe ia ka dhënë nënës së saj B.N., për pagimin e këstit prej 25.000 euro për 

llogari të shtetasit B.H.  

21. Nga hetimi administrativ nëna e bashkëjetueses B.N., e cila ka transferuar pagesën e shumës 

25.000 euro për llogari të investitorit B.H., për apartamentin e personit të lidhur, rezulton se nuk 

ka marrëdhënie tjetër kontraktore/sipërmarrjeje me investitorin nga viti 2009. Mbetet e 

pashpjegueshme arsyeja e tërheqjes së fondeve nga ana e bashkëjetueses dhe kryerja e transfertës 



4 

 

bankare nëpërmjet llogarive të nënës së saj, në kushtet që marrëdhënia kontraktore në vitin 2009 

ishte midis bashkëjetueses dhe investitorëve dhe transferta bankare mund të ishte kryer 

drejtpërdrejt nga llogaria e saj, pa qenë e nevojshme përfshirja e një pale të tretë, për sa kohe fondet 

ishin të disponueshme në llogarinë bankare të bashkëjetueses. 

22. Nga hetimi administrativ rezultoi se nga llogaria në euro pranë BKT-së, e shtetases B.N. (nëna 

e bashkëjetues), transferohen shumat në favor të shtetasit B.H. (sipërmarrësit), me përshkrimin 

“likuidim këst shtëpie”, përkatësisht: (i) në datën 17.11.2009 i transferon shumën 20.000 euro, me 

përshkrimin “likuidim këst shtëpie”; (ii) në datën 20.11.2009 transferon shumën 5.000 euro, me 

përshkrimin “likuidim këst shtëpie”; (iii) në datën 15.11.2011 i transferon shtetasit B.H., shumën 

10.000 euro, me përshkrimin “likuidim këst shtëpie”;  (iv) në datën 23.11.2011 i transferon 

shtetasit B.H. shumën 15.000 euro, me përshkrimin “likuidim këst shtëpie”; si dhe (v) në datën 

24.5.2014 i transferon shtetasit B.H., shumën 6.000 euro, me përshkrimin “blerje garazhi”. Nga 

llogaria në lekë pranë BKT-së shtetasja B.N. (nëna e bashkëjetueses), në datën 20.11.2009 

transferon shumën 2.740.000 lekë (20 000 eur) në llogari të shtetasit B.H., me përshkrimin “blerje 

apartamenti”. Pra, në total znj. B.N., ka transferuar me bankë shumën 70.000 euro në favor 

të investitorit B.H., deri në fund të vitit 2011, vit i cili korrespondon me dorëzimin faktik të 

apartamentit të porositur në vitin 2009 nga bashkëjetuesja e subjektit. 

23. Lidhur me pretendimin e subjektit se shuma 25.000 euro i është kthyer shtetases B.N., në vitin 

2011 me anë të dy mandatpagesave, unë, si anëtare në pakicë, vlerësoj se fakti që subjekti nuk 

provoi revokimin e kontratës së porosisë, nuk vërtetohet që janë kthyer shuma 25 000 euro , edhe 

për faktin se këto mandatpagesa nuk mund të përbëjnë provë shkresore për të vërtetuar kthimin, 

për aq sa ky dokument nuk përmban elementet bazë të një mandatpagese, si numri serial, vula, në 

kundërshtim me kërkesat ligjore të legjislacionit të kohës, përkatësisht nenit 6 të ligjit nr. 9228, 

datë 29.4.2004, “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” dhe pikës 2.2 të Vendimit të Këshillit 

të Ministrave nr. 783, datë 22.11.2006, “Për përcaktimin e standardeve dhe të rregullave kontabël” 

apo regjistrimin e këtij veprimi në ndonjë dokument tjetër ligjor nga shoqëria që të vërtetojë 

kthimin e paradhënies prej 25.000 euro kryer në vitin 2009.  

Shuarja e marrëdhënie së porosisë apo zgjidhja e kontratës së sipërmarrjes midis personit të 

lidhur/bashkëjetueses dhe investitorit B.H. 

24. Bashkëjetuesja e subjektit ka lidhur një kontratë porosie më 20.11.2009, referuar nenit 913 të 

Kodit Civil dhe, si rezultat, ka parapaguar shumën 25.000 euro për porosinë e bërë sipas nenit 925 

të Kodit Civil. 

25. Subjekti pretendon se porosia  e bërë në vitin 2009 është shuar në vitin 2011 verbalisht dhe në 

vitin 2014 ligjërisht. Sipas nenit 927 të Kodit Civil, porosia shuhet me vdekjen, pazotësinë për të 

vepruar ose falimentimin e porositësit ose të të porositurit, përveç marrëveshjes tjetër ose kur 

rezulton ndryshe nga natyra e rrethanave të krijuara. Nga hetimi dhe prapësimet e subjektit nuk 

rezulton të jetë asnjë nga shkaqet e parashikuara në ligj në lidhje me shuarjen e porosisë. 
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26. Gjithashtu, nga shqyrtimi i kësaj çështjeje rezulton se personi i lidhur/bashkëjetuesja e 

subjektit nuk rezulton të ketë një revokim të kontratës së porosisë në vitin 2011, por vetëm një 

revokim të njëanshëm në vitin 2014, revokim i cili ligjërisht nuk shuan kontratën e porosisë të 

datës 20.11.2009, por nuk është as në përputhje me nenin 12 të kësaj kontrate. Sipas kërkesave të 

nenit 928 të Kodit Civil: “Porosia e dhënë në interes të të porositurit ose të tretëve nuk shuhet me 

revokim nga ana e porositësit, përveç kur është vendosur ndryshe në kontratë ose ajo bëhet për 

një shkak të drejtë, por nuk shuhet për shkak të vdekjes ose për pazotësinë për të vepruar që i 

ndodh porositësit”. 

27. Më tej, nga shqyrtimi i dokumentacionit të administruar gjatë hetimit, por edhe nga shpjegimet 

e subjektit, nuk rezulton që bashkëjetuesja të ketë kompensuar investitorin për shpenzimet e kryera 

për punimet e bëra dhe fitimin e munguar si rezultat i heqjes dorë nga porosia përpara mbarimit të 

afatit të përfundimit të apartamentit në vitin 2011, sipas kërkesave të nenit 930 të Kodit Civil.  

28. Personi i lidhur me subjektin/bashkëjetuesja ka vazhduar zbatimin e kontratës deri në vitin 

2011, afat kur jepej në dorëzim apartamenti, duke kryer me anë të nënës së saj pagesat në shumën 

71.000 euro dhe vetëm në vitin 2014 personi i lidhur revokon në mënyrë të njëanshme kontratën e 

porosisë, e cila ishte zbatuar deri në atë moment. 

29. Në përfundim të analizimit të gjendjes faktike dhe legjislacionit të zbatueshëm rezulton 

se kontrata e porosisë nuk është shuar apo zëvendësuar me asnjë akt të shkruar dhe, si e 

tillë, mbetet në fuqi dhe do të duhet të ishte deklaruar në deklaratën Vetting 2017. 

Apartamenti i porositur nga shtetasja B.N., në vitin 2011, finalizuar me kontratë shitjeje në vitin 

2014 

30. Nga hetimi ka rezultuar se nëna e bashkëjetuese B.N., ka blerë një apartament në datën 

24.3.2014, nga shoqëria “***” sh.p.k., me të njëjtin aksioner z. B.H. (dhe jo sikundër shprehet 

shumica e trupit gjykues se është një investitor i ri), në shumën 54.840 euro, që sipas subjektit dhe 

investitorit B.H., është porositur në vitin 2011, por pa paraqitur kontratë sipërmarrjeje mbi këtë 

marrëdhënie porosie, si dhe pa referuar kontratën e porosisë në kontratën e shitjes. Ndërkohë që 

pagesat e kryera me bankë nga shtetasja B.N. për llogari të investitorit B.H., datojnë që në vitin 

2009.  

31. Atëherë, natyrshëm lind pyetja: Për cilin apartament ka paguar B.N., nga llogaria 45.000 euro 

në vitin 2009 dhe 25.000 në vitin 2011? Unë vlerësoj se këto pagesa janë kryer për apartamentin 

e porositur nga bashkëjetuesja e subjektit në vitin 2009 dhe nuk kanë lidhje me kontratën e shitjes 

së viti 2014, ku nëna e bashkëjetueses ka blerë një pronë tjetër, duke analizuar numrin e pronësisë, 

sipërfaqen e apartamentit dhe shumën e paguar. 

32. Gjithashtu, në lidhje me këtë kthim të shumës, është e palogjikshme dhe e pabesueshme që të 

kthehen me mandatpagesë shuma 25.000 euro (15.000 euro në datën 4.1.2011 dhe 10.000 euro në 

datën 6.9.2011) në rastin kur vetë shtetasja B.N., sipas kontratës së saj së sipërmarrjes, mund ta 

kishte balancuar këtë shumë të kthyer me pagesat e saj të vitit 2011 të paguara me bankë, 

përkatësisht: transferimin e datës 15.11.2011 shtetasit B.H., shumën 10.000 euro dhe transferimin 
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e datës 23.11.2011 shtetasit B.H., shumën 15.000 euro, duke qenë se ishte i njëjti 

sipërmarrës/investitor. 

33. Po t’i qëndrojmë shpjegimeve të subjektit se pagesën e parë prej 25.000 euro për apartamentin 

e tij në llogari të shtetasit B.H., në vitin 2009 e ka transferuar shtetasja B.N., atëherë nuk është e 

qartë se për çfarë objekti janë kryer këto pagesa, duke pasur parasysh se është i njëjti sipërmarrës 

nga viti 2009 deri në vitin 2014.  

34. Nga analiza financiare e personit tjetër të lidhur, dhurueses B.N., dhe familjes së saj, rezulton 

se ajo dhe familja e saj kanë qenë në pamundësi financiare për dhënien e shumave 

dhuratë/kontribut gjatë viteve 2005 - 2008 për krijimin e depozitave të bashkëjetueses prej 25.000 

euro, për pagesën prej 20.000 euro, transferuar në datën 17.11.2009 për llogari të shtetasit B.H., 

por edhe për pagesat prej 25.000 euro paguar gjatë vitit 2011, duke mos marrë në konsideratë 

kthimin e shumës 25.000 euro nga shtetasi B.H. Gjithashtu, nga analiza rezulton se ajo është në 

pamundësi financiare për të përballuar edhe pagesën e apartamentit të saj në shumën 54.800 euro, 

datë 24.3.2014. 

35. Referuar në sa më lart arsyetova, unë, si anëtare në pakicë, ndryshe nga konkluzionet e 

shumicës së trupit gjykues, në lidhje me këtë apartament vlerësoj se: 

(i) Bashkëjetuesja e subjektit e ka deklaruar këtë interes pasuror/të drejtë reale në shumën 25.000 

euro në DIPP-në e vitit 2009, sipas parashikimeve të ligjit nr. 9049, datë 10.4.2003, i 

ndryshuar , duke u konsideruar si person i lidhur, sipas deklarimeve të vetë subjektit në faqen 

7 të DIPP-së së vitit 2009, “të dhëna për personat e lidhur – konfidenciale”, ku ai deklaron se 

shtetasja G.P.N., është bashkëshortja, gjendja civile e martuar. 

(ii) Nuk është vërtetuar se shuma 25.000 euro i është kthyer shtetases B.N., në vitin 2011, pasi 

nga dokumentacioni i depozituar nga subjekti dhe shoqëria ndërtuese dy mandatet e pagesës 

së vitit 2011 nuk mund të përbëjnë provë shkresore për të vërtetuar kthimin, për aq sa ky 

dokument nuk përmban elementet bazë të një mandatpagese, si numri serial, vula apo 

regjistrimin e këtij veprimi në ndonjë dokument tjetër ligjor nga shoqëria që të vërtetojë 

kthimin e paradhënies prej 25.000 euro, të kryer në vitin 2009. Për më tepër që është e 

palogjikshme dhe e pabesueshme që të kthehet me mandatpagesë shuma 25.000 euro (15.000 

euro në datën 4.1.2011 dhe 10.000 euro në datën 6.9.2011) në rastin kur vetë shtetasja B.N. 

(nëse kishte porositur një apartament që në vitin 2011 tek investitori B.H., mund ta kishte 

balancuar këtë shumë të kthyer me pagesat e saj të vitit 2011 të paguara me bankë, përkatësisht 

transferimin e datës 15.11.2011 shtetasit B.H., shumën 10.000 euro dhe transferimin e datës 

23.11.2011 këtij shtetasi shumën 15.000 euro, duke qenë se ishte i njëjti sipërmarrës. Pra ky 

është një element tjetër i rëndësishëm i cili nuk të krijon bindjen se shuma 25.000 euro në vitin 

2011 i është kthyer shtetases B.N.). 

(iii) Deklarata noteriale e lëshuar nga nëna e bashkëjetueses, znj. B.N., se ajo ka hapur llogari në 

emër të vajzës në BKT në vitin 2005 dhe për vitet 2005 - 2009 ka depozituar herë pas here 

shuma të ndryshme që kanë arritur shumën 15.000 euro, mbetet në nivel deklarativ, pasi nga 

statement-i bankar evidentohet qartë se ka qenë bashkëjetuesja e subjektit e cila ka depozituar 

cash shumat për krijimin e depozitave. 
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(iv) Nga hetimi rezultoi se familja N., nuk ka pasur mundësi financiare për të depozituar shumën 

25.000 euro në vitet 2005 - 2009, duke marrë në konsideratë që shtetasja B.N., vetëm në vitin 

2005 ka depozituar cash në llogarinë në BKT shumën 900.000 lekë dhe investimet e tjera që 

ajo ka kryer gjatë kësaj periudhe, përfshirë edhe pagesën prej 20.000 euro të derdhur në llogari 

të shtetasit B.H., më 17.11.2009, si dhe shumën 20.000 euro (nga depozitat e krijuara në vitet 

2005 - 2009) dhe në datën 20.11.2009 derdh shumat 2.740.000 lekë dhe 5.000 euro. 

(v) Nuk është vërtetuar me dokumentacion provues se subjekti dhe bashkëjetuesja kanë shkëputur 

çdo marrëdhënie me këtë pasuri në vitin 2011, pasi pagesat kanë vazhduar edhe gjatë vitit 

2011 për shtetasin B.H., nga shtetasja B.N., nuk është revokuar kontrata e sipërmarrjes midis 

bashkëjetueses dhe investitorit B.H., si dhe, çka është më e rëndësishmja, nuk është provuar 

se shtetasja B.N., ka pasur një kontratë tjetër porosie që nga viti 2011 me shtetasin B.H., për 

apartamentin e blerë në vitin 2014. 

(vi) Lidhur me revokimin e kontratës ë sipërmarrjes në datën 21.3.2014, shoqëria, jo vetëm që nuk 

ka konfirmuar vullnetin, por edhe me mandatpagesat që ka paraqitur nuk ka provuar se kjo 

paradhënie për porositje apartamenti i është kthyer palës kontraktore znj. G.N., sipas 

kërkesave të kontratës dhe legjislacionit tatimor në fuqi. 

(vii) Subjekti i rivlerësimit nuk provoi me dokumentacion ligjor justifikues porositjen e 

apartamentit nga shtetasja B.N., tek investitor B.H., në vitin 2011, sikundër deklaron gjatë 

shpjegimeve të tij subjekti dhe investitori, por pagesat në emër të shtetasit B.H., nga ana e 

shtetases B.N., datojnë që më 17.11.2009, kohë kur është pagesa e parë. Sipas statement-it 

bankar të BKT-së gjatë vitit 2009, shtetasja B.N., ka paguar 45.000 euro për blerje apartamenti 

tek investitori B.H., dhe më tej, në vitin 2011, ka paguar shumën 25.000 euro dhe në vitin 

2014 ka paguar shumën 6.000 euro për garazh.  

36. Në këto kushte, duke qenë se nga kontrolli i kësaj pasurie të porositur në vitin 2009:  (i) 

u provua se është porositur apartament me vlerë 100.000 euro në vitin 2009, sipas kontratës së 

sipërmarrjes, sipas deklarimit të bashkëjetueses së subjektit në DIPP-në e vitit 2009; (ii) provohet 

se nga ana e shtetas B.N., është paguar shuma 25.000 euro (datë 20.11.2009) + 20.000 euro (datë 

17.11.2009) për shlyerje kësti apartamenti për llogari të investitorit B.H.; (iii) provohet se shtetasja 

B.N., përveç shumës 45.000 euro në vitin 2009 për llogari të investitorit B.H., ka transferuar në 

vitin 2011 me pagesën e 25.000 eurove të tjera po në llogari të shtetasit B.H.; (iv) nuk u provua 

nga ana e subjektit dhe investitorit B.H., se kishte një marrëveshje tjetër porosie midis tij dhe 

shtetases B.N., në vitin 2009 apo vitin 2011, përveç kontratës së porosisë deklaruar nga personi i 

lidhur/bashkëjetuesja e subjektit; (v) provohet që subjekti dhe bashkëjetuesja nuk kanë deklaruar 

pakësimin e kësaj të drejte reale/pagesat e kryera investitorit në DIPP-të e viteve 2012, 2013, 2014, 

2015 e 2016 dhe, për rrjedhojë, këto të drejta reale duhet të ishin deklaruar në deklaratën Vetting 

2017; (vi) nuk u provua se kontrata e sipërmarrjes së vitit 2009, nënshkruar midis palëve, të jetë 

revokuar në vitin 2011; (vii) nuk u vërtetua se shuma 25.000 euro, paradhënie e deklaruar si e 

paguar në vitin 2009, i ishte kthyer bashkëjetueses apo personit që ka kryer pagesat; (viii) u provua 

se shtetasja B.N., dhe familja e saj kishin mungesë të burimeve financiare të ligjshme për të paguar 

shumën 76 .000 euro në emër të shtetasit B.H., për vitet 2009 – 2014; si dhe (ix) nuk u provua se 
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marrëdhënia ligjore (kontrata e porosisë) e bashkëjetueses së subjektit me investitorin B.H., është 

shuar apo ndryshuar, pavarësisht rishitjes së apartamentit nga ana e investitorit një blerësi tjetër, 

nuk vërteton se kontrata e porosisë së viti 2009 është shuar apo revokuar, unë, si anëtare në 

pakicë, vlerësoj se subjekti i rivlerësimit është përpjekur të paraqesë në mënyrë të pasaktë 

transaksionet që kanë ndodhur me këtë pasuri dhe është përpjekur të deformojë faktet dhe 

rrethanat e çështjes me qëllim që të shkëpusë lidhjen ligjore me këtë apartament të porositur 

në vitin 2009 në shumën 100.000 euro, duke u gjendur në kushtet e pikës 5 të nenit D të 

Aneksit të Kushtetutës dhe germave “a”, “b” e “c”, të nenit 33, të ligjit nr. 84/2016. 

Apartament me sipërfaqe 61.27 m2 dhe apartament me sipërfaqe 52.92 m2 në Y., përfituar në 

vitin 2011 

37. Në deklaratën Vetting 2017, personi i lidhur/bashkëjetuesja e subjektit ka deklaruar: (i) 

apartament me sip. 61.27 m2, në Y., dhënë nga babai P.N. Burimi i krijimit: dhuruar nga prindërit 

sipas kontratës nr. ***, datë 28.12.2011; (ii) apartament me sip. 52.92 m2, në Y., dhënë nga babai 

P.N. Burimi i krijimit: dhuruar nga prindërit sipas kontratës nr. ***, datë 28.12.2011. Pjesa 

takuese: 100%.  

38. Në lidhje me deklarimin e këtyre pasurive, unë jam dakord me shumicën që subjekti ka pasur 

detyrimin për deklarimin e këtyre pasurive në DIPP, por ajo që nuk jam dakord me shumicën është 

vlerësimi se duhet të ishin deklaruar që nga viti 2014 dhe jo më parë. Fakti që subjekti i rivlerësimit 

e deklaron shtetasen G.N., në DIPP-në e tij të vitit 2012 - 2013 si person i lidhur me të, e bën të 

detyrueshëm deklarimin e interesave pasurorë të këtyre personave, në rastin konkret të 

bashkëjetueses. Ky rregull përcaktohet edhe në DIPP-të vjetore, në seksionin “të dhënat personale 

të subjektit dhe personave të lidhur” , në të cilin përcaktohet se subjektet duhet të deklarojnë rrethin 

e personave të lidhur me zyrtarin, në funksion të kufizimit të interesave privatë për konfliktin rast 

pas rasti dhe të vazhdueshëm ku përfshihet edhe bashkëjetuesja. 

39. Unë bie dakord me shumicën që në lidhje me subjektin e rivlerësimit shpjegoi bindshëm se ai 

dhe bashkëjetuesja nuk kane paguar asnjë vlerë monetare për këto dy apartamente banimi, përfituar 

me kontrata shit-blerje nga prindërit në datën 28.12.2011 duke marrë në konsideratë nga situata 

faktet dhe rrethanat që u analizuan në lidhje me pagimin e shumave të pasqyruara në kontratën e 

shitjes, por ndryshe nga shumica në lidhje me këto pasuri, unë vlerësoj se personi i lidhur me 

subjektin nuk ka deklaruar saktë dhe në përputhje me ligjin këto dy kontrata shitjeje në DIPP-të e 

viteve 2012, 2013, 2014 dhe 2015 dhe ka mospërputhje deklarimi midis deklaratës Vetting dhe 

dokumentacionit me anë të të cilit është fituar pronësia. 

Shuma 1.000.000 lekë gjendje cash. Burimi i krijimit: dhënë nga prindërit me transfertën datë 

25.6.2015 

40. Duke qenë se personi i lidhur/bashkëjetuesja e subjektit nuk ka deklaruar në DIPP-në e vitit 

2015 tërheqje nga depozita e BKT-së, mbyllur në datën 8.7.2015, duke e pakësuar në shumën 

1.300.000 lekë, si gjendje cash në DIPP-në e vitit 2015, atëherë unë si anëtare në pakicë vlerësoj 

se gjendja cash e vitit 2016 dhe në deklaratën Vetting nuk duhet të merret në konsideratë. 
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41. Kryerja e analizës financiare për vitin 2016 nga ana e shumicës, me një minus prej 302.215 

nuk është e bazuar në deklarimin e subjektit në lidhje me burimin e krijimit, pasi vetë subjekti i 

qëndron deklarimeve dhe shpjegimeve të tij se si burim krijimi për këtë shumë të deklaruar cash 

ka shërbyer tërheqja nga depozita në vitin 2015. Kështu, referuar burimit të krijimit të deklaruar 

në deklaratën Vetting dhe në DIPP-në e vitit 2015, subjekti rezulton se ka mungesë të burimit të 

ligjshëm. 

42. Në DPV/2015 bashkëjetuesja ka deklaruar tërheqje nga depozita e BKT-së, mbyllur në datën 

8.7.2015, duke e pakësuar në shumën 1.300.000 lekë, por nuk e ka deklaruar shumën e tërhequr si 

gjendje cash dhe, për rrjedhojë, kjo shumë presupozohet të jetë shpenzuar gjatë vitit 2015. 

43. Si përfundim, subjekti i rivlerësimit ka mungesë të burimeve të ligjshme nga tërheqja e 

depozitës në vitin 2015, për krijimin e gjendjes cash në shumën 1.000.000 lekë në deklaratën 

Vetting 2017, duke u gjendur në kushtet e germës “b”, të nenit 33, të ligjit nr. 84/2016. 

44. Në lidhje me apartamentin nr. ***, me sip. 110.45 m2, në rrugën “***”, ***, Tiranë, blerë 

me kontratën e sipërmarrjes nr. ***, datë14.7.2015, unë, si anëtare në pakicë, vlerësoj se pasaktësia 

në deklarimin e pjesës takuese në 50% për subjektin, kur ai vetë deklaron se ka kontribuar vetëm 

me 1.500.000 lekë nga 5.000.000 lekë që është kontrata e sipërmarrjes, më duken jo bindëse 

deklarimet e subjektit se ai ka rënë dakord verbalisht me bashkëjetuesen se do të jenë bashkërisht 

pronarë 50% me 50%, edhe pse kontribuojnë në pjesë të ndryshme, në konsideratë të faktit që 

subjekti i rivlerësimit bashkëjeton me znj. G.N., dhe nuk kanë një regjim martesor. Ky deklarim 

jo i saktë dhe në përputhje me kontributin e dhënë të krijon bindjen se subjekti mund të mos ketë 

qenë i vërtetë në deklarimin e kontributit monetar të tij në këtë apartament. 

45. Në lidhje me kontrollin e figurës jam dakord me vlerësimin e shumicës së trupit gjykues. 

 

II. Në lidhje me aftësitë profesionale 

46. Referuar pikës 4, të nenit 41, të ligjit nr. 84/2016, vlerësimi i aftësive profesionale mund të 

shtrihet nga 1 janari i vitit 2006 e në vazhdim, sipas informacionit që disponohet për etikën dhe 

aftësitë profesionale të subjektit. 

47. Nga informacionet e marra nga KLP-ja u konstatua se për subjektin e rivlerësimit, z. Drini 

Pali, është bërë një relacion mbi vlerësimin profesional për vitet 2007, 2008 dhe 2009 nga drejtoria 

e inspektimit dhe burimeve njerëzore në Prokurorinë e Përgjithshme2, ku janë evidentuar një sërë 

shkeljesh, të cilat lidhen me: (i) regjistrimin në kundërshtim me ligjin dhe mbajtjen padrejtësisht 

në hetim për disa muaj të personave që nuk kanë kryer vepra penale, duke shkelur të drejtat e 

ligjshme të shtetasve, duke u gjendur në kushtet e nenit 73 të ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”; (ii) pushimin e hetimeve për të akuzuar 

ndaj të cilëve ekzistojnë provat për kryerjen e veprës penale apo ka kërkuar dënime minimale për 

të pandehurit që akuzohen për mbajtje të lëndëve narkotike, armëmbajtje pa leje etj.; (iii) në disa 

procedime penale ka kërkuar masa ekstreme “arrest me burg” për vepra me rrezikshmëri të vogël 

                                                           
2Shkresë kthim përgjigje  nr. *** prot., datë 21.10.2021, nga Prokuroria e Përgjithshme. 
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shoqërore apo pa prova të mjaftueshme dhe në disa raste ka kërkuar në gjykatë masa sigurimi të 

buta për autorët që kanë kryer vepra me rrezikshmëri të theksuar shoqërore etj., duke u gjendur në 

kushtet e neneve 73, 74 dhe 75 të ligjit nr. 96/2016.  

48. Unë, si anëtare në pakicë, vlerësoj se argumenti i shumicës së trupit gjykues se ka vendim 

gjykate çështja e shkarkimit të subjektit Drini Pali është bërë objekt i shqyrtimit gjyqësor nga dy 

shkallë të gjyqësorit dhe në përfundim të këtij procesi ai është rikthyer në detyrë, pasi nga gjykata 

është vlerësuar se shkaku i shkarkimit të tij nga detyra e prokurorit nuk është  i bazuar në  ligj dhe 

në prova, nuk qëndron, pasi sipas vendimeve të të dy gjykatave ato kanë vendosur bazuar në 

pretendimet e subjektit se: (i) janë shkelur afatet e parashikuara në nenin 28 të ligjit nr. 8737, datë 

12.2.2001, “Për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë së Përgjithshme ...” për afatin e 

procedimeve disiplinore; (ii) është shkarkuar për kryerjen e akteve që diskreditojnë figurën e 

prokurorit, ndërkohë që procedimi disiplinor është për shkelje të ligjit në procedime konkret, etj. 

gjykata e apelit, në vendimin e saj, në fund të argumenteve, është shprehur se: “Për shkaqet e 

argumentuar si më sipër, gjykata e apelit nuk e gjen me vend të analizojë pretendimet e palëve në 

lidhje me procedimet penale konkrete, që përmenden si shkak të shkarkimit nga detyra të 

prokurorit. Kjo për faktin se edhe nëse do të provoheshin pretendimet e të paditurit për këto 

çështje, ato janë pjesë e vlerësimit të aftësive profesionale, që nuk është kryer dhe nuk përbëjnë 

akte dhe sjellje që kanë diskretituar rëndë figurën e prokurorit [...]” dhe Kolegji Civil i Gjykatës 

së Lartë ka analizuar vetëm vlefshmërinë e aktit administrativ për shkarkimin e subjektit dhe nuk 

ka shqyrtuar çështjen në themel.  

49. Më tej, lidhur me argumentin tjetër të shumicës se: “Sa i takon shkeljeve të evidentuara nga 

Prokuroria e Përgjithshme pas inspektimit të punës së tij si prokuror, ato i përkasin periudhës 

2007 – 2008, pra jashtë periudhës së vlerësimit të aftësive profesionale, në kuptim të procesit të 

rivlerësimit sipas nenit 41/3 të ligjit nr. 84/2016”, së pari, qartësoj se vlerësimi për subjektin është 

kryer për vitet 2007, 2008 dhe 2009 dhe, së dyti, unë vlerësoj se ky është konkluzion është i 

pabazuar në pikën 4, nenin 41, të ligjit nr. 84/2016, i cili parashikon se: “Vlerësimi i aftësive 

profesionale mund të shtrihet nga 1 janari i vitit 2006 e në vazhdim, sipas informacionit që 

disponohet për etikën dhe aftësitë profesionale të subjektit. Pra, vitet 2007, 2008 dhe 2009 janë 

brenda periudhës së rivlerësimit për efekt të rivlerësimit të aftësive profesionale sipas ligjit nr. 

84/2016. 

50. Unë, si anëtare në pakicë, vlerësoj se këto shkelje duhet të merren në konsideratë në vlerësimin 

profesional të subjektit, duke qenë se: (i) janë brenda periudhës së rivlerësimit, sipas 

parashikimeve të nenit 41 të ligjit nr. 84/2016; dhe (ii) vendimi i gjykatës së apelit dhe i kolegjeve 

të bashkuara të Gjykatës së Lartë për kthimin në detyrë të subjektit nuk ka trajtuar çështjet që 

lidhen me vlerësimin profesional të subjektit, por ka analizuar afatet procedurale të inspektimit 

dhe faktin që këto shkelje nuk mund të kualifikohen tek cenimi i besimit të publikut, por mund të 

merren në konsideratë për efekt të aftësive profesionale. 

Për denoncimet nga publiku dhe ankesat e regjistruara në Prokurorinë e Përgjithshme, për 

të cilat Komisioni i kaloi subjektit barrën e provës për të provuar të kundërtën, subjekti i 

rivlerësimit, sipas vlerësimit tim si anëtare në pakicë: 
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Nuk shpjegoi bindshëm dhe nuk provoi të kundërtën e rezultateve të hetimit (për ato raste kur i 

ishte kërkuar) për disa nga denoncimet nga publiku, nga sa më poshtë vijon: 

1. Denoncim i shtetasit Q.K.3, i cili ngre pretendime për shkelje të rënda nga ana e prokurorit 

Drini Pali. Subjekti i rivlerësimit nuk provoi të kundërtën e rezultateve të hetimit dhe nuk shpjegoi 

bindshëm në lidhje me: (1) zvarritje të hetimeve, pasi: (i) nga data e regjistrimit të emrit të personit 

në regjistrin e veprave penale (18.5.2016) e deri në paraqitjen e kërkesës për pushimin e çështjes 

para gjykatës (18.2.2019) hetimet kanë zgjatur rreth 2 vjet e 9 muaj, në tejkalim të afateve të 

parashikuara në nenin 324 të Kodit të Procedurës Penale; (ii) ka 8 (tetë) vendime për zgjatje të 

afatit të hetimeve me nga 3 muaj, përkatësisht të datave 20.5.2017, 20.8.2017, 20.11.2017, 

20.1.2018, 20.4.2018, 20.7.2018, 20.10.2018 dhe 20.1.2018, për shkaqe të pajustifikuara konform 

nenit 324/2 të Kodit të Procedurës Penale, sipas të cilit zgjatja e afatit kushtëzohet me 

kompleksitetin e hetimeve dhe pamundësisë për t’i përfunduar brenda afatit të zgjatur; (2) 

moszbatim të detyrave të lëna nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës në vendimin nr. ***, datë 

9.7.2019, për të cilat ka vendosur kthimin e akteve të procedimit penal nr. *** të vitit 2015. Pas 

këtij vendimi nuk konstatohen veprime hetimore të kryera nga subjekti i rivlerësimit, duke u 

gjendur në kushtet e nenit 74 të ligjit nr. 96/2016.   

2. Denoncim i shtetasit R.D.4, i cili ngre pretendime për veprime korruptive dhe arbitrare të 

prokurorit Drini Pali. Subjekti i rivlerësimit nuk provoi të kundërtën e rezultateve të hetimit dhe 

nuk shpjegoi bindshëm në lidhje me: (1) mungesë të veprimeve hetimore të kryera nga subjekti i 

rivlerësimit, pasi, subjekti nuk ka kryer të gjitha veprimet hetimore të përcaktuara nga vetë ai në 

urdhrin për delegimin dhe kryerjen e veprimeve hetimore të datës 18.1.2018, si pyetja e shtetasit 

V.K., drejtor i “Raiffeisen Bank”, dega Durrës; nuk ka sekuestruar pamjet filmike të kamerave të 

zyrave të “Raiffeisen Bank” në datat e pretenduara të depozitimit dhe tërheqjes; si dhe nuk ka kryer 

veprimin hetimor të ballafaqimit të shtetasit R.D. me dy punonjëset e bankës R.C. dhe B.T.; (2) 

zvarritje të hetimeve, duke mos respektuar afatet procedurale dhe afatet e lëna nga gjykata, pasi: 

(i) nuk është respektuar afati i përcaktuar për kryerjen e veprimeve hetimore në urdhrin e datës 

18.1.2018, dhe në dosje nuk ka urdhra për shtyrje të afatit të hetimeve; dhe (ii) nuk është respektuar 

afati i përcaktuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës në vendimet e saj nr. ***, datë 3.12.2018 

dhe nr. ***, datë 6.5.2019, për plotësimin e hetimeve nga ana e prokurorisë; si dhe (3) subjekti 

nuk ka përmbushur në mënyrë të përsëritur detyrat e gjykatës për kryerje aktekspertimi nga grup 

ekspertësh dhe nuk është mbajtur në konsideratë orientimi i dhënë, sipas të cilit prokurori duhet të 

mundësonte një aktekspertimi ku të përcaktohej jashtë çdo dyshimi të arsyeshëm nëse emri dhe 

mbiemri i shtetasit R.D., janë shkruar nga ky shtetas, duke u gjendur në kushtet e neneve 73 dhe 

74 të ligjit nr. 96/2016.    

3. Denoncim i shtetasit P.M.5, i cili ngre pretendime për shkelje të rënda ligjore të kryera gjatë 

hetimit të çështjes penale nr. *** të vitit 2018, të filluar nga subjekti Drini Pali, i cili ka ngritur 

ndaj denoncuesit një akuzë të pabazuar në prova dhe në ligj. Subjekti i rivlerësimit nuk provoi të 

kundërtën e rezultateve të hetimit dhe nuk shpjegoi bindshëm në lidhje me mosarsyetimin e tri 

                                                           
3Shihni denoncimet nga shtetasi Q.K., protokolluar nga Komisioni me nr. *** prot., datë 13.12.2019 dhe nr. *** prot., datë 

16.11.2020, në dosjen e Komisionit. 
4Shihni denoncimin nga shtetasi R.D., protokolluar nga Komisioni me nr. *** prot., datë 17.10.2019, në dosjen e Komisionit. 
5Denoncim nga shtetasi P.M., protokolluar nga Komisioni me nr. *** prot., datë 3.12.2019. 
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vendimeve  për zgjatjen e afatit të hetimeve, në shkelje të nenit 324/2 të Kodit të Procedurës 

Penale, sipas të cilit zgjatja e afatit kushtëzohet me kompleksitetin e hetimeve dhe pamundësisë 

për t’i përfunduar brenda afatit të zgjatur, duke u gjendur në kushtet e neneve 73 dhe 74 të ligjit 

nr. 96/2016.  

51. Në lidhje me dosjen e procedimit penal nr. *** të vitit 2016, në ngarkim të shtetasit G. K., i 

akuzuar fillimisht për veprën penale “vrasje me dashje”, parashikuar nga neni 76 i Kodit Penal dhe 

veprën penale “prodhim dhe mbajtje pa leje e armëve luftarake dhe e municionit”, parashikuar nga 

neni 278/5 i Kodit Penal, Komisioni, gjatë hetimit, konstatoi se: Në lidhje me çështjen që  i përket 

shtetasit G.K., duket se subjekti i rivlerësimit ka lehtësuar pozitën e të pandehurit, duke 

ndryshuar cilësimin juridik të veprës penale nga vepra penale “vrasje më dashje” në veprën 

penale “vrasje kryer në gjendje të tronditjes së fortë psikike”, unë, si anëtare në pakicë, 

vlerësoj se subjekti nuk arriti të shpjegojë bindshëm të kundërtën e këtij konstatimi, duke u gjendur 

në kushtet e nenit 75 të ligjit nr. 96/2016. 

III. Konkluzion përfundimtar 

i. Subjekti i rivlerësimit është përpjekur të paraqesë në mënyrë të pasaktë transaksionet që kanë 

ndodhur me këtë pasuri dhe është përpjekur të deformojë faktet dhe rrethanat e çështjes me 

qëllim që të shkëpusë lidhjen ligjore me këtë apartament të porositur në vitin 2009 në shumën 

100.000 euro, duke u gjendur në kushtet e pikës 5 të nenit D të Aneksit të Kushtetutës. 

ii. Subjekti i rivlerësimit ka bërë deklarim të pamjaftueshëm në lidhje me kriterin e pasurisë, 

sipas parashikimeve të nenit 33 të ligjit nr. 84/2016 dhe jurisprudencës së Kolegjit. 

iii. Subjekti i rivlerësimit ka treguar cilësi të papranueshme në punë, gjykim të dobët, nuk ka 

respektuar të drejtat e palëve dhe nuk është efektiv në atë shkallë sa këto mangësi të zgjidhen 

brenda një viti nga programi i trajnimit në Shkollën e Magjistraturës. 

 

 

SI PËRFUNDIM, sipas meje, si pakicë në këtë vendim, subjekti i rivlerësimit, z. Drini, nuk ka 

krijuar një nivel të besueshëm për vlerësimin e pasurisë si dhe ka një sërë problematikat në 

vlerësimin profesional, të cilat përbëjnë shkak për mos arritjen e një niveli kualifikues në 

vlerësimin e aftësive profesionale. Për këtë arsye, unë, si anëtar në pakicë, bazuar në prova dhe 

bindjen e brendshme, vlerësoj se shumica nuk duhet të kishte disponuar konfirmimin në detyrë të 

subjektit të rivlerësimit, por shkarkimin e tij nga detyra, sipas nenit 61, të ligjit nr. 84/2016, “Për 

rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. 

 

 

                                         Anëtare kundër 

          ETLEDA ÇIFTJA 
 


