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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 Elfrida Bregova, 

prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, ndonëse kam votuar pro 

vendimmarrjes përfundimtare, për konfirmimin në detyrë të këtij subjekti, nuk kam qenë 

dakord mbi një pjesë të qëndrimit të mbajtur nga anëtarët e tjerë të trupit gjykues, lidhur me 

një vlerësim procedural, si dhe mbi disa zëra të përllogaritur apo të përjashtuar nga analiza 

financiare dhe konkretisht, me konkluzionet e përshkruara në pikat 25.18-19, 31.2(i), 31.3, 31.4 

dhe 31.5. Në vijim, po pasqyroj mendimin tim paralel/ndryshe nga arsyetimet dhe konkluzionet 

e vendimit të Komisionit, lidhur me njohjen si të ligjshme të disa burimeve të ardhurash dhe 

mospërfshirjen në analizë financiare të një pagese në vlerën 21,494.55 euro, datë 3.12.2012, në 

BKT. 

1. Lidhur me aspektin procedural mbi pezullimin e mundshëm të procesit të rivlerësimit. 

Nisur nga rrethana specifike të paraqitura nga subjekti − vetëm pasi ajo ishte njohur me 

rezultatet e hetimit − e cila ka depozituar një kopje të kallëzimit penal, të paraqitur në datën 

25.3.2022, me kallëzues Elfrida Bregova, të kallëzuar BKT, me bazë ligjore nenin 283 të 

Kodit të Procedurës Penale dhe nenin 248 të Kodit Penal, me qëllim evidentimin e personit 

konkret që ka kryer depozitën në fjalë, mendoj se në këtë pikë procesi i rivlerësimit duhej të 

pezullohej, për sa kohë vërtetimi i këtij fakti do të vijonte të ishte objekt hetimi apo sub judice. 

Ndonëse edhe unë bie dakord me faktin se provat e paraqitura nga subjekti, lidhur me praninë 

e bashkëshortit të saj në disa procese gjyqësore në Shkodër në paraditen e datës 3.12.2012, e 

përjashtojnë mundësinë e kryerjes së derdhjes së shumës prej 21,494.55 euro, pranë BKT-së, 

dega Tiranë, fizikisht prej tij, por për sa kohë nuk është evidentuar personi që fizikisht e ka 

kryer derdhjen në emër të tij, nuk mund të merret e mirëqenë se kjo shumë është derdhur nga 

punonjësit e shoqërisë shitëse (të cilët në rastet e tjera kanë nënshkruar me emrat e tyre dhe 

jo të z. B) dhe as që ajo është automatikisht pjesë përbërëse e shumës totale prej 104,000 euro, 

që përkon me çmimin e përshkruar në kontratën e shitblerjes. Kësisoj, edhe pse ky versioni i 

pretenduar nga subjekti nuk mund të konsiderohet i pamundur, madje dinamika e rrethanave 

e bën atë të mundshëm, nga ana tjetër Komisioni nuk mund të çmojë si të provuar faktin −  që 

aktualisht është nën vlerësimin e autoriteteve përkatëse, si objekt kallëzimi. Për rrjedhojë, 

përpos provës që z. S.B nuk mund të kishte kryer veprimin bankar të sipërcituar, qëndrimi i 

konkludimit se askush tjetër nuk mund të ketë vepruar për llogari të tij, dhe marrja e mirëqenë 

se ajo derdhje, më 3.12.2012, është kryer nga një punonjës i shoqërisë, nuk më gjen dakord, 

pasi në këndvështrimin tim kjo mbetet e paqartë dhe mund të sqarohet vetëm pasi të jenë kryer 

hetimet përkatëse. Për këtë shkak do të duhej të ishte pezulluar procesi i rivlerësimit të këtij 

subjekti. 

2. Nisur nga sa më lart dhe duke mbajtur në vëmendje se mandatpagesa e bankës mban emrin, 

mbiemrin dhe nënshkrimin e bashkëshortit të subjektit, në mungesë të provës së kundërt, se 

kush e ka kryer pagesën dhe cili ka qenë burimi financiar i shumës prej 21,494.55 euro − 
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ndryshe nga sa është konkluduar në vendimin e Komisionit (pikat: 25.18, 31.2(i), 31.4 dhe 

31.5) − sipas meje kjo shumë duhet të jetë pjesë e analizës financiare, për sa kohë nga 

përshkrimi i veprimit bankar ka shkuar për likuidimin e çmimit të apartamentit në fjalë, 

ndonëse pamundësia financiare për këtë pagesë do të rezultonte në masën 900,000 lekë, e 

pamjaftueshme për aplikimin e një mase për subjektin. 

3. Lidhur me huan e dhënë nga z. S.A. 

Për sa i përket vlerësimit të bërë në pikat 31.2(i) dhe 31.3, ku konsiderohet si totalisht i provuar 

burimi i huadhënësit: “... gjithashtu balanca negative e këtij viti ka ardhur edhe si rezultat i 

mospërfshirjes në analizën financiare të huas së dhënë nga z. S. A. Për këtë shumë, subjekti 

pretendon se ka provuar  se z. S.A ka pasur të ardhura të mjaftueshme të ligjshme për dhënien 

hua të shumës prej 1,200,000 lekësh dhe, për rrjedhojë, ajo duhet të përfshihet në analizën 

financiare...” dhe “ ... gjithashtu, Komisioni vlerësoi të përfshijë në analizë financiare huan 

e z. S.A, duke qenë se subjekti provoi se ka pasur të ardhura të ligjshme të mjaftueshme për 

dhënien e kësaj huaje ...” – mendoj se është provuar vetëm pjesërisht mundësia financiare e 

huadhënësit dhe konkretisht, në masën 678,813 lekë, sikurse ishte pasqyruar edhe në tekstin 

e rezultateve të hetimit, si dhe i qëndroj atij konstatimi, duke mos e konsideruar të provuar 

pjesën prej 521,187 lekësh. 

4. Gjithashtu, nuk jam dakord me konkluzionin e përshkruar po në pikën 31.3, konkretisht me: 

“... në lidhje me përdorimin e shumës 10,000 euro si burim për shlyerjen pjesore të huas së 

marrë nga z. I.H, Komisioni i vlerësoi bindëse shpjegimet e subjektit dhe e përfshiu këtë vlerë 

në burimet e përdorura për shlyerjen e huas ndaj këtij huadhënësi ...”. 

Lidhur me këtë pikë, mendoj se pamundësia financiare e konstatuar në mars të vitit 2013, 

formalisht mbetet e pandryshuar - për sa kohë dhurimi i përfituar nga nëna e subjektit nuk 

ishte deklaruar si gjendje cash e mbartur në fund të vitit 2012, - por rrethanat e shpjeguara 

nga subjekti e zbehin peshën specifike të kësaj pike, pasi nga ana substanciale duket mëse i 

mundshëm përdorimi i këtij burimi të disponuar prej subjektit, ndonëse, formalisht, ky burim 

nuk mund të përfshihet në analizë financiare. 

5. Në këto kushte, nisur nga sa më sipër dhe parë në një vlerësim të përgjithshëm rastin konkret 

dhe masën e pamundësisë financiare të konstatuara, të ndërthurura me rrethanat specifike 

lehtësuese, që e mundësojnë identifikimin e burimeve të përdorura, - përpos kualifikimit 

formal, -  nën dritën e parimit të proporcionalitetit dhe objektivitetit, çmohet se ato nuk mund 

të passjellin aplikimin e ndonjë mase disiplinore dhe, për rrjedhojë, vendimi për konfirmimin 

e znj. Elfrida Bregova vlerësohet i drejtë.  

 

                                                                                  

                                   Komisioner 

                                                                            Lulzim HAMITAJ  

 

 


