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MENDIM KUNDËR 

 

Unë Valbona Sanxhaktari, anetare e trupit gjykues, nuk jam dakord me zgjidhjen e çështjes që 

i përket gjyqtarit Bevis Shehaj (me detyrë gjyqtar në Gjykatën Administrative të Shkallës së 

Parë Vlorë). Në vlerësimin tim, gjyqtari Bevis Shehaj nuk  është subjekt që duhet ti nënshtrohet 

rivlerësimit kalimtar, e Komisioni nuk ka kompetencë lëndore në kuptim të nenit 179/b të 

Aneksit të Kushtetutës, pasi ky gjyqtar nuk përfshihej në asnjë nga kategoritë e përshkruara në 

pikën 3 të këtij neni, në kohën e hyrjes në fuqi të ligjit nr.76/2016, miratuar në 22.7.2016, e për 

rjedhojë ai nuk mund të jetë subjekt rivlerësimi nga ky Komision. Ky qëndrim imi vjen në 

harmoni edhe me frymën e vendimit nr.2 datë 13.1.2021 të Kolegjit të Apelimit.  

Nga vlerësimi i rrethanave faktike, rezulton se në momentin e hyrjes në fuqi të nenit 179/b të 

Aneksit të Kushtetutës, miratuar me ligjin nr. 76/2016, datë 22.07.2016, z.Bevis Shehaj ishte 

student në vitin e tretë të shkollës së magistraturës. Ky status nuk përfshihet në kategorinë e 

subjekteve që i nënshtrohen procesit të rivlerësimit, sipas nenit 179/b të Aneksit. Sipas 

parashikimit të kësaj dispozite, i nënshtrohen procesit të rivlerësimit ex officio të gjithë 

gjyqtarët, duke përfshirë gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese dhe të Gjykatës së Lartë, të gjithë 

prokurorët, duke përfshirë Prokurorin e Përgjithshëm, kryeinspektorin dhe inspektorët e tjerë 

pranë Këshillit të Lartë të Drejtësisë.  

Në këto kushte, në kuptim të kësaj dispozite, si edhe të nenit 3, pika 16 e ligjit nr. 84/2016, e 

cila përcakton se subjekt rivlerësimi janë të gjithë personat e parashikuar në nenin 179/b të 

Kushtetutës, arsyetoj se z. Bevis Shehaj ka fituar statusin ligjor “gjyqtar” në momentin e 

emërimit të tij nga Presidenti i Republikës në datën 20.1.2017, (pas përfundimit me sukses të 

studimeve tre vjecare në shkollën e magistraturës), ndërsa caktimi në pozicionin e gjyqtarit 

administrativ pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë, Vlorë e ka marrë më datë 

10.02.2017, e për pasojë, vlerësoj se ai nuk duhej t’i nënshtrohej procesit të rivlerësimit 

kalimtar ex officio, në zbatim të kuadrit ligjor në fuqi, i cili rregullon këtë proces. 

Trupi gjykues, ka vlerësuar se periudha e stazhit profesional (shoqëruar me disa 

vendimmarrje), e ushtruar nga studenti magistrat Bevis Shehaj, e përfshin atë në kategorinë e 

subjekteve të rivlerësimit dhe për pasojë është kompetencë lëndore e Komisionit të kryej 

rivlerësimin e tij si subjekt i ligjit. Në vlerësimin tim ushtrimi i stazhit profesional në kuadër të 

studimeve (pjesë e programit të studimit) nuk mund të konsiderohet periudhë e ushtrimit të 

detyrës/funksionit dhe as periudhë rivlerësimi nga Komisioni. Edhe z.Bevis Shehaj në 

qëndrimin e tij ka paraqitur argumenta të mjaftueshme se në raste të ndryshme, kur studenti 

nuk ka kaluar me sukses vlerësimin nga shkolla (i cili kryhet mbështetur në ligjin 

nr.8163/1996), ai nuk është dekretuar për ushtrimin e funksionit të tij. Shumica e trupit gjykues, 

në vlerësimin tim, ka gabuar duke vënë shenjën e barazisë midis “kandidatit për magjistrat” 

dhe magistratit gjyqtar apo prokuror, ndërkohë që fakti i të qënurit “kandidat magistrat” deri 

në marrjen e titullit magistrat vjen me plotësimin e disa kushteve dhe kryerjen e disa 

vlerësimeve. Në vlerësimin tim Komisioni nuk ka patur kompetencë lëndore për vlerësimin 

dhe rivlerësimin e z.Bevis Shehaj. 

Në vijim trupi gjykues i Komisionit, ka vijuar procesin e rivlerësimit për z.Bevis Shehaj, dhe 

në përfundim të hetimeve dhe verfikimeve trupi gjykues ka vendosur shkarkimin nga detyra të 

subjektit të rivlerësimit Bevis Shehaj, gjyqtar në Gjykatën Adminitrative të Shkallës së Parë 
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Vlorë mbështetur në nenin 61 pika 3 dhe 5 të ligjit nr.84/2016. Edhe në këtë vendimmarrje të 

trupit gjykues unë kam patur një qëndrim kundër për sa më poshtë. 

Subjekti rivlerësimit zotëron një pasuri Apartament dhe Garazh ndodhur në ish Komunën Dajt, 

me sipërfaqje 62.94 m2. Banesa është blerë së bashku me garazhin dhe kanë vlerë totale në 

33.000 euro. Kjo pasuri është përfituar sipas Kontratës së Porosisë nr.*** rep., nr.*** kol., datë 

20.8.2012 (paguar edhe shuma përkatëse).   

 

Në përfundim të vlerësimit trupi gjykues ka arritur në përfundimin se për pasurinë apartament 

dhe garazh, subjekti nuk arriti të provojë burimin e krijimit të këtyre pasurive me të ardhura të 

ligjshme (deklaruar si burim të ardhurat nga prindërit), pasi nga analiza financiare e kryer nga 

Komisioni, prindërit kanë rezultuar me balancë negative në shumën prej - 48.633.133 lekë, për 

periudhën deri në datën 17.11.2011. Në përfundim Komisioni ka vlerësuar se subjekti 

rivlerësimit ndodhet në pamundësi financiare për krijimin e pasurisë së tij në vlerën prej - 

5.518.000 lekë, për arsye se rezulton me balancë negative në shumën prej - 6.905.990 lekë. 

Trupi gjykues i Komisionit ka vlerësuar gjithashtu se shkëputja e subjektit të rivlerësimit nga 

trungu familjar në shtator të vitit 2016 është një veprim i qëllimshëm i subjektit të rivlerësimit 

për mospërfshirjen e prindërve të tij në kategorinë e personave të lidhur, e për pasojë ka 

vlerësuar këtë sjellje si cënim të besimit të publikit tek drejtësia.  

 

Unë si anëtare e trupit gjykues nuk jam dakord me këtë konkluzion të shumicës pasi ndarja e 

Z. Shehaj nga trungu familjar përkon me fillimin e ushtrimit të detyrës prej tij dhe nuk afekton 

në asnjë rast krijimin e të ardhurave të familjarëve të tij nëpërmjet ushtrimit të detyrës nga ai. 

Në çdo rast analiza lidhur me ligjishmërinë e burimit të prindërve duhej të kryhej deri në limitin 

e pasurisë së zotëruar nga zoti Shehaj. Po ashtu, nuk jam dakord as me analizën e kryer nga 

Komisioni duke bërë rivlerësimin dhe llogaritje të pasurive të krijuara nga familjarët e zotit 

Shehaj përgjatë periudhave të jetës së tyre të cilat nuk lidhen as me ushtrimin e funksionit të 

gjyqtarit dhe as me jetën e zotit Shehaj i cili ka qenë fillimisht fëmijë minoren e më tej student 

në Poloni, duke kapërcyer kompetencat lëndore që përcakton legjislacioni për rivlerësimin e 

subjekteve. Në vlerësimin tim, edhe nëse do të konsideronim zotin Shehaj subjekt rivlerësimi, 

analiza e pasurive të zotëruara prej tij duhej të kryhej deri në limitin e pasurisë së krijuar, duke 

vlerësuar mundësitë financiare të prindërve të tij për krijimin e kësaj pasurie (e jo duke 

përfshirë edhe të gjitha pasuritë e tjera të krijuara nga ata ndër vite). Po ashtu vlerësoj se duhej 

mbajtur në konsideratë fakti se kur kjo pasuri ishte krijuar (vitit 2012) zoti Shehaj ishte një 

student, ndaj duhej aplikuar një vlerësim objektiv dhe proporcional për këtë pasuri në raport 

me rivlerësimin kalimtar i cili ka në fokus ushtrimin e veprimtarisë së gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë deri në momentin e miratimit të kuadrit ligjor 

rregullues. 

 

Në lidhje me hetimet dhe konkluzionet e nxjerra për pasuritë e tjera në emër të babait të 

subjektit të rivlerësimit, megjithëse Komisioni ka konkluduar se ato janë krijuar në periudha të 

hershme, para ushtrimit të detyrës, madje kur vetë zoti Shehaj ka qenë minoren, ka vlerësuar ti 

bëj ato pjesë të vendimit mbi rivlerësimin e subjektit Bevis Shehaj për të pasqyruar se ata nuk 

kanë patur mundësi financiare me të ardhura të ligjshme për krijimin e pasurisë apartament dhe 

garazh në vitin 2012 për djalin e tyre Bevis Shehaj. Kjo analizë në vlerësimin tim nuk është 
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objektive dhe proporcionale dhe as nuk mund të lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të 

subjektit Bevis Shehaj.  

 

Në lidhje me analizën financiare (pika 8 e vendimit) të kryer nga Komisioni e cila në përfundim 

ka konkluduar se për periudhën e hetimit 20.11.2015 – 2016, si dhe për periudhën 1994-

20.11.2015, gjatë së cilës janë krijuar pasuritë e deklaruar në vetting, rezultoi se subjekti i 

rivlerësimit dhe personat e lidhur me të, nuk kanë pasur të ardhura të ligjshme të mjaftueshme 

për të paguar shpenzimet dhe krijuar pasurinë në shumën – 63,544,081 lekë, vlerësoj se është 

i gabuar dhe jashtë kompetencës lëndore të Komisionit, sipas përcaktimeve të ligjit nr.84/2016 

dhe Aneksit të Kushtetutës. 

Lidhur me vlerësimin profesional, mangësitë e kontatuara dhe të analizuara në vendim nuk janë 

përkufizues të një organizimi me të meta të punës apo angazhimit ndaj vlerave profesionale, e 

në vlerësimin tim nuk mund të jenë elementë që përcaktojnë vlerësimin e indikatorëve të tillë 

si etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale apo cënimit të besimit të publikut. Në 

vlerësimin tim sjelljet e konstatuara janë disa episode të cilat jo detyrimisht përcaktojnë sjellje 

të zakonshme të magistratit, por ato lidhen vetëm me disa rethana të rastit. Gjatë vlerësimit dhe 

arritjes së konkluzioneve trupi gjykues duhet të mbante në konsideratë edhe faktin se vlerësimi 

i aftësisë profesionale duhet bërë pa gjykuar korrektësinë dhe themelin e çështjes si dhe pa 

zëvendësuar interpretimin dhe logjikën e gjyqtarit. Përfshirja e problematikave të gjetura në 

kuadër të vlerësimit profesional në sjellje që cënojnë figurën e gjyqtarit dhe ulin besimin e 

publikut, në vlerësimin tim, është në kapërcim të rregullave dhe kritereve të përcaktuara në 

ligjin nr.84/2016, si dhe një sër vendimmarrjesh të Kolegjit të Apelimit dhe afekton negativisht 

vlerësimin për aftësitë profesionale të subjektit të rivlerësimit duke bërë një vlerësim subjektiv 

dhe sipërfaqësor. Konkluzionet e arritura nga Komisioni, gjatë vlerësimit profesional të 

subjektit, nuk janë të tilla që meritojnë të ngrihen në nivelin e një sjelljeje të subjektit që cenon 

besimin e publikut te sistemi i drejtësisë.  

 

Në përfundim, vlerësoj se vendimmarja e shumicës së trupit gjykues është në kapërcim të 

dispozitave Kushtetuese, po ashtu edhe në kundërshtim me rregullat dhe kriteret e përcaktuara 

në ligjin nr.84/2016, parimin e objektivitetit dhe proporcionalitetit në vlerësimin e subjekteve, 

si dhe praktikën e deritanishme të Kolegjit të Posacëm të Apelimit. 

 

Konkluzionet e shumicës së trupit gjykues se subjekti ka cenuar besimin e publikut te drejtësia, 

nuk janë të arsyetuara e të analizuara, duke shpjeguar shkeljet dhe mënyrën se si ato cenojnë 

potencialisht besimin e publikut, me qëllim shmangien e subjektivizmit dhe vlerësimit 

sipërfaqësor të këtij shkaku shkarkimi. Vetë fakti që ligji nr. 84/2016 e ka lidhur zbatimin e 

nenit 61, pika 5 si një rast shkarkimi me vlerësimin e përgjithshëm të tri kritereve apo 

vlerësimin tërësor të procedurave sipas parashikimit të nenit 2, pika 4 e këtij ligji, tregon qartë 

synimin për të pasur një vlerësim sa më objektiv dhe të arsyeshëm në zbatimin e këtij kriteri. 

Në vlerësimin tim qëndrimi i shumicës për aplikimin e nenit 61 pika 5, mbetet një vlerësim 

sipërfaqësor e i paargumentuar i rrethanave të konsideruara se kanë shërbyer si bazë për 

mbajtjen e këtij qëndrimi. Në çfarëdo vlerësimi të këtyre rrethanave, ato nuk mund të shërbejnë 

si një bazë e mjaftueshme dhe e vlerësueshme për të konkluduar se subjekti i rivlerësimit ka 

cënuar besimin e publikut te sistemi i drejtësisë, për më tepër që trupi gjykues ka penalizuar 

subjektin për kriterin e pasurisë duke aplikuar nenin 61 pika 3 dhe ka ripërsëritur konstatimet 
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e arritura për atë kriter duke i përfshshirë ato përsëri si penalizuese sipas kritereve të nenit 61 

pika 5.  

 

Në përfundim, mbështetur në konkluzionet e mësipërme, çmoj se zoti Bevis Shehaj duhej ti 

nënshtrohej vlerësimit nga organet e reja të vlerësimit e se ai nuk duhet të ishte një subjekt 

rivlerësimi nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit. Mbështetur në vendimin e shumicës së 

trupit gjykues, nga vlerësimi dhe analizimi i tre komponentëve të vlerësimit, çmoj se pas një 

vlerësimi objektiv dhe proporcinal ai plotëson në mënyrë kumulative të tria kushtet e 

parashikuara nga neni 59, pika 1 e ligjit nr. 84/2016, dhe, në zbatim të kësaj dispozite, duhet të 

konfirmohej në detyrë.  

 

 

Valbona Sanxhaktari 

Komisioner 

 


