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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

VENDIM 

Nr.250, datë 04.11.2019 

 

PËR 

KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z.{…} 

PËR NË FORMIMIN FILLESTAR PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR,  

NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS 

 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, në mbledhjen e datës 04.11.2019, pasi u njoh me materialet e çështjes 

dhe Relacionin “Për gjendjen e faktit dhe ligjin e zbatueshëm në lidhje me verifikimin e kushteve 

dhe kritereve ligjore të kandidimit për në formimin fillestar në Shkollën e Magjistraturës, të 

kandidatit z.{…}”, përgatitur nga relatori z.Ilir Toska, si dhe pasi shqyrtoi propozimin për 

kualifikimin e kandidatit z.{…} për në formimin fillestar në Shkollën e Magjistraturës, për 

magjistrat, profili gjyqtar, për vitin akademik 2019-2020,  

VËREN  

I.  PROCEDURA E VERIFIKIMIT 

 

1. Z.{…} është kandidat për në formimin fillestar në Shkollën e Magjistraturës, profili gjyqtar, 

në kushtet kur: 

a) është vlerësuar nga Shkolla e Magjistraturës, në bazë të Raportit të Vlerësimit 

Përfundimtar të datës 01.04.2019, se plotëson kriteret e pranimit në formimin fillestar për 

magjistrat sipas nenit 28 të Ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë” (më poshtë referuar si Ligji i Statusit); 

b) ka marrë pjesë në provimin e organizuar nga Shkolla e Magjistraturës sipas nenit 31 të 

Ligjit të Statusit dhe është përfshirë në listën e renditjes së kandidatëve fitues në formimin 

fillestar për magjistrat, profili gjyqtar, të miratuar me Vendimin nr.11, datë 15.05.2019, të 

Këshillit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës, përcjell pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor me 

Shkresën nr.1588 prot., datë 27.05.2019 (protokolluar me nr. 2898 prot., datë 27.05.2019). 
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2. Me Vendimin nr.83, datë 05.06.2019, mbështetur në nenin 32 të Ligjit të Statusit, si dhe në 

Vendimin e tij nr. 75, datë 23.05.2019 “Për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve 

ligjore për rekrutimin e kandidatëve për gjyqtarë, për zhvillimin e karrierës së gjyqtarëve dhe për 

emërimin e gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë” (më poshtë referuar si Vendimi 75/2019), Këshilli  i 

Lartë Gjyqësor ka vendosur fillimin e procedurës së verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore 

të kandidimit për në formimin fillestar të Shkollës së Magjistraturës për kandidatët për 

magjistratë, profili gjyqtar, duke caktuar relatorin për çdo procedurë verifikimi për secilin 

kandidat, ku në bazë të shortit, për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të 

kandidimit për kandidatin z.{…} si relator u caktua z.Ilir Toska. 

 

3. Më datë 10.06.2019, në respektim të detyrimeve të përcaktuara në Seksionin A, Kreu VI, të 

Vendimit 75/2019, kandidati z.{…}, në rrugë elektronike, u njoftua: - për fillimin e procedurës 

së verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të kandidimit; - për caktimin e relatorit të kësaj 

procedure verifikimi; - për të drejtën që kishte për të kërkuar përjashtimin e relatorit të caktuar 

dhe/ose të çdo anëtari tjetër të Këshillit, brenda 3 (tre) ditëve nga marrja e këtij njoftimi. Po 

ashtu, kandidati u njoftua edhe për detyrimin për plotësimin e formularit deklarues për adresën 

postare, adresën elektronike dhe kontaktit telefonik, për qëllimet e procedurës së verifikimit ndaj 

saj, formular ky që i është bashkëngjitur njoftimit. 

 

4. Brenda afatit treditor, kandidati z.{…} depozitoi rregullisht të plotësuar formularin deklarues 

për adresën postare, adresën elektronike dhe kontaktit telefonik, për qëllimet e procedurës së 

verifikimit ndaj tij. Nga ana tjetër, në këtë afat, kandidati nuk parashtroi asnjë pretendim në 

lidhje me relatorin e caktuar për procedurën e verifikimit ndaj tij apo për ndonjë anëtar tjetër të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor.   

 

5. Më datë 14.06.2019, bazuar në pikën 8, Seksioni B, Kreu VI, të Vendimit 75/2019, kandidatit 

z.{…}, në rrugë elektronike, iu dërguan formularët dhe autorizimet përkatëse (të përcaktuara në 

pikën 6, Seksioni B, Kreu VI, të Vendimit 75/2019) që duhet të plotësoheshin dhe dorëzoheshin 

prej tij në kuadër të procedurës së verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të kandidimit.  

 

6. Brenda afatit pesëditor, kandidati z.{…} depozitoi formularët dhe autorizimet përkatëse, 

ndërsa brenda afatit 21 ditor (sipas pikës 4, Seksioni A, Kreu IX, të Vendimit 75/2019), ai 

dorëzoi rregullisht edhe formularin “Deklaratë e pasurisë dhe interesave privatë të kandidatit për 

pozicione të ndryshme në institucionet e sistemit të drejtësisë” pranë Inspektoratit të Lartë të 

Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave (më poshtë referuar si 

ILDKPKI). 

 

7. Në vijim të procedurës së verifikimit, në datat 25.06.2019 dhe 28.06.2019, bazuar në pikën 10, 

Seksioni B, Kreu VI, të Vendimit 75/2019, përmes shkresave të veçanta, u kërkua informacion 

dhe raportim nga institucionet kompetente për verifikimin e pasurisë dhe të figurës, përcaktuar 
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në nenin 32 të Ligjit të Statusit, për kandidatët për në formimin fillestar në Shkollën e 

Magjistraturës, ndër ta edhe për z.{…}. 

 

8. Institucionet kompetente për verifikimin e pasurisë dhe të figurës, kanë përcjellë për Këshillin 

e Lartë Gjyqësor informacionet dhe raportimet e tyre në kohë të ndryshme (siç do të përshkruhet 

më poshtë).  

 

9. Gjatë procedurës së verifikimit, pas kërkimit dhe dhënies nga kandidati, në rrugë elektronike, 

të të dhënave të punësimit, më datë 01.07.2019, bazuar në pikën 10, Seksioni B, Kreu VI, të 

Vendimit 75/2019, përmes shkresave të veçanta, u kërkua informacion nga subjekti privat që ka 

mbikqyrur disiplinën në punë të kandidati z.{…}, i cili e ka përcjellë për Këshillin e Lartë 

Gjyqësor informacionin e tij më datë 04.07.2019, regjistruar pranë Këshillit me aktin nr.3528/1 

prot., datë 09.07.2019 (siç do të përshkruhet më poshtë).  

 

10. Pas administrimit të dokumentacionit të nevojshëm, duke çmuar se procedura e verifikimit të 

kushteve dhe kritereve ligjore të kandidimit për kandidatin {…}, ishte e plotë dhe në përputhje 

me kërkesat e Vendimit 75/2019, më datë 18.10.2019, relatori e parashtroi çështjen përpara 

Komisionit të Zhvillimit të Karrierës. 

 

11. Komisioni i Zhvillimit të Karrierës e shqyrtoi çështjen me datë 18.10.2019 dhe, pasi vlerësoi 

të plotë procedurën e verifikimit në këtë rast, bazuar në pikën 3, Seksioni C, Kreu VI, të 

Vendimit 75/2019, vendosi kalimin e saj për shqyrtim në mbledhjen e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

për të vlerësuar dhe vendosur ky i fundit për kualifikimin ose skualifikimin e kandidatit {…} për 

në formimin fillestar për magjistrat (profili gjyqtar) në Shkollës së Magjistraturës. 

 

II. REZULTATET E VERIFIKIMIT TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT 

 

A. Për kriteret e përgjithshme dhe të veçanta të pranimit në formimin fillestar për 

magjistrat në Shkollën e Magjistraturës, sipas nenit 28 të Ligjit të Statusit 

 

1. Sa i përket kritereve të përgjithshme dhe të veçanta, sipas nenit 28 të Ligjit të Statusit, për 

pranimin në formimin fillestar për magjistrat në Shkollën e Magjistraturës, përfshirë edhe për 

kandidatin {…}, si dhe më lart u parashtrua, vlerësimi për plotësimin e tyre është bërë, në 
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momentin e kandidimit, nga ana e Shkollës së Magjistraturës, bazuar kjo në nenin 301 

(“Kandidimi dhe vlerësimi paraprak i kandidatëve”) të Ligjit të Statusit. Në përfundim të 

vlerësimit, Shkolla ka përgatitur dhe i ka paraqitur Këshillit të Lartë Gjyqësor raportin për 

rezultatet e vlerësimit paraprak së bashku me dosjet me dokumentet e kandidimit për secilin 

kandidat, ku pas komenteve të Këshillit, më datë 01.04.2019, Shkolla ka miratuar dhe publikuar 

në faqen e saj zyrtare Raportin e Vlerësimit Përfundimtar, përfshirë dhe listën e kandidatëve, të 

cilët plotësonin kriteret e parashikuara në nenin 28 të Ligjit të Statusit. Në këtë listë është 

përfshirë dhe kandidati {…}. 

 

2. Gjithsesi, për kandidatin {…}, u verifikuan sërish disa prej kritereve të përgjithshme dhe të 

veçanta për pranimin në formimin fillestar për magjistrat në Shkollën e Magjistraturës, 

përcaktuar në nenin 28 të Ligjit të Statusit.  

 

2.1 Për këtë është mbajtur në konsideratë diferenca kohore mes momentit të aplikimit të 

kandidatëve (Shkurt 2019), momentit të vlerësimit përfundimtar nga Shkolla e Magjistraturës për 

plotësimin e kritereve nga ana e tyre (1 Prill 2019), si dhe momentit aktual, kur Këshilli duhet te 

shprehet për kualifikimin ose jo të kandidatëve për në formimin fillestar të Shkollës së 

Magjistraturës, të cilët kanë rezultuar fitues në provimin e pranimit (Shtator 2019). Dhe po ashtu, 

nga ana tjetër, është mbajtur në konsideratë dhe fakti se shumica e kritereve të pranimit në 

formimin fillestar janë potencialisht të ndryshueshëm në kohë (me përjashtim të kriterit arsimor, 

kriterit të përvojës profesionale, kriterit të anëtarësisë në parti politike, në kohën e kandidimit 

 

1 “1. Shkolla e Magjistraturës pranon aplikimet për pranimin në formimin fillestar, deri në fund të muajit shkurt të 

çdo viti. 

2. Kandidatët paraqesin dokumentacionin e nevojshëm që vërteton përmbushjen e kritereve të parashikuara në 

nenin 28 të këtij ligji. Nëse dokumentacioni i paraqitur nuk vërteton plotësisht përmbushjen e kritereve, nuk është 

i plotë, i saktë, ose ka dyshime të arsyeshme për vërtetësinë e tij, Shkolla e Magjistraturës mund të kërkojë 

informacion ose dokumentacion shtesë nga organet publike ose punëdhënësit e kandidatit. 

3. Deri në datën 15 mars të çdo viti, Shkolla e Magjistraturës kryen një vlerësim paraprak, nëse kandidati 

përmbush kriteret e kandidimit, të parashikuara në nenin 28 të këtij ligji. 

4. Shkolla e Magjistraturës i paraqet Këshillave raportin për rezultatet e vlerësimit paraprak së bashku me dosjet 

me dokumentet e kandidimit për secilin kandidat. Këshillat mund të japin komente ose kundërshtime jo më vonë 

se në fund të muajit mars të çdo viti. Shkolla e Magjistraturës miraton raportin e vlerësimit përfundimtar, duke 

marrë në konsideratë komentet dhe kundërshtimet e bëra, dhe publikon raportin e vlerësimit përfundimtar në 

faqen e saj zyrtare, duke përfshirë listën e kandidatëve, të cilët plotësojnë kriteret e parashikuara në nenin 28 të 

këtij. 

5. Çdo kandidat, i cili nuk është përfshirë në listën e kandidatëve, të cilët plotësojnë kriteret, ka të drejtë të 

ushtrojë mjetet ligjore të ankimit, të parashikuara në ligjin "Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë" dhe 

aktet nënligjore përkatëse”. 

 



5 
 

dhe kriterit të anëtarësisë, bashkëpunëtorit ose të favorizuarit nga Sigurimi i Shtetit përpara vitit 

1990).  

 

2.2 Gjithashtu, për këtë është mbajtur në konsideratë se një verifikim i tillë është detyrim ligjor 

për Këshillin e Lartë Gjyqësor që buron nga neni 32 (“Verifikimi i pasurisë dhe figurës”)2, pika 

4, shkronja “c”, të Ligjit të Statusit, sipas të cilit Këshilli ka detyrimin të verifikojë ekzistencën e 

çdo shkaku përjashtues (të parashikuar nga ligji) nga kandidimi për në formimin fillestar në 

Shkollën e Magjistraturës. Përveç kësaj, është mbajtur në konsideratë se detyrimi i Këshillit për 

verifikimin e kritereve të zgjedhshmërisë, të cilat janë njëherazi edhe kriteret e pranimit në 

 

2 “1. Kandidatët me rezultatet më të larta në listën e publikuar, sipas përcaktimeve të nenit 31, të këtij ligji, të cilët 

mund të pranohen në formimin fillestar të Shkollës së Magjistraturës, i nënshtrohen verifikimit të plotë të 

pasurisë dhe figurës. 

2. Brenda një jave nga publikimi i listës përfundimtare, sipas nenit 31, të këtij ligji, për secilin kandidat të 

parashikuar në pikën 1 të këtij neni, Këshillat kërkojnë raportim nga institucionet kompetente për verifikimin e 

pasurisë dhe të figurës në lidhje me çdo shkak tjetër përjashtues, nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe 

Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, prokuroria, organet e administratës tatimore dhe doganore, 

Byroja Kombëtare e Hetimit, shërbimet shtetërore informative, si dhe çdo organ disiplinor që ka mbikëqyrur 

disiplinën në marrëdhëniet e punës së kandidatit. Nëse është e nevojshme, Këshillat kërkojnë informacion shtesë 

nga institucionet e përmendura në këtë pikë. 

3. Çdo institucion publik, subjekt fizik ose juridik, duhet të përmbushë kërkesat e Këshillave për informacion, 

dokumentacion, ose materiale të tjera në lidhje me një hetim, me përjashtim të rasteve të kufizuara me ligj, 

brenda afatit ligjor të arsyeshëm të përcaktuar nga Këshillat në kërkesën e tyre. 

4. Në çdo rast, kandidati nuk pranohet në Shkollën e Magjistraturës kur: 

a) raporti i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe të Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave tregon që 

burimet financiare të kandidatit nuk justifikojnë pasuritë e tij dhe nuk ka deklaruar pasuri ose asete ose ka dhënë 

një deklaratë të rreme ose jo të saktë të aseteve; 

b) raportet e Byrosë Kombëtare të Hetimit ose Shërbimit Informativ Shtetëror tregojnë se kandidati ka lidhje me 

krimin e organizuar, sipas përcaktimeve të bëra në ligjin "Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të 

luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar"; 

c) ka ndonjë shkak tjetër përjashtues të njohur, të parashikuar sipas ligjit. 

5. Deri në datën 5 shtator të çdo viti, Këshillat vendosin pranueshmërinë e kandidatëve, bazuar në informacionin 

që kanë marrë për rezultatet e verifikimit të pasurisë dhe figurës së tyre. 

6. Kandidatët kanë të drejtë të njihen me dosjen dhe të ankohen në gjykatën kompetente ndaj vendimit të 

Këshillave, brenda 5 ditëve. Gjykata kompetente vendos për ankimin, brenda dy javëve nga paraqitja e tij. 

7. Pas përfundimit të verifikimit të pasurisë dhe figurës, Këshillat miratojnë dhe publikojnë në fund të muajit 

shtator të çdo viti, listën përfundimtare të kandidatëve magjistratë, që pranohen në Shkollën e Magjistraturës, në 

formimin fillestar trevjeçar, në përputhje me numrin e kandidatëve të përcaktuar sipas nenit 29 dhe duke 

respektuar me përpikëri renditjen e kandidatëve në listën e parashikuar në pikën 2, të nenit 31, të këtij ligji”. 
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formimin fillestar në Shkollën e Magjistraturës, pra ato sipas nenit 28 të Ligjit të Statusit, është 

një detyrim konstant i Këshillit qoftë në momentin e emërimit të të diplomuarve për magjistrat 

(profili gjyqtar) në Shkollën e Magjistraturës, ashtu edhe gjatë karrierës së tyre si magjistrat 

(gjyqtar), referuar për këtë në nenet 35, 64 dhe 66 të Ligjit të Statusit. 

 

3. Konkretisht, për kandidatin {…} u verifikua sërish kriteri: 

 

a) i pasjes të zotësisë së plotë për të vepruar, ku për këtë nuk u gjet ndonjë e dhënë për 

heqjen apo kufizimin e saj me vendim gjyqësor të formës së prerë; 

 

b) i pasjes së shtetësisë shqiptare, ku për këtë, në rastin e aplikimit përpara Shkollës së 

Magjistraturës, është depozituar dokumenti “Kartë Identiteti” (ID), lëshuar nga Ministria e 

Brendshme më datë 08.04.2009, ku pasqyrohet përberësi i gjendjes civile “shtetësia”, që në 

këtë rast pasqyrohet “shqiptare”. Ndërkohë, gjatë verifikimit nuk u gjet ndonjë e dhënë për 

heqjen e shtetësisë shqiptare për këtë kandidat. Përkundrazi, nga verifikimi i bërë, më datë 

01.10.2019, në regjistrin kombëtar elektronik të gjendjes civile të administruar nga Ministria 

e Brendshme (Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile), sipas çertifikatës personale 

elektronike të printuar në letër nga nëpunësi i ngarkuar i Këshillit, konstatohet se kandidati 

vijon të ketë shtetësinë shqiptare; 

 

c) i gjendjes gjyqësore, ku për këtë, në rastin e aplikimit përpara Shkollës së Magjistraturës, 

kjo e fundit ka kryer verifikim në regjistrin elektronik gjyqësor të administruar nga Ministria 

e Drejtësisë (Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve) duke printuar në letër Çertifikatë 

Elektronike datë 28.02.2019. Ndërkohë, gjatë verifikimit, në kuadër të verifikimit të figurës 

së kandidatit, u administruan Shkresa nr.V-2125/1 prot., datë 04.07.2019, e Drejtorisë së 

Përgjithshme të Burgjeve (Sektori i Gjendjes Gjyqësore). Sipas këtyre dokumenteve, 

kandidati nuk është i dënuar me vendim penal të formës së prerë; 

 

ç) i disiplinës në punë, ku për këtë, në rastin e aplikimit përpara Shkollës së Magjistraturës 

është depozituar Vërtetimi datë 25.01.2019, i Shoqërisë “Reso & Associates” sh.p.k, 

ndërkohë që gjatë verifikimit u administrua Shkresa datë 04.07.2019, e Shoqërisë “Reso & 

Associates” sh.p.k. Sipas këtyre dokumenteve kandidati nuk është i larguar nga puna për 

shkaqe disiplinore apo ai nuk ka masë disiplinore në fuqi; 

 

d) i qenies bashkëpunëtor, informator, ose agjent i shërbimeve sekrete, ku për këtë, në rastin 

e aplikimit përpara Shkollës së Magjistraturës, kandidati ka depozituar një deklaratë me 

shkrim e datës 27.02.2019, në të cilën deklaron se nuk ka qenë bashkëpunëtor, informator, 

ose agjent i shërbimeve sekrete. Ndërkohë, gjatë verifikimit nuk u gjet ndonjë e dhënë për 

qenien e kandidatit bashkëpunëtor, informator, ose agjent i shërbimeve sekrete. 
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4. Për kriteret e tjera të pranimit të kandidatit në formimin fillestar në Shkollën e Magjistraturës, 

të cilat janë verifikuar nga kjo e fundit si organi kompetent, u konsiderua vlerësimi i bërë prej saj 

dhe konkretisht për: 

 

a) pasjen e kriterit arsimor. Në rastin e aplikimit përpara Shkollës së Magjistraturës 

kandidati ka depozituar dokumentin “Diplomë - Master i Shkencave në e Drejtë Penale”, me 

nr. 852, datë 07.07.2015, lëshuar nga Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë, si dhe 

Vërtetim Notash datë 02.06.2015, lëshuar nga Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë;  

 

b) pasjen e përvojës profesionale. Në rastin e aplikimit përpara Shkollës së Magjistraturës 

kandidati ka depozituar dokumentin “Librezë Punë”, sipas të cilit kandidati ka përvojë 

profesionale aktive me kohë të plotë në profesionin e lirë ligjor si “avokat”, për periudhën 26 

janar 2016 dhe në vijim, pranë Shoqërisë “Reso & Associates” sh.p.k; 

 

c) mos anëtarësinë në parti politike në kohën e kandidimit. Në rastin e aplikimit përpara 

Shkollës së Magjistraturës kandidati ka depozituar një deklaratë me shkrim të datës 

27.02.2019, në të cilën deklaron se nuk është anëtar i ndonjë partie politike. Ndërkohë, gjatë 

verifikimit nuk u gjet ndonjë e dhënë për qenien e kandidatit anëtar i ndonjë partie politike; 

 

ç) mosqenien anëtar, bashkëpunëtor ose i favorizuar nga Sigurimi i Shtetit përpara vitit 

1990. Në rastin e aplikimit përpara Shkollës së Magjistraturës kandidati ka depozituar një 

deklaratë me shkrim të datës 27.02.2019, në të cilën deklaron se nuk ka qenë anëtar, 

bashkëpunëtor ose i favorizuar nga Sigurimi i Shtetit përpara vitit 1990, ndërkohë që 

kandidati rezulton të jetë i datëlindjes 15.12.1990. 

 

B. Për kriterin e pasurisë 

  

1. Për kandidatin {…} u verifikua kriteri i pasurisë, përcaktuar në pikën 1, të nenit 32, të Ligjit të 

Statusit. 

 

2. Konkretisht, për verifikimin e kriterit të pasurisë për kandidatin {…}, u kërkua raportim nga 

ILDKPKI-ja, e cila ka dërguar në Këshillin e Lartë Gjyqësor Raportin nr. 47/27 prot., datë 

19.08.2019. 

 

2.1 Sipas këtij Raporti të ILDKPKI-së, kandidati {…} ka plotësuar dhe depozituar në afatin e 

caktuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor formularin e deklaratës së pasurisë, si dhe autorizimet e 

kërkuara për verifikimin e pasurisë.  

 

2.2 Po ashtu, sipas këtij Raporti të ILDKPKI-së, nga kjo e fundit janë kryer kontrollin e plotë për 

pasuritë, asetet dhe interesat e deklaruara nga kandidati {…}, duke konkluduar se për kandidatin: 
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a) deklarimi është i saktë në përputhje me ligjin; 

 

b) ka burime financiare të ligjshme për të justifikuar pasurinë; 

 

c) nuk ka kryer fshehje të pasurisë; 

 

d) nuk ka kryer deklarim të rremë; 

 

e) subjekti nuk gjendet në situatën e konfliktit të interesave.   

 

3. Për verifikimin e kriterit të pasurisë për kandidatin {…} u kërkua informacion Drejtoria e 

Përgjithshme e Tatimeve dhe Drejtoria e Përgjithshme e Doganave.  

 

3.1 Në informacionin e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, dërguar me Shkresën nr. 12592/1 

prot., datë 08.07.2019, për kandidatin {…} nuk jepen të dhëna për aktivitete tregtare. 

 

3.2 Në informacionin e Drejtorisë së Përgjithshme e Doganave, dërguar me Shkresën nr. 16911/1 

prot., datë 12.07.2019, për kandidatin {…} nuk jepet ndonjë e dhënë me karakter pasuror. 

 

4. Të dhënat e dërguara përmes informacioneve respektive nga Drejtoria e Përgjithshme e 

Tatimeve dhe Drejtoria e Përgjithshme e Doganave u ballafaquan me të dhënat sipas Raportit të 

ILDKPKI-së, duke u vlerësuar se nuk kishte vend për t’iu kërkuar ILDKPKI-së bërja e një 

kontrolli shtesë.  

  

5. Nga verifikimi i kriterit të pasurisë për kandidatin {…} janë grumbulluar të dhëna të 

mjaftueshme mbi të cilat mund të konkludohet se për të nuk ekziston asnjë prej shkaqeve të 

skualifikimit nga formimi fillestar për në Shkollën e Magjistraturës sa i përket kriterit të pasurisë. 

Konkretisht, verifikohet që:  

 

a) kandidati ka plotësuar dhe depozituar rregullisht formularin e deklaratës së pasurisë; 

 

b) kandidati ka plotësuar dhe depozituar rregullisht, të nënshkruara, autorizimet e kërkuara 

për verifikimin e pasurisë;  

 

c) kandidati ka burime financiare për të justifikuar pasuritë e tij; 

 

ç) deklarimi nga kandidati i pasurisë, aseteve ose të interesave private, të detyrueshme për 

t’u deklaruar, është i plotë, i vërtetë dhe i saktë. 

 

C. Për kriterin e figurës  
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1. Për kandidatin {…} u verifikua kriteri i figurës, përcaktuar në pikën 1, të nenit 32, të Ligjit të 

Statusit. 

 

2. Konkretisht, për verifikimin e kriterit të figurës për kandidatin {…}, u kërkua raportim nga 

institucionet ligjzbatuese të përcaktuara në pikën 2, të nenit 32, të Ligjit të Statusit, me 

përjashtim të Byrosë Kombëtare të Hetimit, e cila nuk është ngritur ende.  

 

3. Nga raportimet e shërbimeve shtetërore informative nuk u identifikua dhe verifikua ndonjë e 

dhënë për lidhje ose kontakte të papërshtatshme të kandidatit {…} me persona të përfshirë në 

krimin e organizuar apo për përfshirjen e tij në veprimtari që cënojnë sigurinë kombëtare apo 

aktivite të kundërligjshme. 

 

4. Po ashtu, për verifikimin e kriterit të figurës për kandidatin {…}, atij iu kërkua dhe ai plotësoi 

e depozitoi rregullisht pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, më datë 19.06.2019, formularin e 

vetëdeklarimit sipas kërkesave të Ligjit nr.138/2015, “Për garantimin e integritetit të personave 

që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”, si dhe autorizimin për Këshillin që, në 

zbatim të pikës 2 të nenit 32 të Ligjit për Statusin, të kryejë verifikimin në organet kompetente 

sipas ligjit, të të dhënave të tij në lidhje me figurën dhe integritetin. 

 

5. Në kuadër të zbatimit të Ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që 

zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”, mbi kërkesë të Këshillit të Lartë Gjyqësor, 

Prokuroria e Përgjithshme ka kryer verifikimin përkatës, duke përcjell në Këshill, me Shkresën 

nr. 1782/258 prot., datë 12.09.2019, Vendimin “Për rezultatet e verifikimit për subjektin {…} 

Agim{…}”, sipas të cilit është vlerësuar se: “Subjekti deklarues {…} Agim{…}, kandidat për në 

formimin fillestar të Shkollës së Magjistraturës, nuk përfshihet në fushën e veprimit të nenit 2, të 

Ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose 

ushtrojnë funksione publike”.  

 

5.1 Nga ana tjetër, në vendimin e saj si më lart, në lidhje me kandidatin, subjektin e verifikuar 

{…} Agim{…}, Prokuroria e Përgjithshme ndër të tjera ka parashtruar edhe se: “… Prokuroria 

pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier me shkresën nr.6715/1 prot., datë 12.07.2019 na 

informon se për subjektin {…}, kjo prokurori ka regjistruar procedimin penal me nr.188, të vitit 

2013, për të cilin është vendosur pushimi i procedimit me datë 14.10.2013. Referuar akteve të 

procedimit penal nr.188/2013 rezulton se Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier, 

në bazë të materialit kallëzues të shtetases G.N, ka regjistruar procedimin penal me nr.188/2013 

në ngarkim të shtetasit {…}, për veprat penale “Heqja e paligjshme e lirisë” dhe “Përndjekja”, 

të parashikuara nga nenet 110/1 e 121/a të Kodit Penal. Në lidhje me këtë ngjarje shtetasi {…} 

është arrestuar në flagrancë nga policia gjyqësore me datën 26.04.2013. Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Fier me vendimin nr.265, datë 29.04.2013, ka vleftësuar të ligjshëm arrestin në 

flagrancë për shtetasin {…} dhe ka caktuar ndaj tij si masë sigurimi personal shtrëngues 



10 
 

“Detyrim për t’u paraqitur pranë policisë gjyqësore”. Në përfundim të hetimeve të procedimit 

penal, me vendimin e datës 14.10.2013, Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier, ka 

vendosur pushimin e procedimit penal të sipërcituar. Të gjitha faktet e mësipërme në lidhje me 

arrestimin në flagrancë, masën e sigurimit personal të vendosur ndaj tij, si dhe pushimin e 

hetimeve, janë deklaruar nga subjekti në Formularin e Vetëdeklarimit”. 

 

6. Marrë shkas nga e dhëna e evidentuar në vendimin për rezultatet e verifikimit si më lart të 

Prokurorisë së Përgjithshme, e dhënë kjo e deklaruar rregullisht edhe nga kandidati {…} në 

formularin e vetëdeklarimit sipas kërkesave të Ligjit nr.138/2015, “Për garantimin e integritetit të 

personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”, në kuadër të verifikimit 

tërësor të figurës së kandidatit, u kërkua informacion nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier dhe 

Prokuroria pranë kësaj gjykate.  

 

7. Me Shkresën nr.3834/1 prot., datë 23.09.2019, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier ka dërguar 

pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor një kopje të Vendimit nr.265, datë 29.04.2013, që bën fjalë për 

caktim mase sigurimi ndaj shtetasit {…}. Në këtë rast, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier ka 

konfirmuar se ndaj këtij vendimi nuk ishte paraqitur ankim, si dhe se para kësaj gjykate nuk ishte 

shqyrtuar apo gjykuar ndonjë çështje penale kundër shtetasit {…}. 

 

7.1 Sipas vendimit gjyqësor si më lart, mbi kërkesë të prokurorit, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier 

ka vendosur: “… Të vlerësoj të ligjshëm arrestimin në flagrance dt.26.04.2013 ora 15.00 ndaj 

shtetasit {…}. / Të caktoj si masë sigurimi personal shtrëngues për të arrestuarin {…} atë të 

“Detyrim për paraqitje” pranë policisë gjyqësore, parashikuar nga neni 234 të K.Pr.Penale. 

…”.   

 

8. Me Shkresën nr.8994/1 prot. A.K, datë 23.09.2019, Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Fier ka dërguar pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor një kopje të Vendimit datë 

14.10.2013, “Për pushimin e procedimit penal nr.188/2013, në ngarkim të shtetasit {…}”. Në 

këtë rast, Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier ka konfirmuar se ndaj këtij vendimi 

nuk ishte paraqitur ankim në gjykatë. 

 

8.1 Sipas Vendimit datë 14.10.2013, “Për pushimin e procedimit penal nr.188/2013, në ngarkim 

të shtetasit {…}”, Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, bazuar në nenin 328/b3 të 

Kodit të Procedurës Penale, ka vendosur: “1. Pushimin e procedimit penal nr. 114 regjistruar 

për veprat penale “Përndjekja”, parashikuar nga  neni 121/a i Kodit Penal dhe “Heqja e 

paligjshme e lirirsë” parashikuar nga neni 110/1 i Kodit Penal në ngarkim të shtetasit {…}. 2. 

 

3 “Në çdo fazë të procedimit, prokurori vendos pushimin e akuzës ose çështjes kur: …; b) fakti nuk parashikohet nga 
ligji si vepër penale; …”. 
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Bazuar në nenin 261 të Kodit të Procedurës Penale Shuarjen e masës së sigurimit dhënë me 

vendimin nr.265, datë 29.04.2013 ndaj shtetasit {…}. 3. Të njoftojë me këtë vendim të 

interesuarit, të cilët kanë të drejtën e ankimit”.  

 

8.2 Nga arsyetimi i vendimit të prokurorit del se shërbimet e policisë gjyqësore kanë filluar 

kryerjen e veprimeve të tyre pas një telefonate të një qytetari, bërë paraditen e datës 26.04.2013, i 

cili ka njoftuar se kishte parë një automjet që lëvizte me shpejtësi në drejtim të Semanit dhe 

brenda tij një vajzë kërkonte ndihmë. Pas këtij njoftimi, shërbimet e policisë kanë shkuar në 

drejtim të vendit të njoftuar nga qytetari, ku në vendin e quajtur Seman kanë gjetur një autmjet të 

parkuar, ndërsa jashtë ishin shtetasit {…} dhe G.N, që po debatonin me njëri-tjetrin, ndërkohë që 

shtetasja në fjalë kishte një dëmtim në fytyrë. Të dy këta shtetas janë shoqëruar në polici, ku në 

prani të prindit, shtetësja G.N ka bërë kallëzim penal kundër shtetasit {…}. Pas veprimeve të 

para hetimore, oficeri i policisë gjyqësore ka referuar materialin kallëzues në Prokurorinë e 

Rrethit Gjyqësor Fier, e cila ka filluar procedimin penal kundër shtetasit {…} për veprat penale 

të referuara nga oficeri i policisë gjyqësore, pikërisht për veprat penale të “Heqjes së paligjshme 

të lirisë” dhe “Përndjekjes”, parashikuar nga nenet 110/1 dhe 121/a të Kodit Penal. 

 

8.3 Më tej, nga vendimi i arsyetuar i prokurorit del se gjatë hetimeve paraprake janë marrë 

deklarimet e personit nën hetim, i cili ka mohuar të ketë kryer veprat penale që dyshohej, duke 

dhënë shpjegime për rrethanat e ngjarjes. Po ashtu, janë marrë deklarimet e të dëmtuarës, të të 

afërmve të saj, të të afërmve dhe të njohurve të personit nën hetim, përveç edhe tabulatet e 

komunikimeve telefonike mes të dëmtuarës dhe personit nën hetim. 

 

8.4 Sipas vendimit të prokurorit, në mënyrë të përmbledhur për ngjarjen e ndodhur, është arritur 

në përfundimin se: Midis shtetasit {…} dhe shtetases G.N ka patur një lidhje dashurie dyvjeçare. 

Gjatë kësaj periudhe ata kanë patur edhe mosmarrëveshje me njëri-tjetrin dhe shpesh {…}i ishte 

xheloz për marrëdhënien e tyre. Lidhja mes tyre ka vazhduar me këto oshilacione, pra me ndarje 

e ribashkime të shpeshta. Në një moment, duke qenë se kërkesa e llogarisë prej {…}it dhe 

xhelozia e tij ishin bërë të bezdisura për të, shtetësja G.N ka vendosur të ndërpresë këtë lidhje. 

Dhe ndërsa kishin rreth një javë pa komunikuar, më datë 26.04.2013, në kohën kur shtetësja G.N 

ka qenë duke shkuar në shkollë, i ka dalë përpara shtetasi {…} me makinën e babait të tij, duke i 

kërkuar të hypte në makinë. Shtetësja G.N ka hypur në makinë me {…}in dhe kur ka kaluar pranë 

shkollës ka ulur kokën që mos ta shikonin. Rrugës për në Seman ata kanë debatuar dhe shtetasi 

{…} i ka bërtitur asaj duke i kërkuar shpjegime me ton të lartë se përse donte të ndahej nga ai 

dhe duke qenë xheloz, në një moment i ka kërkuar dhe telefonin për të parë komunikimet e saj. 

Kjo gjë është kundërshtuar nga shtetësja G.N, duke bërë që {…}i të tentonte t’ia merrte me forcë 

telefonin. Gjatë këtij debati, duke u ndjerë e frikësuar dhe me qëllim për të ndaluar {…}in në 

veprimet e tij, ndërsa kanë qenë duke kaluar në rrugën e fshatit Topojë dhe {…}i ka ulur 

shpejtësinë e makinës, shtetësja G.N i ka thënë atij mos më bërtit se do zbres nga makina dhe ka 

tentuar të bëjë këtë veprim duke hapur derën e makinës. Në këtë moment, shtetasi {…} e ka 
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mbajtur me forcë nga krahu dhe ka ndaluar makinën. Pasi shtetësja G.N është qetësuar disi ata 

kanë vazhduar përsëri rrugën drejt Semanit ku dhe kanë ndaluar. Nga ana e tij shtetasi {…} ka 

vazhduar të ishte këmbëngulës në kërkesën e tij që G.N të mos ndahej nga ai, por ajo i ka bërë të 

qartë se donte të ndahej, çka e ka acaruar edhe më shumë {…}in, duke vazhduar t’i bërtiste. Në 

këtë moment aty ka mbërritur policia, duke i shoqëruar të dy në komisariatin e policisë. 

 

8.5 Mbi faktin e pranuar si të provuar, në vendimin e arsyetuar prokurori ka konkluduar se: 

nuk rezulton që shtetasi {…} ta ketë përndjekur shtetasen G.N sipas përcaktimeve të nenit 

121/a të Kodit Penal e për këto arsye hetimet ndaj tij për veprën penale “Përndjekja” 

parashikuar nga neni 121/a i Kodit Penal duhet të pushohen pasi fakti i ndodhur nuk 

parashikohet nga ligji si vepër penale; 

për veprën penale “Heqja e paligjshme e lirisë”, parashikuar nga neni 110/1 i Kodit Penal, 

megjithëse të dy shtetasit kanë debatuar gjatë rrugës po ashtu edhe në momentin që ata kanë 

ndaluar në Seman, rezulton se këto grindje ishin si rrjedhojë e tensionit të krijuar mes tyre për 

shkak të ndarjes. Megjithëse, gjatë rrugës ata janë grindur dhe në përfundim të saj shtetasi 

{…} edhe e ka qëlluar atë, veprimet e tij nuk përmbajnë elementët e veprës penale “Heqja e 

paligjshme e lirisë” parashikuar nga neni 110/1 i Kodit Penal. Vepra penale “Heqja e 

paligjshme e lirisë”, parashikuar nga neni 110/1 i Kodit Penal konsumohet me veprime aktive 

me qëllim kufizimin e lirisë së tij duke bërë të pamundur lëvizjen e lirë të personit. Nga 

rrethanat e çështjes rezulton se shtetasja G.N ka hipur vetë në makinën e shtetasit {…} dhe 

gjatë rrugës kanë lindur konfliktet e debatet mes tyre, por që kanë ngelur në kuadrin e 

debateve dhe jo të veprës penale të heqjes së paligjshme të lirisë. Veprimi i saj që ka hapur 

derën e makinës nuk ka qenë pasi ajo është marrë në makinë kundër dëshirës e vullnetit të saj 

duke i kufizuar lirinë, por ka qenë një veprim impulsiv për shkak të kërkesave të shtetasit {…} 

për të mos ndërprerë marrëdhëniet me të. 

 

9. Referuar asaj çka organi i ndjekjes penale (Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Fier) ka pranuar për sa ka ndodhur në ngjarjen e datës 26.04.2013, ku është përfshirë kandidati 

{…}, këtij të fundit, më datë 26.09.2019, iu kërkuan sqarime për këtë ngjarje, si dhe për çfarë ka 

ndodhur pas saj. Po ashtu, kandidatit iu kërkuan edhe reflektimet e tij mbi këtë ngjarje. 

 

10. Brenda afatit pesëditor, kandidati {…} depozitoi në zyrën përkatëse të Këshillit një 

parashtresë me shkrim, ku jepen sqarimet dhe reflektimi i tij mbi ngjarjen e datës 26.04.2013.  

 

10.1 Në parashtresën e tij kandidati ka shpjeguar se: 

“Kam pasur një lidhje 2 vjeçare me shtetasen G.N, lidhje dashurie, e cila qysh atëherë, nga 

momenti i ngjarjes nuk vazhdoi më si e tillë dhe secili prej  nesh ka vazhduar jetën e vet. 

Në datën 26.04.2013, gjatë kohës që kemi qenë të lidhur, kam shkuar ta takoj ish të dashurën 

pranë Shkollës “...”  ku ajo studionte. Në fakt shkova një ditë më parë, pasi isha në shkollë në 
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Tiranë. I kam kërkuar që të shkojmë të pimë kafe sikurse bënim zakonisht, dhe hipi në makinë 

dhe më pas kemi shkuar në drejtim të plazhit Seman, vend ku shkonim shpesh. Gjatë rrugës në 

telefonin e G kanë ardhur disa mesazhe nga një numër pa identitetin e atij ose asaj që 

dërgonte mesazhet në telefonin e saj, mesazhe të cilat më bënë kurioz se kush i shkruante dhe e 

pyeta. Më tha se i shkruanin shoqet, por fakti se ajo nuk po i kthente përgjigje, më bënë të 

dyshoja se nuk ishin shoqe, por ndonjë person tjetër. Sigurisht në atë moment duke parë edhe 

reagimin dhe këmbënguljen e saj për të mos më treguar mesazhet, fillova të ngrija tonin e zërit, 

duke i kërkuar sqarim se me cilin person mashkull tjetër komunikonte. Në përpjekje për t’i 

marrë telefonin bërryli i dorës sime të djathë pa dashje goditi buzën e G. I kërkova menjëherë 

të falur por vazhdoja të isha në një gjendje shumë të keqe, duke menduar se më kishte 

tradhtuar e kishte një lidhje tjetër. Vazhdova të bërtisja e ndoshta G u frikësua e tentoi të 

zbresë nga makina në lëvizje, por unë e kam mbajtur nga krahu i majtë i frikësuar nga 

aksidenti dhe njëkohësisht kam hapur krahun dhe kam parkuar makinën. Pasi u qetësuam të 

dy, vazhduam rrugën për në plazh dhe ndaluam pranë një lokali për të pirë kafe. Në atë 

moment kanë ardhur oficerët e policisë dhe na kanë shoqëruar të dy në komisariat. 

Pas kësaj unë qëndrova i ndaluar për 2 ditë në komisariatin e Fierit dhe më pas u lirova me 

masë sigurimi detyrim paraqitje. Ato dy ditë kanë qenë të tmerrshme. Në fillim se prita mirë 

por ditën e dytë arrita të reflektoj e të kuptoj që në marrëdhënie me G e kisha tejkaluar masën. 

Dhuna psikologjike nga ana ime nuk mund të tolerohej, por më doli nga kontrolli e ska 

justifikim. 

Pas ngjarjes, nga turpi që isha sjellë në atë mënyrë nuk arrija më të komunikoja me G, 

ndryshova numrin e telefonit, kam mbyllur rrjetet sociale, për të shmangur çdo lloj komunikimi 

me të, pasi përjetimi im ishte i tmerrshëm, sidomos keqardhja për atë që kishte ndodhur. G ... 

vetëm apo e shoqëruar dhe nga e motra e saj, më ka dalë përpara duke më kërkuar të 

bisedojmë dhe të sqarojmë se çfarë ka ndodhur, duke më kërkuar falje që gjërat shkuan në atë 

mënyrë. Pas disa muajsh nga ngjarja, filluam të flisnim në telefon, e gjërat rrodhën normalisht 

duke u lidhur përsëri për një periudhë 2-3 mujore. Pasi u lidhëm përsëri të dy kuptuam që 

marrëdhënia nuk ishte ajo e mëparshmja, dhe vendosëm t’i japim fund miqësisht, duke u 

larguar gradualisht nga njëri-tjetri e duke ngelur thjesht shokë. 

Me kalimin e viteve e me rritjen e ndërsjellët kemi marrëdhënie formale, përshëndetemi e kemi 

ngelur njerëzorë sidomos në raste vdekjesh. 

E parë sot atë që ndodhi, do ta gjykoja dhe unë të papranueshme, por ndodhi, e tashmë të 

gjithë këto vite jam bërë shumë më i kujdesshëm. Jam munduar shumë të shoh marrëdhëniet 

me njerëzit dhe sidomos me seksin femër në një dimension tjetër, i zhveshur nga paragjykime, 

apo ndjesi të papranueshme”. 

 

10.2 Parashtresës si më lart kandidati i ka bashkëlidhur, përveç Vendimit datë 14.10.2013, “Për 

pushimin e procedimit penal nr.188/2013, në ngarkim të shtetasit {…}”, edhe një Deklaratë 
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Noteriale nr.3096 rep. dhe nr.1670 kol., datë 28.09.2019, lëshuar nga shtetësja G.N, në të cilën 

kjo e fundit ka deklaruar se: 

“Kam pasur një lidhje dashurore 2 vjeçare me shtetasin {…}. Në datë 26.04.2013 pranë 

shkollës ku studioja jam takuar me {…}in, i cili më ka kërkuar që të shkojmë të pimë kafe. Kam 

hipur në makinën e {…}it dhe i jemi drejtuar plazhit Seman. Gjatë rrugës kemi debatuar 

kryesisht mbi kërkesën e {…}it për të kontrolluar telefonin tim. Në debat e sipër duke tentuar të 

më marrë telefonin {…}i, pësova një goditje në buzë nga brryli i {…}it. Më kërkoi të falur. Më 

pas kemi vazhduar rrugën për në plazh, dhe {…}i vazhdonte të ishte i nxehur dhe të bërtiste 

duke më kërkuar llogari. Kam tentuar të zbres nga makina në lëvizje, por {…}i më tërhoqi nga 

krahu i majtë dhe hapi krahun ndaloi makinën. Kemi zbritur të dy nga makina dhe vazhduam 

të debatonim, e në atë moment kanë ardhur dy policë të cilët na shoqëruan në komisariatin e 

policisë Fier. Pasi më morën në pyetje oficerët e policisë, mora vesh që {…}i u ndalua dhe do 

të mbahej në Komisariat. Më erdhi keq për atë që ndodhi, pasi nuk kishte pse gjërat të shkonin 

në atë mënyrë. U shkëputëm nga njëri-tjetri për një periudhë disa mujore e s’kemi patur asnjë 

kontakt. Më pas duke u ndjerë keq dhe pak në faj për atë që kishte ndodhur dhe për ndalimin e 

{…}it, kam tentuar të kontaktojë me këtë të fundit, duke i kërkuar të rivendosnim një 

marrëdhënie normale. Kemi filluar të flasim në telefon dhe më pas u rilidhëm për një periudhë 

2-3 mujore. Më pas të dy kuptuam që kjo marrëdhënie nuk kishte harmoninë e duhur dhe 

vendosëm t’i japim fund miqësisht, duke ngelur thjesht shokë. 

Nga atëhere nuk kemi më marrëdhënie me njëri tjetrin dhe vetëm përshëndetemi rrugës apo 

kemi shkëmbyer disa mesazhe në raste fatkeqësish familjare. 

Gjithshka ndodhi në datë 26.04.2013 ishte një grindje e momentit. Më erdhi keq për {…}in, kur 

kuptova se do të mbahej në komisariat”. 

 

11. Po në kuadër të verifikimit të figurës së kandidatit në lidhje me rrethanën si më lart, pas 

kërkesës së bërë, me Shkresën nr. 9525/1 prot., datë 03.10.2019, Prokuroria pranë Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Fier ka dërguar një kopje të fashikullit penal që i përket Vendimi datë 

14.10.2013, “Për pushimin e procedimit penal nr.188/2013, në ngarkim të shtetasit {…}”. 

 

12. Në funksion të sigurimit të të dhënave të tjera në kuadër të verifikimit të figurës së kandidatit 

{…}, pas kërkesës së bërë, me Shkresën nr.4019/1 prot., datë 18.10.2019, Departamenti për 

Kufirin dhe Migracionin pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit dërgoi një 

informacion me të dhënat e regjistruara në sistemin TIMS për kandidatin në fjalë. Sipas këtij 

informacioni, për kandidatin {…} nuk është regjistruar asnjë e dhënë për përfshirje në ndonjë 

ngjarje të evidentuar nga policia.  

 

13. Në lidhje me ngjarjen si më sipër të datës 26.04.2019, Këshilli i Lartë Gjyqësor vlerësoi se 

rasti në fjalë ka një problematikë në lidhje me kriterin e figurës dhe kjo jo në të gjithë 

komponentët që përfshihen nën këtë kriter në kuptim të nenit 32 të Ligjit të Statusit. Në vlerësim 
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të Këshillit, në kuptim të verifikimit të kriterit të figurës së kandidatit, objekt verifikimi dhe 

vlerësimi për pranueshmërinë ose jo të një kandidati për në formimin filletar për magjistrat në 

Shkollën e Magjistraturës është edhe etika dhe morali në çdo sjellje të evidentuar në të kaluarën e 

tij, për të cilat Këshilli ka për detyrë të verifikojë dhe vlerësojë nëse ato janë në përputhje me 

vlerat themelore të një magjistrati, standartet etike dhe rregullat e sjelljes, të përcaktuara këto në 

nenet 3 dhe 4 të Ligjit të Statusit. 

14. Konkretisht, sipas nenit 32, pika 4, të Ligjit të Statusit, “Në çdo rast, kandidati nuk pranohet 

në Shkollën e Magjistraturës kur: a) raporti i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe të 

Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave tregon që burimet financiare të kandidatit nuk 

justifikojnë pasuritë e tij dhe nuk ka deklaruar pasuri ose asete ose ka dhënë një deklaratë të 

rreme ose jo të saktë të aseteve; b) raportet e Byrosë Kombëtare të Hetimit ose Shërbimit 

Informativ Shtetëror tregojnë se kandidati ka lidhje me krimin e organizuar, sipas përcaktimeve 

të bëra në ligjin "Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin 

dhe krimin e organizuar"; c) ka ndonjë shkak tjetër përjashtues të njohur, të parashikuar sipas 

ligjit”. 

 

15. Ndërsa sipas nenit 3 të Ligjit të Statusit, ku parashikohen vlerat themelore të magjistratit, 

ndër të tjera përcaktohet se: “3. Magjistrati nuk duhet të krijojë kontakte të papërshtatshme dhe 

nuk duhet të ndikohet nga pushteti ekzekutiv ose nga pushteti legjislativ. … 4. Magjistrati 

ushtron funksionet gjyqësore në mënyrë të paanshme, pa ndikim dhe pa paragjykime. 5. Sjellja e 

magjistratit gjatë ushtrimit të funksionit dhe jashtë tij garanton ruajtjen dhe forcimin e besimit të 

publikut te sistemi i drejtësisë, profesioni ligjor dhe palëve në proces. Magjistrati ushtron 

funksionet me drejtësi, në mënyrë korrekte, në kohë të arsyeshme, të ndërgjegjshme, të 

kujdesshme, të zellshme dhe sistematike, me objektivitet, vetëpërmbajtje dhe maturi”. 

 

16. Kurse sipas nenit 4 të Ligjit të Statusit, ku parashikohen standardet e etikës dhe rregullat e 

sjelljes, ndër të tjera përcaktohet se: “1. Magjistrati merr të gjitha masat e arsyeshme për të 

ruajtur dinjitetin e funksionit, duke përfshirë veprimtaritë e kryera edhe kur magjistrati nuk është 

duke ushtruar funksionet zyrtare. 2. Magjistrati merr të gjitha masat për të mbrojtur dhe 

forcuar: a) dinjitetin dhe standardet e funksionit të tij; b) reputacionin e organeve të drejtësisë 

dhe besimin e publikut në sistemin gjyqësor dhe atë të prokurorisë; …”. 

 

17. Këshilli i Lartë Gjyqësor, pasi vlerësoi atë episod sjelljeje të kandidatit {…}, që daton në 

Prill të vitit 2013, konkludoi se ajo përbën një sjellje joetike, por se ajo nuk është serioze në atë 

shkallë sa të bëjë të papranueshme ndjekjen nga kandidati të programit të formimit fillestar për 

magjistrat në Shkollën e Magjistraturës, pra nuk përben shkak për skualifikimin e tij nga 

kandidimi. 

 

17.1 Nga sa rezulton, sjellja e shfaqur nga kandidati më datë 26.04.2013, është vlerësuar nga 

organi kompetent (prokurori i çështjes) se nuk përmban elemente të veprës penale, pra fakti i 
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provuar se ka ndodhur nuk parashikohet nga ligji si vepër penale. Vendimi i organit kompetent 

në rastin konkret, pra vendimi i prokurorit për pushimin e procedimit penal kundër kandidatit, ka 

marrë formë të prerë sipas ligjit në fuqi. Ky vendim nuk është shfuqizuar nga organi më i lartë, 

sikundër po ashtu ky vendim nuk është shfuqizuar as nga gjykata përsa kohe ai nuk është 

ankimuar nga subjektet proceduralë që kanë gëzuar këtë të drejtë. Nisur nga kjo, përsa kohë 

procedimi penal ndaj kandidatit është pushuar mbi shkakun e sipërcituar, ekzistenca në kohë e tij 

nuk përbën në vetvete rrethanë penguese për kandidatin për lejimin e tij për të ndjekur programin 

e formimit fillestar për magjistrat në Shkollën e Magjistraturës. 

 

17.2 Nga ana tjetër, referuar faktit të provuar se ka ndodhur, Këshilli i Lartë Gjyqësor vlerëson 

se përmbajtja e tij tregon për një sjellje joetike të kandidatit {…}, pikërisht një reagim të tepruar 

emocional ndaj të dashurës e cila, në një moment të caktuar, ka vendosur të ndërpresë atë lidhje 

mes tyre, vendim ky dhe insistimi për të mos e ndryshuar atë, ka krijuar tek kandidati një situatë 

të rënduar psikologjike që e ka çuar në një konflikt, gjatë të cilit ai ka reaguar përtej limiteve të 

pranueshme për atë situatë.  

 

17.3 Këshilli i Lartë Gjyqësor vlerëson se sjellja e kandidatit në rastin në fjalë, pavarësisht 

shkaqeve, arsyeve apo qëllimit, nuk nuk mund të klasifikohet si një sjellje në përputhje me vlerat 

themelore dhe standarteve etike të magjistratit. Por, nga ana tjetër, duke pranuar se sjellja e 

kandidatit jomagjistrat, sikurse në rastin konkret, duhet të vlerësohet në raport me vlerat 

themelore dhe standartet etike të sjelljes që një magjistrat duhet të shfaq, Këshilli vlerëson po 

ashtu se për vlerësimin e rëndësisë së sjelljes në të kaluarën e kandidatit jomagjistrat dhe për 

masat që mund të merren ndaj tij, në rastin konkret për lejimin ose jo të ndjekjes së programit të 

formimit fillestar për magjistrat në Shkollën e Magjistraturës, do të duhet të konsiderohen 

parimet dhe kriteret që ligji përcakton në lidhje me përgjegjësinë dhe masat disiplinore ndaj 

magjistratit, pikërisht ato të parashikuara në nenet 100 dhe 115 të Ligjit të Statusit.  

 

17.4 Nisur nga sa më lart, në vlerësimin e rëndësisë së sjelljes joetike të shfaqur nga kandidati në 

atë rast konkret, Këshilli i Lartë Gjyqësor çmon se duhet mbajtur në konsideratë rrethanat e 

rastit, koha që ka kaluar (më shumë se gjashtë vite) nga evidentimi i saj, përveç edhe mosha e re 

e kandidatit në momentin kur ka ndodhur ngjarja në fjalë (pak më shumë se 22 vjeç), sikundër 

dhe fakti që ai nuk ka patur në atë moment statusin e magjistratit, për më tepër ende nuk kishte 

përfunduar as studimet e larta. Po ashtu Këshilli çmon se duhet mbajtur në konsideratë edhe 

mosekzistenca e ndonjë të dhëne për pasoja të shkaktuara nga sjellja joetike e kandidatit në atë 

rast apo dhe fakti se, pas ngjarjes në fjalë, kandidati nuk e ka përsëritur atë sjellje joetike, përveç 

se nuk identifikohet as ndonjë sjellje tjetër joetike e tij, aq më pak kriminale, çka e bën atë sjellje 

joetike një rast të izoluar. Gjithashtu, Këshilli çmon se duhet mbajtur në konsideratë edhe sjellja 

korrekte e kandidatit, qoftë gjatë procedimit penal, ashtu dhe në deklarimin e rastit në fjalë në 

kuadër të verifikimit të figurës së tij, sikundër edhe reflektimi i shfaqur nga ai gjatë procedurës 

së verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të kandidimit.  
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17.5. Përveç sa më lart, Këshilli i Lartë Gjyqësor çmon se duhet mbajtur në konsideratë edhe 

parimi i proporcionalitetit, parim ky që shërben për të peshuar dhe përcaktuar interesat dhe të 

drejtat e ndryshme konfliktuale në raste të ndryshme. Në thelb të parimit të proporcionalitetit 

qëndron “ekuilibrimi i drejtë i interesave”, vlerësimi i rëndësishëm dhe objektiv i tyre, si dhe 

shmangia e konfliktit nëpërmjet përzgjedhjes së mjeteve të duhura për realizimin e tyre. Një 

kufizim do të konsiderohej në përputhje me standardet e parimit të proporcionalitetit nëse: (i) 

objektivi i ligjvënësit është mjaftueshëm i rëndësishëm për të justifikuar kufizimin e së drejtës; 

(ii) masat e marra janë të lidhura në mënyrë të arsyeshme me objektivin- ato nuk mund të jenë 

arbitrare, të padrejta, ose të bazuara mbi vlerësime alogjike; (iii) mjetet e përdorura nuk janë më 

të ashpra se sa për të arritur objektivin e kërkuar- sa më të mëdha efektet e dëmshme të masës së 

përzgjedhur, aq më tepër objektivi për t’u arritur duhet të jetë i rëndësishëm, në mënyrë që masa 

të justifikohet si e nevojshme (perifrazim nga çështjet Marper kundër Mbretërisë së Bashkuar, 

vendim i datës 4 Dhjetor 2008, prg.101-104; Coster kundër Mbretërisë së Bashkuar, vendim i 

datës 18 Janar 2001, prg.106-108, 117-118; Faber kundër Hungarisë, vendim i datës 24 korrik 

2012, prg. 28-41; Nada kundër Zvicrës, vendim i datës 12 Shtator 2012, prg.185 dhe 191) 

(Vendimi i Gjykatës Kushtetuese nr. 52, datë 05.12.2012).  

 

17.6 Në përfundim, Këshilli i Lartë Gjyqësor vlerëson se sjellja joetike e shfaqur nga kandidati 

{…} në rastin si më lart, duke patur parasysh llojin, rrethanat dhe kohën kur kandidati ka shfaqur 

atë sjellje, rëndësinë e saj, pasojat e kësaj sjellje, sjelljen në vijim të kandidatit, qëndrimin e tij 

gjatë procedurës së verifikimit, si dhe duke konsideruar parimin e proporcionalitetit, nuk mund të 

konsiderohet e atillë që të çojë në përfundimin për papranueshmërinë e ndjekjes nga kandidati të 

programit të formimit fillestar për magjistrat në Shkollën e Magjistraturës, pra si shkak për 

skualifikimin e tij nga kandidimi. 

 

18. Më tej, po në kuadër të zbatimit të Ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të 

personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”, mbi kërkesë të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Gjendjes Civile, me Shkresën nr. 5655/1 

prot., datë 19.08.2019, ka dërguar në Këshill të dhënat për përbërësit e gjendjes civile edhe për 

kandidatin {…}, pas verifikimeve të bëra në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile të vitit 2010 

dhe në zyrat përkatëse të gjendjes civile.  

 

18.1 Bazuar në informacionin e dërguar nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Gjendjes 

Civile, nëpunësi përgjegjës i strukturës së posaçme pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, pasi kreu 

verifikimet e rastit, nuk konstatoi mangësi në të dhënat e deklaruara nga kandidati {…} në 

formularin e vetëdeklarimit sipas kërkesave të Ligjit nr.138/2015, “Për garantimin e integritetit të 

personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”. Për pasojë, u vlerësua që nuk 

kishte vend për verifikim shtesë nga Prokuroria e Përgjithshme. 
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19. Nga verifikimi i kriterit të figurës për kandidatin {…} janë grumbulluar të dhëna të 

mjaftueshme mbi të cilat mund të konkludohet se për të nuk ekziston asnjë prej shkaqeve të 

skualifikimit nga formimi fillestar për në Shkollën e Magjistraturës sa i përket kriterit të figurës. 

Konkretisht, verifikohet që:  

 

a) kandidati ka plotësuar dhe depozituar rregullisht formularin e vetëdeklarimit sipas 

kërkesave të Ligjit nr.138/2015; 

 

b) kandidati ka plotësuar dhe depozituar rregullisht, të nënshkruara, autorizimin për 

Këshillin e Lartë Gjyqësor që, në zbatim të pikës 2 të nenit 32 të Ligjit për Statusin, të 

kryejë verifikimin në organet kompetente sipas ligjit, për të dhënat që lidhen me figurën 

dhe integritetin e tij; 

 

c) për kandidatin nuk ka të dhëna për lidhje ose kontakte të papërshtatshme me persona të 

përfshirë në krimin e organizuar; 

 

ç) për kandidatin nuk ka të dhëna që të ketë qenë anëtar, bashkëpunëtor ose i favorizuar nga 

Sigurimi i Shtetit përpara datës 2 korrik 1991, në kuptimin e Ligjit nr.45/2015 “Për të 

drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore 

Socialiste të Shqipërisë”; 

 

d) për kandidatin nuk ka të dhëna që të ketë qenë ose të jetë bashkëpunëtor, informator ose 

agjent i shërbimeve të inteligjencës; 

 

dh) për kandidatin nuk ka të dhëna të tjera të atilla në lidhje me figurën dhe integritetit e tij 

mbi të cilat të mund të konkludohet për papranueshmërinë e ndjekjes nga ai të programit 

të formimit fillestar për magjistrat në Shkollën e Magjistraturës, sikurse më sipër u 

arsyetua.  

 

III. KONKLUZIONE 

 

1. Referuar përcaktimeve të Vendimit 75/2019, nga shqyrtimi i dokumentacionit të administruar 

gjatë procedurës së verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit për kandidatin z. {…}, Këshilli i 

Lartë Gjyqësor vlerëson se procedura e verifikimit e ndjekur në këtë rast është e plotë dhe në 

përputhje me ligjin.    

 

2. Bazuar në sa më lart është parashtruar mbi rezultatet e verifikimit të kritereve ligjore të 

kandidimit për kandidatin z. {…}, Këshilli i Lartë Gjyqësor vlerëson se kandidati përmbush këto 

kritere, ndërsa nuk ekziston ndonjë shkak për skualifikimin e tij. Nisur nga kjo, Këshilli çmon se 

është vendi për kualifikimin e kandidatit për në formimin fillestar për magjistrat, profili gjyqtar, 

në Shkollën e Magjistraturës, për vitin akademik 2019-2020. 
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PËR KËTO ARSYE 

 

Mbështetur në nenin 32, pika 5, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve 

në Republikën e Shqipërisë”, si dhe në shkronjën “a”, pika 12, Seksioni Ç, Kreu VI, të Vendimit 

të Këshillit të Lartë Gjyqësor nr.75, datë 23.05.2019 “Për procedurën e verifikimit të kushteve 

dhe kritereve ligjore për rekrutimin e kandidatëve për gjyqtarë, për zhvillimin e karrierës së 

gjyqtarëve dhe për emërimin e gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë”, Këshilli i Lartë Gjyqësor,  

 

V E N D O S I 

 

1. Kualifikimin e kandidatit z. {…}, për në formimin fillestar në Shkollën e Magjistraturës, për 

magjistrat, profili gjyqtar, në vitin akademik 2019-2020. 

 

2. Një kopje e arsyetuar e vendimit i njoftohet kandidatit z. {…} sipas kërkesave të nenit 98 të 

Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, si dhe bëhet publik në 

faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, pasi të redaktohet për sigurimin e 

anonimatit të subjekteve. 

 

Ky vendim hyn në fuqi në datën e publikimit në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 

 

PËR KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR 

 


