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R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë  

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

Nr. _______ Prot.       Tiranë, më ___.___.2021 

 

VENDIM 

Nr. 484, datë 19.10.2021 

 

PËR 

KUALIFIKIMIN DHE LEJIMIN PËR TË MARRË PJESË NË PROVIMIN E 

VLERËSIMIT PROFESIONAL TË KANCELARES NË DETYRË NË GJYKATËN 

APELIT TIRANË, ZNJ. {…} 

 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, në mbledhjen e datës 19.10.2021, pasi u njoh me materialet e çështjes 

dhe relacionin “Mbi gjendjen e faktit dhe ligjin e zbatueshëm në lidhje me verifikimin e kushteve 

dhe kritereve ligjore të pozicionit, pasurisë dhe figurës, të kancelares në detyrë në Gjykatën e 

Apelit Tiranë znj.{…}”, të përgatitur nga relatori i procedurës së verifikimit z.Erjon Muharremaj, 

si dhe pasi shqyrtoi propozimin  e relatorit, vendosi kualifikimin dhe lejimin e saj për të marrë 

pjesë në provimin e vlerësimit profesional të organizuar nga Shkolla e Magjistraturës.  

 

VËREN: 

 

I.  PROCEDURA E VERIFIKIMIT 

 

1. Znj.{…} është kancelare në detyrë në Gjykatën e Apelit Tiranë. Me vendimin nr.496, datë 

21.10.2020, “Për fillimin e procedurës së verifikimit të kancelarëve në detyrë”, bazuar në nenet 

53, 55 dhe 83 të ligjit nr. 98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e 

Shqipërisë” dhe në vendimin nr. 424, datë 12.10.2020, “Për procedurën e verifikimit të kushteve 

dhe kritereve ligjore të rekrutimit të kandidatit për kancelar, për këshilltar ose për ndihmës ligjor”, 

Këshilli  i Lartë Gjyqësor ka filluar procedurën e verifikimit për plotësimin e kushteve dhe 

kritereve ligjore të pozicionit, verifikimin e pasurisë dhe figurës për znj.{…}, duke u caktuar me 

short relator z.Erjon Muharremaj. 

 

2. Në datën 26.10.2020, në respektim të detyrimeve të përcaktuara në Seksionin A, Kreu XI, 

të Vendimit 424/2020, kancelarja në detyrë znj. {…} u njoftua në rrugë elektronike për: 

− fillimin e procedurës së verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të pozicionit, të 

pasurisë dhe figurës për kancelarët në detyrë;  

− caktimin e relatorit të kësaj procedure verifikimi;  

− të drejtën 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.  
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Gjithashtu, kancelarja në detyrë u njoftua edhe për detyrimin për plotësimin e formularit deklarues 

për adresën elektronike dhe kontaktin telefonik, për qëllimet e procedurës së verifikimit ndaj saj, 

formular ky që i është bashkëlidhur njoftimit. 

 

3. Brenda afatit treditor, në datën 28.10.2020,1 kancelarja në detyrë znj.{…}, depozitoi 

rregullisht të plotësuar formularin deklarues për adresën elektronike dhe kontaktin telefonik, për 

qëllimet e procedurës së verifikimit ndaj saj. Nga ana tjetër, në këtë afat, kancelarja në detyrë nuk 

parashtroi ndonjë pretendim në lidhje me relatorin e caktuar për procedurën e verifikimit, apo për 

ndonjë anëtar tjetër të Këshillit të Lartë Gjyqësor.   

 

4. Në datën 02.11.2020, bazuar në pikën 11, Seksioni B, Kreu IV, të Vendimit 424/2020, 

kancelares në detyrë iu dërguan në rrugë elektronike formularët dhe autorizimet përkatëse (të 

përcaktuar në pikën 15, Seksioni C, Kreu IV, të Vendimit 424/2020) që duhet të plotësoheshin dhe 

dorëzoheshin prej saj, në kuadër të procedurës së verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të 

pranimit në shërbimin civil gjyqësor.  

 

5. Në datën 05.11.2020,2 u njoftua Inspektorati i Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të 

Pasurive dhe Konfliktit të Interesave (më poshtë referuar si ILDKPKI), për listën e kancelarëve në 

detyrë, për të cilët do të kryhej deklarimi i pasurisë. 

 

6. Brenda afatit treditor, në datën 04.11.2020,3 kancelarja në detyrë znj. {…} depozitoi në 

zyrën përkatëse të Këshillit formularët dhe autorizimet përkatës, ndërsa brenda afatit 2 javor 

(sipas pikës 68, Seksioni B, Kreu VI, të Vendimit 424/2020), ajo ka dorëzuar rregullisht edhe 

formularin “Deklaratë e pasurisë dhe interesave privatë të kandidatit për pozicione të ndryshme 

në institucionet e sistemit të drejtësisë” në ILDKPKI.  

 

7. Gjatë procedurës së verifikimit, nga data 30.10.2020, bazuar në pikën 15, Seksioni C, Kreu 

VI, të Vendimit 424/2020, përmes shkresave të veçanta, u kërkua informacion dhe raportim nga 

institucionet kompetente për verifikimin e kushteve dhe kritereve ligjore të pozicionit, pasurisë 

dhe të figurës, përcaktuar në nenet 55, 56 dhe 83 të ligjit nr. 98/2016, për kancelarët në detyrë, 

ndër ta edhe për znj. {…}. 

 

8. Institucionet kompetente për verifikimin e pasurisë dhe të figurës, si dhe institucionet e 

tjera të cilat administrojnë informacionin e nevojshëm në kuadër të verifikimit të kushteve dhe 

kritereve ligjore të pozicionit, kanë përcjellë në Këshillin e Lartë Gjyqësor informacionet dhe 

raportimet e tyre në kohë të ndryshme (siç përshkruhet në vijim).  

 

 
1  Depozituar në Këshill, me nr. 5513 Prot., datë 28.10.2020. 
2Shih shkresën nr. 5678 Prot, datë 05.11.2020, drejtuar Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive 

dhe Konfliktit të Interesave. 
3  Depozituar në Këshill, me nr. 5513/1 Prot., datë 04.11.2020. 
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II. REZULTATET E VERIFIKIMIT  

 

A. Për kushtet/kriteret e përgjithshme ligjore të pozicionit, sipas nenit 55, pika 1, të ligjit nr. 

98/2016 

 

9. Për kancelaren në detyrë znj. {…}, u verifikuan kriteret e përgjithshme për pranimin në 

shërbimin civil gjyqësor, të përcaktuar në nenin 55, pika 1, të ligjit nr. 98/2016, kushte të cilat 

përcaktohen si kritere të përgjithshme të pranimit në shërbimin civil edhe në nenin 21, të ligjit 

nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si vijon: 

 

a)   Të jetë shtetas shqiptar – Për këtë kriter, në dokumentin “Letërnjoftim”, lëshuar nga 

Ministria e Brendshme në datën14.01.2019, pasqyrohet edhe përbërësi i gjendjes civile 

“shtetësia”, që në këtë rast pasqyrohet “shqiptare”. Nuk rezulton ndonjë e dhënë për 

lënien ose heqjen e shtetësisë shqiptare për subjektin pas këtij momenti; 

b)   Të ketë zotësi të plotë për të vepruar– Për këtë kriter, nuk u gjet ndonjë e dhënë për 

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

c)   Të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur –Zotërimi i gjuhës shqipe të folur dhe 

të shkruar prezumohet për çdo shtetas shqiptar që ka përfunduar arsimin e detyrueshëm; 

d)   Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse– Subjekti rezulton 

se është në kushte shëndetësore të cilat e lejojnë të kryejë detyrën, pasi, referuar raportit 

mjeko-ligjor me nr. regjistri 01854, datë 12.03.2019, të lëshuar nga Qendra Shëndetësore 

nr.9 Tiranë, ka rezultuar "E aftë për punë” dhe nuk rezultojnë të dhëna të mëvonshme për 

cenimin e kësaj aftësie; 

e)   Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për 

kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje. – Sipas vërtetimit të gjendjes gjyqësore 

me nr. 11 Prot., datë 18.03.2019,4 të lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, si 

dhe informacionit të përpunuar në datën23.06.2021 nga Struktura e Posaçme për 

Regjistrimin, Administrimin dhe Përpunimin e Formularëve të Vetëdeklarimit pranë 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, rezulton se znj.{…} nuk është e dënuar me vendim penal të 

formës së prerë. Gjithashtu, nga të dhënat e dosjes personale dhe tërësia e 

dokumentacionit të administruar gjatë procedurës së verifikimit, nuk rezultojnë të dhëna 

të mëvonshme që të cenojnë përmbushjen këtij kriteri; 

f)   Ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që nuk është 

shuar sipas këtij ligji. Për këtë kriter, gjatë verifikimit, sipas vetëdeklarimit të bërë nga 

kancelarja në detyrë znj. {…} në jetëshkrimin (CV) të depozituar në dosjen e personelit, 

u konstatua se ajo ka qenë e punësuar si vijon:  

 
4 Shih vërtetimin e gjendjes gjyqësore me nr.11 Prot., datë 18.03.2019 dhe shkresën me nr. 5347/142 Prot., datë 23.06.2021, të 

Strukturës së Posaçme për Regjistrimin, Administrimin dhe Përpunimin e Formularëve të Vetëdeklarimit pranë Këshillit të Lartë 

Gjyqësor.  
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(i)   për periudhën Mars 2010-Shtator 2011, në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit 

Diplomatik Tiranë. Nga shkresa e dërguar nga Drejtoria e Shërbimit të Trupit 

Diplomatik me nr. 82/1 D/5 Prot., datë 26.01.2021,5 rezulton se znj.{…} ka 

ushtruar detyrën e juristes në këtë institucion dhe gjatë gjithë periudhës së 

punësimit ndaj saj nuk rezulton të jetë marrë masa disiplinore e largimit nga 

detyra. I njëjti fakt rezulton edhe nga shënimet e librezës së punës të administruar 

në dosjen e personelit, në të cilën pasqyrohet shkaku i përfundimit të 

marrëdhënies së punës në këtë institucion në datën 05.09.2011 për shkak të 

largimit me kërkesën e saj;  

(ii)   për periudhën Shtator 2011-Janar 2012, në Kontrollin e Lartë të Shtetit. Nga 

shkresa e dërguar nga Kontrolli i Lartë i Shtetit me nr. 144/1 Prot., datë 

27.01.2021,6 rezulton se znj.{…} qenë e punësuar me kontratë të përkohshme në 

këtë institucion dhe gjatë gjithë periudhës së punësimit ndaj saj nuk rezulton të 

jetë marrë masa disiplinore e largimit nga detyra. I njëjti fakt rezulton edhe nga 

shënimet e librezës së punës të administruar në dosjen e personelit, në të cilën 

pasqyrohet shkaku i përfundimit të marrëdhënies së punës në këtë institucion në 

datën 09.01.2012 për shkak të përfundimit të kontratës së punës;  

(iii)   për periudhën Janar 2012-Gusht 2012, rezulton se znj.{…} qenë e punësuar në 

Shoqërinë “Çilotaj Group LTD” sh.p.k ku ka ushtuar detyrën e juristes. Nga 

shënimet e librezës së punës të administruar në dosjen e personelit, rezulton se 

shkaku i përfundimit të marrëdhënies së punës në këtë shoqëri në datën 

31.08.2012 ka qenë largimi me dëshirën e saj;7 

(iv)   për periudhën Tetor 2012-Prill 2013, në Agjencinë Telegrafike Shqiptare. Nga 

shkresa e dërguar nga Agjencia Telegrafike Shqiptare me nr. 62/1 Prot., datë 

25.01.2021,8 rezulton se znj.{…} qenë e punësuar në këtë institucion dhe gjatë 

gjithë periudhës së punësimit ndaj saj nuk rezulton të jetë marrë masa disiplinore 

e largimit nga detyra. I njëjti fakt rezulton edhe nga shënimet e librezës së punës 

të administruar në dosjen e personelit, në të cilën pasqyrohet shkaku i përfundimit 

të marrëdhënies së punës në këtë institucion në datën 30.04.2013 për shkak të 

largimit me dorëheqje;  

(v)   për periudhën Maj 2013-Tetor 2013, rezulton se znj.{…} qenë e punësuar në 

Shoqërinë “Çilotaj Group LTD” sh.p.k ku ka ushtuar detyrën e juristes. Nga 

shënimet e librezës së punës të administruar në dosjen e personelit, rezulton se 

 
5Shkresë e dërguar në përgjigje të kërkesës së KLGJ me nr. 5347/30 Prot., datë 19.01.2021. 
6 Shkresë e dërguar në përgjigje të kërkesës së KLGJ me nr. 5347/29 Prot., datë 19.01.2021. 
7 Shkresa me nr. 5347/32 Prot., datë 19.01.2021 e KLGJ, drejtuar Shoqërisë “Çilotaj Group LTD” sh.p.k është kthyer 

nga shërbimi postar “Objekti i mbyllur”. Referuar ekstraktit historik të regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit, të 

nxjerr nga faqja e internetit të QKB, rezulton se shoqëria Çilotaj Group LTD” sh.p.k me Nuis K22920402W me 

vendimin penal nr. 62-2018-2885, datë 31.05.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier ka kaluar në administrim të 

Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara. 
8 Shkresë e dërguar në përgjigje të kërkesës së KLGJ me nr. 5347/31 Prot., datë 19.01.2021. 



5 
 

shkaku i përfundimit të marrëdhënies së punës në këtë shoqëri në datën 

24.10.2013ka qenë largimi me dëshirën e saj;  

(vi)   për periudhën Tetor 2013- Dhjetor 2015, znj.{…} ka ushtruar detyrën e 

kancelares së Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. Nga shkresa e 

dërguar nga Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë me nr. 649/1 Prot., 

datë 27.01.2021,9 rezulton se ndaj znj.{…} nuk rezulton të jetë dhënë masë 

disiplinore. 

(vii)   për periudhën 24.12.201510 dhe në vijim, znj.{…} ka ushtruar detyrën e 

kancelares së Gjykatës së Apelit Tiranë. Nga përmbajtja e shkresës me nr. 135 

Prot., datë 28.03.2019 e Zëvendëskryetarit të Gjykatës së Apelit Tiranë, e 

depozituar në dosjen e personelit, rezulton se ndaj znj.{…} nuk rezulton të jetë 

dhënë masë disiplinore për periudhën 2015-2019. Nga viti 2019 dhe në vijim, në 

Këshillin e Lartë Gjyqësor nuk rezultojnë të dhëna e as janë zhvilluar procedura 

për marrjen e masave disiplinore ndaj znj.{…}. 

 

B.  Për kriteret e veçanta ligjore të pozicionit, sipas nenit 56, pika 1, të ligjit nr. 98/2016 

 

10. Kriteret e parashikuara në nenin 56, pika 1, të ligjit nr. 98/2016, “Për organizimin e 

pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë” përcaktohen si kritere të veçanta për pranimin e 

nëpunësve civil gjyqësor. Për kancelaren në detyrë znj. {…}, u verifikuan kriteret e veçanta, si 

vijon:  

 

a) Të plotësojë kërkesat e posaçme për nivelin e arsimit. Në lidhje me këtë kriter, në nenin 56, 

pika 1, shkronja “a” të ligjit nr.98/2016 parashikohet se kandidatët për kancelar duhet të 

jenë diplomuar në drejtësi ose ekonomi në nivelin “Master shkencor” ose të barasvlershëm 

me të, sipas përcaktimeve të legjislacionit të arsimit të lartë. Nga verifikimi i 

dokumentacionit të ndodhur në dosjen personale të znj.{…}, rezulton se Znj.{…} në vitet 

2003-2007 ka ndjekur studimet në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti Privat “Luarasi” 

Tiranë, duke marrë titullin “jurist”, referuar diplomës me nr.25, datë 12.07.2007, me nr. 

regjistri 29. Në dosje administrohet certifikata e notave. Në vitet 2010-2011 ka ndjekur 

programin e arsimit “Master i Nivelit të Dytë” në Universitetin e Tiranës, Fakultetit i 

Drejtësisë dhe është diplomuar në përfundim të tij me titullin “Master në Shkenca Civile”, 

referuar diplomës me nr. 76, datë 10.09.2021. Referuar parashikimeve të nenit 124, pika 211 

të ligjit nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit 

të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, përfundimi i ciklit 4/vjeçar të studimeve, deri në 

 
9   Shkresë e dërguar në përgjigje të kërkesës së KLGJ me nr. 5347/28 Prot., datë 19.01.2021. 
10  Komanduar në detyrë me Urdhrin nr. 336, datë 19.06.2014 të Ministrit të Drejtësisë.  
11  Në nenin 124, pika 2 të ligjit nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të 

Lartë në Republikën e Shqipërisë”, parashikohet se : “2. Diplomat e programeve të studimit, të lëshuara në 

Republikën e Shqipërisë, që kanë zgjatur, së paku, 4 vite akademike (8 semestra), deri në përshtatjen e studimeve, 

sipas parimeve të procesit të Bolonjës, janë ekuivalente me diplomat “Master i shkencave”. 
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përshtatjen e studimeve, sipas parimeve të procesit të Bolonjës, janë ekuivalente me 

diplomat “Master i shkencave”. Për sa më sipër, rezulton se znj.{…} ka nivelin e 

përshtatshëm të arsimimit në raport me pozicionin e punës; 

b) Të ketë përvojë profesionale mbi tetë vjet, nga të cilat së paku tre vjet në pozicione 

administruese ose pesë vjet në sistemin gjyqësor. Nga verifikimi i dokumentacionit të 

administruar në dosjen personale lidhur me marrëdhënien e punësimit, sipas shënimeve në 

librezën e punës, rezulton se znj. {…} ka punuar në pozicionin e juristes në Drejtorinë e 

Shërbimit të Trupit Diplomatik nga data 05.03.2010, deri në datën06.09.2011 (1 vit, 

6muaj); ka punuar në pozicionin e juristes në Kontrollin e Lartë të Shtetit nga data 

07.09.2011, deri në datën09.01.2012 (4 muaj, 2 ditë); ka punuar në pozicionin e juristes në 

Shoqërinë “Çilotaj Group LTD”sh.p.k nga data 11.01.2012, deri në datën31.08.2012 (7 

muaj, 20 ditë); ka punuar në pozicionin e juristes në Agjencinë Telegrafike Shqiptare nga 

data 01.10.2012, deri në datën 30.04.2013 (6 muaj, 29 ditë); ka punuar në pozicionin e 

juristes në Shoqërinë “Çilotaj Group LTD” sh.p.k nga data 01.05.2013, deri në datën 

24.10.2013 (5 muaj, 23 ditë); ka punuar në pozicionin e Kancleares në Gjykatën 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë nga data 25.10.2013, deri në datën 24.12.2015 (2 

vjet, 1 muaj, 29 ditë). Prej datës 25.10.2015 ajo ka filluar punë në pozicionin e Kancelares 

së Gjykatës së Apelit Tiranë, funksion të cilin e ka ushtruar pa ndërprerje deri aktualisht.  

Bazuar në sa parashtrohet më sipër, rezulton se znj.{…} plotëson kriterin e përvojës 

profesionale të përgjithshme mbi tetë vjet, pasi rezulton që ka punuar si juriste dhe 

kancelare e gjykatës për 10 vjet e 8 muaj, si dhe kriterin e përvojës profesionale specifike 

prej 5 vitesh në sistemin gjyqësor, pasi rezulton se ushtron funksionin e kancelares prej 

datës 25.10.2013 dhe në vijim, prej më shumë se 7 vjet, në momentin e fillimit të 

procedurës së verifikimit. 

 

C.  Për kriterin e pasurisë 

 

11. Për kancelaren në detyrë znj.{…} u verifikua kriteri i pasurisë, përcaktuar në pikën 1, të 

nenit 83, të ligjit nr. 98/2016. Konkretisht, për verifikimin e kriterit të pasurisë, u kërkua raportim 

nga ILDKPKI, i cili ka dërguar në Këshillin e Lartë Gjyqësor raportin “Akti i përfundimit të 

kontrollit të plotë të Deklaratës së Pasurisë dhe të Interesave Private të kancelarit në detyrë {…}, 

në Gjykatën e Apelit Tiranë”, me nr. 325/23 Prot., datë 27.01.2021.12 

 

11.1 Sipas raportit të ILDKPKI, kancelarja në detyrë znj.{…} ka plotësuar dhe depozituar në 

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

autorizimet e kërkuara për kontrollin e pasurisë dhe interesave private.  

 

11.2 Po ashtu, sipas Raportit,  ILDKPKI ka kryer kontrollet e plota për pasuritë, asetet dhe 

interesat e deklaruara nga kancelarja në detyrë znj.{…}, duke konkluduar se: 

 
12 Depozituar në Këshill, me nr. 5678/16 Prot., datë 27.01.2021. 
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a) deklarimi është i saktë në përputhje me ligjin; 

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

c) nuk ka kryer fshehje të pasurisë; 

d) nuk ka kryer deklarim të rremë; 

e) nuk gjendet në situatën e konfliktit të interesave.   

 

11.3 Pas shqyrtimit të Raportit të ILDKPKI-së, nga relatori u vlerësua i nevojshëm kërkimi 

nga kancelarja në detyrë i informacionit dhe dokumentacionit provues lidhur me burimin e 

ligjshëm të të ardhurave të babait të saj përgjatë periudhave që është pretenduar se i janë dhënë 

shtetasit Nexhip Veli në formë huaje pa interes. Për këtë, znj. {…} u njoftua elektronikisht më 

datën 14.04.2021.  

 

11.4 Gjithashtu, në kushtet kur babai i kancelares në detyrë z.Petrit {…}, rezultonte person i 

lidhur me kancelaren në detyrë në kuptim të Ligjit nr.9049, datë 10.04.2003 “Për deklarimin dhe 

kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”, i 

ndryshuar dhe Ligjit nr.9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në 

ushtrimin e funksioneve publike”, me të njëjtën kërkesë si më lart, znj. {…} iu kërkua edhe 

depozitimi pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor të formularit “Autorizim i personit të lidhur - Për 

verifikimin e pasurisë, interesave private dhe detyrimeve financiare”, të plotësuar nga babai i saj, 

shoqëruar me fotokopjen e letërnjoftimit të tij. 

 

11.5 Nga ana e kancelares në detyrë, me shkresën “Mbi burimet e ligjshme të të ardhurave të 

babait tim Petrit {…}”, protokolluar në Këshill me aktin nr. 5678/83 Prot., datë 28.05.2021, 

kancelarja në detyrë ka dhënë sqarime për sa i është kërkuar, duke depozituar si dokumentacion 

provues: 

 

a) Kontratë Qiraje datë 03.09.2008, lidhur midis shtetasit Petrit {…} dhe Afërdita {…} në 

cilësinë e qiradhënësve dhe personit fizik “Adriana Kalaja” me nipt K31610191W në 

cilësinë e qiramarrësit, objekti i kontratës dhënie me qira e pasurisë së paluajtshme 

apartament me nr. pasurie 5/315+1-34, me adresë Rruga “Myslym Shyri”, me qëllim 

ushtrimin e aktivitetit në ketë ambient; 

b) Kontratë Qiraje datë 03.09.2008, lidhur midis shtetasit Petrit {…} dhe Afërdita {…} në 

cilësinë e qiradhënësve dhe personit fizik “Adriana Kalaja” me nipt K31610191W në 

cilësinë e qiramarrësit, objekti i kontratës dhënie me qira e pasurisë së paluajtshme 

apartament me nr. pasurie 5/315+1-34, me adresë Rruga “Myslym Shyri”, me qëllim 

ushtrimin e aktivitetit në ketë ambient; 

c) Kontratë Qiraje datë 03.09.2009, lidhur midis shtetasit Petrit {…} dhe Afërdita {…} në 

cilësinë e qiradhënësve dhe personit fizik “Adriana Kalaja” me nipt K31610191W në 

cilësinë e qiramarrësit, objekti i kontratës dhënie me qira e pasurisë së paluajtshme 
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apartament me nr. pasurie 5/315+1-34, me adresë Rruga “Myslym Shyri”, me qëllim 

ushtrimin e aktivitetit në ketë ambient; 

d) Kontratë Qiraje datë 03.09.2010, lidhur midis shtetasit Petrit {…} dhe Afërdita {…} në 

cilësinë e qiradhënësve dhe personit fizik “Adriana Kalaja” me nipt K31610191W në 

cilësinë e qiramarrësit, objekti i kontratës dhënie me qira e pasurisë së paluajtshme 

apartament me nr. pasurie 5/315+1-34, me adresë Rruga “Myslym Shyri”, me qëllim 

ushtrimin e aktivitetit në ketë ambient; 

e) Kontratë Qiraje datë 03.09.2011, lidhur midis shtetasit Petrit {…} dhe Afërdita {…} në 

cilësinë e qiradhënësve dhe personit fizik “Adriana Kalaja” me nipt K31610191W në 

cilësinë e qiramarrësit objekti i kontratës dhënie me qira e pasurisë së paluajtshme 

apartament me nr. pasurie 5/315+1-34, me adresë Rruga “Myslym Shyri”, me qëllim 

ushtrimin e aktivitetit në ketë ambient; 

f) Kontratë Qiraje datë 03.09.2012, lidhur midis shtetasit Petrit {…} dhe Afërdita {…} në 

cilësinë e qiradhënësve dhe personit fizik “Adriana Kalaja” me nipt K31610191W në 

cilësinë e qiramarrësit, objekti i kontratës dhënie me qira e pasurisë së paluajtshme 

apartament me nr. pasurie 5/315+1-34, me adresë Rruga “Myslym Shyri”, me qëllim 

ushtrimin e aktivitetit në ketë ambient; 

g) Fotokopje të noterizuar të librezës së punës në emër të shtetasit Petrit {…}, me nr. 54 

regjistri themeltar dhe librezës “Për pension të parakohshëm për vjetërsi shërbimi” nr. 

3548, ne emër të Petrit {…}; 

h) Vërtetim “Mbi bazën e vlerësueshme dhe pagan neto mesatare” nr. 10216 Prot., datë 

11.11.2020, lëshuar nga Instituti i Sigurimeve Shoqërorë, Drejtoria e Arkivit Qendrore, ku 

pasqyrohen të ardhurat e realizuara nga personi fizik “Afërdita {…}” për periudhën janar 

2002-dhjetor 2003; 

i) Vërtetim “Mbi bazën e vlerësueshme dhe pagan neto mesatare” nr. 10216 Prot., datë 

11.11.2020, lëshuar nga Instituti i Sigurimeve Shoqërorë, Drejtoria e Arkivit Qendrore, ku 

pasqyrohen të ardhurat e realizuara nga personi fizik “Afërdita {…}” për periudhën janar 

2004-dhjetor 2004; 

j) Vërtetim “Mbi bazën e vlerësueshme dhe pagan neto mesatare” nr. 10216 Prot., datë 

11.11.2020, lëshuar nga Instituti i Sigurimeve Shoqërorë, Drejtoria e Arkivit Qendrore, ku 

pasqyrohen të ardhurat e realizuara nga personi fizik “Afërdita {…}” me nr. nipti 

K31527016N për periudhën 2005-dhjetor 2008; 

k) Vërtetim “Mbi bazën e vlerësueshme dhe pagan neto mesatare” nr. 10216 Prot., datë 

11.11.2020, lëshuar nga Instituti i Sigurimeve Shoqërorë, Drejtoria e Arkivit Qendrore, ku 

pasqyrohen të ardhurat e realizuara nga personi fizik “Afërdita {…}” me nr. nipti 

K31527016N për periudhën 2009-dhjetor 2012; 

l) Deklaratë noteriale nr. 3802 Rep., nr. 2601 Kol, datë 03.06.2012, me deklarues shtetasit 

Petrit {…} dhe Besnik {…}, nëpërmjet të cilës deklarohet se shtetasit kanë në 

bashkëpronësi një apartament banimi të ndodhur në qytetin e Sarandës, me sipërfaqe 

70.10m² të ndërtuar totalit prej tyre, dhe në gusht të vitit 2011 në marrëveshje me shkrim 
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dore kjo pasuri është shitur në vlerën 80.000 euro. Pala blerëse Mehdi Pajaziti ka likuiduar 

vlerën 40.000 euro, kaluar në  llogarinë e shtetasit Besnik {…}, shumë e cila është tërhequr 

nga shtetasi Besnik {…} dhe ia ka dhënë vëllait të tij Petrit {…}. 

m) Printim i lëvizjeve të llogarisë në emër të shtetasit Besnik {…} për periudhën 01.01.2010 

deri në datën 01.01.2012; 

n) Akt marrëveshje me shkrim dore, datë 01.08.2011 ndërmjet shtetasve Besnik {…}, Petrit 

{…} në cilësinë e shitëseve dhe Mehdi Pajaziti në cilësinë e blerësit të një apartament me 

sipërfaqe 59m² në katin e tretë dhe ballkon 11.10m², në të cilën palët kanë rënë dakord për 

dhënien e një paradhënie në shumën 40.000 euro, nga shumë 80.000 euro e shitjes së 

apartamentit. Kalimi i shumës do të bëhej në llogarinë e shtetasit Besnik {…} në 

ProCredit Bank. Kalimi i këstit të dytë do të bëhet me firmosjen e kontratës së shitjes.  

o) Kontratë shitblerje nr. 7446 Rep. Nr. 7411 Kol, datë 06.12.1993 më shitës Ndërmarrjen e 

Entit të Banesave Sarandë dhe me palë blerëse shtetasit Petrit {…}, bashkëlidhur të cilës 

Vërtetim nga dokumentet hipotekor datë 16.09.2013, vetëdeklarim për legalizimin e 

objektit me deklarues shtetasit Besnik {…} dhe Petrit {…}, Kontratë e kalimit të pronësisë 

të parcelës ndërtimore (Shitje me rezervë e pronës) me nr. 5031 Rep., nr. 2232/1 Ko., datë 

10.11.2010 me shitës Drejtoria Rajonale e ALUIZNIT dhe palë blerëse Basnik {…} dhe 

Petrit {…}, Leje legalizimi me nr. 0151975; certifikatë për vërtetim pronësisë të pasurisë 

nr. 27/449ND+1-14 i apartamentit me sipërfaqe 70.10m² në pronësi të Besnik {…} dhe 

Petrit {…}; 

p) Certifikatë për vërtetim pronësie të pasurisë, apartament me numër pasurie 5/315+1-34 me 

sipërfaqe 86.60 m², në pronësi të shtetasve Afërdita {…} dhe Petrit {…}, bashkëlidhur të 

cilës vërtetim nga dokumentet hipotekore, datë 29.05.2007, vërtetim nga dokumentet 

hipotekore, datë 17.07.2007 dhe kontratë shitblerje nr. 2427 Rep., nr. 699/2 Kol., datë 

05.07.2007 me palë shitëse shoqëria “Matrix Konstruksion” sh.p.k dhe palë blerëse 

shtetasit Petrit {…} dhe Afërdita {…}, me objekt blerjen e apartamentit të banimit me 

sipërfaqe 86.6m² me përbërje 2+1, në katin e gjashtë, seksioni 1, të ndodhur në rrugën 

“Myslym Shyri”; 

q) Vërtetim i gjendjes gjyqësore të shtetasit Petrit {…}; 

r) Vërtetim për bazën e vlerësuar, datë 16.04.2021, lëshuar nga Instituti i Sigurimeve 

Shoqërore; 

s) Vërtetim mbi bazën e vlerësuar, datë 24.05.2021, lëshuar nga Instituti i Sigurimeve 

Shoqërore për periudhën nëntor 2015-prill 2021. 

 

11.6 Në sqarimet e saj, kancelarja në detyrë ka deklaruar se: 

 

“Po ju paraqes më poshtë faktet dhe rrethanat, ligjin përkatës, ku jam mbështetur, analizën dhe 

arsyetimin ligjor lidhur me pyetjen mbi burimet e ligjshme të babit tim shtetasit Petrit {…}, për 

mundësin e dhënies së huasë pa interes dajës tim shtetasit Nexhip Veli: 

1. Të ardhura nga shitja e apartamentit nr.14, në lagjen 4 Sarandë.  
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Babi im Petrit {…} dhe xhaxhi Besnik {…} kanë në bashkëpronësi një apartament me sipërfaqe 

70.10 m², të ndodhur në Sarandë, lagjja nr.4, ish pika kufitare, ap. Me nr. 14. Me marrëveshjen e 

datës 01.08.2011 kanë rënë dakord që ky apartament t’i shitet shtetasit Mehdi Pajaziti në vlerën 

80.000 euro. Gjysma e pagesës prej 40.000 euro ka kaluar në llogarinë bankare ProCredit  Bank 

të xhaxhit tim Besnik {…}, në nr. IBAN AL79209637580000750970410002 nga pala blerëse kurse 

40.000 euro do kaloj në momentin e nënshkrimit të kontratës së shitjes. Kjo shumë është tërhequr 

nga xhaxhi im dhe i është dhënë babait tim (40.000) euro, pjesa takuese. 

1.1 Faktet e mësipërme provohen me Deklaratën Noteriale Nr. 3802 Rep., dhe Nr. 2601 

Kol., datë 03.06.2012 me Deklarues Petrit {…} dhe Besnik {…} ku deklarohet ndër të tjera se 

“Pala blerëse Mehdi Pajaziti na ka likuiduar 40.000 euro (dyzet mijë) në llogarinë bankare 

ProCredit Bank në emër të Besnik {…}. Vlera 40.000 euro ( kësti i parë), Besnik {…} i ka 

tërhequr nga llogaria e tij bankare dhe ia ka dhënë vëllait të tij bashkëpronar Petrit {…} dhe në 

këto kushte ky i fundit deklaron se ka marrë pjesën e tij takuese dhe nuk do të ketë pretendime në 

të ardhmen. Kësti i mbetur prej 40.000 euro (dyzet mijë) do ta përfitoj Besnik {…}. Pjesa tjetër e 

vlerës së shitjes do të likuidohet në momentin e nënshkrimit të kontratës përfundimtare të shitjes”. 

Fakti që kjo shumë ka kaluar në llogarinë pranë ProCredit Bank në emër të Besnik {…} provohet 

dhe me ekstraktin e llogarisë rrjedhëse pranë kësaj banke. 

1.2 Në nenin 253 të K.Pr.Civile nën titullin “Aktet zyrtare” parashikohet shprehimisht se : 

“Aktet zyrtare që përpilohen nga nëpunësi i shtetit ose personi që ushtron veprimtari publike, 

brenda kufijve të kompetencës së tyre dhe në formën e caktuar, përbejnë provë të plotë të 

deklarimeve që janë bërë përpara tyre për faktet që kanë ngjarë në prani të tyre ose për veprimet 

e kryera prej tyre. Lejohet të provohet e kundërta vetëm kur pretendohet se shkresa është e 

falsifikuar”. Në rastin konkret çmoj të analizojë faktin nëse noteri konsiderohet një person që 

ushtron veprimtari publike, nëse ka kompetencë të përpiloj kontrata dhe deklarata noteriale, ku të 

pasqyrohen deklarime të personave të ndryshëm. Për t’i dhënë përgjigje këtyre çështjeve çmoj se 

duhet t’i referohemi Ligji nr. 110/2018 “Për noterinë”. Kështu, në nenin 4 këtij Ligji nën titullin 

“Profesioni i noterit” parashikohet shprehimisht se: “Profesioni i noterit në Republikën e 

Shqipërisë është një funksion i pavarur, me karakter publik, në shërbim të personave fizikë dhe 

juridikë, i cili ushtrohet nëpërmjet hartimit të akteve juridike dhe ushtrimit të veprimtarive 

noteriale të tjera, të parashikuara në këtë ligj dhe në legjislacionin në fuqi.”, ndërsa në nenin 62 

pika 1 gërma “ll” të këtij Ligji nën titullin “Kompetencat e noterit” parashikohet shprehimisht se 

: “1. Noteri, përveç kompetencave të parashikuara në ligje të veçanta, harton akte, kryen njësime, 

vërtetime dhe verifikime në të gjitha çështjet, duke përfshirë, por pa u kufizuar: ll) harton akte 

noteriale, prokura, kontrata, marrëveshje, deklarata e dokumente të tjera të kërkuar nga personat 

e interesuar, si dhe akte e veprime të tjera, që sipas ligjit janë në kompetencën lëndore të 

noterit;...”. Nga përmbajtja e këtij ligji rezulton se, noteri konsiderohet një person që ushtron 

veprimtari publike që ka për kompetencë të hartojë kontrata dhe deklarata noterial të kërkuara 

nga personat e interesuar. Po ashtu, në nenin 257 të K.Pr.Civile parashikohet shprehimisht se : 

“Shkresat që përpilohen në bazë të nenit 253 për kryerjen ose vërtetimin e veprimit juridik, përsa 

u përket deklarimeve të palëve, përbëjnë provë të plotë për të gjithë. Dispozitat e përmendura në 
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paragrafin e mësipërm kanë fuqi për gjithçka që përmendet në shkresë, përderisa kanë lidhje të 

drejtpërdrejtë me objektin kryesor të shkresës. Ato që nuk kanë lidhje të drejtpërdrejtë 

konsiderohen si fillim prove me shkresë”.13 

Sa më sipër u sqarua, bazuar në nenet 214, 233 gërma “ç”, 253 dhe 257 të K.Pr.Civile, provohet 

bindshëm se babai im shtetasi Petrit {…} përpara datës 03.06.201214 ka përfituar shumën 40.000 

(dyzet mijë) Euro15 nga shitja e apartamentit Nr.14, në lagjen Nr.4 Sarandë, ku ai është 

bashkëpronar. 

2. Të ardhurat nga punësimi dhe pensioni i shtetasit Petrit {…}. 

Babi im, Petrit {…}, ka qenë pjesë e Forcave të Armatosura të ushtrisë nga data 16.08.1980-

02.02.1994, dhe në momentin e daljes në rezervë, ka patur gradën “nënkolonel”, vjetërsi shërbimi 

13 vjet e 6 muaj (paga referuese 67 000 lekë). 

2.1 Nga viti 1994-1998 babi im, Petrit {…}, ka qënë i punësuar pranë D.A.Burgjeve, sipas 

librezës së punës. Nga data 26.12.2003-30.10.2007 është trajtuar me pension të parakohshëm për 

vjetërsi shërbimi, në masën 13 455 lekë. 

2.2 Gjithashtu, babai im, Petrit {…} është i punësuar pranë Ujësjellës Kanalizime Tiranë 

dhe ka derdhur kontribute mujore që prej vitit 2015 e në vazhdim. Këto fakt provohen me 

vërtetimin e lëshuar nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore lëshuar më datë 16.04.2021. 

Sa më sipër u sqarua, bazuar në nenet 214, 233 gërma “ç”, 253 dhe 257 të K.Pr.Civile, provohet 

bindshëm se babi im shtetasi petrit {…} ka përfituar të ardhura nga punësimi dhe pensioni që prej 

viti 16.08.1980 e në vijim. 

3. Të ardhurat nga aktiviteti privat i nënës time shtetase Afërdita {…}. 

Nëna ime, Afërdita {…}, ka qenë e regjistruar si person fizik nga viti 28.02.2002-10.04.2017 me 

NUIS K31527016N. Këto fakte provohen me ekstraktin e QKB-së printuar nga sistemi më datë 

24.05.2021, si dhe me vërtetimin me Nr. 10216 Prot., datë 11.11.2020 të lëshuar nga Instituti i 

Sigurimeve Shoqërore.  

4. Të ardhurat nga dhënia me qira e apartamentit nr.34, Rruga :M.Shyri”. 

Më datë 05.07.2007 është lidhur Kontrata e Shitblerjes me Nr. 2427 Rep., dhe Nr.699/2 Kol., e 

lidhur midis shoqërisë “Matrix Konstruksion”Sh.p.k në cilësinë e shitësit dhe shtetasve Petrit {…} 

dhe Afërdita {…}, në cilësinë e blerësve, për apartamentin nr.34, sipërfaqe 86.6 m², Rruga 

“M.Shyri”. 

Ky apartament është dhënë me qira për vitet :  

 
13Lidhur me fuqinë juridike të akteve zyrtare Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë në vendimin Nr. 199 datë 

29.04.2010 ndër të tjera arsyeton se : “14.1.a) Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë sjell në vëmendje të gjykatave të faktit 

se në kuptim të kësaj dispozite, që një dokument/provë shkresore të konsiderohet akt zyrtar duhet domosdoshmërisht 

të plotësojë këto kushte: (i) Të përpilohet nga nëpunësi i shtetit, ose personi që ushtron veprimtari publike (ose i 

përpiluar nga një person që ka besimin e tij, por gjithmonë i nënshkruar nga ky i fundit), që është i autorizuar për 

këtë qëllim dhe që është në kompetencën e tij, pra në atë vend dhe për atë kategori faktesh për të cilën i është dhënë 

ushtrimi i veprimtarisë publike; (ii) Akti duhet të jetë përpiluar në formën e parashikuar nga ligji; 14.1.b) Fuqia 

provuese e aktit zyrtar është përcaktuar në mënyrë eksplicite në Kodin e Proçedurës Civile dhe për këtë arsye nuk i 

nënshtrohet vlerësimit të lirë të gjykatës”. 
14Por pas datës 12.11.2011. 
15Pagesa e këstit të parë. 
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2007-2008 – 38.000 lekë/mujore 

2008-2009 – 38.000 lekë/mujore 

2009-2010 – 38.000 lekë/mujore 

2010-2011 – 38.000 lekë/mujore 

2011-2012 – 40.000 lekë/mujore 

2012-2013 – 40.000 lekë/mujore 

Duke qenë se pala qiramarrëse ishte person fizik, në Kontratën e Qirasë është specifikuar që 

tatimin në burim do ta bëjë qiramarrësja duke e zbritur nga çmimi i qirasë. 

Në bazë të akteve shkresore dhe shpjegimeve të sipërcituara, provohen të ardhurat e realizuara 

nga babi im Petrit {…}, të cilat rrjedhin nga burime të ligjshme e të provuara”. 

 

12. Shpjegimet e kancelares në detyrë të datës 28.05.2021, dokumentet mbështetës të 

depozituar  nga ana e saj, iu dërguan ILDKPKI-së, duke iu kërkuar bërja e një raportimi shtesë 

bazuar edhe në vlerësimin e shpjegimeve tw parashtruara nga znj. Lertia {…}. Gjithashtu, 

raportimi shtesë iu kërkua bazuar edhe në të dhënat që do të grumbullohen nga ILDKPKI, lidhur 

me personin e lidhur z. Petrit {…}. 

 

13. Pas kësaj, ILDKPKI, me Shkresën nr.2990/53 Prot., datë 15.06.2021, protokolluar me 

aktin nr. 5678/88, datë 15.06.2021, i dërgoi Këshillit të Lartë Gjyqësor “Raportin shtesë në lidhje 

me Kontrollin e Plotë të Deklaratës së Pasurisë dhe Interesave Privatë të kancelarit në detyrë 

{…}, në Gjykatën e Apelit Tiranë” (më poshtë referuar si Raporti Shtesë të Kontrollit).  

 

13.1 Në Raportin Shtesë të Kontrollit, nga ana e ILDKPKI për kancelaren në detyrë znj. {…} 

është konkluduar se: 

 

“Bazuar në shpjegimet dhe në dokumentacionin e administruara më sipër, rezulton se prindërit 

e kandidatit kanë patur mundësi financiare për të justifikuar shumën 32.000 Euro, dhënë 

fillimisht hua shtetasit Nexhip Veli, e cila pas kthimit, i është dhuruar kandidatit”. 

Për sa më sipër, ILDKPKI ka konstatuar: 

• Në akt marrëveshjen (jo noterial) më datë 1.8.2011, Petrit dhe Besnik {…} i kanë shitur 

shtetasit Mehdi Pajaziti, pasurinë apartament me sip. 70.10 m², në Sarandë, në vlerën 

totale 80.000 euro, nga e cila shuma 40.000 euro do kreditohet në llogarinë e Besnik {…} 

në ProCredit Bank. Pjesa tjetër do likuidohet në një afat të papërcaktuar.  

• Sipas statmentit nga ProCredit Bank, në llogarinë e shtetasit Besnik {…}, rezulton se në 

datë 12.12.2011 është transferuar shuma 40.000 euro nga blerësi Mehdi Pajaziti.  

• Sipas Deklaratës Noetriale dt. 4.6.2012, shuma 40.000 euro është likuiduar në llogarinë e 

Besnik {…}, në Procredit Bank, dhe në vijim është tërhequr nga llogaria e tij bankare dhe 

i ka kaluar vëllait Petrit {…}, i cili në këto kushte deklaron se ka marrë pjesën e tij takuese 

dhe nuk do të ketë pretendime në të ardhmen. Gjithashtu është deklaruar se kësti i mbetur 
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me vlerë 40.000 euro, do të likuidohet me nënshkrimin e kontratës përfundimtare të 

shitjes, në momentin e legalizimit të pronës.  

• Sipas certifikatës për vërtetim pronësie të paraqitur, apartamenti në Sarandë me 

sip.70.10m² është regjistruar në emër të Besnik dhe petrit {…}, në datë 10.1.2020 

Gjithashtu rezulton:  

Babi i kandidatit, shtetasi Petrit {…} ka përfituar të ardhura: 

- Nga shitja e pjesës takuese të apartamentit të banimit me sip. 70.10 m², në Sarandë në 

vitin 2011, në shumën 40.000 euro. 

- Nga pensioni i parakohshëm për periudhën 13.11.2003- shkurt 2016, në vlerën totale rreth 

2.000.000 lekë. 

- Nga paga neto nga Ujësjellës Kanalizime Tiranë, në shumën totale rreth 4.149.000 lekë, 

për periudhën nëntor 2015-tetor 2020, nga të cilat shuma 468.000 lekë deri në shkurt 

2016. 

- Nga dhënia me qira e apartamentit të banimit me sip. 86.6 m² në Rr. “Myslym Shyri” 

Tiranë, për periudhën 2007-2013, në shumën totale rreth 2.350.000 lekë. 

o Referuar librezës së punës, ka qenë i punësuar për periudhën 16.8.1980 – 25.2.1998.  

Nëna e kandidatit, shtetësja Afërdita {…}, ka përfituar të ardhura: 

- Nga fitimi neto i aktivitetit si Person Fizik, me NIPT K31527016N, për periudhën 2005-

2016, në total rreth 6.408.000 lekë dhe për periudhën 2002-2005 qarkullimi i aktiviteti në 

total ka qenë në shumën 7.000.000 lekë, për të cilën janë paguar tatime në kuota fikse. 

- Në shumën totale rreth 1.786.000 lekë, për periudhën janar 2003-dhejtor 2012, mbi bazën 

e të cilave janë dërguar kontributet e sigurimeve shoqërore në subjektin “Afërdita {…}”. 

 

13.2 Nga ana tjetër, relatori i procedurës së verifikimit vlerësoi të nevojshme marrjen e të 

dhënave lidhur me përshkrimin e transaksionit të kryer në datën 12.12.2011 në llogarinë rrjedhëse 

të shtetasit Besnik {…}, si dhe informacion nëse shuma prej 40.000 euro ishte tërhequr nga 

shtetasi Besnik {…} nga ProCredit Bank, të dhëna këto që u dërguan me Shkresën nr.OP-33391/1 

prot., datë 04.10.2021.16 Po ashtu, relatori i procedurës së verifikimit të kancelares në detyrë 

vlerësoi të nevojshme marrjen e informacionit nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve Tiranë, nëse 

personi fizik “Adriana Kalaja” me NIPT K31610191W, bazuar në ligjin Nr. 8438, datë 

28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, si dhe në Udhëzimin nr.5, datë 30.01.2006, 

të dalë në zbatim të tij, ka depozituar në organet tatimore kontratat e qirasë të lidhura përgjatë 

viteve 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 dhe 2012, të dhëna këto të dërguara me Shkresën nr. 2276/1 

Prot.,  datë 22.09.2021.17 

 

 
16Depozituar në Këshill me nr. 5347/150 Akti, datë 05.10.2021 
17Depozituar në Këshill me nr. 5347/149 Akti, datë24.09.2021 
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14. Për verifikimin e kriterit të pasurisë për kancelaren në detyrë znj.{…} u kërkua 

informacion nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve18 dhe Drejtoria e Përgjithshme e 

Doganave.19 

14.1 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve me shkresën nr. 22524/2 Prot., datë 04.12.2020, 

protokolluar në Këshill me nr. 5347/11 Prot., datë 07.12.2020, ka përcjellë informacionin e 

kërkuar nga KLGJ, ku sipas të dhënave të sistemit informatik tatimor, znj.{…} nuk rezulton të 

jetë regjistruar në organet tatimore, si dhe nuk rezultojnë të dhëna për aktivitete tregtare. 

 

14.2 Drejtoria e Përgjithshme e Doganave me shkresën nr. 21636/1 Prot, datë 14.12.2020, 

protokolluar në Këshill me 5347/13 Prot, datë 15.12.2020, ka përcjellë informacionin e kërkuar 

nga KLGJ, për znj.{…} nga i cili nuk jepet ndonjë e dhënë me karakter pasuror. 

 

15. Nga verifikimi i kriterit të pasurisë për kancelaren në detyrë {…} janë grumbulluar të 

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

të skualifikimit dhe ndërprerjes së marrëdhënies së saj të punës. Konkretisht, rezulton se 

kancelarja në detyrë:  

 

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

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

verifikimin e pasurisë; 

c) ka burime financiare për të justifikuar pasuritë e saj; 

ç) deklarimi i pasurisë, aseteve ose të interesave private, të detyrueshme për t’u deklaruar, 

është i plotë, i vërtetë dhe i saktë. 

 

Ç. Për kriterin e figurës  

 

16. Për kancelaren në detyrë znj.{…} u verifikua kriteri i figurës, përcaktuar në pikën 1, të 

nenit 83, të ligjit nr. 98/2016. 

 

17. Konkretisht, për verifikimin e kriterit të figurës për kancelaren në detyrë {…}, u kërkua 

raportim nga institucionet ligjzbatuese. Nga raportimet e shërbimeve shtetërore informative nuk u 

identifikua dhe verifikua ndonjë e dhënë për lidhje ose kontakte të papërshtatshme me persona të 

përfshirë në krimin e organizuar apo për përfshirjen e saj në veprimtari që cenojnë sigurinë 

kombëtare apo aktivitete të kundërligjshme. 

 

18. Gjithashtu, për verifikimin e kriterit të figurës, KLGJ me shkresën nr. 5594 Prot., datë 

30.10.2020, kërkoi vënien në dispozicion të formularëve të vetëdeklarimit për kancelarët në detyrë 

nga Ministria e Drejtësisë, si organi i emërtesës së kancelarëve, në kohën e hyrjes në fuqi të ligjit 

 
18 Shkresa nr. 5347/5 Prot., datë 19.11.2020 e Këshillit të Lartë Gjyqësor. 
19 Shkresa nr. 5347/4 Prot., datë 19.11.2020 e Këshillit të Lartë Gjyqësor. 
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nr. 138/2015, “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë 

funksione publike”. Mbi këtë kërkesë të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Ministria e Drejtësisë ka 

përcjellë në Këshill shkresën me nr. 6906 Prot., datë 12.11.2020, sipas të cilës formularët e 

vetëdeklarimit të kancelarëve në detyrë janë pranë njësisë përgjegjëse, Departamentit të 

Administratës Publike.  

 

19. Me shkresën nr. 5594/2, datë 19.11.2020, iu kërkua Departamentit të Administratës 

Publike vënia në dispozicion e formularëve të vetëdeklarimit për kancelarët në detyrë. Mbi këtë 

kërkesë të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Departamenti i Administratës Publike ka përcjellë në 

Këshill me shkresën nr. 6084/1 Prot., datë 24.11.2020, të gjithë informacionin e kërkuar dhe të 

përpunuar në zbatim të kërkesave të ligjit nr. 138/2015, “Për garantimin e integritetit të personave 

që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”. 

 

20. Në kuadër të zbatimit të ligjit nr. 138/2015, “Për garantimin e integritetit të personave që 

zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”, nga ana e Strukturës së Posaçme për 

Regjistrimin, Administrimin dhe Përpunimin e Formularëve të Vetëdeklarimit, janë kryer 

verifikimet e të dhënave të formularit të vetëdeklarimit për gjendjen gjyqësore dhe gjendjen civile 

të kancelares në detyrë. Në vijim të përgjigjeve të shkresave të ardhura nga Sektori i Gjendjes 

Gjyqësore i Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve, si dhe nga Drejtoria e Përgjithshme e 

Gjendjes Civile,20 nga nëpunësi përgjegjës i Strukturës së Posaçme pranë Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, pasi u kryhen verifikimet e rastit, nuk u konstatuan mangësi në të dhënat e deklaruara 

nga kancelarja në detyrë në formularin e vetëdeklarimit sipas kërkesave të ligjit, duke u 

konkluduar se kancelarja në detyrë: “- ka dorëzuar formularin e vetëdeklarimit më datë 

26.04.2016; - formulari është regjistruar me numër unik 3311 C 0518/3349 C2432; - 

vetëdeklarimi është publikuar në faqen zyrtare të internetit të KLGJ; - në formular nuk ka të 

deklaruar të dhëna që përfshihen brenda sferës së ndalimeve të parashikuara nga ligji; - nuk ka 

deklaruar gjeneralitete të mëparshme; - Sektori i Gjendjes Civile, personi rezulton se (nuk ka 

ndryshime); - Sektori i Gjendjes Gjyqësore, personi rezulton (i padënuar) nga gjykatat penale 

shqiptare; - deri më sot nuk kemi pasur indicie apo të dhëna kryesisht, për të kërkuar verifikim të 

thelluar nga Prokuroria e Përgjithshme”. Për pasojë, u vlerësua se verifikimi nga Struktura e 

Posaçme është i plotë dhe nuk kishte vend për verifikim të thelluar nga Prokuroria e Përgjithshme. 

 

21. Me shkresën nr. 5833/7/2, datë 04.12.2020, iu kërkua Prokurorisë së Përgjithshme dhënia 

e informacionit të nevojshëm, në lidhje me aspektet si më poshtë: 

− nëse subjektet në proces verifikimi kanë marrë cilësinë e personit në hetim në një 

procedim penal; 

− nëse ndaj subjekteve në proces verifikimi është zbatuar një masë sigurimi me karakter 

personal ose pasuror; 

 
20 Shih shkresën nr. 5347/142 Prot., datë 23.06.2021, të Strukturës së Posaçme për Regjistrimin, Administrimin dhe 

Përpunimin e Formularëve të Vetëdeklarimit. 
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− nëse ka të dhëna për procedime penale të mosfilluara, të pushuara apo të pezulluara, në të 

cilat përmendet emri i subjektit në proces verifikimi. 

 

Mbi këtë kërkesë të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Prokuroria e Përgjithshme ka përcjellë 

informacionin nga të 22 (njëzetë e dy) prokuroritë pranë gjykatave të rretheve gjyqësore me 

juridiksion të përgjithshëm.21 Referuar përmbajtjes së këtyre përgjigjeve, nuk rezultoi që 

kancelarja në detyrë znj. {…} të ketë marrë cilësinë e personit nën hetim në një procedim penal, 

ndaj saj të jetë regjistruar kallëzim/referim/procedim penal, të jetë zbatuar ndonjë masë sigurimi 

me karakter personal apo pasuror dhe as ka pasur të dhëna për procedime penale të mosfilluara, 

pushuara apo pezulluara.  

 

22. Mbi kërkesën e Këshillit të Lartë Gjyqësor,22 Prokuroria e Posaçme kundër Krimit të 

Organizuar dhe Korrupsionit, me shkresën nr. 3098/1 Prot., datë 21.04.2021, ka konfirmuar se 

nuk rezultojnë të dhëna që znj.{…} të ketë marrë cilësinë e personit nën hetim në një procedim 

penal, ndaj saj të jetë regjistruar kallëzim/referim/procedim penal, ndaj saj të jetë zbatuar ndonjë 

masë me karakter personal ose pasuror, ose të ketë të dhëna për procedime penale të mosfilluara, 

të pushuara dhe të pezulluara. 

 

23. Mbi kërkesën e Këshillit të Lartë Gjyqësor,23 Byroja Kombëtare e Hetimit, me shkresën 

nr.270/1 Prot., datë 28.06.2021, ka informuar se nuk disponon asnjë informacion në lidhje me 

kancelaren në detyrë znj.{…}. 

 

24. Bazuar në sa u parashtrua më lart, nga përmbajtja e akteve të mësipërme konfirmohet se 

kancelarja në detyrë {…}, nuk rezulton të jetë marrë në cilësinë e personit nën hetim në një 

 
21Shkresa nr. 1762/1 Prot., datë 11.12.2020 i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Përmet; shkresa nr. 

1367/1 Prot., datë 14.12.2020 i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Gjirokastër; shkresa nr. 3850/1 Prot., 

datë 14.12.2020 i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Berat; shkresa nr. 420/1 Prot., datë 15.12.2020 i 

Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës; shkresa nr. 1369/1 Prot., datë 16.12.2020 i Prokurorisë pranë 

Gjykatës së Shkallës së Parë Mat; shkresa nr. 3768 Prot., datë 15.12.2020 i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës 

së Parë Pukë; shkresa nr. 365/1 Prot., datë 16.02.2021 i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Krujë; 

shkresa nr. 2955/1 Prot., datë 15.12.2020 i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tropojë; shkresa nr. 

8284/1 Prot., datë 08.03.2021 i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kurbin; shkresa nr. 1239/1 Prot., 

datë 16.03.2021 i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pogradec; shkresa nr. 15418/1 Prot., datë 

28.12.2020 i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë; shkresa nr. 3768 Prot., datë 15.12.2020 i 

Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pukë; shkresa nr. 11820/1 Prot., datë 05.01.2021 i Prokurorisë pranë 

Gjykatës së Shkallës së Parë Lezhë; shkresa nr. 8658/1Prot., datë 17.12.2020 i Prokurorisë pranë Gjykatës së 

Shkallës së Parë Lushnjë; shkresa nr. 1631/1 Prot., datë 15.12.2020 i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë 

Kukës; shkresa nr. 12300 Prot., datë 18.12.2020 i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan; shkresa 

nr. 9766/1 Prot., datë 17.12.2020 i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër; shkresa nr. 12931/1 

Prot., datë 18.12.2020 i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë; shkresa nr. 9360/1 Prot., datë 

16.12.2020 i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier; shkresa nr. 6251 Prot., datë 20.12.2020 i 

Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Korçë; shkresa nr. 2407 Prot., datë 23.12.2020 i Prokurorisë pranë 

Gjykatës së Shkallës së Parë Dibër; shkresa nr. 1025 Prot., datë 31.12.2020 i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës 

së Parë Kavajë; shkresa nr. 2616/1 Prot., datë 15.12.2020 i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Sarandë; 
22 Shkresa nr.5679/19 Prot., datë 13.04.2021 e Këshillit të Lartë Gjyqësor. 
23 Shkresa nr. 2805/prot., datë 14.06.2021 e Këshillit të Lartë Gjyqësor. 
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procedim penal, ndaj saj të jetë regjistruar kallëzim/referim/procedim penal apo të jetë zbatuar 

ndonjë masë me karakter personal ose pasuror. Si rezultat, konfirmohet se për kancelaren në 

detyrë {…} nuk ka elementë të cenimit të figurës.  

 

25. Nga verifikimi i kriterit të figurës për kancelaren në detyrë {…} janë grumbulluar të 

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

të skualifikimit dhe ndërprerjes së marrëdhënies së punës. Konkretisht, rezulton se kancelarja në 

detyrë:  

 

a) ka plotësuar dhe depozituar rregullisht formularin e vetëdeklarimit sipas kërkesave të ligjit 

nr. 138/2015; 

b) ka plotësuar dhe depozituar rregullisht, të nënshkruar, autorizimin për Këshillin e Lartë 

Gjyqësor që, në zbatim të pikës 2 të nenit 83, të ligjit nr. 98/2016, të kryejë verifikimin në 

organet kompetente sipas ligjit, për të dhënat që lidhen me figurën dhe integritetin e saj; 

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

krimin e organizuar; 

d) nuk ka ndonjë të dhënë tjetër në lidhje me figurën dhe integritetin e saj, mbi të cilën të 

ngrihen dyshime për vazhdimin e marrëdhënies së saj të punës në shërbimin civil gjyqësor. 

 

III. KONKUZIONE  

 

26. Referuar përcaktimeve të Vendimit 424/2020, nga shqyrtimi i dokumentacionit të 

administruar gjatë procedurës së verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të pozicionit, 

pasurisë dhe figurës për kancelaren në detyrë në Gjykatën e Apelit Tiranë, znj. {…}, Këshilli i 

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

përputhje me ligjin.   

 

27. Bazuar në sa është parashtruar më lart, mbi rezultatet e verifikimit të kushteve dhe 

kritereve ligjore të pozicionit, pasurisë e figurës, Këshilli i Lartë Gjyqësor vlerëson se kancelarja 

në detyrë përmbush këto kritere dhe nuk ekziston ndonjë shkak për skualifikimin e saj. Nisur nga 

kjo, Këshilli çmon se është vendi për kualifikimin e kancelares në detyrë dhe lejimin e saj për të 

marrë pjesë në provimin e vlerësimit profesional të organizuar nga Shkolla e Magjistraturës. 

 

PËR KËTO ARSYE: 

 

Mbështetur në nenin 83, të Ligjit nr. 98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën 

e Shqipërisë”, i ndryshuar, në nenin 61, pika 1, 86 shkronja “ë” dhe 97 pika 1, shkronja “a” të 

Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, në Vendimin e 

Këshillit të Lartë Gjyqësor nr.424, datë 12.10.2020, “Për procedurën e verifikimit të kushteve dhe 

kritereve ligjore e ligjore të rekrutimit të kandidatit për kancelar, për këshilltar ose për ndihmës 

ligjor”, Këshilli i Lartë Gjyqësor,  
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VENDOSI: 

 

1. Kualifikimin dhe lejimin për të marrë pjesë në provimin e vlerësimit profesional të kancelares 

në detyrë në Gjykatën e Apelit Tiranë, znj. {…}. 

 

2. Një kopje e vendimit të arsyetuar t’i njoftohet kancelares në detyrë në Gjykatën e Apelit 

Tiranë, znj. {…}, sipas kërkesave të nenit 98 të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes 

së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar. 

 

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

Gjyqësor, pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. 

 

PËR KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR 

 


