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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 ___.___.2022 

VENDIM 

Nr. 40, datë 31.01.2022 

 

PËR 

KUALIFIKIMIN DHE LEJIMIN PËR TË MARRË PJESË NË PROVIMIN E 

VLERËSIMIT PROFESIONAL TË KANCELARES NË DETYRË NË GJYKATËN E 

APELIT SHKODËR ZNJ. {…} 

 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, në mbledhjen e datës 31.01.2022, 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 Shkodër 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 Shkodër. 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 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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Kancelarja në detyrë u njoftua edhe për detyrimin për plotësimin e formularit deklarues për 

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

verifikimit ndaj saj, formular i përcjellë 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 përkatës (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, 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.2 

 

6. Brenda afatit treditor, në datën 05.11.2020,3 kancelarja në detyrë znj. {…} depozitoi në zyrën 

përkatëse të Këshillit formularët dhe autorizimet përkatëse, 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. 5511 Prot., datë 28.10.2020. 
2  Shih 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. 5511/1 Prot., datë 05.11.2020. 
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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 më poshtë: 

 

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

Ministria e Brendshme në datën 25.07.2016, 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 2737, datë 20.03.2019, lëshuar nga Poliklinika Shkodër, 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 informacionit të përpunuar në 

datën 23.06.2021 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 më poshtë:  

(i) për periudhën 31.08.20104 dhe në vijim, znj. {…} ka ushtruar detyrën e kancelares 

së Gjykatës së Apelit Shkodër. Nga përmbajtja e shkresës me nr. 637 Prot., datë 

13.03.2019, e Kryetarit të Gjykatës së Apelit Shkodër, e depozituar në dosjen e 

personelit, rezulton se ndaj znj. {…} nuk rezulton të jetë dhënë masë disiplinore 

                                                           
4 Emëruar në detyrë me Urdhrin nr. 7359/1, datë 20.08.2010 të Ministrit të Drejtësisë.  
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për periudhën 2010-2019. 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 më poshtë:  

 

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.{…} Laloshi5 

në vitet 2005-2009 ka ndjekur studimet në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti “Luigj 

Gurakuqi” Shkodër, duke marrë titullin “jurist”, referuar diplomës me nr.769, datë 

18.07.2009, me nr.regjistri 15270. Në dosje administrohet certifikata e notave me datë 

18.07.2009. Në vitet 2010-2011 ka ndjekur programin e arsimit master i nivelit të dytë në 

shkenca juridike me profil “E drejtë Publike”, në Universitetin Privat “Marin Barleti” dhe 

është diplomuar në përfundim të tij me titullin “Master i Nivelit të Dytë në Shkenca 

Juridike në e Drejtë Publike”, referuar diplomës me nr. MND:0093, datë 08.07.2011. 

Referuar parashikimeve të nenit 124, pika 2,6 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 përshtatjen e studimeve, sipas parimeve të 

procesit të Bolonjës, janë ekuivalente me diplomat “Master i shkencave”. Bazuar në sa 

parashtrohet 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 Avokatit të Shtetit në 

Zyrën Vendore të Avokaturës së Shtetit Shkodër nga data 08.03.2010, deri në datën 

31.08.2010 (5 muaj, 23 ditë); Prej datës 31.08.2010 ajo ka filluar punë në pozicionin e 

                                                           
5 Mbiemri para martese. 
6 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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Kancelares së Gjykatës së Apelit Shkodër, funksion të cilin e ka ushtruar pa ndërprerje deri 

në momentin e fillimit të procedurës së verifikimit (10 vjet, 1 muaj 21 ditë).  

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 rreth 10 vjet e 7 muaj, si dhe kriterin e përvojës profesionale 

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

kancelares prej datës 31.08.2010 dhe në vijim, prej më shumë se 10 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, i 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 {…} 

(Laloshi), në Gjykatën e Apelit Shkodër”, me nr. 330/23 Prot., datë 27.01.2021.7 

 

11.1 Sipas raportit të ILDKPKI, kancelarja në detyrë znj.{…} dhe personi i lidhur z.Angjelin 

{…} (bashkëshorti) kanë 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 të interesave private.  

 

11.2 Po ashtu, sipas Raportit të parë të ILDKPKI, të datës 27.01.2021 janë kryer kontrollet e plota 

për pasuritë, asetet dhe interesat e deklaruara nga kancelarja në detyrë znj.{…} dhe personi i 

lidhur, duke konkluduar se: 

a) deklarimi nuk është i saktë në përputhje me ligjin; 

b) ka mungesë dokumentacioni ligjor për të justifikuar pasurinë; 

c) ka mosdeklarim të pasurisë ndër vite; 

d) nuk ka kryer deklarim të rremë; 

e) nuk gjendet në situatën e konfliktit të interesave.   

 

11.2.1 Për konkluzionet se deklarimi i kancelares në detyrë nuk është i saktë në përputhje me 

ligjin dhe se ajo ka mungesë dokumentacioni ligjor për të justifikuar pasurinë, ILDKPKI ka 

konsideruar konstatimin nga kontrolli për: 

 Mungesë dokumentacioni justifikues ligjor për blerjen nga {…} dhe Angjelin {…}, të 

apartamentit të banimit me sipërfaqe 78.7 m² në Shkodër, blerë në datë 16.05.2012, në 

vlerën 4.100.000 lekë. 

                                                           
7 Depozituar në Këshill, me nr. 5678/13 Prot., datë 27.01.2021. 
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 Mosdeklarim, si dhe mungesë dokumentacioni justifikues ligjor, i burimit financiar i cili 

ka shërbyer për blerjen e apartamentit në Shkodër në vlerën 4.100.000 lekë nga {…} dhe 

Angjelin {…}, datë 16.05.2012. 

 Mospërputhje e vlerës së apartamentit me sipërfaqe 78.7m² në Shkodër, ne emër të {…} 

dhe Angjelin {…}, pasi në Deklaratën e Pasurisë, Vetting dhe sipas kontratës së shitblerjes 

datë 16.05.2012, konfirmuar nga ZQRPP, apartamenti ka vlerën 4.100.000 lekë, kurse 

sipas deklaratës “Periodike Vjetore 2011” është deklaruar në vlerën 50.000 euro. 

 Mungesë dokumentacioni justifikues ligjor, për burimin financiar të shumës 10.000 euro 

në vitin 2011, deklaruar nga {…} në PV/2011, si burim krijimi për blerjen e apartamentit 

me sipërfaqe 78.7 m², në Shkodër. 

 Mungesë dokumentacioni justifikues ligjor, pasi kandidati nuk ka paraqitur kontratën e 

sipërmarrjes nr. 638/220, datë 04.05.2010, e lidhur me shoqërinë “Faqa” sh.p.k, për blerjen 

e apartamentit, si dhe mosdeklarimin e kësaj kontrate në deklaratën e interesave private 

para fillimit të detyrës 2010. 

 Për apartamentin e regjistruar në emër të {…} dhe Angjelin {…}, kandidati ka deklaruar 

në vitin 2011 vlerën e tij në shumën 50.000 euro, në vitin 2020 në shumën 4.100.000 lekë, 

nga konfirmimi bankar rezulton se është transferuar shuma e konvertuar 5.631.910 lekë 

(39.500 euro). 

 

11.3  Në datën 05.02.2021, në rrugë elektronike, kancelares në detyrë iu dërgua Raporti i 

Kontrollit të Deklaratës së Pasurisë dhe Interesave Privatë, i përgatitur nga ILDKPKI, dërguar 

Këshillit të Lartë Gjyqësor me Shkresën nr. 330/30 Prot., datë 27.01.2021, si dhe bazuar në 

Vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor 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” (Kreu IVI, Seksioni B, pika 73), u ftua të paraqesë shpjegime dhe dokumentacion 

mbështetës në lidhje me Raportin e Kontrollit të Deklaratës së Pasurisë dhe Interesave Privatë, 

përgatitur nga ILDKPKI, brenda 5 (pesë) ditëve, nga dita e marrjes së njoftimit.  

 

11.3.1 Me shkresën e protokolluar në Këshill me aktin nr. 5678/28 Prot., datë 09.02.2021, 

kancelarja në detyrë znj. {…} ka paraqitur kundërshtimet lidhur me raportin e ILDKPKI, së 

bashku me dokumentacionin shtesë. Këshilli me shkresën nr. 5678/47 Prot., datë 09.04.2021 i ka 

dërguar ILDKPKI shpjegimet dhe dokumentacionin e dorëzuar nga subjekti, duke kërkuar në 

përputhje me parashikimet e pikës 75, seksioni B, kreu VI të vendimit nr. 424/2020, trajtimin dhe 

përgatitjen e një raporti shtesë lidhur me subjektin. ILDKPKI, me Shkresën nr.2990/38 Prot., datë 

26.04.2021, i dërgoi Këshillit të Lartë Gjyqësor “Aktin e Përfundimit të Kontrollit të Plotë të 

Deklaratës së Pasurisë dhe Interesave Private të Kandidatit për Institucionet e Sistemit të 

Drejtësisë” (më poshtë referuar si Raporti Final i Kontrollit).8  

 

                                                           
8 Depozituar në Këshill, me nr. 5678/65 Prot., datë 26.04.2021. 
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11.4 Referuar Raportit Final të Kontrollit, nr. 230/24 Prot., datë 23.04.2021, ILDKPKI ka arritur 

në të njëjtin përfundim sikurse në raportin e parë, por tek pjesa ku paraqet përfundimet në lidhje 

me kontrollin ka konkluduar:  

 

a) deklarimi nuk është i saktë në përputhje me ligjin;  

b) ka mungesë dokumentacioni justifikues ligjor për të justifikuar pasurinë;  

c) ka mosdeklarim të pasurisë ndër vite; 

d) nuk ka kryer deklarim të rremë; 

e) nuk gjendet në situatën e konfliktit të interesave. 

11.4.1 Për konkluzionet se deklarimi i kancelares në detyrë znj. {…} nuk është i saktë në 

përputhje me ligjin, ka mungesë dokumentacioni ligjor për të justifikuar pasurinë, si dhe ajo ka 

mosdeklarim të pasurisë ndër vite, ILDKPKI ka konsideruar konstatimet nga kontrolli për: 

 Mospërputhje dhe deklarime kontradiktore të vlerës së apartamentit me sipërfaqe 78.7 m², 

në Shkodër, në emër të {…} dhe Angjelin {…}, pasi; 

 në Deklaratën e Pasurisë, Vetting dhe sipas kontratës së shitblerjes, datë 

16.05.2012, apartamenti ka vlerën 4.100.000 lekë. 

 sipas deklaratës Periodike Vjetore 2011 është deklaruar në vlerën 50.000 euro. 

 sipas kontratës së sipërmarrjes, v.2010, në vlerën 60.000 euro. 

 nga konfrimi bankar rezulton se është transferuar shuma e konvertuar 5.631.910 

lekë (39.500 euro) 

Argumenti nga kandidati, lidhur me vlerën e apartamentit 4.100.000 lekë, krahasuar me 

vlerën 60.000 euro, sipas kontratës së sipërmarrjes, për arsye të përfitimit të kredisë 40.000 

euro, me të cilën do likuidohet apartamenti dhe mobilimi, është jo ligjor.  

 Mosdeklarimi i kontratës së shitblerjes, datë 16.05.2012, në deklaratën e interesave private 

të vitit 2012, si dhe i vlerës së blerjes së apartamentit sipas kësaj kontrate. Deklarohet 

vetëm hipotekimi i apartamentit të deklaruar një vit më parë, me vlerë 50.000 euro. 

 Mungesë dokumentacioni justifikues ligjor, për burimin financiar të shumës 10.000 euro, 

në vitin 2011, deklaruar nga {…} në PV/2011, si burim krijimi për blerjen e apartamentit 

me sipërfaqe 78.7 m², në Shkodër. Në vitin 2011 kjo shumë deklarohet se është burim nga 

të ardhurat e trashëguara nga familja e bashkëshortit, deklaruar si burim për blerjen e 

apartamentit me vlerë 50.000 euro.  

Mospërputhje dhe deklarime kontradiktore, lidhur me shumën e paguar për këstin e parë të 

apartamentit 5.000 euro, sipas kontratës së sipërmarrjes dhe 10.000 euro deklaruar në 

deklaratën PV/2011. 

 Referuar dokumentacionit të paraqitur, rezulton se me hartimin e kontratës së sipërmarrjes 

datë 04.05.2010, është paguar kësti i parë 5.000 euro, ndërsa pas disbursimit të kredisë i 

është kaluar shoqërisë së ndërtimit nëpërmjet transfertës me Raiffesien Bank, shuma 

39.500 euro. Pra, pagesa të dokumentuara deri në v.2011, janë në total 44.500 euro. 

Shumat e paguara nuk pasqyrojnë vlerën përfundimtare sipas kontratës së shitjes për 
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apartamentin me sipërfaqe 78.7 m², në Shkodër, të cilat të konvertuara janë rreth 6.000.000 

lekë, rrjedhimisht gjykohet se kandidati ka nënshkruar kontrata fiktive ose ka dhënë 

shpjegime të tilla. 

 

11.4.2 Në datën 27.04.2021, në rrugë elektronike, kancelares në detyrë znj. {…} iu dërgua Raporti 

Final i Kontrollit përgatitur nga ILDKPKI, dërguar Këshillit të Lartë Gjyqësor me Shkresën nr. 

230/24 Prot., datë 23.04.2021. Bazuar në Vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor 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” (Kreu IVI, Seksioni B, pika 73), 

kancelarja në detyrë u ftua të paraqesë shpjegime dhe dokumentacion mbështetës në lidhje me 

Raportin Final të Kontrollit përgatitur nga ILDKPKI, brenda 5 (pesë) ditëve, nga dita e marrjes së 

njoftimit.  

 

11.4.3 Edhe në këtë rast, brenda afatit të caktuar, në datën 04.05.2021, znj. {…} depozitoi në 

rrugë elektronike shpjegime me shkrim rreth përfundimeve të Raportit, si dhe disa dokumente të 

tjerë mbështetës.9  

 

11.4.4 Referuar shpjegimeve me shkrim, kancelarja në detyrë znj. {…} ka mbajtur qëndrimin se: 

Siç kam dhënë sqarime në datën 09.02.2021, unë me bashkëshortin disponojmë një apartament 

banimi me sip78.7 m2 (blerë me kredi bankare), si dhe një automjet Seat Altea e vitit 2006 (blerë 

me kursimet nga paga), të ardhurat e realizuara nga ana jonë për periudhën në kontroll prej 

21.445.000 lekë, shprehur në raport si të ardhura të deklaruara nga paga. Edhe pse janë 

paraqitur dokumenta ligjore justifikues duket se nuk janë lexuar, aq më pak marrë parasysh, dhe 

konstatohen të njëjtat përfundime. Siç kam sqaruar për raportin paraprak përveç gabimeve 

njerëzore në plotësimin e deklaratës nuk ka as fshehje e as mosdeklarim pasurie. Deklaratat e 

interesave private janë bërë periodike ndër vite, ndryshe do të ishim ndeshur me penalitete për 

mosdeklarim.  E gjithë pasuria përbehet nga apartament banimi prej 78.7 m2 dhe një automjet 

Seat Altea. Në lidhje me blerjen e apartamentit të banimit prej 78.7 m2, disponoj, kam deklaruar, 

kam vënë në dispozicion të ILDKPIK, Kontratë sipërmarrje, kontratë kredie bankare dhe kontratë 

shitë-blerje, të nënshkruar tek Noteri, nuk besoj se ka vend për mungesë dokumentacioni ligjor 

për justifikim pasurie. Ndërsa për mosdeklarim pasurie ndër vite, vetë raporti I ILDKPKI, nuk 

konstaton pasuri të padeklaruar, nuk ka as edhe një penalizim ndër vite, madje siç kam sqaruar 

edhe kundërshtuar raportin paraprak, në vitin 2014 është kontrolluar bashkëshorti, dhe nuk janë 

gjetur probleme në deklarim, nëse nga raporti pretendohet mosdeklarim i pasurisë në vite, me 

datën 09.09.2014 bashkëshorti ka ridërguar me email kontratën e shitblerjes dhe vërtetimin 

hipotekor të pasurisë që disponojmë Znj.Flora Beqiraj, punonjëse pranë ILDKPKI, në adresën e 

email (fbeqiraj@hidaa.gov.al), bashkëngjitet këtij sqarim edhe një screenshot e këtij email”. 

 

                                                           
9 Shih email e datës 04.05.2021 të dërguar nga kancelarja në detyrë znj. {…} me lënde “Sqarime përfundimtare” 

mailto:fbeqiraj@hidaa.gov.al
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12. Pas shqyrtimit të Raportit Final të Kontrollit të përgatitur nga ILDKPKI, si dhe të 

dokumentacionit të administruar gjatë kontrollit të plotë të deklaratës së pasurisë dhe interesave 

private, në Mbledhjen e datës 02.11.2021, bazuar në pikën 17, Seksioni C.1, Kreu IV, të Vendimit 

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

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

Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit vendosi që të njoftojë kancelaren 

në detyrë në Gjykatën e Apelit Shkodër, znj. {…}, për gjetjen e procedurës së verifikimit, në 

lidhje me kriterin e pasurisë.   

 

12.1 Në funksion të realizimit të një procesi të rregullt ligjor, në respektim të të drejtës për t’u 

dëgjuar të subjektit në një procedurë administrative, si dhe në zbatim të pikës 17, seksioni C.1, 

kreu IV, të vendimit të KLGJ 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”, 

kancelares në detyrë iu bë e ditur e drejta për të paraqitur shpjegime lidhur me gjetjet e procedurës 

së verifikimit, si dhe e drejta për të paraqitur çdo dokumentacion që vlerëson të nevojshëm, në 

mbështetje të shpjegimeve të dhëna.  

 

12.2 Edhe në këtë rast, brenda afatit të caktuar, në datën 15.11.2021, znj. {…} depozitoi në rrugë 

elektronike shpjegime me shkrim rreth gjetjeve të njoftuara, lidhur me kriterin e pasurisë.10  

 

12.2.1 Referuar shpjegimeve me shkrim, kancelarja në detyrë znj. {…} ka shpjeguar se: “Në 

deklaratën e interesave private të  vitit 2012 të {…} dhe Angjelin {…} është deklaruar Kontrata e 

blerjes së pasurisë së paluajtshme apartament banimi me sip.78.7 m 2, është deklaruar kontrata 

me nr. 2486 Rep., nr. 1629 Kol., datë 16.05.2012, pranë Notere Valbona Hajdari. Çmimi i blerjes 

është 4.100.000 lekë (kam pasqyruar vlerën e drejtë dhe të mbështetur në dokumenta zyrtar, që 

janë pasqyruar edhe ne ZRPP Shkodër). Burimi i financimit për blerjen e apartamentit siç edhe 

është deklaruar në deklaratat periodike vjetore është kredia e marrë me dt. 1 gusht 2011 në vlerën 

40.000 euro, marrë pranë Raiffaisen Bank Dega Shkodër, sipas kontratës së kredisë bankare dhe 

hipotekare me nr. 973 Rep., nr 792 Kol., datë 01.08.2011, nënshkruar pranë Noter Arben Kopliku. 

Për marrjen e kredisë është parë e domosdoshme hartimi i një kontrate sipërmarrjeje. Është 

hartuar kontrata e sipërmarrjes, me dt 04.05.2011 (gabimisht në dokument noteri ka shënuar vitin 

2010, duke dashur të shënojë vitin 2011), kontrata e sipërmarrjes/porosisë mban nr. 638 Rep., nr. 

220 Kol., kjo kontratë porosie është hartuar vetëm për qëllim të aplikimit për kredi për blerjen e 

shtëpisë. Në këtë deklaratë “thuhet” që vlera e apartamentit do të jetë 60.000 euro, nga të cilat 

5000 euro “thuhej” ju dhanë në dorë subjektit e vlera tjetër do t’i jepej më vonë, sipas kësaj 

kontrate do të ndërtohej apartament me sipërfaqe 95 m2, kjo kontratë sipërmarrje është hartuar 

vetëm për përfitimin e kredisë në vlerën 40.000 euro, pasi siç e dimë të gjithë bankat financonin 

vetëm në masën 70 % të investimit (60.000 * 70 %=42000 euro), duke qenë çift i sapomartuar na 

duhej një shumë prej 40.000 euro për blerjen e ndërtesës dhe arredimin e saj. Pagesa për blerjen 

                                                           
10 Shih email e datës 15.11.2021 të dërguar nga kancelarja në detyrë znj. {…} me lënde “Sqarime për KLGJ” 
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e shtëpisë është bërë në përputhje me kontratën e shit-blerjes së depozituar në ZRPP Shkodër, 

nëpërmjet bankës me një pagesë të vetme me disburësimin e kredisë. Ndërsa në lidhje me pasurinë 

ndër vite, vetë raporti i ILDKPKI-së, nuk konstaton të  ketë pasuri të padeklaruar, nuk ka as edhe 

një penalizm ndër vite, madje siç kam sqaruar edhe kundërshtuar raportin paraprak, në vitin 

2014 është kontrolluar bashkëshorti, dhe nuk janë gjetur probleme në deklarim.  Në përfundim, 

kancelarja në detyrë znj. {…} parashtron se: “Sqarimet e mia të dhëna mbështetur në fakte do të 

shërbejnë për sqarimin e paqartësive, pasi në tërësinë e tij raporti nuk ngre dyshime për burimin 

e krijimit të të ardhurave, por konstatohen gabime njerëzore në plotësimin e deklaratave dhe 

sqarimin e çështjeve të sipërpërmendura”. Gjithashtu, kancelarja në detyrë parashtroi qëndrimin e 

saj edhe në seancën dëgjimore në Këshillin e Lartë Gjyqësor, në Mbledhjen Plenare të datës 

07.12.2021, ku deklaroi se shuma prej 10.000 (dhjetë mijë euro) i ka kaluar firmës më qëllim 

kryerjen e shërbimeve, që përfshijnë instalimin e pajisjeve elektrike, arredimin e shtëpisë. Mbi 

deklarimet e bëra nga kancelarja në detyrë gjatë seancës dëgjimore, Këshilli vendosi t’i kërkojë 

kancelares në detyrë paraqitjen e dokumentacionit provues.11 Po kështu, Këshilli vendosi t’i 

kërkojë informacion ILDKPKI lidhur me sqarimet që shtetasi Angjelin {…}, bashkëshorti i 

kancelares në detyrë ka dhënë në vitin 2014 lidhur me pasurinë e paluajtshme, apartament banimi 

me sipërfaqe 78.7 m², në Shkodër.12 

 

12.2.2 Kancelarja në detyrë, në datën 15.12.2021 depozitoi në Këshilli, deklaratën noteriale me 

nr.4300 Rep., nr. 2291 Kol., datë 11.12.2021, lëshuar nga shtetasi Fatmir Darçini, në cilësinë e 

administratorit të subjekti “Faqa” sh.p.k, nëpërmjet të cilës deklaronte se “Në vitin 2012, 

z.Angjelin {…} me bashkëshorten e tij znj. {…} (Laloshi), kanë blerë një apartament banimi me 

sipërfaqe 78.7 m² me çmim 4.100.000 lekë. Kjo kontratë shitblerje mban nr. 2486 Rep., nr. 1629 

Kol., datë 16.05.2012 dhe është depozituar në ZRPP Shkodër nga blerësi, mënyra e pagesës është 

kryer nëpërmjet sistemi bankar. Në vitin 2011 është bërë pagesa nga Rafiffeissen Bank Shkodër 

për llogari të Z. Angjelin {…} dhe znj. {…} (Laloshi), në vlerën më të lartë se çmimi i blerjes, dhe 

në dakordësin total është rënë dakord me palën blerëse që kjo diferencë e paguar më shumë nga 

ana e tyre e cila është rreth 1.500.000 lekë të mos ju kthehej në vlerë monetare cash por sipas 

kërkesës dhe pëlqimeve të tyre të përdoret për: shtrimin e pllakave, instalimet elektrike, arredimin 

e shtëpisë me hidrosanitare dhe elektron shtëpiake dhe shtëpia i është dorëzuar me çelësa në dorë 

(v.o: cilësia është diktuar nga klienti)”. 

 

12.2.3 Lidhur me sqarimet që shtetasi Angjelin {…}, bashkëshorti i kancelares në detyrë ka dhënë 

në vitin 2014, në lidhje  me pasurinë e paluajtshme, apartament banimi me sipërfaqe 78.7 m², në 

Shkodër,13 ILDKPKI, me shkresën nr.2990/67 Prot., datë 22.12.2021, protokolluar në Këshill me 

aktin nr.5678/120, datë 23.12.2021, dërgoi procesverbalet mbi shpjegimet e subjektit deklarues z. 

Anrgjelin {…}, në datën 09.09.2014 dhe në datën 11.09.2014. 

                                                           
11 Shih email e datës 10.12.2021 dërguar kancelares në detyrë znj. {…} me lënde “Kërkohet dokumentacion provues” 
12  Shih shkresën me nr. 5678/118 Prot., datë 10.12.2021. 
13  Shih shkresën me nr. 5678/118 Prot., datë 10.12.2021. 
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13. Për verifikimin e kriterit të pasurisë për kancelaren në detyrë znj.{…} u kërkua informacion 

nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve14 dhe Drejtoria e Përgjithshme e Doganave.15 

13.1 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, 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. Gjithashtu, 

edhe personi i lidhur z.Angjelin {…} nuk rezultoi i regjistruar në organin tatimor me aktivitet 

privat, ndërkohë që nga DPT është dërguar kopje e ekstraktit historik të punonjësit, në të cilin 

rezultojnë të pasqyruara të ardhurat e përfituara prej tij në formën e pagës nga Drejtoria Rajonale 

Tatimore Shkodër. 

 

13.2 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. 

Në këtë informacion, për znj. {…} dhe personin e lidhur, z. Angjelin {…} nuk jepet ndonjë e 

dhënë me karakter pasuror. 

 

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

Tatimeve, Instituti i Sigurimeve Shoqërore dhe Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, u 

ballafaquan me të dhënat sipas Raporteve të ILDKPKI dhe në kushtet kur nuk rezultuan të dhëna 

të tjera me karakter pasuror, veç atyre të analizuara në Raportin përfundimtar të ILDKPKI, u 

vlerësua se nuk kishte vend për t’i kërkuar ILDKPKI hartimin e një kontrolli tjetër shtesë për 

znj.{…}. Po ashtu, referuar të dhënave të përshkruara në Raportin e ILDKPKI, të nxjerra nga 

dokumentacioni i paraqitur nga vetë kancelarja në detyrë, si dhe ai i administruar nga 

korrespondenca me subjektet shtetërore dhe private, dokumentacion që evidentohet hollësisht në 

raport, sikundër dhe analizës financiare të bërë nga ky organ publik, përgjegjës për kontrollin e 

deklarimit të pasurive dhe konfliktit të interesave sipas Ligjit nr. 9049, datë 10.04.2003, “Për 

deklarimin dhe kontrollin e pasurive, detyrimeve financiare të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve 

publikë”, i ndryshuar, nuk u konstatuan mangësi në raportim, shkak për të cilin u vlerësua se nuk 

kishte vend për raportim shtesë nga ky organ, veç aktit përfundimtar të kontrollit. Sa i përket të 

ardhurave të subjektit të cilat kanë burim nga paga e saj në pozicionin e Avokatit të Shtetit në 

Zyrën Vendore të Avokaturës së Shtetit Shkodër dhe në pozicionin e Kancelares së Gjykatës së 

Apelit Shkodër, rezulton se ato janë marrë në analizë në mënyrë të hollësishme nga ILDKPKI dhe 

nuk janë konstatuar problematika lidhur me deklarimin ose burimin e tyre.  

 

15. Në vlerësimin e kriterit të pasurisë, Këshilli, pas administrimit dhe vlerësimit të informacionit 

dhe dokumentacionit të vënë në dispozicion nga organet që administrojnë të dhëna me karakter 

                                                           
14 Shkresa nr. 5347/5 Prot., datë 19.11.2020 e Këshillit të Lartë Gjyqësor. 
15 Shkresa nr. 5347/4 Prot., datë 19.11.2020 e Këshillit të Lartë Gjyqësor. 
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pasuror për kandidaten, duke konsideruar të drejtë dhe të bazuar konkluzionin e organit kompetent 

për kontrollin e deklarimit të pasurisë, se deklarimi nuk është i saktë dhe në përputhje me ligjin, 

pasi ka mosdeklarim të pasurisë ndër vite, vlerëson se: 

 

15.1 Bazuar në parashikimet e nenit 83, të ligjit nr. 98/2016, “Për organizimin e pushtetit gjyqësor 

në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, dhe në kreun VI, ndarja B, pika 69 të vendimin nr. 424, 

datë 12.10.2020, verifikimi i pasurisë së kandidatit mbështetet në raportin e kontrollit të plotë të 

kryer nga ILDKPKI, për verifikimin e vërtetësisë dhe të saktësisë së të dhënave që përmbahen në 

deklaratën e pasurisë dhe interesave private të kandidatit. 

 

15.2 Sa i përket kancelarëve në detyrë, në kushtet kur ata janë subjekte deklarues ndër vite, sipas 

parashikimeve të nenit 3, të ligjit nr. 6049, datë 10.04.2003, “Për deklarimin dhe kontrollin e 

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

kontrolli lidhur me kriterin e pasurisë, nuk ka për objekt vetëm kontrollin e “Deklaratës së 

pasurisë dhe interesave private të kandidatit për pozicione të ndryshme në institucionet e sistemit 

të drejtësisë”, të plotësuar pas fillimit të procedurës së verifikimit nga Këshilli, por edhe 

deklarimet e tyre ndër vite, në kuadër të vlerësimit tërësor të kriterit të pasurisë. 

 

15.3 Në rastin konkret, për subjektin në proces verifikimi, znj. {…}, referuar përmbajtjes dhe 

konkluzioneve të raportit të kontrollit me nr. 330/23 Prot., datë 27.01.2021, raportit shtesë me nr. 

330/24 Prot., datë 23.04.2021, sa i përket deklarimeve lidhur me pasurinë, interesat private të 

kandidatit dhe personave të lidhur, janë konstatuar problematika në drejtim të saktësisë së 

deklarimit dhe mungesës së dokumentacionit për të justifikuar pasurinë. 

 

15.4 Konkluzioni i arritur nga ILDKPKI lidhur me pasaktësinë në deklarim në drejtim të 

mosdeklarimit të kontratës së shitblerjes, si dhe vlerës së blerjes së apartamentit sipas kësaj 

kontrate, lidhet me deklarimet vjetore të saj. Konkretisht, sipas raportit të ILDKPKI dhe 

dokumentacionit të administruar në kuadër të procesit të verifikimit nga ky institucion,16 

konkluzioni mbi deklarimin e pasaktë, konsiston në: 

(i) Mosdeklarim i kontratës së sipërmarrjes nr.638/220, datë 04.05.2010, e lidhur me 

Shoqërinë “Faqa” sh.p.k në blerjen e apartamentit (Dekorata e interesave private para 

fillimit të detyrës 2010); 

(ii) Mungesë dokumentacioni justifikues ligjor, për burimin financiar të shumës 10.000 euro 

në vitin 2011, deklaruar nga {…}, në PV/2011, si burim krijimi për blerjen e apartamentit, 

me sip.78.7m², në Shkodër. Në vitin 2011, kjo shumë deklarohet se është nga të ardhurat e 

trashëguara nga familja e bashkëshortit, deklaruar si burim për blerjen e apartamentit me 

vlerë 50.000 euro; Mospërputhje dhe deklarime kontradiktore, lidhur me shumën e paguar 

                                                           
16  Dokumentacioni i vënë në dispozicion të KLGJ, në format elektronik (CD),  me shkresën nr. 2990/48 Prot., datë 

18.05.2021. 
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për këstin e parë të apartamentit, 5.000 euro, sipas kontratës së sipërmarrjes dhe 10.000 

euro deklaruar në deklaratën PV/2011; 

(iii) Mospërputhje dhe deklarime kontradiktore të vlerës së apartamentit me sip.78.7m², në 

deklaratën periodike vjetore 2011 në vlerën 50.000 euro; në deklaratën vetting, në vlerën 

4.100.000 lekë, nga konfirmimi bankar rezulton se është transferuar shuma e konvertuar 

5.631.910 lekë (39.500 euro). 

 

15.5 Lidhur me mosdeklarimin e kontratës së sipërmarrjes, referuar shpjegimeve dhe 

dokumentacionit të administruar, ka rezultuar se me aktin noterial të datës 08.02.2021, bazuar në 

nenin 107, të ligjit nr.110/2018 “Për noterinë”, është ndrequr gabimi material, në kontratën e 

sipërmarrjes “Ndërtim apartamenti në qytetin e Shkodrës” me nr. 638 Rep., nr. 220 Kol., me palë 

porositës Angjelin {…} dhe {…} dhe me palë sipërmarrëse Shoqëria “Faqa” sh.p.k”, ku pas 

verifikimit në regjistrin e përgjithshëm të akteve dhe veprimeve noteriale të noterit dhe deklarimit 

të kërkuesit, është konstatuar se është bërë gabim në datën e aktit dhe data e saktë e aktit është 

data 04.05.2011, që korrespondon me datën në regjistrin e noterit. Këshilli, pasi shqyrtoi në 

kuadër të hetimit administrativ, jo vetëm aspektet formale, por edhe përmbajtjen e 

dokumentacionit të paraqitur nga kancelarja në detyrë, arrin në konkluzionin se nuk ka 

mosdeklarim në vite, duke vlerësuar të besueshme dhe të provuara deklarimet e subjektit.  

 

15.6 Në lidhje me mungesën e dokumentacionit ligjor për burimin financiar të shumës 10.000 

euro, si burim krijimi për blerjen e apartamentit, subjekti ka shpjeguar gjatë procedurës së 

verifikimit në ILDKPKI, si dhe gjatë dëgjimit në seancën dëgjimore në Këshill, se burimi 

financiar për blerjen e apartamentit të banimit është kredia e marrë pranë Raiffeisen Bank, që 

provohet me kontratën e kredisë bankare dhe hipotekore, me nr. 973 Rep., nr. 792 Kol., datë 

01.06.20211 dhe anekset e kontratës të lidhur midis palëve Raiffeisen Bank Sh.a në cilësinë e 

kredidhënësit, znj. {…} në cilësinë e kredimarrëses, z. Angjelin {…} në cilësinë e bashkë-

kredimarrësit, me dorëzanës/hipotekues shtetasit Nest {…} dhe Enriketa {…}, me objekt dhënien 

e kredisë në shumën 40.000 euro, me qëllim përdorimin për blerje apartamenti. Nga kredia e 

përfituar në shumën 40.000 euro, në datën 03.06.2011 është kryer transaksioni në shumën 39.500 

euro me palë përfituese Shoqëria “Faqa” sh.p.k, me përshkrimin “Kalim për blerje shtëpie”. 

Referuar shpjegimeve të dhëna nga subjekti, si dhe deklaratës noteriale me nr. 4300 Rep., nr. 2291 

Kol., datë 11.12.2021, lëshuar nga shtetasi Fatmir Darçini, në cilësinë e administratorit të subjektit 

“Faqa” sh.p.k, provohet se shuma prej 39.500 euro e transferuar në llogarinë e Shoqërisë “Faqa” 

sh.p.k përfshin përveç çmimit të blerjes së apartamentit në vlerën 4.100.000 lekë, edhe shpenzimet 

e tjera që do të realizohen nga shoqëria lidhur me shtrimin e pllakave, instalimet elektrike, pajisjen 

e shtëpisë me hidrosanitare dhe elektro-shtëpiake. 

 

15.7 Në lidhje me mospërputhjen e vlerës së apartamentit me sipërfaqe 78.7m², subjekti ka 

shpjeguar gjatë procedurës së verifikimit në ILDKPKI, si dhe gjatë dëgjimit në seancën dëgjimore 

në Këshill, se vlera 4.100.000 lekë është deklaruar në përputhje me çmimin e blerjes së 
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apartamentit në kontratën e shitjes. Vlera e apartamentit e dhënë në deklaratën e vitit 2011 është e 

ndryshme nga ajo e deklaruar në deklaratën e vitit 2020, pasi deklarimi i bërë në vlerën 2011 i 

referohet apartamentit sipas detajeve të kontratës së sipërmarrjes, ku objekt i kontratës së 

sipërmarrjes ka qenë apartamenti me sipërfaqe 95m² dhe jo apartamenti me sipërfaqe 78.7m², që 

është faktikisht apartamenti i cili është finalizuar me kontratën e shitjes me nr.2486 Rep., nr. 1629 

Kol., datë 16.05.2012. 

 

15.8 Në kushtet kur kjo pasaktësi në deklarim i referohet deklarimit para fillimit të detyrës dhe 

DPV të vitit 2011, dorëzuar në vitin 2012, Këshilli, vlerëson se ky fakt nuk mund të përbëjë shkak 

të mjaftueshëm për skualifikimin e saj, sa i përket kriterit të pasurisë, në referim të pikës 89, 

shkronja a) të vendimit nr. 424/2020, në zbatim të parimeve të objektivitetit dhe proporcionalitetit, 

pasi nga hetimi administrativ, duke analizuar tërësinë e veprimeve, provave dhe shpjegimeve të 

subjektit, nuk ka asnjë të dhënë apo indicie, nga mund të krijohen dyshime se mosdeklarimi i 

kontratës së sipërmarrjes ka pasur si qëllim fshehjen e pasurisë. Përveç kësaj, rezulton se veprimet 

e subjektit janë kryer nëpërmjet sistemit bankar, çka përjashton çdo dyshim për fshehje të 

veprimeve apo mosdekarim, apo mungesë dokumentacioni për të justifikuar pasurinë. Shpjegimet 

e subjektit lidhur me mosdeklarimin e kontratës së sipërmarrjes, si dhe në lidhje me 

mospërputhjen e vlerës së apartamentit, referuar rrethanave që kanë rezultuar gjatë hetimit 

administrativ, vlerësohen si të besueshme, duke konsideruar në këtë drejtim edhe faktin se kjo 

pasaktësi lidhet me deklarimet e para të saj, konkretisht me deklaratën para fillimit të detyrës dhe 

DPV të vitit 2011. 

 

15.9 Në kushtet kur pasaktësitë në deklarim rezultojnë të jenë pasaktësi jo të qëllimshme, referuar 

deklarimit të aseteve, në dy deklaratat e para të subjektit (Deklarata para fillimit të detyrës dhe 

DPV 2011), në zbatim të parimit të proporcionalitetit, sipas përcaktimeve të pikës 88 të vendimit 

nr.424/2020, ky mosdeklarim nuk mund të përbëjë shkak për të konkluduar se subjekti gjendet në 

një nga situatat ligjore të skualifikimit, për shkak të kriterit të pasurisë, sipas parashikimeve të 

pikave 89 dhe 90,17 të vendimit nr. 424/2020.   

16. Bazuar në sa parashtrohet më sipër, bazuar në parimin e objektivitetit dhe proporcionalitetit, 

Këshilli konkludon se nga verifikimi i kriterit të pasurisë për kancelaren në detyrë znj. {…}, nuk 

                                                           
17 Në pikat 89 dhe 90, të vendimit nr. 424/2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor parashikohet se: “Skualifikimi i 

kandidatit sa i përket pasurisë vendoset nga Këshilli, bazuar në rrethanat konkrete dhe respektim të parimit të 

proporcionalitetit, në rastin kur të dhënat, e marra nga burime të ligjshme, tregojnë se:  

a) deklarimi nuk është i saktë dhe në përputhje me ligjin; 

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

c) kandidati ka kryer fshehje të pasurisë;  

ç) kandidati ka kryer deklarim të rremë;  

d) kandidati gjendet në situatën e konfliktit të interesave. 14 90.  

Skualifikimi i kandidatit sa i përket pasurisë vendoset edhe në rastet kur ai:  

a) nuk ka plotësuar ose depozituar pranë ILDKPKI-së, formularin e deklaratës së pasurisë; 

b) nuk ka depozituar, të nënshkruara, autorizimet e kërkuara për verifikimin e pasurisë”. 
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ekziston asnjë prej shkaqeve të skualifikimit dhe ndërprerjes së marrëdhënies së saj të punës. 

Konkretisht, rezulton se: 

a) kancelarja në detyrë dhe personi i lidhur kanë plotësuar dhe depozituar rregullisht 

formularin e deklaratës së pasurisë; 

b) kancelarja në detyrë dhe personi i lidhur kanë plotësuar dhe depozituar rregullisht, të 

nënshkruara, të autorizimet e kërkuara për verifikimin e pasurisë; 

c) kancelarja në detyrë dhe personi i lidhur kanë burime financiare për të justifikuar pasuritë 

e tyre; 

d) deklarimi nga kancelarja në detyrë dhe personi i lidhur, i pasurisë, aseteve ose interesave 

private, të detyrueshme për t’u deklaruar, është i plotë, i vërtetë dhe i saktë, referuar 

“Deklaratës së pasurisë dhe interesave private të kandidatit për pozicione të ndryshme në 

institucionet e sistemit të drejtësisë”, datë 16.11.2020. Deklarimet e pasakta të konstatuara 

nga kontrolli i deklaratave periodike, para fillimit të detyrës dhe DPV të vitit 2011, nuk 

përbejnë shkak të mjaftueshëm për skualifikimin e kandidates. Ky konkluzion arrihet duke 

iu referuar konstatimeve të organit kompetent për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, 

vlerësimit të dokumentacionit të administruar gjatë hetimit administrativ në raport me 

qëndrimin e subjektit në proces verifikimi, peshës specifike të pasaktësive lidhur me 

mosdeklarimin e konstatuar në deklarimin para fillimit të detyrës, vitit 2010, 

mosevidentimit të qëllimit për fshehje, mosdeklarim apo deklarim të paplotë të subjektit në 

raport me mangësitë e konstatuara, si edhe të moskonstatimit nga ana e ILDKPKI të 

ndonjë problematike në lidhje me deklarimet e mëparshme të kancelares në detyrë 

znj.{…} dhe të personit të lidhur, bashkëshortit, z. Angjelin {…}, ndërkohë që deklarime 

të tilla janë bërë prej mëse 10 vitesh, që prej vitit 2011. 

 

 Ç. Për kriterin e figurës  

 

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

83, të ligjit nr. 98/2016. 

 

18. 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.  

 

19. 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 

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 
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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.  

 

20. 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”. 

 

21. 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 thelluara të 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 

Prokuroria e Përgjithshme, nga Sektori i Gjendjes Civile Gjyqësore i Drejtorisë së Përgjithshme të 

Burgjeve si dhe nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile e Ministrisë së Punëve të 

Brendshme,18 nga nëpunësi përgjegjës i Strukturës së Posaçme në Këshillin e Lartë Gjyqësor, pasi 

u kryen 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 27.04.2016; - formulari është 

regjistruar me numër unik 3349 C 2437; - 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, veç mbiemrit 

para martese “Laloshi”; - 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 rrjedhojë, u vlerësua që nuk kishte vend për verifikim shtesë nga 

Prokuroria e Përgjithshme. 

 

22. 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; 

                                                           
18  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.19 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, të 

pushuara apo të pezulluara.   

 

23. Mbi kërkesën e Këshillit të Lartë Gjyqësor,20 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 apo të pezulluara. 

 

24. Mbi kërkesën e Këshillit të Lartë Gjyqësor,21 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. {…}. 

 

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

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

                                                           
19  Shkresa 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;  
20  Shkresa nr.5679/19 Prot., datë 13.04.2021 e Këshillit të Lartë Gjyqësor. 
21 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.  

 

26. 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  

 

27. 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 Shkodër, znj. {…}, Këshilli i 

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

përputhje me ligjin.   

 

28. 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 
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kritereve ligjore e ligjore të rekrutimit të kandidatit për kancelar, për këshilltar ose për ndihmës 

ligjor”, Këshilli i Lartë Gjyqësor,  

VENDOSI: 

 

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

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

 

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

Shkodër, 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 

 

                

 


