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 KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

Nr. _________ Prot.             Tiranë më ___.___.2022 

V E N D I M 

Nr. 116, datë 29.03.2022 

 

PËR 

KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË 

NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR 

KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË 

SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 123, DATË 01.04.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË 

GJYQËSOR  

 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, më datë 29.03.2022, pasi u njoh me materialet e çështjes dhe Relacionin 

“Për gjendjen e faktit dhe ligjin e zbatueshëm në lidhje me verifikimin e pasurisë dhe të figurës, të 

kandidates për në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar, znj. {…}”, përgatitur nga relatorja e çështjes znj. Marçela Shehu, si dhe pasi shqyrtoi 

propozimin për për kualifikimin e kandidates znj. {…} dhe vijimin e procedurës së ngritjes në 

detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për 

pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin e Këshillit nr. 123, datë 01.04.2021, 

V Ë R E N 

I.  PROCEDURA E VERIFIKIMIT 

 

1. Me Vendimin nr. 123, datë 01.04.2021, Këshilli i Lartë Gjyqësor (më poshtë referuar si Këshilli) 

ka vendosur: 

 “1. Rihapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë 

për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për një pozicion të lirë”.  

 

2. Në këtë procedurë ngritjeje në detyrë pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, afati i kandidimit është përcaktuar “deri më datë 

16.04.2021”.  Njoftimi për hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë është publikuar rregullisht në 

faqen zyrtare të internetit të Këshillit, më datë 01.04.2021, duke filluar të ecë afati i kandidimit 

nga dita e nesërme.  



2 
 

3. Brenda afatit të kandidimit, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin si më sipër, ka 

kandiduar gjyqtarja znj. {…} (më poshtë referuar si kandidatja), gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Berat, aktualisht e komanduar si Këshilltare ligjore pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

4. Me Vendimin nr. 179, datë 29.04.2021, “Për fillimin e procedurës së verifikimit të kritereve 

ligjore të kandidimit për gjyqtar në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar, për pozicionet e lira të shpallura me Vendimet nr. 123, nr. 125, nr. 127 dhe 

nr. 128, datë 01.04.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, Këshilli ka vendosur: 

“I. Fillimin e procedurës së verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit për gjyqtar në Gjykatën e 

Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionet e lira të 

shpallura me Vendimet nr. 123, nr. 125, nr. 127 dhe nr. 128, datë 01.04.2021, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 

II. Caktimin e relatorit për secilin kandidat, si më poshtë:… 

  4. Për kandidaten znj. {…}  -  relatore znj. Marçela Shehu….”. 

 

5. Më datë 29.04.2021, në respektim të detyrimeve të përcaktuara në Seksionin A, Kreu VI, të 

Vendimit 75/2019, në rrugë elektronike, kandidatja u njoftua:  

- për fillimin e procedurës së verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të kandidimit;  

- për caktimin e relatores së kësaj procedure verifikimi; 

 - për të  drejtën që kishte për të kërkuar përjashtimin e relatores së caktuar dhe/ose të çdo anëtari 

tjetër të Këshillit, brenda 3 (tre) ditëve nga marrja e këtij njoftimi.  

 

6. Brenda afatit të përcaktuar, kandidatja nuk parashtroi ndonjë pretendim në lidhje me relatoren 

e caktuar për procedurën e verifikimit ndaj saj apo për ndonjë anëtar tjetër të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor.   

 

7. Në lidhje me verifikimin e pasurisë dhe të figurës së kandidates, në kuadër të ngritjes në detyrë, në 

kushtet kur kandidatja është subjekt rivlerësimi “ex officio” sipas Ligjit nr. 84/2016 “Për procesin e 

rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, si dhe kur referuar 

nenit 162, pika 7, të Ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar dhe nenit 57, pika 11, të Ligjit nr. 95/2016 “Për organizimin dhe 

funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”, për kandidatët që 

aplikojnë në procedurat e ngritjes në detyrë për në gjykatat e specializuara, verifikimi i pasurisë dhe 

figurës bëhet nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit sipas Ligjit nr. 84/2016, ç’ka përcaktohet edhe 

në Kreun X, Seksioni A, të Vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 75, datë 23.05.2019, “Për 

procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve për rekrutimin e kandidatëve për gjyqtarë, për 

zhvillimin e karrierës së gjyqtarëve dhe për emërimin e gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë” (më poshtë 

referuar si Vendimi 75/2019), Këshilli i Lartë Gjyqësor, me Shkresën nr. 1992 prot., datë 06.05.2021, 

i ka kërkuar Komisionit të Pavarur të Kualifikimit trajtimin me përparësi të procedurës së rivlerësimit 
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kalimtar ndaj kandidates.  

 

8. Më datë 30.04.2021, bazuar në pikën 8, Seksioni B, Kreu VI, të Vendimit 75/2019, në rrugë 

elektronike, kandidates iu dërgua Autorizimi “Për verifikimin e kushteve dhe kritereve të tjera 

ligjore të kandidimit për gjyqtar në Gjykatën e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar”, si dhe Deklarata “Për dhënien e pëlqimit për mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave 

personale”, sipas pikës 6, Seksioni B, Kreu VI, të Vendimit 75/2019. 

 

9. Brenda afatit pesëditor, kandidatja depozitoi rregullisht dokumentacionin e kërkuar të 

kandidimit, pranë Zyrës së Protokollit të Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

 

10. Për këtë kandidate, është kërkuar informacion pranë strukturës së posaçme të Këshillit, në 

lidhje me verifikimet e kryera në zbatim të Ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të 

personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”, i ndryshuar, meqënëse në 

momentin e hyrjes në fuqi të këtij ligji, kandidatja ka qenë gjyqtare dhe i është nënshtruar 

verifikimit sipas këtij ligji.  

 

11. Vlen të përmendet se, me synimin për plotësimin në kohë të pozicioneve të lira, ndër të tjera, 

edhe në gjykatat e specializuara, kjo me qëllim për të ruajtur funksionalitetin e tyre, Këshilli, në të 

gjitha procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatat më të larta ose të specializuara, ka konsideruar 

zhvillimin paralelisht të procedurës së verifikimit të kritereve të kandidimit, me atë të vlerësimit 

etik dhe profesional të kandidatëve për secilin nga pozicionet e lira. Kështu, për të filluar në kohë 

procesin e vlerësimit etik dhe profesional të kandidatëve, çka do të mundësonte më pas 

përmbylljen e procedurës së renditjes dhe ngritjes në detyrë të kandidatit të renditur më lart, 

Këshilli konsideroi ndarjen në dy faza të procedurës së verifikimit të kritereve të kandidimit. Në 

fazën e parë të procedurës së verifikimit, kandidatët do t’i nënshtroheshin verifikimit për kriteret 

formale të kandidimit, në logjikën sipas të cilës kandidati që nuk i plotësonte këto kritere do të 

duhej të skualifikohej nga kandidimi, duke mos u bërë kështu ai pjesë e procedurës së vlerësimit 

etik dhe profesional, pra për të lehtësuar këtë proces dhe synuar përfundimin në kohë të tij. Ndërsa 

në fazën e dytë të procedurës së verifikimit, kandidatët do t’i nënshtroheshin verifikimit të kriterit 

të pasurisë dhe të figurës. Vetëm pas verifikimit të të gjithë kritereve të kandidimit, Këshilli do të 

vendoste përfundimisht për kualifikimin ose jo të çdo kandidati. 

 

12. Bazuar në sa u parashtrua në pikën 11, të këtij vendimi, Këshilli, në pikën 9, të Vendimit të tij 

nr. 123, datë 01.04.2021, pra në vendimin e hapjes së procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën 

e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionin e lirë ku 

ka kandiduar znj. {…}, përcaktoi se: “Për kandidatin, për të cilin me vendim të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor verifikohet plotësimi i kritereve ligjore të kandidimit sipas shkronjave “a”, “b”, “ç” dhe 

“d” të pikës 5 të këtij vendimi, fillon procesi i vlerësimit etik dhe profesional:...”. Ndërkohë, në 

pikën 5, shkronja “a”, “c”, “ç” dhe “d”, të këtij vendimi të Këshillit, përcaktohet se: “Kriteret 
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ligjore që duhet të plotësojë kandidati për t’u ngritur në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës 

së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar përcaktohen në pikën 3 të nenit 8, në shkronjën 

“b” të pikës 2 dhe pikën 3 të nenit 47, si dhe në pikat 7 dhe 8 të nenit 48, të Ligjit nr. 96/2016 “Për 

statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, si mëposhtë: a) 

Kandidati duhet të ketë ushtruar funksionin jo më pak se shtatë vjet si gjyqtar, nga të cilat të paktën 

pesë vjet si gjyqtar në fushën e drejtësisë kriminale, duke përfshirë edhe përvojën si magjistrat i 

komanduar; b) Kandidati duhet të japë pëlqimin (ai edhe familjarët e afërm) për kontrollin 

periodik të llogarive bankare dhe të telekomunikimeve vetjake, sipas Ligjit nr. 95/2016 “Per 

organizimin dhe funksionimin e institucioneve per te luftuar korrupsionin dhe krimin e 

organizuar”; …; ç) Kandidati duhet të mos ketë masë disiplinore në fuqi; d) Kandidati duhet të 

mos jetë në situatën e papajtueshmërisë ambientale sipas përcaktimeve të pikës 3, të nenit 8, të Ligjit 

nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar”. Në respektim të vendimit si më lart të Këshillit, sa i përket plotësimit të katër kritereve 

formale të kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, që janë kriteri i “përvojës profesionale minimale”, i 

“dhënies së pëlqimit (ajo edhe familjarët e afërm) për kontrollin periodik të llogarive bankare dhe 

të telekomunikimeve vetjake, sipas Ligjit nr. 95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e 

institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”, i “mospasjes masë disiplinore 

në fuqi” dhe i “mosqenies në situatën e papajtueshmërisë ambientale”, për kandidaten znj. {…} 

u kërkua dhe u administrua informacioni i nevojshëm nga institucionet kompetente. 

 

13. Në përfundim të procedurës së verifikimit paraprak për kandidaten znj. {…} në lidhje me katër 

kriteret formale të kandidimit të saj për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së 

Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionin e lirë të përmendur më lart, 

Këshilli, me Vendimin nr. 244, datë 09.06.2021, ka vendosur:  

1. Verifikimin e plotësimit nga kandidatja znj. {…}, në procedurën e ngritjes në detyrë në 

Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për 

pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 123, datë 

01.04.2021, të kritereve të “përvojës profesionale minimale”, të “dhënies së pëlqimit për 

kontrollin periodik të llogarive bankare dhe të telekomunikimeve vetjake, sipas Ligjit nr. 

95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe 

krimin e organizuar”, të “mospasjes masë disiplinore në fuqi” dhe të “mosqenies në situatën 

e papajtueshmërisë ambientale”. 

 

2. Vijimin e procedurës së verifikimit të kandidates për kriteret e tjera ligjore të kandidimit në 

procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin 

dhe Krimin e Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin e Këshillit të Lartë 

Gjyqësor nr. 123, datë 01.04.2021. 
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14. Ndërkohë, në lidhje me kriteret e verifikimit të pasurisë dhe të figurës, rezulton se Komisioni 

i Pavarur i Kualifikimit, pasi mori në shqyrtim në seancë dëgjimore, më datë 13.01.2022, çështjen 

në ngarkim të subjektit të rivlerësimit {…}, me Vendimin nr. 502, datë 17.01.2022, ka vendosur:  

“1. Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit {…}, me detyrë gjyqtare në Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor Berat.  

2. Ky vendim, i arsyetuar me shkrim, i njoftohet subjektit të rivlerësimit, Komisionerit Publik 

dhe vëzhguesve ndërkombëtarë, si dhe publikohet në faqen zyrtare të Komisionit, në 

përputhje me pikën 7, të nenit 55, të ligjit nr. 84/2016.  

3. Ky vendim mund të ankimohet në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit nga Komisioneri Publik 

dhe/ose nga subjekti i rivlerësimit, brenda 15 ditëve nga data e njoftimit të vendimit.  

4. Ankimi depozitohet në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit.”. 

 

15. Vendimi më lart i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit rezulton të ketë marrë formë të prerë 

më datë 25.02.20221, pasi nuk u ankimua.  

 

II. REZULTATET E VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE TË FIGURËS 

 

16. Neni 48, pika 7 dhe pika 8, të Ligjit për Statusin, përcakton se: “7. Këshilli verifikon kandidatët, 

sipas parashikimeve të pikave 2 deri në 7, të nenit 32, të këtij ligji. 8. Vetëm kandidatët të cilët 

kalojnë verifikimin e pasurisë dhe figurës …, pranohen në procedurat e mëtejshme të ngritjes në 

detyrë”. Ndërkohë, neni 162, pika 7, i këtij ligji, përcakton se: “7. Këshilli i Lartë Gjyqësor ngre 

në detyrë pa vonesë gjyqtarët që kalojnë me sukses procesin e rivlerësimit në një pozicion të lirë 

në gjykatat e posaçme për gjykimin e veprave penale të korrupsionit dhe krimit të organizuar, me 

qëllim për të siguruar numrin minimal të gjyqtarëve të përcaktuar për këto gjykata në ligjin "Për 

organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë". 

 

17. Kurse neni 57, pika 11, i Ligjit nr. 95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve 

për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”, përcakton se: “Përjashtimisht nga rregulli i 

parashikuar në pikën 6, të nenit 6, dhe pikën 2, të nenit 12, të këtij ligji, për një periudhë 4-vjeçare 

nga hyrja në fuqi e këtij ligji, kontrolli i verifikimit të pasurisë dhe figurës së kandidatëve për 

gjyqtarë në gjykatat e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ose prokurorë në 

Prokurorinë e Posaçme, si dhe familjarëve të afërt të tyre, bëhet nga Komisioni i Pavarur i 

Kualifikimit, në kuadër të procesit të rivlerësimit, sipas nenit 179/b, të Kushtetutës, dhe ligjit "Për 

rivlerësimin kalimtar të funksionarëve të sistemit të drejtësisë në Republikën e Shqipërisë". Një 

gjyqtar apo prokuror, që ka kaluar me sukses procesin e rivlerësimit, konsiderohet se e përmbush 

kushtin e sigurisë, të parashikuar në shkronjën "a", të pikës 1, të nenit 6, të këtij ligji. Vetëm pas 

                                                           
1 Për më tepër shiko: https://kpk.al/znj-{…}-{…}-gjyqtare-ne-gjykaten-e-rrethit-gjyqesor-berat/ 
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kalimit me sukses të procesit të rivlerësimit, me vendim përfundimtar, ata mund të kualifikohen 

për t'u përzgjedhur si gjyqtar në gjykatat e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar 

ose prokuror në Prokurorinë e Posaçme. 

 

18. Përcaktimet ligjore si më lart në lidhje me verifikimin e pasurisë dhe figurës së kandidatëve 

për ngritjen në detyrë, ndër të tjera, edhe në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, janë materializuar në aktin nënligjor të Këshillit, 

Vendimin 75/2019. Në këtë akt nënligjor, pasur parasysh faktin se të gjithë gjyqtarët në detyrë, 

bazuar në nenin 179/b të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe në Ligjin 84/2016 “Për 

rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, janë subjekt 

rivlerësimi kalimtar “ex officio”, rivlerësim ky që përfshin edhe verifikimin e pasurisë dhe figurës, 

Këshilli parashikoi rregulla specifike për gjyqtarët subjekt rivlerësimi kalimtar që kandidonin për 

ngritjen në detyrë, sa i përkiste verifikimit të pasurisë dhe figurës së tyre. 

 

19. Konkretisht, në Seksionin A, Kreu X, të Vendimit 75/2019, titulluar “Verifikimi i pasurisë dhe 

figurës së kandidatëve për në gjykatat e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar”, 

përcaktohet se: “1. Kandidatët për në gjykatat e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të 

organizuar, të cilët i nënshtrohen procedurës së rivlerësimit kalimtar sipas Ligjit nr. 84/2016, për 

sa kohë vijon funksionimi i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, nuk i nënshtrohen procedurës 

së verifikimit të pasurisë dhe të figurës sipas përcaktimeve të Seksionit C të Kreut IX të këtij 

vendimi. 2. Vendimi i Këshillit për kualifikimin ose jo për këta kandidatë, sa i përket verifikimit të 

pasurisë dhe të figurës, do të mbështetet në vendimin e dhënë nga organet e rivlerësimit sipas 

Ligjit nr. 84/2016. 3. Vetëm kandidatët që kalojnë me sukses procesin e rivlerësimit, me vendim 

përfundimtar, mund të kualifikohen për t'u përzgjedhur si gjyqtarë në gjykatat e posaçme kundër 

korrupsionit dhe krimit të organizuar…”.  

 

20. Sa sipër, kandidati për gjyqtar në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin 

dhe Krimin e Organizuar, për t’u kualifikuar për ngritjen në detyrë, do të duhet në çdo rast të kalojë 

me sukses verifikimin e pasurisë dhe të figurës. Përjashtimisht, për një periudhë 4-vjeçare nga 

hyrja në fuqi e Ligjit nr. 95/2016, vendimi i Këshillit për kualifikimin ose jo për këta kandidatë, 

sa i përket verifikimit të pasurisë dhe të figurës, do të mbështetet në vendimin përfundimtar të 

dhënë nga organet e rivlerësimit sipas Ligjit “Për procesin e rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. 

 

21. Rezulton se kandidatja, znj. {…}, i është nënshtruar procesit të rivlerësimit kalimtar gjatë 

kohës që ka kandiduar për ngritjen në detyrë për në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. Ajo është konfirmuar në detyrë me vendim përfundimtar, 

pikërisht me Vendimin nr. 502, datë 17.01.2022, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, i cili ka 

marrë formë të prerë pa u ankimuar më datë 25.02.2022. Për rrjedhojë, vendimi i Këshillit për 

kualifikimin ose jo të kandidates znj. {…}, sa i përket verifikimit të pasurisë dhe të figurës, do të 



7 
 

mbështetet në vendimin përfundimtar të dhënë nga organet e rivlerësimit sipas Ligjit “Për procesin 

e rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. 

 

22. Në Vendimin nr. 502, datë 17.01.2022, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, ndër të tjera, ka 

konkluduar se: 

“Konkluzione për rubrikën e vlerësimit të pasurisë  

16. Nga hetimi rezultoi se subjekti i rivlerësimit ka bërë deklarim të saktë në deklaratën 

Vetting dhe ka burime financiare të ligjshme për të justifikuar shpenzimet e realizuara ndër vite. 

Pasaktësia e konstatuar në deklarimin për herë të parë në raport me deklarimet periodike vjetore 

lidhur me gjendjen cash, nga hetimi nuk rezultuan se kanë qenë të qëllimshme apo kanë pasur si 

synim fshehje të pasurive apo deklarim të rremë. Subjekti nuk rezultoi në ndonjë rrethanë të 

konfliktit të interesit.  

Trupi gjykues, nga hetimi i kryer dhe vlerësimi i dokumenteve të administruara në dosje, arriti në 

përfundimin se subjekti i rivlerësimit ka një nivel të besueshëm në vlerësimin e pasurisë… 

Konkluzione për rubrikën e vlerësimit të figurës 

20. Trupi gjykues, pasi shqyrtoi dokumentacionin e dorëzuar prej subjektit të rivlerësimit, 

deklaratën për kontrollin e figurës, raportin e DSIK-së dhe informacionet nga organet 

ligjzbatuese, arrin në përfundimin se subjekti i rivlerësimit ka plotësuar formularin e deklarimit 

11 për kontrollin e figurës në mënyrë të saktë dhe me vërtetësi. Nuk u provua që subjekti i 

rivlerësimit ka kontakte të papërshtatshme me persona të përfshirë në krimin e organizuar apo që 

të jetë e përfshirë, apo e vënë nën presion nga persona të përfshirë në krimin e organizuar dhe, si 

rrjedhojë, e gjen atë të përshtatshme për vazhdimin e detyrës.  

Në përfundim, trupi gjykues vlerësoi se subjekti i rivlerësimit {…} ka arritur një nivel të besueshëm 

në kontrollin e figurës. … 

Konkluzione për rubrikën e vlerësimit të aftësive profesionale  

30. Trupi gjykues vlerëson se në bazë të të gjitha rrethanave dhe kushteve të mësipërme, 

subjekti i rivlerësimit ka treguar cilësi të mira në punë, gjykim të drejtë, ka respektuar të drejtat e 

palëve dhe konsiderohet “e aftë”.  

Trupi gjykues arrin në përfundimin se subjekti i rivlerësimit ka arritur nivelin kualifikues në 

vlerësimin e aftësive profesionale sipas kërkesave të germës “c”, të pikës 1, të nenit 58, të ligjit 

nr. 84/2016. 

KONKLUZIONE PËRFUNDIMTARE 

Trupi gjykues i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, bazuar në germën “a”, të pikës 1, të nenit 

58 dhe pikës 1, të nenit 59, të ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, pasi konstatoi se subjekti i rivlerësimit {…} ka arritur 

një nivel të besueshëm të vlerësimit të pasurisë, një nivel të besueshëm të kontrollit të figurës, si 

dhe një nivel të mirë të vlerësimit të aftësive profesionale…” 

 

23. Përveç sa sipër, për verifikimin e kriterit të figurës për kandidaten {…}, në kushtet kur kjo 

kandidate ka qenë magjistrate në detyrë në momentin e hyrjes në fuqi të Ligjit nr. 138/2015 “Për 
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garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”, i 

ndryshuar, në përputhje me detyrimet e përcaktuara nga ky ligj, kandidatja i është nënshtruar 

verifikimit sipas këtij ligji. Për rrjedhojë, informacioni iu kërkua Strukturës së Posaçme për 

regjistrimin, administrimin dhe përpunimin e formularëve të vetëdeklarimit në zbatim të ligjit nr. 

138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë 

funksione publike” pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

 

23.1 Nga Struktura e Posaçme pranë Këshillit informacioni u dërgua me Shkresën nr. 1970/7 prot., 

datë 20.05.2021, ku për kandidaten {…} është bërë me dije se: - ka dorëzuar formularin e 

vetëdeklarimit më datë 26.4.2016; - formulari është regjistruar me numrin unik 000217; - 

formulari i vetëdeklarimit është bërë publik, në faqen zyrtare web të KLGJ-së; - nuk ka të dhëna 

të deklaruara që përfshihen brenda sferës së ndalimeve të parashikuara me ligj; - Sektori i 

Gjendjes Gjyqësore, personi rezulton (e padënuar) nga Gjykatat Penale Shqiptare; - nga Sektori 

i Gjendjes Civile, personi rezulton se (nuk ka ndryshime në përbërësit e gjendjes civile); - deri më 

sot nuk kemi patur indicie apo të dhëna kryesisht, për të kërkuar verifikim të thelluar nga 

Prokuroria e Përgjithshme. 

 

24. Sa sipër, nga dokumentacioni i administruar gjatë verifikimit, Këshilli i Lartë Gjyqësor 

vlerëson se kandidatja znj. {…} kalon testin e pasurisë dhe figurës në kuadër të kandidimit të saj 

për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar.   

 

III. KONKLUZIONE 

 

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

gjatë procedurës së verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të kandidimit për kandidaten znj. 

{…}, Këshilli i Lartë Gjyqësor vlerëson se procedura e verifikimit e ndjekur në këtë rast është e 

plotë dhe në përputhje me ligjin. 

 

26. Bazuar në sa më lart është parashtruar mbi rezultatet e verifikimit të kushteve dhe kritereve 

ligjore të kandidimit për kandidatin znj. {…}, Këshilli i Lartë Gjyqësor vlerëson se kandidatja i 

përmbush ato, ndërsa nuk ekziston ndonjë shkak për skualifikimin e saj nga kandidimi. Nisur nga 

kjo, Këshilli çmon se është vendi për kualifikimin e kandidates dhe vijimin e procedurës së ngritjes 

në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, 

për pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin e tij nr. 123, datë 01.04.2021. 

 

 

PËR KËTO ARSYE 
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Mbështetur në pikën 4, të nenit 135, pikën 1, të nenit 147 dhe shkronjën “ë”, pika 1, të nenit 147/a, 

të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, në shkronjën “a”, pika 2, të nenit 61, në shkronjën “ë”, 

të nenit 86 dhe në shkronjën “a”, pika 1, të nenit 97, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes 

së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, në nenin 8, në shkronjën “a”, pika 2, të nenit 47, në pikat 7 

dhe 8, të nenit 48, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën 

e Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe në shkronjën “d”, pika 12, Seksioni Ç, Kreu VI dhe në Seksionin 

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Kualifikimin e kandidates znj. {…} dhe vijimin e procedurës së ngritjes në detyrë në 

Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për 

pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 123, datë 

01.04.2021. 

 

2. Vendimi nr. 244, datë 09.06.2021, i Këshillit të Lartë Gjyqësor është pjesë përbërëse e këtij 

vendimi. 

 

3. Një kopje e arsyetuar e vendimit i njoftohet kandidates 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 faqjen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 

 

PËR KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR 

 
            


