
1 
 

 

 

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

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

 

VENDIM 

 

Nr. 235, datë 30.06.2022 

PËR 

KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË 

ZNJ. {…} 

 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, në mbledhjen e datës 30.06.2022, pasi u njoh me materialet e çështjes 

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

dhe figurës, të kandidates për pranimin në shërbimin civil gjyqësor në pozicionin e ndihmësit 

ligjor në Gjykatën e Apelit , znj. {…}”, përgatitur nga relatorja e procedurës së verifikimit znj. 

Brikena Ukperaj, si dhe pasi shqyrtoi propozimin për kualifikimin dhe vijimin e procedurës së 

emërimit përfundimtar të saj në shërbimin civil gjyqësor ;  

 

VËREN 

 

I.  PROCEDURA E VERIFIKIMIT 

 

1. Znj. {…} është kandidate për pranimin në shërbimin civil gjyqësor në pozicionin e 

ndihmësit ligjor në gjykatat e apelit.  Ajo është verifikuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, në 

bazë të vendimit nr. 105, datë 05.07.2019, ku është konkluduar se plotësonte kriteret për të 

marrë pjesë në provimin e pranimit në Programin Fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, 

për vitin akademik 2019 – 2020, profili ndihmës ligjor, sipas neneve 34 pika 6, 53 pika 4, 55 

dhe 56, të ligjit nr. 98/2016, “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë” 

(më poshtë referuar si ligji “Për Pushtetin Gjyqësor”). 

 

2. Kandidatja ka marrë pjesë në provimin e organizuar dhe është përfshirë nga Shkolla e 

Magjistraturës në listën e renditjes së kandidatëve fitues në Programin e Formimit Fillestar për 

ndihmës ligjor, viti akademik 2019-2020. Kandidatja ka ndjekur programin e formimit fillestar 

pranë Shkollës së Magjistraturës dhe pas përfundimit me sukses të tij, Shkolla e Magjistraturës 

me vendimin e saj nr. 30, datë 22.09.2020, “Për vlerësimin përfundimtar të kandidatëve për 

këshilltarë dhe ndihmës ligjor për vitin akademik 2019 – 2020”, ka vendosur miratimin e listës 

së kandidatëve fitues, duke i renditur sipas pikëve që ata kanë marrë në vlerësimin përfundimtar 

në Programin e Formimit Fillestar. Sipas listës bashkëlidhur këtij vendimi, kandidatja znj. 

{…}, ka marrë 84.94  % të pikëve. 
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3. Referuar rezultateve të provimit përfundimtar në Programin e Formimit Fillestar, 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, duke u mbështetur në pikat 149 dhe 150, Seksioni B, Kreu XIV, të 

vendimit 424/2020 dhe në vendimin e tij, nr. 586, datë 20.11.2020, “Për shpalljen e vendeve 

vakante në pozicionin e ndihmësit ligjor, në Njësinë e Shërbimit Ligjor në gjykatat e apelit”, 

pasi ka vlerësuar kriteret e konkurrimit të kandidatëve, me vendimin nr. 611, datë 10.12.2020, 

ka vendosur emërimin e përkohshëm të znj. {…} në pozicionin e ndihmësit ligjor në Njësinë e 

Shërbimit Ligjor pranë Gjykatës së Apelit Tiranë, deri në përfundim të verifikimit të pasurisë 

dhe figurës. 

 

4. Njëkohësisht me sa më sipër, në zbatim të Kreut XIV shkronja B të Vendimit 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” (referuar në vijim si vendimi 

424/2020), Këshilli me vendimin Nr. 497 dt. 21.10.2020 ka vendosur fillimin e procedurës së 

verifikimit të pasurisë e figurës të kandidatëve për pranimin në shërbimin civil gjyqësor që 

kishin kaluar me sukses Programin e Formimit Fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, për 

këshilltar dhe ndihmës ligjorë, vitin akademik 2019 - 2020, duke caktuar relatorin për çdo 

procedurë verifikimi për secilin kandidat. Në bazë të shortit, për procedurën e verifikimit të 

pasurisë dhe figurës për kandidaten për ndihmës ligjor znj. {…},  relatore u caktua znj. Brikena 

Ukperaj (Lubonja). 

 

5. Në datën 28.10.2020, në respektim të detyrimeve të përcaktuara në Seksionin A, Kreu 

VI, të Vendimit 424/2020, kandidatja znj. {…}, në rrugë elektronike, u njoftua:  

- për fillimin e procedurës së verifikimit të figurës dhe pasurisë;  

- 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.  

Kandidatja u njoftua edhe për detyrimin për plotësimin e formularit deklarues për adresën 

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

ndaj saj, formular ky që i është bashkëngjitur njoftimit. 

 

6. Brenda afatit treditor, kandidatja depozitoi rregullisht të plotësuar formularin deklarues 

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

verifikimit ndaj saj. Nga ana tjetër, në këtë afat, 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 datën 02.11.2020, bazuar në pikat 65 dhe 66, Seksioni B, Kreu VI, të Vendimit 

424/2020, kandidates znj. {…}, në rrugë elektronike, iu dërguan formularët dhe autorizimet 

përkatëse që duhet të plotësoheshin dhe dorëzoheshin prej saj në kuadër të procedurës së 

verifikimit të pasurisë dhe figurës. Ndërsa, në datë 05.11.2020, u njoftua Inspektorati i Lartë i 

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

ILDKPKI), për listën e kandidatëve për në Programin e Formimit Fillestar, për të cilët do të 

kryhej deklarimi i pasurisë1. 

                                                           
1Shih shkresën nr. 5679, datë 05.11.2020, drejtuar Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive 

dhe Konfliktit të Interesave. 
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8. Brenda afatit treditor, kandidatja depozitoi në zyrën përkatëse të Këshillit formularët 

dhe autorizimet përkatëse, ndërsa brenda afatit 2 javor ajo dorëzoi rregullisht edhe formularin 

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

institucionet e sistemit të drejtësisë” pranë Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit 

të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave.  

 

8.1 Për personin e lidhur z. Edmond {…} (bashkëshorti), kandidatja nuk ka depozituar në 

KLGJ autorizimet përkatëse me qëllim kryerjen e verifikimeve lidhur me kriterin e pasurisë, 

duke deklaruar se është në proces për zgjidhjen e martesës prej muajit prill të vitit 2020 dhe 

për shkak të marrëdhënieve konfliktuale nuk ka mundur të sigurojë autorizimin e bashkëshortit 

si person i lidhur, çka e ka bërë të pamundur kryerjen nga relatori të procedurave të tjera të 

verifikimit lidhur me të dhënat për interesa pasurore të bashkëshortit të kandidates, veç atyre 

të ndërmarra nga ILDKPI. Fakti i pretenduar nga kandidatja provohet nga të dhënat e vendimit 

gjyqësor nr. 4953 dt. 12.11.2020 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, nga i cili rezulton se 

pranë kësaj gjykate është regjistruar në dt. 27.04.2020 padia me objekt “Zgjidhje martese”, me 

paditës kandidaten dhe të paditur ish/bashkëshortin e saj z. Edmond {…}, fakt ky i ndodhur 

para fillimit të procedurës së verifikimit. Ky gjykim ka përfunduar në dt. 12.11.2020, vetëm 

10/ditë pas njoftimit të kandidates për dorëzimin e autorizimeve përkatëse. Ndërkohë, referuar 

raportit të hartuar nga ILDKPKI me nr. 365/23 prot., datë 28.01.2021, rezulton se formulari i 

deklarimit është plotësuar nga kandidatja dhe personi i lidhur z. Edmond {…}, dhe nga ky 

institucion është kryer verifikimi i deklarimeve në kuadër të procedurës së kontrollit të plotë të 

Deklaratës së dorëzuar si nga kandidatja znj. {…} ashtu edhe personi i lidhur z. Edmond {…}. 

 

8.2 Pavarësisht mosplotësimit dhe dorëzimit të autorizimeve për kryerjen e verifikimit 

lidhur me pasurinë për personin e lidhur në momentin e fillimit të procedurës së verifikimit, 

Këshilli vlerëson se ky fakt nuk përbën shkak për vlerësimin e kushteve të skualifikimit të 

kandidates në kuptim të parashikimeve të kreut IV, shkronja Ç, pika 90, shkronja a) të Vendimit 

nr. 424/2020 pasi: (i) rezulton se pavarësisht mos depozitimit të autorizimeve për verifikimin 

e pasurisë për personin e lidhur, subjekti dhe personi i lidhur kanë plotësuar dhe dorëzuar 

deklaratën e pasurisë dhe nga ana e ILDKPKI është kryer kontroll i plotë i deklarimeve të tyre, 

duke marrë të dhëna me karakter pasuror nga gjithë institucionet shtetërore ose private,  si për 

kandidaten ashtu edhe për personin e lidhur; (ii) shpjegimet e kandidates se ajo gjendet në 

pamundësi objektive për të dorëzuar autorizimet e nënshkruara nga bashkëshorti në afatin e 

përcaktuar nga Këshilli vlerësohen të besueshme dhe të bazuara pasi rezulton nga vendimi 

gjyqësor nr. 4953 dt. 12.11.2020 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për zgjidhjen e martesës 

së saj më bashkëshortin, çështje kjo e depozituar prej saj që në datë  27.04.2020; (iii) nga të 

dhënat e pasqyruara në raportin për kontrollin e deklaratës së pasurisë së kandidates dhe 

personit të lidhur, përgatitur nga ILDKPKI, rezulton se ky institucion ka marrë informacion 

dhe dokumentacion të plotë edhe për personin e lidhur dhe nga shqyrtimi i përmbajtjes së 

raportit, nuk rezultuan të dhëna për të cilat do të ishte e nevojshme kryerja e verifikimeve shtesë 

nga Këshilli, për të cilat do të bëhej pengesë mungesa e autorizimeve për personin e lidhur. 

 

9. Gjatë procedurës së verifikimit, nga data 30.10.2020, bazuar në pikën 67/b, Seksioni B, 

Kreu VI, të Vendimit 424/2020, përmes shkresave të veçanta, u kërkua informacion dhe 
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raportim nga institucionet kompetente për verifikimin e pasurisë dhe të figurës, për kandidatët 

për në Programin e Formimit Fillestar pranë  Shkollës së Magjistraturës, profili këshilltar ligjor 

dhe ndihmës ligjor për vitin akademik 2019-2020, ndër ta edhe për znj. {…}. 

 

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

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

përshkruhet më poshtë në këtë vendim).  

 

II. REZULTATET E VERIFIKIMIT  

 

A. Për verifikimin e pasurisë 

 

11.  Për kandidaten për ndihmës ligjor znj. {…} u verifikua kriteri i pasurisë, sipas procedurës 

së përcaktuar në Seksionin B, të kreut VI, të vendimit 424/2020. Konkretisht, për verifikimin 

e kriterit të pasurisë për kandidaten, u kërkua raportim nga ILDKPKI-ja, e cila ka dërguar në 

Këshillin e Lartë Gjyqësor raportin “Akti i përfundimit të kontrollit të plotë të Deklaratës së 

Pasurisë dhe të Interesave Privatë të kandidatit {…} {…}, për ndihmëse ligjore”, me nr. 365/23 

prot., datë 28.01.20212. 

 

 11.1 Sipas këtij raporti të ILDKPKI-së, kandidatja dhe personi i lidhur z. Edmond {…} 

(ish/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 verifikimin e 

pasurisë.  

 

11.2  Po ashtu, sipas këtij raporti, nga ILDKPKI janë kryer kontrolle të plota për pasuritë, asetet 

dhe interesat e deklaruara nga kandidatja dhe personi i lidhur, duke konkluduar si më poshtë: 

a) deklarimi është i saktë në përputhje me ligjin; 

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

c) nuk ka kryer fshehje të pasurisë; 

d) nuk ka kryer deklarim të rremë; 

e) nuk gjendet në situatën e konfliktit të interesave.   

 

12. Për verifikimin e kriterit të pasurisë, në mungesë të autorizimit të ish/bashkëshortit, u 

kërkua vetëm për kandidaten, informacion nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve3 dhe 

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave4.  

 

12.1 Sipas informacionit të dërguar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, me shkresën 

nr.22570/1 prot., datë 04.12.2020, kandidatja, sipas të dhënave të sistemit informatik tatimor, 

nuk rezultoi e regjistruar në organin tatimor me aktivitet privat, ndërkohë që rezultojnë të dhëna 

për të ardhurat e përfituara prej saj vetëm nga paga pranë subjektit Posta Shqiptare sh.a dhe 

pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit të Provës, të dhëna të cilat janë administruar dhe 

analizuar në raportin e hartuar nga ILDKPKI. 

                                                           
2Depozituar në Këshill, me nr. 5679/7 prot., datë 28.01.2021. 
3Shkresa nr.5348/5prot., datë 19.11.2020 e Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 
4Shkresa nr.5348/3prot., datë 19.11.2020 e Këshillit të Lartë Gjyqësor. 
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12.2 Sipas informacionit të dërguar nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, me shkresën nr. 

21637/1 prot., datë 15.12.2020, për kandidaten znj.{…}, nga verifikimet në sistemin  

elektronik të administrimit të të dhënave të këtij organi, për periudhën mars 2004 deri në 

30.11.2020, nuk rezultuan të dhëna me karakter pasuror. 

 

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

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

të ILDKPKI-së dhe, në kushtet kur nuk rezultuan të dhëna të tjera me karakter pasuror veç 

atyre të analizuara në Raportin e ILDKPKI-së, u vlerësua se nuk kishte vend për t’i kërkuar 

ILDKPKI-së bërja e një kontrolli shtesë për znj. {…} {…}. Po ashtu, referuar të dhënave të 

përshkruara në Raportin e ILDKPKI-së, të nxjerra nga dokumentacioni i paraqitur nga vetë 

kandidatja, si dhe ai i administruar nga korrespondenca me subjekte shtetërorë dhe privatë, 

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 publik”, i ndryshuar, nuk u 

konstatua mangësi në raportim, shkak për të cilin u vlerësua se nuk kishte vend për raportim 

shtesë nga ky organ.  

 

      14. Nga verifikimi i kriterit të pasurisë për kandidaten znj. {…} janë grumbulluar të dhëna 

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

skualifikimit dhe refuzimit për emërim përfundimtar në shërbimin civil gjyqësor. Konkretisht, 

rezulton se: 

 

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

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

kërkuara për verifikimin e pasurisë. Mosdorëzimi i autorizimeve për personin e lidhur në 

momentin e fillimit të procedurës së verifikimit, vlerësohet se nuk përbën shkak për 

skualifikimin e kandidates, sikurse u arsyetua më sipër në paragrafët 8.1 dhe 8.2 të vendimit; 

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

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

për tu deklaruar, është i plotë, i vërtetë dhe i saktë. 

 

B. Për kriterin e figurës  

 

15. Për kandidaten {…} u verifikua kriteri i figurës, sipas procedurës së përcaktuar në 

Seksionin C, të kreut VI, të vendimit 424/2020. 

 

16. Konkretisht, për verifikimin e kriterit të figurës për kandidaten, u kërkua raportim nga 

institucionet ligjzbatuese.  Nga raportimet e këtyre organeve nuk u vërtetuan të dhëna për lidhje 

ose kontakte të papërshtatshme të kandidates, me persona të përfshirë në krimin e organizuar 

apo për përfshirjen e saj në veprimtari që cenojnë sigurinë kombëtare apo aktivitete të 

kundërligjshme. 
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17. Në kuadër të verifikimit të figurës, kandidates iu kërkua dhe u depozitua rregullisht pranë 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, formulari i vetëdeklarimit sipas kërkesave të ligjit nr.138/2015, 

“Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione 

publike”, si dhe autorizimi për Këshillin që, në zbatim të pikës 82, të Seksionit C, të Kreut VI, 

të vendimit 424/2020, të kryejë verifikimin në organet kompetente sipas ligjit, të të dhënave të 

saj në lidhje me figurën dhe integritetin. Në zbatim 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 pranë KLGJ-së, janë kryer verifikimet e thelluara të të dhënave të formularit të 

vetëdeklarimit për gjendjen gjyqësore dhe gjendjen civile të kandidates. Në vijim të përgjigjeve 

të shkresave të ardhura nga Prokuroria e Përgjithshme, Sektori i Gjendjes Gjyqësore pranë 

Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve si dhe nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile 

pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme5, Struktura e Posaçme pranë Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, pasi kreu verifikimet e rastit, nuk konstatoi mangësi në të dhënat e deklaruara nga 

kandidatja në formularin e vetëdeklarimit sipas kërkesave të ligjit, duke konkluduar se znj. 

{…} {…}: “- ka dorëzuar formularin e vetëdeklarimit më datë 13.09.2021; - formulari i 

vetëdeklarimit publikuar në faqen zyrtare të web të KLGJ-së; - në formular ka deklaruar vetëm 

ndryshimin e mbiemrit nga “{…}” në “{…}” me lidhjen e martesës, i cili është rikthyer përsëri 

në mbiemrin e mëparshëm “{…}”, pas zgjidhjes së martesës nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Tiranë, në datë 12.11.2020; - Sipas Sektorit të Gjendjes Civile, personi rezulton se nuk ka 

ndryshime të tjera nga ato nga ato që janë deklaruar në formularin e vetëdeklarimit; - Sipas 

Sektorit të Gjendjes Gjyqësore personi rezulton i padënuar nga gjykatat penale shqiptare; - 

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

Prokuroria e Përgjithshme. Për pasojë, u vlerësua që nuk kishte vend për verifikim shtesë nga 

Prokuroria e Përgjithshme. 

 

18.  Mbi kërkesë të Këshillit të Lartë Gjyqësor6, Prokuroria e Përgjithshme ka kryer verifikimin 

përkatës në të gjitha prokuroritë që ushtrojnë veprimtari në Republikën e Shqipërisë, duke 

përcjellë në Këshill, me Shkresën nr.1699/255 prot., datë 23.02.2021, përgjigjet zyrtare të 22 

(njëzet e dy) prokurorive pranë gjykatave të rretheve gjyqësore të juridiksionit të përgjithshëm7. 

                                                           
5 Shih shkresën me nr. 4112/2 prot., datë 04.10.2021, të Strukturës së Posaçme për Regjistrimin, Administrimin dhe 

Përpunimin e Formularëve të Vetëdeklarimit.  
6Shkresa nr.5833/7prot., datë 04.12.2020 e Këshillit të Lartë Gjyqësor. 
7 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. 
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Referuar përmbajtjes së këtyre përgjigjeve rezulton se nga verifikimet e kryera në të 22 

prokuroritë, nuk rezultoi që kandidatja 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 

marrë ose zbatuar ndonjë masë me karakter personal ose pasuror, ose të ketë të dhëna për 

procedime penale të mosfilluara, të pushuara dhe të pezulluara. 

 

19.  Në përgjigjen e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, 

me nr. 3098/1 prot, datë 21.04.20218, nuk rezultoi që kandidatja 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 mos filluara, të pushuara dhe të pezulluara. E njëjta përgjigje është rikthyer 

pranë Këshillit me shkresën nr. 7323/1 prot., datë 08.10.20219, duke u specifikuar se pas 

verifikimeve të kryera në regjistrin e njoftimit të veprave penale të Prokurorisë së Posaçme 

kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar si dhe atij të njoftimit të veprave penale të 

ish/Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, nuk rezulton që për 

kandidaten të jetë të regjistruar ndonjë kallëzim apo procedim penal. 

 

20. Mbi kërkesë të Këshillit të Lartë Gjyqësor10, Byroja Kombëtare e Hetimit, me shkresën 

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

kandidaten znj. {…} . 

 

21. Në kuadër të verifikimit të figurës për kandidaten znj. {…} {…} ({…}), ka rezultuar 

gjithashtu sa më poshtë: 

 

21.1  Referuar praktikës dokumentare të dërguar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mat me 

shkresën nr. 816 prot., datë 22.10.2021, rezulton se Gjykata me vendimin nr. 80, datë 

20.09.2019,  në çështjen me nr. 80 akti., datë 13.06.2019, ka vendosur : Rrëzimin e kërkesës së 

të dënuarit R.U për “Qëndrim në shtëpi”, për pjesën e pavuajtur të dënimit me burgim. Kundër 

këtij vendimi lejohet ankim brenda 10 ditëve, në Gjykatën e Apelit Tiranë. Ky vendim ka marrë 

formë të prerë për shkak të mosankimimit në datë 01.10.2019. Në këtë çështje është 

administruar, në kuadër të hetimit gjyqësor, raporti i përgatitur nga Drejtoria e Shërbimit të 

Provës Mat, me nr. 180, datë 08.07.2019, i nënshkruar nga znj. {…} {…}, në cilësinë e 

punonjësit që ka përgatitur raportin.  

 

21.2  Në përmbajtje të vendimit të gjykatës me nr. 80, datë 20.09.2019, lidhur me raportin e 

Zyrës së Shërbimit të Provës, ndër të tjera, arsyetohet se : “Në lidhje me raport vlerësimin e 

Zyrës Vendore të Shërbimit të Provës Mat , dërguar me shkresën nr.180, datë 08.07.201, për 

të dënuarin R.U ka arritur në konkluzione e rekomandime se “Rri integrimi i tij në shoqëri 

është i mundshëm për arsyet e mëposhtme: I dënuari Redon Uka sipas vlerësim sjelljes nuk 

është ndëshkuar me masa disiplinore e është vlerësuar pozitivisht. …Te ardhurat e vetme te 

fëmijës janë ndihma ekonomike dhe situate ekonomike e fëmijës është tepër e vështire… R.U 

                                                           
8Kthyer në bazë të shkresës kërkesë për informacion me nr.5679/19  prot., datë 13.04.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 
9 Kthyer në bazë të shkresës kërkesë për informacion me nr.5795/24  prot., datë 28.09.2021 të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 
10 Shkresa nr. 2805/prot., datë 14.06.2021 e Këshillit të Lartë Gjyqësor. 
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referon se ka plane konkrete për krijimin e te ardhurave për familjen e tij referon se do merret 

me bujqësi e blegtori dhe ka një vërtetim se familja e tij ka ne pronësi 6751 m2 toke are…Me 

familjaret e M.K,  bashkëshortja e te dëmtuarit G.K është kontaktuar e nuk kanë patur më 

konflikte pas ngjarjes e mund të bëhet pajtimi sipas zakonit ose deklaratat 

noteriale….Xh.U  ka problem shëndetësore pasi vuan nga stresi dhe gjendja shëndetësore 

është e renduar…. etj. Gjykata vëren se arsyetimi i mësipërm i Zyrës Vendore të Shërbimit të 

Provës Mat dhe konkluzionet nuk përputhet me dispozitën ligjore e konkretisht kërkesat e 

nenit 59/a te K. Penal, e për më tepër ka rekomanduar problematika në kundërshtim me 

përmbajtjen e dispozitës kur rekomandon se: “Riintegrimi i tij në shoqëri është i mundshëm 

për arsyet e mëposhtme: Të ardhurat e vetme të familjes janë ndihma ekonomike dhe situata 

ekonomike e familjes është tepër e vështirë… R.U referon se ka plane konkrete për krijimin 

e të ardhurave për familjen e tij, referon se do merret me bujqësi e blegtori dhe ka një 

vërtetim se familja e tij ka në pronësi 6751 m2 toke arë. Kjo dispozite e vuajtjes së dënimit 

me qëndrim në shtëpi konkretisht kërkesat e nenit 59/a të K. Penal nuk e lejon të dënuarin të 

dalë nga banesa shtëpia që cakton gjykata për të vuajtur dënimin e për më tepër nuk mund 

të punësohet në blegtori e bujqësi dhe as të dale nga banesa për pajtim me palën 

kundërshtare. Duke mos mbajtur parasysh kërkesat e dispozitës edhe rekomandimet e ZVSHP 

Mat, vijnë në kundërshtim me ligjin e për pasojë gjykata nuk i merr në konsideratë në gjykim. 

Sa analizova më sipër rezulton se shtetasja Xh.U, bashkëshortja e të dënuarit R.U, provohet 

plotësisht se kujdeset për fëmijët e saj, është në gjendje shëndetësore të mirë sipas akt 

ekspertimit IML dhe i dënuari R.U nuk plotëson dhe kushtin e veçantë të kërkuar nga pika b) 

e paragrafit 1, të nenit 59/a të K.P. Sa sipër gjykata çmon se duhet të vendoset rrëzimi i 

kërkesës se kërkuesit te dënuarit R.U për qëndrim në shtëpi pjesën e pavuajtur të dënimit me 

burgim të të dënuarit R.U, pasi nuk është e bazuar në prova dhe në ligj, për arsyet e 

parashtruar më sipër. Faktet sa sipër janë provuar me provat shkresore të paraqitura nga 

kërkuesi i dënuari R.U, pretendimet e provat shkresore të paraqitura nga prokurori, aktet 

shkresore të paraqitura nga IEVP Burrel, akt ekspertimit të IML Tiranë.” 

 

21.3 Referuar praktikës dokumentare të dërguar nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të 

Provës, me shkresën nr. 1329 prot., datë 05.11.2021, rezulton se në dosjen personale të 

punonjësit, veç 10 (dhjetë) vlerësimeve periodike të punës, administrohet shkresa me nr. 

5862/2 prot., datë 17.10.2019 e Ministrisë së Drejtësisë, nëpërmjet të cilës është propozuar 

marrja e masës disiplinore ndaj znj. {…} {…}, ndërkohë që nuk rezulton të ketë nisur një 

procedurë disiplinore dhe as të jetë marrë një masë disiplinore.  

 

21.4 Referuar shkresës nr. 1329 prot., datë 05.11.2021, të Ministrisë së Drejtësisë, drejtuar 

Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit të Provës, rezulton se, në mbështetje të urdhrit të 

Ministrit me nr. 407, datë 06.08.2019 “Për ngritjen e grupit të punës për inspektim në ZVSHP 

Mat”, është kryer inspektimi me objekt “Kryerjen e verifikimit të procedurave të ndjekura nga 

znj.{…} {…}, me detyrë specialiste në Drejtorinë e Shërbimit të Provës, Zyra Vendore Mat, në 

lidhje me çështjen e R.U”. Pas administrimit të dokumentacionit të dosjes dhe shqyrtimit të 

rastit, është konkluduar, ndër të tjera, se: “...2. Inventari i dosjes me nr. 5, viti 2019, të të 

dënuarit R.U  paraqet dokumentacionin e administruar, përveç dy akteve, 1. shkresa për 

dërgim raport vlerësimi drejtuar Gjykatës me nr. 180 prot., datë 08.07.2019 dhe 2. vërtetim i 

gjendjes gjyqësore me nr.1 prot., datë 03.08.2019, të cilat gjenden në dosje por jo të 
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pasqyruara në inventar....7.  Për sa i përket sistemit të vlerësimit të rrezikshmërisë, për 

personat e rritur (SVR), nga ana e specialistes {…} {…}, nuk janë plotësuar të gjitha fushat e 

kërkuara nga ky sistem, ku disa prej të cilave rezultojnë pa përgjigje; 8. Nga konstatimi i bërë 

në rubrikat e SVR lidhur me kërkesën e dënimit alternativ, nga ana e specialistes është referuar 

dënimi alternativ sipas nenit 64 të Kodit Penal “Lirim me kusht” ndërkohë që kërkesa e të 

dënuarit ka qenë sipas nenit 59/a të Kodit Penal “Qëndrim në shtëpi”. 9. Referuar pikës 2.3 të 

sistemit SVR në të cilën kërkohen të dhëna për sa i përket përfshirjes në veprën penale të 

përdorimit të armës, kjo rubrikë rezulton e pa plotësuar. 10. Referuar pikës 2.4, lidhur me 

shkakun fillestar të dënimit të të dëmtuarit dhe pikës 2.5, të sistemit SVR, në lidhje  me pasojat 

e shkaktuara ndaj të dëmtuarve, edhe këto rubrika rezultojnë të pa plotësuara. 11. Veprat 

penale për të cilat është dënuar shtetasi R.U, paraqesin një rrezikshmëri të lartë shoqërore, 

kjo referuar veprave penale për të cilat shtetasi është dënuar , “Vrasje për gjakmarrje”, 

mbetur në tentativë, parashikuar nga neni 78/a në respektim të dispozitave 22, 23 të Kodit 

Penal si dhe veprës penale “Mbajtja pa leje, prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit”, 

të parashikuara nga neni 278, paragrafi i parë i Kodit Penal. 12. Lidhur me dokumentacionin 

që përmban komunikimet e familjarëve të personit të dëmtuar, rezulton se vetëm bashkëshortja 

e viktimës G.K, ka shprehur gatishmëri për pajtimin e dy familjeve. 13. Nga dokumentacioni i 

administruar në dosje, rezulton se nga i dëmtuari G.K si dhe nga i biri A.K nuk ka asnjë 

deklaratë apo procesverbal të mbajtur në lidhje me gatishmërinë për tu pajtuar. Vlen të 

theksohet fakti se, veprimet e kryeura nga kërkuesi R.U  i janë drejtuar palës së dëmtuar G.K, 

nga i cili nuk kemi konfirmim në lidhje me pajtimin, i dhe vazhdimësinë e marrëdhënieve të 

këtyre dy familjeve. Vlen të theksohet fakti se, nga dokumentacioni i administruar në dosjen e 

te dënuarit R.U, u konstatuan dy vërtetime, të gjendjes gjyqësore, të lëshuara nga Drejtoria e 

Përgjithshme e Burgjeve, konkretisht : - Vërtetimi i gjendjes gjyqësore me nr. 1 prot., datë 

03.08.2018 sipas të cilit shtetasi R.U rezulton i dënuar në bazë të vendimit nr. 89,. datë 

21.09.2015 të Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda, për veprat penale “Vrasje për gjakmarrje 

e mbetur në tentativë” parashikuar nga neni 78/a dhe neni 22 i Kodit Penal dhe “Prodhim dhe 

mbajtje pa leje e armëve luftarake dhe municioneve” parashikuar nga neni 278 i Kodit Penal. 

– Si dhe vërtetimi i gjendjes gjyqësore ne nr. 17 prot., datë 18.04.2019 sipas të cilat shtetasi 

R.U rezulton i padënuar. 

 

21.5 Referuar fakteve të konstatuara dhe konkluzioneve të referuara më sipër, është 

sugjeruar nga Ministria e Drejtësisë drejtuar Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit të Provës 

dhe Zyrës Vendore të Shërbimit të Provës Mat,  si më poshtë: 

 Nga grupi i kontrollit konstatimi i mos administrimit të procesverbalit dhe i intervistës 

me vetë viktimën (i dëmtuari), si person i cili ka lidhje të drejtpërdrejtë me të dëmtuarin, 

referuar kjo veprave penale për të cilat shtetasi R.U është dënuar, si dhe mos pasqyrimit 

në SVR për personat e rritur i të gjitha rubrikave të parashikuara, përbën mangësi në 

plotësimin e dokumentacionit sipas nenit 21 dhe 22 të VKM-së nr.302, datë 25.03.2009 

“Për miratimin e rregullores “Për organizimin e funksionimin e shërbimit të provës 

dhe për përcaktimin e standardeve dhe procedurave, për mbikëqyrjen e ekzekutimit të 

dënimeve alternative”, dhe për këtë shkak propozohet masa disiplinore, “vërejtje” ndaj 

specialistes së Drejtorisë së Shërbimit të Provës, Zyra Vendore Mat, {…} {…}  ({…}). 

 Specialistja {…} {…} ({…}), të plotësojë mangësitë e konstatuara në Sistemin e 

Vlerësimit të Rrezikshmërisë për persona të rritur (SVR).  
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22.  Pavarësisht konstatimeve e rekomandimeve të mësipërme, nga Drejtori i Zyrës Vendore 

Mat nuk është iniciuar procedimi disiplinor dhe as rezulton që t’i jetë propozuar Drejtorit të 

Përgjithshëm, konform nenit 23 pika 3 të VKM Nr. 302 dt. 25.03.2009 “Për miratimin e 

rregullores për organizimin e funksionimin e shërbimit të provës dhe për përcaktimin e 

standardeve e të procedurave për mbikëqyrjen e ekzekutimit të dënimeve alternative”, masë 

disiplinore për znj.{…}. Nga dokumentacioni i administruar në kuadër të procedurës së 

verifikimit ka rezultuar se kandidatja kishte ndërprerë marrëdhënien e punës me Zyrën Vendore 

të Shërbimit të Provës Mat në datë 07.10.2019, fakt i pasqyruar në librezën e saj të punës me 

shënimin “largohet me dorëheqje”.  

 

23. Faktet si më sipër, iu komunikuan kandidates nëpërmjet komunikimit elektronik me datë 

10.11.2021, në referim të parashikimeve të pikës 86, të  vendimin e KLGJ-së me nr. 424, datë 

12.10.2020, duke i kërkuar dhënia e shpjegimeve me shkrim, në kuadër të verifikimit të figurës 

dhe integritetit.  

 

24.  Brenda afatit 5/ditor, bashkëngjitur shkresës nr. 4692/4 prot., datë 15.11.2021, kandidatja 

depozitoi shpjegimet me shkrim, duke bashkëlidhur shkresën me nr. 1378/1 prot., datë 

15.11.2021, me lëndë “Kthim përgjigje” të Ministrisë së Drejtësisë dhe kërkesën e kandidates 

drejtuar Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit të Provës Tiranë me datë 12.11.2021. 

 

25. Në shpjegimet e paraqitura me shkrim, kandidatja ka parashtruar konsideratat e saj mbi 

vendimin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat, në të cilin është vlerësuar raporti i hartuar prej 

saj, në cilësinë e personit përgjegjës pranë Drejtorisë së Shërbimit të Provës Mat, duke u 

ndaluar në mënyrë të detajuar në të gjithë elementët e konstatuara në vendim, duke konkluduar 

se : “..Sa  më sipër, arsyetimi i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat në vendimin e sipërcituar në 

lidhje me raportin e vlerësimit nr.180, datë 08.07.2017 të ZVSHP Mat, nuk është i bazuar në 

nenin 59/a të Kodit Penal dhe as në VKM nr. 302, datë 25.03.2009 “Për shërbimin e provës”. 

Në lidhje me inspektimin e ushtruar nga grupi i punës pranë Ministrisë së Drejtësisë, 

kandidatja, duke u ndaluar në mënyrë të detajuar në vlerësimin e saj lidhur me secilin 

konstatim, ka shpjeguar se: “.....përfundimet e arritura nga grupi u punës së Ministrisë së 

Drejtësisë, nuk qëndrojnë dhe nuk janë të bazuara në një dispozitë ligjore e nënligjore konkrete 

e cila rezulton që të jetë shkelur nga ana ime në hartimin e raport vlerësimit përkatës. Nuk 

mundem të arrij në një konkluzion se përse nga ana e tyre është propozuar një masë vërejtje 

ndërkohë që gjetjet e konstatuara nuk përbëjnë shkelje ligjore apo nënligjore përkatëse. Në 

lidhje me këtë dosje mendimin më të saktë mund ta japë një punonjës i shërbimit të provës i 

trajnuar dhe i kualifikuar. Po ju parashtroj se unë e nënshkruara {…} {…} ({…}) jam vënë në 

dijeni nga ana juaj, Këshillit të Lartë Gjyqësor, që në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit 

të Provës ndodhet shkresa me nr. 5862/2 prot., datë 17.10.2019 e Ministrisë së Drejtësisë 

nëpërmjet të cilës është propozuar marrja e masës disiplinore ndaj znj. {…} {…}, e cila ishte 

administruar në dosjen time personale pranë kësaj drejtorie. Ju bëj me dije se me marrjen 

dijeni kam komunikuar në mënyrë verbale dhe me tej me shkresë me DPSHP se përse nuk jam 

vënë në dijeni për ekzistencën e kësaj shkrese dhe aq me tepër që ajo ishte administruar në 

dosjen time personale, të cilët më kanë referuar se nga ana e tyre është vlerësuar që në dosjen 

përkatëse, nuk ka shkelje për të proceduar me masë dhe se nuk më kanë njoftuar për këtë 
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arsye....Ju referoj se nuk kam informacion tjetër në lidhje me sa më sipër. Kam konkurruar në 

Shkollën e Magjistraturës për të tretën herë dhe nuk kam patur asnjë herë masë disiplinore të 

marrë dhe nuk e di përse ajo shkresë është administruar në dosjen time personale pranë 

DPSHP...”.  

 

26. Po ashtu kandidatja i ka bashkëlidhur shpjegimeve të saj shkresën me nr. 1379/1 prot., datë 

15.11.2021 të Drejtorisë së Inspektimit dhe Shërbimeve Komunitare pranë Ministrisë së 

Drejtësisë, në të cilën, në përgjigje të kërkesës së saj, referohet se : “..Pas verifikimeve të kryera 

në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit të Provës, rezulton se ju nuk jeni vënë në dijeni 

lidhur me shkresën nr. 5862/2 prot., datë 17.10.2019 të Ministrisë së Drejtësisë në të cilën 

propozohet dhënia e masës disiplinore “vërejtje”, si dhe nuk jeni njoftuar për administrimin e 

kësaj shkrese në dosjen tuaj personale.”. 

 

27. Në lidhje me rrethanat si më sipër, Këshilli i Lartë Gjyqësor vlerësoi se rasti në fjalë duhej 

të analizohej në drejtim të kriterit të figurës dhe kjo jo në të gjithë komponentët që përfshihen 

nën këtë kriter në kuptim të Kreut VI shkronja Ç pika 91 të Vendimit Nr. 424/2020 të KLGJ. 

Në vlerësim të Këshillit, në kuptim të verifikimit të kriterit të figurës së kandidatit, objekt 

verifikimi dhe vlerësimi për pranueshmërinë ose jo të një kandidati në shërbimin gjyqësor civil, 

është edhe etika dhe morali në çdo sjellje të evidentuar në të kaluarën e tij, për të cilat Këshilli 

ka për detyrë të verifikojë dhe vlerësojë nëse ato janë në përputhje me vlerat themelore të 

funksionit dhe nuk cenojnë besimin e publikut te sistemi i drejtësisë.  

 

27.1 Konkretisht, sipas pikës 91 shkronja Ç Kreu VI i Vendimit Nr. 424/2020 të KLGJ “Për 

procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të rekrutimit të kandidatit për 

kancelar, për këshilltar ose për ndihmësligjor”, “Skualifikimi i kandidatit sa i përket figurës 

vendoset nga Këshilli kur nga informacionet dhe raportimet e subjekteve të përmendura në 

këtë seksion, tregohet se kandidati : a) ka lidhje ose kontakte të papërshtashme me personat e 

përfshirë në krimin e organizuar, sipas përcaktimeve të bëra ne ligjin “Për rivlerësimin 

kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë; b) ka shfaqur sjellje 

serioze joetike ose mungesë të theksuar integriteti, në atë masë sa nuk garanton besimin e 

publikut te sistemi i drejtësisë; c) është në kushtet e ndalimit sipas përcaktimeve të bëra në 

Ligjin “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë 

funksione publike”.  

 

27.2 Parashikimi i mësipërm në aktin nënligjor të miratuar nga Këshilli, përputhet me vullnetin 

e ligjvënësit të formalizuar në nenin 53 të Ligjit 98/2016 “ Për organizimin e pushtetit gjyqësor 

në R.Shqipërisë” i ndryshuar, ku parashikohet detyrimi i Këshillit të Lartë Gjyqësor të bëjë për 

të gjithë kandidatët për kancelar, këshilltar ligjor e ndihmës ligjor, verifikimin e pasurisë e 

figurës, sipas të njëjtave rregulla si dhe për kandidatët për formim fillestar për magjistratë.11 

Për këta të fundit, një nga komponentët e verifikimit të figurës është etika dhe morali. 12  

 

28. Këshilli, pasi vlerësoi në tërësi informacionin dhe dokumentacionin e administruar si më 

sipër, konkludon se për kandidaten znj. {…} nuk rezultojnë të dhëna në drejtim të ekzistencës 

                                                           
11 Referoju pikes 9 të nenit 53 të Ligjit 98/2016, i ndryshuar. 
12 Referoju nenit 32 pika 4/1 e ligjit 96/2016 i ndryshuar.  
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së shkeljeve të rënda të papërshtatshme etike e morale apo integritetit të kandidates, të tilla që 

cenojnë besimin e publikut në sistemin e drejtësisë, e si të tilla mund të vlerësohen në drejtim 

të kushteve dhe kritereve për pranimin në shërbimin civil gjyqësor. Arrihet ky konkluzion 

bazuar në sa vijon:  

 

28.1  Mangësitë e konstatuara në përmbushjen e detyrës, referuar raportit të inspektimit të kryer 

sipas Urdhrit të Ministrit të Drejtësisë nr. 407, datë 06.08.2019, konsistojnë në detaje të tilla si 

mosadministrim i procesverbalit dhe i intervistës me vetë viktimën (i dëmtuari), si person i cili 

ka lidhje të drejtpërdrejtë me të dëmtuarin si dhe mos pasqyrimit në SVR i të gjitha rubrikave 

të parashikuara sipas nenit 21 dhe 22 të VKM-së nr.302, datë 25.03.2009 “Për miratimin e 

rregullores “Për organizimin e funksionimin e shërbimit të provës dhe për përcaktimin e 

standardeve dhe procedurave, për mbikëqyrjen e ekzekutimit të dënimeve alternative”, por nuk 

rezulton pasqyrimi në këtë sistem apo në raportin përkatës i të dhënave të pavërteta apo të 

pasakta apo veprime të tjera të cilat mund të vlerësohen si të qëllimshme, sjellje të 

kundërligjshme apo jo etike nga ana e kandidates. Vetë raporti i inspektimit, pasi ka verifikuar 

procedurat e ndjekura nga znj. {…}(Bruci) arrin në konkluzionin se : “Raporti i vlerësimit për 

të dënuarin R.U, përmban të gjithë elementët e parashikuar në nenin 34 të VKM-së nr. 302 dt. 

25.03.2009 “Për miratimin e rregullores për organizimin e funksionimin e Shërbimit të Provës 

dhe për përcaktimin e standardeve dhe procedurave, për mbikëqyrjen e ekzekutimit të dënimeve 

penale”.  

 

28.2 Natyra dhe rëndësia e mangësive të konstatuara gjatë kontrollit, pavarësisht se procedura 

nuk është finalizuar me marrjen e një masë disiplinore, janë vlerësuar nga organi që ka 

propozuar marrjen e masës si shkelje të lehta, referuar propozimit për marrjen e masës 

disiplinore “Vërejtje” e cila përbën masën disiplinore me të lehtë, e cila jepet për shkelje të 

lehta,  sipas parashikimeve të nenit 22 të Rregullores “Për organizimin e funksionimin e 

shërbimit të provës dhe për përcaktimin e standardeve e të procedurave, për mbikëqyrjen e 

ekzekutimit të dënimeve alternative” 13; 

 

28.3  Arsyetimi i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat në vendimin nr. 80, datë 20.09.2019, 

konsiston në analizën e kushteve ligjore në lidhje me kërkesën e të dënuarit dhe vlerësimit të 

tyre në raport me faktet dhe provat që janë administruar gjatë gjykimit dhe jo me vlerësimin e 

bërë nga Zyra e Shërbimit të Provës apo qëndrimin e mbajtur në gjykim nga përfaqësuesja e 

këtij institucioni. Në raportin e administruar gjatë gjykimit nuk është konstatuar pasqyrimi i 

fakteve apo rrethanave të pavërteta, fshehja e informacionit, mungesa e evidentimit të burimit 

të të dhënave apo në tejkalim të atyre të pasqyruara në dokumentacionin e lëshuar nga 

institucionet e treta (shërbimi shëndetësor etj ); 

 

                                                           
13 Vendim nr.302, datë 25.3.2009 Për miratimin e Rregullores “Për organizimin e funksionimin e shërbimit të 

provës dhe për përcaktimin e standardeve e të procedurave, për mbikëqyrjen e ekzekutimit të dënimeve 

alternative” , neni 22 “1. Masat disiplinore që merren ndaj punonjësve janë si më poshtë: a) vërejtje; b) vërejtje 

me shkrim; c) vërejtje me paralajmërim për shkarkim nga detyra; ç) shkarkim nga detyra. 2. Këto masa disiplinore 

jepen në mënyrë të përshkallëzuar dhe në raport me pasojën që shkelja disiplinore ka shkaktuar. 3. Për shkelje të 

lehta jepet masa disiplinore e parashikuar në pikën 1, shkronjat “a”, “b” dhe “c”. 4. Për shkelje të rënda jepet 

masa disiplinore e parashikuar në pikën 1, shkronja “b” dhe “c”. 5. Për shkelje shumë të rënda jepet masa 

disiplinore e parashikuar në pikën 1, shkronja “c” dhe “ç”.” 
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28.4  Referuar vlerësimeve të punës së kandidates, rezulton  se gjatë gjithë  punës së saj pranë 

Zyrës së shërbimit të Provës, nuk ka të dhëna të tjera që mund të vlerësohen në drejtim të etikës 

dhe po ashtu rezulton se ndaj saj nuk është iniciuar dhe marrë asnjë masë disiplinore. 

 

29.  Sa më sipër, Këshilli vlerëson se për znj. {…} nuk u konstatuan të dhëna  të cilat mund të 

vlerësohen në lidhje me etikën, sjelljen dhe integritetin e saj, mbi të cilën të ngriheshin dyshime 

për sjellje serioze joetike gjatë kohës së ushtrimit të detyrës së specialistes  në Drejtorinë e 

Shërbimit të Provës, Zyra Vendore, të tilla që mund të cenojnë besimin e publikut te sistemi i 

drejtësisë, sipas përcaktimeve të kreut VII, ndarja Ç), pika 91, shkronja b) të Vendimit nr. 

424/2020. 

 

30. Në tërësi,  nga verifikimi i kriterit të figurës për kandidaten {…} janë grumbulluar të dhëna 

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

skualifikimit dhe refuzimit për emërim përfundimtar në shërbimin civil gjyqësor. Konkretisht, 

rezulton se:  

 

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

kërkesave të Ligjit nr. 138/2015; 

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

Këshillin e Lartë Gjyqësor që, në zbatim të pikës 83, Seksioni C, Kreu VI të vendimit 424/2020, 

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

integritetin e saj; 

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

të përfshirë në krimin e organizuar; 

ç) për kandidaten nuk ka ndonjë të dhënë tjetër në lidhje me figurën dhe integritetin e saj, 

mbi të cilën të ngrihen dyshime për pranueshmërinë e saj në shërbimin civil gjyqësor.  

       

 

III. KONKLUZIONE 

 

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

administruar gjatë procedurës së verifikimit të pasurisë dhe figurës për kandidaten për ndihmës 

ligjor, znj. {…}, Këshilli i Lartë Gjyqësor vlerëson se procedura e verifikimit e ndjekur në këtë 

rast është e plotë dhe në përputhje me ligjin.   

 

32.  Bazuar në sa është parashtruar më lart mbi rezultatet e verifikimit të pasurisë e figurës, 

Këshilli i Lartë Gjyqësor vlerëson se kandidatja përmbush këto kritere dhe nuk ekziston ndonjë 

shkak për skualifikimin e saj. Nisur nga kjo, Këshilli çmon se është vendi për kualifikimin e 

kandidates dhe vijimin e procedurës për emërimin përfundimtar në shërbimin civil gjyqësor të 

znj. {…} si ndihmës ligjore në Gjykatën e Apelit.   

 

PËR KËTO ARSYE: 

 

Mbështetur në nenin 53, 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, 
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shkronja “a” të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i 

ndryshuar, 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”, Këshilli i Lartë Gjyqësor,  

 

VENDOSI: 

1. Kualifikimin dhe vijimin e procedurës së emërimit përfundimtar në shërbimin civil gjyqësor 

në pozicionin e ndihmësit ligjor në Gjykatën e Apelit, të znj. {…}, e cila ka kaluar me sukses 

programin e formimit fillestar në Shkollën e Magjistraturës, viti akademik 2019-2020. 

2. Një kopje e vendimit të arsyetuar t’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 faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë 

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

 

 

 

 

PËR KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR 

 


