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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. _______ Prot.              Tiranë, më ___.___.2022 

 

VENDIM 

Nr. 251, datë 06.07.2022 

 

PËR 

KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË 

ZNJ. {…} 

 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, në mbledhjen e datës 06.07.2022, 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 këshilltarit ligjor në 

Gjykatën e Lartë, znj. {…}”, përgatitur nga relatorja e procedurës së verifikimit znj. Fatmira Luli, 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 këshilltarit 

ligjor në Gjykatën e Lartë. Ajo është verifikuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor në bazë të vendimit nr. 

399, datë 07.10.2020, ku është konkluduar se plotësonte kriteret për të marrë pjesë në provimin e 

pranimit në Programin Fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 2020 – 2021, 

profili “këshilltar 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 

këshilltar ligjor viti akademik 2020-2021. Kandidatja ka ndjekur programin e formimit fillestar 

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

(Këshilli Drejtues) me vendimin e saj nr. 19, datë 15.07.2021, “Për vlerësimin përfundimtar të 

kandidatëve për këshilltarë dhe ndihmës ligjor për vitin akademik 2020 – 2021”, 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, 
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znj. {…}, është klasifikuar e pesta dhe ka marrë 81.16 % të pikëve (më shumë se 70% të pikëve 

totale).  

 

3.     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. 498 dt. 21.10.2020 ka vendosur fillimin e procedurës së verifikimit të pasurisë e 

figurës të kandidatëve, në atë kohë kandidatë për programin e formimit fillestar pranë Shkollës së 

Magjistraturës për këshilltar dhe ndihmës ligjorë në vitin akademik 2020-2021, 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 këshilltare znj. {…}, si relatore u caktua znj. 

Fatmira Luli.  

 

4.      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.  

Po ashtu, kandidatja në detyrë 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.  

 

5.   Brenda afatit treditor, kandidatja znj. {…}, 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.   

 

6.    Në datën 02.11.2020, bazuar në pikat 65 dhe 66, Seksioni B, Kreu VI, të Vendimit 424/2020, 

kandidatja 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 kushteve dhe 

kritereve ligjore të pranimit në shërbimin civil gjyqësor.  

 

7.     Në datë 06.11.2020, u njoftua Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive 

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

Programin e Formimit Fillestar, për të cilët do të kryhej deklarimi i pasurisë1.  

 

8.        Brenda afatit treditor, kandidatja znj. {…}, depozitoi në zyrën përkatëse të Këshillit formularët 

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

                                                           
1 Shih shkresën nr. 5705, datë 06.11.2020 drejtuar Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të 

Interesave. 
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“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.  

 

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 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 2020-2021, 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).  

 

 

II.  REZULTATET E VERIFIKIMIT  

 

A. Për verifikimin e pasurisë 

 

11.  Për kandidaten për këshilltare ligjore 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 në programin e formimit fillestar pranë Shkollës së 

Magjistraturës në vitin akademik 2020-2021, {…} {…}, që kandidon për Këshilltar Ligjor”, nr. 

308/24 prot., datë 01.03.20212. 

 

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

(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 dhe 

interesave private.  

 

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

dhe interesat e deklaruara nga kandidatja, duke konkluduar se për znj. {…}: 

 

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

b) ka mungesë dokumentacioni ligjor për të justifikuar burimin e pasurive; 

c) nuk ka kryer fshehje të pasurisë; 

d) nuk ka kryer deklarim të rremë; 

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

 

                                                           
2 Depozituar në Këshill, me nr. 5705/15 prot., datë 17.03.2021. 
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11.2.1  Konkluzionet si më sipër, bazohen në rezultatet e kontrollit të kryer nga ILDKPKI, në lidhje 

me sa vijon: 

 Mungesë dokumentacioni justifikues ligjor, lidhur me burimin financiar për kryerjen e 

pagesës (kësti I dhe II) në shumën totale 5.972.400 lekë, për apartamentin e banimit me sip. 

70 m2, në Velipojë, konkretisht për të ardhurat e familjes së bashkëshortit ndër vite, nga 

shfrytëzimi i tokës bujqësore. 

 Mungesë dokumentacioni justifikues ligjor, lidhur me burimin financiar për blerjen e 

apartamenit me sip. 100 m2, në Shkodër, në vlerën 5.811.600 lekë, konkretisht për të 

ardhurat e gjeneruara nga familja e b/shortit nga puna në blegtori dhe shfrytëzimi i tokës 

bujqësore në fshatin Jabicë Malësi e Madhe. 

 Mungesë dokumentacioni justifikues ligjor, lidhur për burimin financiar, për blerjen e 

automjetit në vitin 2012, në vlerën e 12.500 euro, pasi janë deklaruar si burim edhe të 

ardhurat e gjeneruara nga familja e b/shortit, nga shfrytëzimi i tokës bujqësore në fshatin 

Jabicë Malësi e Madhe. 

 

11.3  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” (pika 16, seksioni C, kreu IV dhe pika 73, seksioni B, kreu VI), Këshilli, 

nëpërmjet komunikimin elektronik më datë 23.03.2021, ftoi kandidaten znj. {…} për të paraqitur 

shpjegime dhe çdo dokumentacion mbështetës lidhur me raportin e kontrollit të Deklaratës së 

Pasurisë dhe Interesave privatë të përgatitur nga ILDKPKI.  

 

11.3.1  Më datë 29.03.2021, me nr. 5705/418 prot, znj. {…} ka paraqitur pranë Këshillit 

kundërshtimet lidhur me raportin e ILDKPKI-së, së bashku me dokumentacionin shtesë. Këshilli 

me shkresën nr. 5705/19 prot., datë 08.04.2021 ka dërguar pranë ILDKPKI-së shpjegimet dhe 

dokumentacionin e dorëzuar nga subjekti, duke kërkuar, në përputhje me parashikimet e pikës 76, 

seksioni B, kreu VI të vendimit nr. 424/2020, trajtimin dhe përgatitjen e një raproti shtesë lidhur me 

subjektin. 

 

11.3.2  Në datë 26.04.2021, ILDKPKI ka dërguar raportin shtesë me nr. 2998/9 prot., për kontrollin 

e plotë për pasuritë, asetet dhe interesat e deklaruara nga subjekti, duke konkluduar se: 

 

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

b) ka mungesë dokumentacioni ligjor për të justifikuar burimin e pasurive; 

c) nuk ka kryer fshehje të pasurisë; 

d) nuk ka kryer deklarim të rremë; 

e) nuk gjendet në situatën e konfliktit të interesave. 

 

11.3.3  Konkluzionet si më sipër, bazohen në rezultatet e kontrollit të kryer nga ILDKPKI, në lidhje 

me sa vijon: 

 Mungesë dokumentacioni justifikues ligjor, lidhur me burimin financiar për kryerjen e 

pagesës (kësti I dhe II) në shumën totale 5.972.400 lekë, për apartamentin e banimit me sip. 
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70 m2, në Velipojë, konkretisht për të ardhurat e familjes së bashkëshortit ndër vite, nga 

shfrytëzimi i tokës bujqësore, pasi: 

- Nga statementi bankar i llogarisë rrjedhëse të fermerit Muhamet {…} (vëllai i b/shortit, 

rezulton me subvencion në shumën 560.000 lekë nga AZHBR, në tetor 2020. 

- Nga statementi bankar i llogarisë rrjedhëse të fermerit Sindrit {…} (nipi i b/shortit) 

rezulton se kreditimet në llogari janë pas periudhës së kryerjes së pagesave të kësteve të 

apartamentit. 

- Nga statementi bankar i llogarisë rrjedhëse të fermerit Sindrit {…} (nipi i b/shortit), 

debitimet e shpeshta dhe në vlera jo të larta nuk justifikojnë faktin që të jenë përdorur 

nga kandidati për pagesën e kësteve të apartamentit, në Pula, Velipojë. 

 Mungesë dokumentacioni justifikues ligjor, lidhur me burimin financiar për blerjen e 

apartamenit me sip. 100 m2, në Shkodër, në vlerën 5.811.600 lekë, konkretisht për të 

ardhurat e gjeneruara nga familja e b/shortit nga puna në blegtori dhe shfrytëzimi i tokës 

bujqësore në fshatin Jubicë, Malësi e Madhe. Dokumentacioni bankar i paraqitur i përket 

periudhës pas vitit 2015. 

 Mungesë dokumentacioni justifikues ligjor, lidhur për burimin financiar, për blerjen e 

automjetit në vitin 2012, në vlerën e 12.500 euro, pasi janë deklaruar si burim edhe të 

ardhurat e gjeneruara nga familja e b/shortit, nga shfrytëzimi i tokës bujqësore në fshatin 

Jubicë, Malësi e Madhe. 

 

11.3.4  Lidhur me konstatimet e Raportit të parë me nr. 308/24 prot., datë 01.03.2021, 

kundërshtimet e znj. {…} në mënyrë të përmbledhur janë si më poshtë: 

 

“Familja e bashkëshortit ka jetuar vazhdimisht në fshatin Jubicë, Njësia Administrative Qender, të 

rrethit Malësi e Madhe, në një shtëpi dy katëshe të ndërtuar rreth viteve 1970 me 5 dhoma, dy 

korridore dhe një banjo. Që nga viti 1992 ka në përdorim një sipërfaqe toke bujqësore 170 dynym 

(17 ha) e trashëguar nga babai.   

Shfrytëzimi i kësaj sipërfaqe toke bujqësore është bërë nga e gjithë familja e cila përbëhej nga 

prindërit e bashkëshortit, bashkëshorti si dhe vëllai i bashkëshortit me familje. I vetmi burim të 

ardhurash për familjen ishte angazhimi me bujqësi e blegtori duke qënë se nuk kishin të ardhura 

nga veprimtari të tjera shtetërore ose private e as të ardhura nga emigracioni. Kjo sipërfaqe toke 

vazhdon të shfrytëzohet në mënyrë të përbashkët dhe të ardhurat administrohen bashkarisht edhe 

sot.  

Me ndryshimet ligjore që ndodhën në fund të vitit 2014 u bë e detyrueshme që personat të cilët 

shfrytëzonin tokën bujqësore të pajiseshin me NIPT-e fermeri (fillimisht u pais me NIPT nipi i 

bashkëshortit Sindrit {…}, pas tij vëllai i bashkëshortit Muhamet {…} dhe nga viti 2018 e në vazhdim 

edhe bashkëshorti Lulëzim {…} është paisur me Nipt fermeri, dokumentacion i cili është 

administruar nga ILDKPKI dhe i konfirmuar tashmë).  

Nga viti 2015 deri ne vitin 2020 nga shfrytëzimi i tokës janë të dokumentuara nëpërmjet sistemit 

bankar të ardhura në vlerën:  

1. Të ardhura të vertetuara sipas nxjerrjes së llogarive bankare në llogarinë e fermerit Lulezim 

{…} janë kredituar 7.641.948 lekë; 
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2. Të ardhura të vertetuara sipas nxjerrjes së llogarive bankare në llogarinë e fermerit 

Muhamet {…} janë kredituar 560,000 lekë;  

3. Të ardhura të vertetuara sipas nxjerrjes së llogarive bankare në llogaritë e fermerit Sindrit 

{…} janë kredituar 20.218.205 lekë; 

Nga të dhënat e mësipërme rezulton se në total nga shfrytëzimi tokës bujqësore i familjes për vitet 

2015 – 2020 janë kredituar një total të ardhurash në vlerën: 28.420.153 lekë. 

Të ardhurat nga toka bujqësore duke filluar nga viti 1992 e në vazhdim kanë qënë të ardhurat 

kryesore të familjes. Toka është kultivuar vazhdimisht me artikuj të ndryshëm bujqësor ku kanë 

dominuar sherebela dhe lavandula (bimë medicinale eterovajore). Këto të ardhura janë të 

dokumentuara vetëm nga viti 2015 e në vazhdim. 

Për të ardhurat përpara vitit 2015 nuk kemi dokumentacion të ruajtur për arsye se pagesat nuk janë 

realizuar nëpërmjet sistemit bankar por janë marrë cash. Kalimi nëpërmjet sistemit bankar nuk ka 

qënë detyrim për fermerët.   

- Sqarimet në lidhje me apartamentin e banimit (b/shorti) me sip.100.2m2, me vlerë 

5.811.600 lekë, rr.“Vasil Shanto”, hyrja 1, Shkodër, blerë më 8.11.2019. Objekt i blerë nga familja 

dhe bashkëshorti në emer të bashkëshortit. Burimi i krijimit: kursimet e të ardhurave familjare viti 

1992 deri 2009 si dhe të ardhurat e bashkëshortit ndër vite.  

Siç e kam deklaruar dhe në formularin e deklarimit të pasurisë dhe në sqarimet e mëpasshme, në 

vitin 2007 deri në vitin 2009 bashkëshorti ka bërë pagesa me këste për apartamentin e ndodhur në 

Shkoder dhe këto pagesa pjesërisht janë realizuar nga paga e bashkëshortit konkretisht :  

1. Paga e bashkëshortit mjek i përgjithshëm pranë qëndrës shëndetësore Reç Malësi e Madhe 

nga Shtatori 1995 deri në Prill 1997 e cila nuk është deklaruar shuma e saktë nga ana ime 

për shkak të mungesës së dokumentacionit por afërsisht është në vlerën 340.000 leke (rreth 

17.000 në muaj). Punësimi është i vërtetuar me librezën e punës së bashkëshortit konfirmuar 

ILDKPKI. 

2. Paga e bashkëshortit si specializant i kirurgjisë pranë QSUT-së Tiranë në periudha Prill 

1997 – Nëntor 2001 në vlerën 650.000 leke. (vërtetuar sipas librezës së punës) Konfirmuar 

ILDKPKI.  

3. Pagesë pranë OJF COOPI si lektor për periudhën prill – qershor 2002 në vlerën 2500 euro.  

Totali afërsisht 1.300.000 (njëmilionetreqindmijë) lekë  

Pjesa tjetër e pagesës së këtij apartamenti është mbuluar nga të ardhurat shumëvjeçare dhe kursimet 

e familjes së bashkëshortit (prindërve dhe vëllait), prej shfrytëzimit të tokës bujqësore nga e gjithë 

familja në mënyrë të përbashkët që nga viti 1992 e në vazhdim. Deri në atë kohë familja nuk kishtë 

bërë asnjë investim tjetër që prej vitit 1970. Është e pamundur të sigurohet dokumentacion për këto 

të ardhura nga bujqësia e blegtoria sepse mungesa e dokumentacionit nuk është për faj të individit. 

Bëhet fjale për rreth shumë vite përpara dhe mënyra e pagesave cash ka qënë veprim i zakonshëm, 

i lejuar dhe për më tepër nuk është e drejtë që këto të ardhura të mos konsiderohen në deklarim në 

një kohë kur familja e bashkëshortit ka jetuar dhe jeton në fshat dhe ka në shfrytëzim një sipërfaqe 

toke bujqësore të konsiderueshme, provuar kjo edhe me dokumetacionin përkatës.  

Shtëpia e mëparshme ku jetonin e gjithë familja së bashku i është lënë më pas vëllait të bashkëshortit 

ndërkohë apartamenti i cili ishte blerë me kontribut të përbashkët të të gjithë familjes i lihet 

bashkëshortit për arsye të afërsisë me vendin e punës. Ndërkohë në atë periudhë kohe nëna e 
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bashkëshortit ndërron jetë dhe vëllai i bashkëshortit vazhdon të jetojë në fshatin Jubicë. Është e 

pamundur të sigurohen dokumente se sa ka qënë përfitimi nga bujqësia dhe blegtoria për aq kohë 

sa të ardhurat informale nga këto aktivitete janë lejuar vetë nga shteti. Është e pamundur të 

sigurohet dokumentacion justifikues për këtë periudhë kohe kaq të largët pasi bëhet fjalë që nga viti 

1992 kur familja është rivënë në posedim të pasurisë së trashëguar dhe ka filluar shfrytëzimin e të 

tokës bujqësore e po ashtu gjenerimin e të ardhurave prej saj e prej bregtorisë. Familja e 

bashkëshortit është familje autoktone dhe ka jetuar gjithmonë në fshatin Jubicë, me përjashtim të 

bashkëshortit i cili ka ndjekur studimet. Pavarësisht kësaj angazhimi në punët e fshatit ka qënë i 

vazhdueshëm.  

Për të mbështetur argumentat e mia e për të provuar se janë gjeneruar vazhdimisht të ardhura nga 

toka bujqësore po paraqes :  

1. Certifikatën e trungut familjar të bashkëshortit;  

2. Kopje dokumenti identifikimi për vëllain e bashkëshortit Muhamet {…} (kunati);  

3. Kopje e dokumentit të identifikimit të bashkëshortes së Muhamet {…} , Liljana {…} (kunata); 

4. Kopje dokument identifikimi të Sindrit {…}, djali i Muhamet {…} (nipi i bashkëshortit);  

5. Deklaratë personale e përbashkët; 

6. Nipt fermeri të Muhamet {…} (vëllait të bashkëshortit);  

7. Nipt fermeri të Sindrit {…} (nipi i bashkëshortit); 

8. Vërtetimin që vëllai i bashkëshortit Muhamet {…} ka aplikuar pranë Njësisë Administrative 

Qëndër për t’u paisur me AMTP të tokës bujqësore në fshatin Jubicë për një sipërfaqe prej 

85 dynymë;  

9. Vertetim nga kryetari i fshatit Jubicë, Nj.A.Qendër, rrethi Malësi e Madhe; 

10. Nxjerrje llogarie Raiffeisen Bank fermeri Sindrit {…};  

11. Nxjerrje llogarie BKT fermeri Sindrit {…};  

12. Nxjerrje llogarie BKT fermeri Muhamet {…}; 

 

Këto dokumenta provojnë se familja ka patur në mënyrë të vazhdueshme të ardhura nga këto 

veprimtari dhe një pjesë e të ardhurave për aq sa është e mundur janë të dokumentuara në sistemin 

bankar.  

Unë dhe bashkëshorti kemi lidhur martesë më datë 9.12.2011 (vertetuar kjo sipas certifikatës së 

martesës administruar tashmë nga ILDKPKI). Theksoj se apartamenti i banimit është blerë disa vite 

përpara martesës tonë. 

I qëndroj deklarimit që kam bërë se: pjesërisht shtëpia është mbuluar nga të ardhurat e 

bashkëshortit e nga kursimet e familjes së tij e cila pavarësisht se në certifikatën familjare rezulton 

e ndarë në dy familje, toka bujqësore e trashëguar vazhdon të jetë pronë e përbashkët, është 

shfrytëzuar nga e gjithë familja dhe përfitimet janë administruar bashkarisht. Ndërmjet vëllezërve 

është menduar e arsyeshme që toka bujqësore dhe të ardhurat e siguruara prej saj  të administrohen 

së bashku.   

- Sqarimet në lidhje me autoveturën AA060ES. Në fund të vitit 2012 është blerë një 

autoveturë me targe AA060ES, automjet që e disponojmë aktualisht më vlerë 11.500 euro + dogana 

326.784 leke.  
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Siç kam deklaruar në deklaratën e pasurisë por po e sqaroj më në detaj: vërtetohet edhe nga nxjerrja e 

llogarisë së pagës së bashkëshortit në Tirana Bank (depozituar kopje pranë ILDKPKI) bashkëshorti ka bërë 

tërheqje cash si më poshtë:  

Data e tërheqjes Shuma në lekë me numra dhe fjalë 

3 Qershor 2010 378.613 (treqind e shtatëdhjetë e tetëmijë e gjashqind e trembëdhjetë) lekë 

24 Maj 2011 648.874 (gjashqind e dyzet e tetëmijë e tetëqind e shtatëdhjetë e katër) lekë 

23 Shtator 2011 851.600 (tetëqind e pesëdhjetë e njëmijë e gjashtëqind) lekë 

28 Dhjetor 2011 184.000 (njëqind e tetëdhjetë e katërmijë) lekë 

21 Qershor 2012 338.000 (treqind e tridhjetë e tetëmijë) lekë 

7 Gusht 2012 116.600 (njëqind e gjashtëmbëdhjetëmijë e gjashtëqind) lekë 

Totali  

Qershor 2010 / Gusht 

2012  

2.517.687 

(dymilion e pesëqind e shtatëmbëdhjetëmijë e gjashtëqind e  tetëdhjetë e 

shtatë) lekë 

 

Të ardhurat e bashkëshortit nga paga për periudhat Qershor 2010 deri në Gusht 2012 kanë një 

vlerë prej 2.517.687 lekë në një kohë kur vlera e makinës është 11.500 euro + 326.784 lek pagesa 

e doganës (vërtetuar kjo nga DRSHTRR), automjeti ka një vlerë rreth 1.730.000 lekë. Për sa më 

sipër, vetëm paga e bashkëshortit për periudhën e mësipërme e mbulon plotësisht pagesën e 

automjetit, megjithatë siç kam deklaruar e theksoj përsëri që, ne vazhdimisht kemi patur të ardhura 

të tjera nga shfrytëzimi i tokës bujqësore të familjes së bashkëshortit por deri në vitin 2015 kemi 

mungesë dokumetacioni për arsyet e sqaruara më lart.  

- Për apartamentin e porositur sipas kontratës së sipërmarrjes me “Xhenis” shpk me 

sip.70.8 m2 në ZK 3072 e ndodhur në Pulaj- Velipojë me vlerë totale 8.920.800 lekë, shuma e 

detyrimit të mbetur 2.948.400 lekë për të cilin kam deklaruar se pagesat e kryera deri në atë moment 

janë në vlerën 5.972.400 lekë.  

Bashkangjitur gjeni: 1) vertetimin e debisë dt.25.3.2021 nga shoqëria Xhenis shpk ku vetetohet 

gjendja aktuale e borxhit ndaj këtij subjekti në vlerën 3.024.000 (tremilionenjëzetekatërmijë) lek, 

për apartamentin e porositur sipas kontratës së sipërmarrjes me “Xhenis” shpk me sip.70.8 m2 në 

ZK 3072 e ndodhur në Pulaj- Velipojë si dhe 2) kopje të mandateve për pagesat e kryera.  

Siç vërtetohet edhe nga nxjerrja e llogarisë së pagës së bashkëshortit nga Tirana Bank (depozituar 

kopje pranë ILDKPKI) bashkëshorti ka bërë tërheqje si më poshtë:  

 

Data e tërheqjes Shuma në lekë me numra dhe fjalë 

1 Shkurt 2013 328.800 (treqind e njëzëtetetëmijë e tetëqind) lekë 

9 Janar 2014 645.800 (gjashqind e dyzet e pesëmijë e tetëqind) lekë 

26 Gusht 2014 473.630 (katërqind e shtatëdhjetë e tremijë e gjashqind e tridhjetë) lekë 

13 Janar 2015 283.400 (dyqind e tetëdhjetë e tremijë e katërqind) lekë 

8 Korrik 2015  358.200 (treqind e pesëdhjetë e tetëmijë e dyqind) lekë 

12 Maj 2016 595.000 (pesëqind e nëntëdhjetë e pesëmijë) lekë 

Totali  

Shkurt 2013 / Maj 2016  

2.684.830  

(dymilion e gjashtëqind e tetëdhjetë e katërmijë e tetëqind e tridhjetë) lekë 

 

Të ardhura të tjera të cilat janë përdorur për pagesën e me këste të këtij apartamenti janë:  
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1. Të ardhura nga mësimdhënia në univerisitetin privat Medicom periudha 2010 – 2012 në 

vlerën 144.000 lek; 

2. Të ardhura nga mësimdhënia në univerisitetin privat Kristal periudha 2013 – 2014 në vlerën 

100.000 lek;  

3. Të ardhura nga paga si antar i KMCAP vetëm për periudhën Qershor 2013- Qershor 2016 

janë rreth 360.000 mijë.  

4. Honorare dhe konsulenca mjeksore periudha 2012 – 2016 në vlerën rreth 150.000 lek.  

Në total arrijnë vlerën rreth 754.000 (shtatëqindepesëdhjetëekatërmijë) lekë.  

Duke i bashkuar këto të ardhura dhe me tërheqjet nga paga e bashkëshortit shuma arrin totalin 

3.438.830 (tremilion e katërqind e tridhjetë e tetëmijë e tetëqind e tridhjetë)lekë.  

Të gjitha pagesat janë bërë me këste në përputhje me të ardhurat e gjeneruara nga veprimtaria 

kryesore puna e bashkëshortit dhe të ardhurat nga shfrytëzimi i tokës bujqësore.  

Në vitin 2016 nipi i bashkëshortit Sindrit {…} në cilësinë e fermerit ka realizuar tërheqjet e shumës 

si më poshtë:  

1. Tërheqje njëpasnjëshme nga llogaria e fermerit pranë bankës Raiffeisen në vlerën 2.349.053 

lekë për periudhën Qershor 2015 – Maj 2016 (sipas nxjerrjes së llogarisë) shuma të cilat 

janë përdorur nga ana jonë për pagesën e kesteve e shtëpisë. 

 

Totali i mësipërm rezulton në vlerën:  

5.787.883(pesëmilion e shtatëqind e tetëdhjetë e shtatëmijë e tetëqind e tetëdhjetë e tre) lekë, pa 

përfshirë këtu të ardhura të tjera të gjeneruara nga toka bujqësore në vitet e mëparshme për të cilat 

nuk disponojmë dokumentacion siç edhe e kam sqaruar.  

Po ashtu nga të dhënat e sistemit pranë bankës Raiffeisen nga llogaria e pages time (nxjerrje 

llogarie e administruar tashmë nga ILDKPKI) rezulton se nga janari 2014 deri në dhjetor 2016 janë 

kryer herë pas here tërheqje dhe këto shuma janë shpenzuar për nevoja të familjes, në total është 

tërhequr shuma prej 897.500 (tetëqindenëntëdhjetëeshtatëmijëepesëqind) lekë (kosto mesatare e 

shpenzimeve e llogaritur në muaj për tre vitet, shkon në vlerën rreth 25.000 lekë në muaj).  

Në përfundim të procesit të verifikimit ILDKPKI ka konfirmuar (shih fq 16 të raportit) si më poshtë:  

1. Të ardhura për kandidatin në vlerën 8.515.000 lek, nga të cilat gjendje në sistemin bankar 

deri në datën e deklaratës janë 15.000 euro dhe 3.056.142 lek. Në një llogaritje të thjeshtë 

rezulton se diferenca rreth 3.500.000 lek janë shpenzuar (përdorur);  

2. Të ardhura ndër vite për bashkëshortin në vlerën 13.940.000 lek nga të cilat janë depozitë 

në bankë deri në datën e deklaratës në vlerën 3.425.000 lek. Në një llogaritje të thjeshtë 

rezulton se diferenca prej 10.515.000 janë shpenzuar (përdorur); 

3. Të ardhura si fermer për bashkëshortin në vlerën 7.641.000 lek (shumë e cila është e 

patërhequr akoma) vërteton shfrytëzimin dhe të ardhura të dokumentuara nga toka 

bujqësore; 

4. Gjendje cash 150.000 lekë; 

Të ardhura të familjes nga shfrytëzimi i tokës bujqësore të vërtetuara nëpërmjet sistemit bankar 

2015-2020 janë:  
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1. Të ardhura të vertetuara sipas nxjerrjes së llogarive bankare në llogarinë e fermerit 

Muhamet {…} (vëllai i bashkëshortit) janë kredituar 560,000 lekë, e cila vërteton 

shfrytëzimin dhe të ardhura të dokumentuara nga toka bujqësore;  

2. Të ardhura të vertetuara sipas nxjerrjes së llogarive bankare në llogaritë e fermerit 

Sindrit {…} (nipi i bashkëshortit) janë kredituar 20.218.205 lekë, e cila vërteton 

shfrytëzimin dhe të ardhura të dokumentuara nga toka bujqësore. 

 

Këto të ardhura (nga pagat dhe nga toka bujqësore) provojnë burimet e mjaftueshme financiare për 

investimet e realizuara deri më tani. 

Nga një llogaritje: bazuar në nivelin e të ardhurave vetëm nga pagat (unë dhe bashkëshorti) dhe të 

ardhurave të tjera (konferenca, honorare, mësimdhënie) të konfirmuara nga ILDKPKI-ja arrihet në 

përfundimin:  

1. Shpenzimet e mija në ndër vite janë në vlerën 3.500.000 lekë;  

2. Shpenzimet e bashkëshortit ndër vite janë në vlerën 10.515.000 lekë;  

Së bashku këto shpenzime shkojnë në vlerën 14.015.000 lekë.  

Ndërkohë:  

1. Vlera e makinës është 1.730.000 lekë,  

2. Vlera e apartamentit të përbashkët në Pulaj - Velipojë është deri tani në vlerën 5.972.400 

lekë,  

Totali i të dyja investimeve së bashku afërsisht është 7.702.400 lekë,  

 

Në total shpenzimet tona kanë qënë afërsisht në vlerën 14.015.000 lekë ndërkohë të ardhurat nga 

pagat dhe përfitime të tjera (konferenca, honorare, mësimdhënie) janë rreth 22.455.000 lekë.  

Një metodë tjetër llogaritje: mbi bazën e të ardhurave të konfirmuara nga institucioni i ILDKPKI 

(shih fq.16 të deklaratës) për mua dhe bashkëshortin vetëm nga paga dhe përfitime të tjera (pa 

përfshirë të ardhurat nga toka bujqësore) janë si më poshtë:  

1. Të ardhura për kandidatin në vlerën 8.515.000 lekë; 

2. Të ardhura ndër vite për bashkëshortin në vlerën 13.940.000 lekë. 

 

Së bashku unë dhe bashkëshorti kemi gjeneruar të ardhura ndër vite afërsisht në vlerën 

22.455.000 lekë.  

Nga kjo shumë zbresim gjendjen aktuale që këmi të depozituar në sistemin bankar (unë dhe 

bashkëshorti sëbashku) një total rreth 8.481.142 lekë.  

Shuma e të ardhurave neto e mbetur është 13.973.858 lekë (totali i të ardhurave 22.455.000 lekë 

zbresim shumën 8.481.142 lekë e cila është gjendja në banka deri në datën e deklaratës).  

Investimeve të kryera nga momenti i lidhjes së martesës e në vazhdim janë 5.972.400 lekë 

apartamenti në Pulaj-Velipojë dhe 1.730.000 lekë autovetura AA060ES, në total 7.702.400 lekë. 

Kjo llogaritje e thjeshtë tregon se investimet e kryera mbulohen shumëfish nga të ardhurat tona 

nga paga dhe përfitime të tjera (pa përfshirë këtu të ardhurat nga toka bujqësore të cilat një pjesë 

janë akoma në bankë).  
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Këto të ardhura janë siguruar nga po të njëjtat burime që sigurohen edhe sot, pavarësisht se 

dokumentacioni për të ardhurat nga toka bujqësore përpara vitit 2015 mungon për arsyet e 

sqaruara në deklarimet e mija.”  

 

11.3.5  Bazuar në raportin shtesë të dërguar nga ILDKPKI-ja, bazuar në  Vendimin nr.424/2020 

(pika 16, seksioni C, kreu IV dhe pika 73, seksioni B, kreu VI), Këshilli, nëpërmjet komunikimit 

elektronik, ftoi më datë 04.05.2021 kandidaten znj. {…} për të paraqitur shpjegime dhe çdo 

dokumentacion mbështetës lidhur me raportin shtesë kontrollit të Deklaratës së Pasurisë dhe 

Interesave privatë të përgatitur nga ILDKPKI.  

 

11.3.6  Më datë 11.05.2021, me nr. 5705/23 prot., znj. {…} ka paraqitur pranë Këshillit 

kundërshtimet lidhur me raportin shtesë të ILDKPKI-së, së bashku me dokumentacionin shtesë. Në 

shpjegimet me shkrim, znj. {…} parashtron se : “Në përgjigje të njoftimit elektronik bërë më datë 

04.05.2021 nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, për paraqitjen e sqarimeve dhe dokumentacionit 

mbështetës për procesin e verifikimit të pasurisë ndaj meje, kandidatit {…} {…}, në lidhje me 

ridërgimin e raportit të rivlerësimit të pasurisë nga ILDKPKI po ju paraqes si më poshtë: 

Për të ardhurat e familjes së bashkëshortit përpara vitit 2015, kemi arritur të gjejmë disa të dhëna 

ndër vite: 

1. Mandate pagesash për shitje sherebele dhe livandoje subjektit Muçaj shpk, në emër të vëllait 

të b/shortit z. Muhamet {…} 

2. Vërtetim nga subjekti Relikaj, për shitje sherebele dhe livandoje në emër të b/shortit Lulëzim 

{…} dhe vëllait të b/shortit z. Muhamet {…}.” 

 

11.3.7 Mbi kërkesë të Këshillit të Lartë Gjyqësor3, ILDKPKI, me shkresën nr. 2940/1 prot., datë 

17.06.2021, ka dërguar në format elektronik (CD) dosjen e kontrollit të plotë për kandidaten {…}.  

Duke krahasuar të dhënat e përshkruara në Raportin e ILDKPKI-së, (sipas CD) si dhe pretendimeve 

me shkrim të znj. {…}, të shoqëruara me dokumentacion nga vetë ajo rezulton se nuk konstatohet 

mangësi në deklarimin e kryer nga kandidatja dhe deklarimi është i saktë në përputhje me ligjin. 

Gjithashtu, Znj. {…} ka depozituar dokumentacion ligjor për të justifikuar burimin e krijimit të 

pasurive të saj. 

 

12.  Për verifikimin e kriterit të pasurisë për kandidaten {…} dhe personit të lidhur u kërkua 

informacion nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve4 dhe Drejtoria e Përgjithshme e Doganave5.  

 

12.1  Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve me shkresën nr. 22525/1 prot., datë 01.12.2020, ka 

përcjellë informacionin e kërkuar nga KLGJ. Sipas të dhënave të sistemit informatik tatimor, 

kandidatja {…}, me nr. Personal I75804045W, rezulton si aplikant/pronar i subjektit “{…} {…}” 

me NIPT M070260021, i cili është me status “pasiv” që në datë 10.09.2020 regjistruar në organin 

tatimor me aktivitet privat. Bashkëlidhur përgjigjes është përcjellë ekstrakti historik/lista e 

                                                           
 
3 Shkresa nr. 5678/86 prot., datë 07.06.2021 e Këshillit të Lartë Gjyqësor. 
4 Shkresa nr.5349/2prot., datë 03.12.2020 e Këshillit të Lartë Gjyqësor. 
5 Shkresa nr.5349/10prot., datë 10.12.2020 e Këshillit të Lartë Gjyqësor. 
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subjekteve të personave/tatimpagues të lidhur dhe ekstrati historik i punonjësit. Ky subjekt nuk ka 

deklarata të të ardhurave në sistem dhe nuk ka të dhëna për deklaratat individuale vjetore të të 

ardhurave. 

 

12.1.1  Për personin e lidhur z. Lulëzim {…} (bashkëshorti), nga informacioni i përcjellë nga DPT, 

nuk  rezultojnë të dhëna për regjistrimin e tij në organet tatimore për ushtrimin e aktivitetit provat. 

Bashkëlidhur përgjigjes është përcjellë edhe ekstrakti historik/lista e subjekteve të 

personave/tatimpagues të lidhur dhe ekstrati historik i punonjësit. 

 

12.1.2  ILDKPKI në raportet e saj me nr. 308/24 prot., datë 01.03.2021 dhe nr. 2998/9 prot., datë 

26.04.2021 ka administruar informacionet e mësipërme dhe dokumentacionin përkatës të dërguar 

nga DPT dhe ky informacion është marrë në konsideratë në hartimin e raporteve përkatëse. 

 

12.2  Drejtoria e Përgjithshme e Doganave me shkresën nr. 21635/1 prot., datë 09.12.2020, ka 

përcjellë informacionin e kërkuar nga KLGJ. Për kandidaten {…} dhe personin e lidhur, nga 

verifikimet në sistemin  elektronik të administrimit të të dhënave të këtij organi, për periudhën Mars 

2004 deri në 30.11.2020, nuk rezultoi ndonjë e dhënë me karakter pasuror. 

 

13.  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-së. Po ashtu, referuar të dhënave të përshkruara në 

Raportin e ILDKPKI-së, të nxjerra nga dokumentacioni i paraqitur nga vetë kancelarja në detyrë, 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.    

 

14. Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit, i mbledhur në datë 

18.11.2021, vendosi të njoftojë kandidaten {…} për gjetjet paraprake në procedurën e verifikimit, 

lidhur me kriterin e pasurisë6, duke kërkuar sqarimet për të ardhurat vit pas viti që familja e 

bashkëshortit të kandidates ka fituar nga produktet bujqësore dhe sasinë e këtyre të ardhurave në 

pagimin e kësteve të pasurive të tyre. 

 

14.1 Më datë 26.11.2021, me nr. 5705/33 prot., znj. {…} ka paraqitur pranë Këshillit sqarimet 

lidhur me gjetjet e procedurës së verifikimit, së bashku me dokumentacionin shtesë. Në shpjegimet 

me shkrim, znj. {…} parashtron se : “Në përgjigje të njoftimit elektronik bërë më datë 19.11.2021 

nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, për paraqitjen e sqarimeve dhe dokumentacionit mbështetës në lidhje 

me konstatimet dhe gjetjet e Këshillit gjatë procedurës së verifikimit të pasurisë ndaj meje, 

kandidatit {…} {…}, për të ardhurat vit pas viti që familja e bashkëshortit ka fituar nga produktet 

                                                           
6 Shih e-mail e datës 19.11.2021 të dërguar nga relatorja “Njoftim mbi gjetjen e procedurës së verifikimit” 
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bujqësore dhe sasinë e këtyre të ardhurave në pagimin e kësteve të pasurive të cituara sipas 

njoftimit, po ju paraqes argumentat si më poshtë:  

Të ardhurat e familjes së bashkëshortit sipas mandat-pagesave nga subjekti Muçaj shpk në emër të 

vëllait të bashkëshortit, dorëzuar tashmë pranë institucionit tuaj, janë të ndara sipas viteve me 

shumat përkatëse për secilin vit, duke filluar nga viti 1995 deri në vitin 2005.   

Megjithatë, në zbatim të njoftimit tuaj po i detajoj si më poshtë:  

Muçaj shpk  

Vitet shuma në lekë 

1995 340320 

1995 372320 

1996 412020 

1996 282898 

1998 425370 

1998 498700 

1999 577500 

1999 265200 

2000 342700 

2001 547800 

2002 460000 

2003 610440 

2004 519750 

2005 535875 

total 6.190.893 lekë 

 

Në total të ardhurat nga produktet bujqësore të familjes së bashkëshortit nga viti 1995 deri në vitin 

2005 nga subjekti Muçaj shpk janë 6.190.893 lekë.  

Në lidhje me subjektin Relikaj shpk, pas njohjes me njoftimin tuaj i jemi drejtuar përsëri këtij subjekti 

për të na pajisur me një tjetër vërtetim duke specifikuar të ardhurat e ndara sipas viteve.  

Relikaj shpk  

Vitet shuma në lekë 

2000-2001 326000 

2001-2002 434000 

2002-2003 440000 

2003-2004 415000 

2004-2005 637000 

2005-2006 685000 

2007-2008 558000 

2008-2009 580000 

2009-2010 446000 

total 4.521.000 lekë 
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Në total të ardhurat nga produktet bujqësore të familjes së bashkëshortit nga viti 2000 deri në vitin 

2010 nga subjekti Relikaj shpk janë 4.521.000 (katërmilion e pesëqind e njëzet e një mijë) lekë.  

 

Për sa më sipër, familja e bashkëshortit nga viti 1995 deri në vitin 2010 ka përfituar cash 10.711.893 

(dhjetëmilion e shtatëqind e njëmbëdhjetë mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e tre) lekë.  

 Nga të ardhurat e mësipërme, për blerjen e apartamentit me sip.100 m2 në Shkodër, me 

vlerën 5.811.600 lekë siç e kam sqaruar në çdo fazë të deklarimit të pasurisë si dhe sqarimet 

përkatëse, është paguar pjesërisht me të ardhura nga paga dhe aktivitete të tjera të 

bashkëshortit në vlerën 1.300.000 lek ndërsa diferenca prej 4.511.600 lekë është paguar nga 

të ardhurat e mësipërme të familjes së bashkëshortit.  

 Në lidhje me blerjen e automjetit në vitin 2012 në vlerën 11.500 euro + 326.784 lekë dogana, 

sqaroj se është blerë me pagën e bashkëshortit në vlerën 1.700.000 lekë, ndërsa diferenca 

prej 30.000 lekë është paguar nga të ardhurat e mësipërme nga produktet bujqësore të 

familjes së bashkëshortit.  

 Në lidhje me shumën prej 5.972.400 lekë (kësti I dhe II) për apartamentin e banimit me 

sip.70m2 në Pulaj Velipojë, sqaroj se: pagesa prej 2.684.830 lek është mbuluar nga paga e 

bashkëshortit, siç vërtetohet edhe nga nxjerrja e llogarisë në Tirana Bank. Vlera prej 

750.000 lek është paguar nga të ardhurat e bashkëshortit nga mësimdhënia dhe aktivitete të 

tjera profesionale. Diferenca prej 2.537.570 lekë është paguar nga të ardhuar e vërtetuara 

nëpërmjet sistemit bankar në emer të nipit të bashkëshortit i cili ka kryer tërheqje të 

njëpasnjëshme nga llogaria e tij si fermer pranë bankës Raiffeisen në vlerën 2.349.053 lekë 

për periudhën Qershor 2015 – Maj 2016 (sipas nxjerrjes së llogarisë) dhe me të ardhurat e 

mëpardhme të përfituara ndër vite nga produktet bujqësore të familjes së bashkëshortit”. 

 

 

14.2 Konkluzioni i arritur nga ILDKPKI mbi mungesën e dokumentacioni justifikues ligjor, 

lidhur me burimin financiar për kryerjen e pagesës (kësti I dhe II) në shumën totale 5.972.400 lekë, 

për apartamentin e banimit me sip. 70 m2, në Velipojë, u krahasua me dokumentacionin e depozituar 

nga kandidatja si dhe duke u marrë në konsideratë edhe shpjegimet e saj, u vleresua se të ardhurat 

vit pas viti që familja e bashkëshortit të kandidates ka fituar nga produktet bujqësore mbulojnë  

sasinë e këtyre të ardhurave në pagimin e kësteve të pasurisë së cituar më lart.  

 

14.3 Konkluzioni i arritur nga ILDKPKI mbi mungesën e dokumentacioni justifikues ligjor, 

lidhur me burimin financiar për blerjen e apartamenit me sip. 100 m2, në Shkodër, në vlerën 

5.811.600 lekë, u krahasua me dokumentacionin e depozituar nga kandidatja si dhe duke u marrë në 

konsideratë edhe shpjegimet e saj, u vleresua se të ardhurat nga paga dhe aktivitete të tjera të 

bashkëshortit dhe të ardhurat vit pas viti që familja e bashkëshortit të kandidates ka fituar nga 

produktet bujqësore mbulojnë  sasinë e këtyre të ardhurave në pagimin e  vlerës së cituar më lart.  

 

14.4 Konkluzioni i arritur nga ILDKPKI mbi mungesën e dokumentacioni justifikues ligjor, 

lidhur me burimin financiar për blerjen e automjetit në vitin 2012, në vlerën e 12.500 euro, u 

krahasua me dokumentacionin e depozituar nga kandidatja si dhe duke u marrë në konsideratë edhe 
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shpjegimet e saj, u vleresua se të ardhurat nga puna e bashkëshortit dhe të ardhurat vit pas viti që 

familja e bashkëshortit të kandidates ka fituar nga produktet bujqësore mbulojnë blerjen e pasurisë 

së cituar më lart. 

 

15.  Sa më sipër, Këshilli konkludon se nga verifikimi i kriterit të pasurisë për kandidaten znj. 

{…}, nuk ekziston asnjë prej shkaqeve të skualifikimit. Konkretisht, rezulton se: 

 

a) kandidatja dhe personi i lidhur kanë plotësuar dhe depozituar rregullisht formularin e 

deklaratës së pasurisë; 

b) kandidatja dhe personi i lidhur kanë plotësuar dhe depozituar rregullisht, të nënshkruara, 

autorizimet e kërkuara për verifikimin e pasurisë;  

c) kandidatja dhe personi i lidhur kanë burime financiare për të justifikuar pasuritë e tyre; 

d) deklarimi nga kandidatja dhe personat e 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 01.03.2021. Deklarimet e pasakta të konstatuara nga kontrolli i kësaj deklarate, nuk 

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

referuar: (i) konstatimeve të organit kompetent për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, (ii) 

vlerësimit të  dokumentacionit ligjor për të justifikuar burimin e pasurive të administruar gjatë 

hetimit administrativ në raport me qëndrimin e subjektit në proces verifikimi, (iii) peshës specifike 

të pasaktësive lidhur me të ardhurat vit pas viti që familja e bashkëshortit të kandidates ka fituar nga 

produktet bujqësore, (iv) sasinë e këtyre të ardhurave në pagimin e kësteve të pasurive të cituara në 

deklaratën e pasurisë, si dhe (v) mos evidentimit të qëllimit për mosdeklarim apo deklarim të paplotë 

të subjektit në raport me mangësitë e konstatuara.   

 

 

B.  Për kriterin e figurës  

 

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

C, të kreut VI të vendimit 424/2020. 

 

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

institucionet ligjzbatuese.  Nga raportimet e shërbimeve shtetërore informative nuk u identifikua dhe 

u verifikua ndonjë e dhënë 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. 

 

18.  Po ashtu, për verifikimin e kriterit të figurës për kandidaten {…}, asaj iu kërkua dhe u 

depozitua rregullisht pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, më datë 04.11.2020, formulari i vetë 

deklarimit sipas kërkesave të ligjit nr.138/2015, “Për garantimin e integritetit të personave që 

zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”, si dhe autorizimin për Këshillin që, në zbatim 
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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 tij në lidhje me figurën dhe integritetin. 

 

18.1  Mbi kërkesë të Këshillit të Lartë Gjyqësor7, 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 përgjithshëm. Referuar 

përmbajtjes së këtyre përgjigjeve lidhur me verifikimet e kryera nuk rezultoi që kandidatja {…} të 

jetë marrë në cilësinë e personit nën hetim në një procedim penal, ndaj saj të jetë regjistruar 

kallëzim/referim/procedim penal apo të jetë zbatuar ndonjë masë me karakter personal ose pasuror, 

ose të ketë të dhëna për procedime penale të mosfilluara, të pushuara dhe të pezulluara.  

 

18.2  Mbi kërkesë të Këshillit të Lartë Gjyqësor8, në përgjigjen e Prokurorisë së Posaçme kundër 

Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit, me shkresën nr. 3098/1prot., datë 21.04.2021, nuk rezultoi 

që kandidati të ketë marrë cilësinë e personit nën hetim në një procedim penal, ndaj tij të jetë 

regjistruar kallëzim/referim/procedim penal, ndaj tij 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.  

 

18.3  Gjithashtu, mbi kërkesë të Këshillit të Lartë Gjyqësor9, Byroja Kombëtare e Hetimit, me 

shkresën nr. 281 prot., datë 28.06.2021, nuk rezultuan të dhëna rreth figurës së kandidates {…} 

{…}.  

 

18.4  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 vetë deklarimit për gjendjen gjyqësore dhe 

gjendjen civile të kandidates. Në vijim të përgjigjeve të shkresave të ardhura nga Prokuroria e 

Përgjithshme, nga Sektori i Gjendjes Gjyqësore, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve si dhe 

nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme10, nga 

nëpunësi përgjegjës i Strukturës së Posaçme pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, pasi kreu verifikimet 

e rastit, nuk u konstatuan mangësi në të dhënat e deklaruara nga kandidati në formularin e vetë 

deklarimit sipas kërkesave të ligjit, duke konkluduar se kandidati: “- ka dorëzuar formularin e 

vetdeklarimit më datë 04.11.2020; - formulari i vetdeklarimit është bërë publik, në faqen zyrtare të 

web të KLGJ-së; - në formularin e vetdeklarimit, nuk ka të deklaruar të dhëna që përfshihen brenda 

sferës së ndalimeve të parashikuara nga ligji; - nga përgjigjet e ardhura nga zyra e gjendjes 

                                                           
 
7 Shkresa nr. 5833/7prot., datë 04.12.2020 e Këshillit të Lartë Gjyqësor. 
8 Shkresa nr.5679/19 prot., datë 13.04.2021 e Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 
9 Shkresa nr. 2805/prot., datë 14.06.2021 e Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 
10 Shih shkresat nr. 5349/12 prot., datë 25.02.2021 dhe 5349/18 prot., datë 20.04.2021, të Strukturës së Posaçme për Regjistrimin, 

Administrimin dhe Përpunimin e Formularëve të Vetëdeklarimit.  
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gjyqësore, rezulton i padënuar nga gjykatat penale shqiptare; - nga përgjigjet e ardhura nga zyra e 

gjendjes gjyqësore dhe zyra e gjendjes civile, nuk ka rezultuar ndryshime të të dhënave të gjendjes 

civile apo gjendjes gjyqësore, nga ato të deklaruara; - deri më sot nuk kemi pasur indicie apo të 

dhëna kryesisht, për të kërkuar verifikim të thelluar nga Prokuroria e Përgjithshme”. Për pasojë, u 

vlerësua që nuk kishte vend për verifikim shtesë nga Prokuroria e Përgjithshme. 

 

18.5 Për sa më sipër, nga përmbajtja e akteve të mësipërme konfirmohet se kandidatja znj. {…}, 

nuk rezulton të jetë marrë në cilësinë e personit nën hetim në një procedim penal, ndaj saj, të jetë 

regjistruar kallëzim/referim/procedim penal apo të jetë zbatuar ndonjë masë me karakter personal 

ose pasuror. Sa më sipër konfirmohet se për kandidaten znj. {…}  nuk ka elementë të cenimit të 

figurës.   

 

19.  Nga verifikimi i kriterit të figurës për kandidaten znj. {…} janë grumbulluar të dhëna të 

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

skualifikimit të saj. Konkretisht, rezulton se:  

 

a) Kandidatja ka plotësuar dhe depozituar rregullisht formularin e vetë deklarimit 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; 

d) Për kandidaten nuk ka ndonjë të dhënë tjetër në lidhje me figurën dhe integritetit e saj, mbi 

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

këshilltarit ligjor në Gjykatën e Lartë.  

 

        

III. KONKLUZIONE 

 

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

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

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

është e plotë dhe në përputhje me ligjin.   

 

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

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

për skualifikimin e tij. Nisur nga kjo, Këshilli çmon se është vendi për kualifikimin e kandidates dhe 

vijimin e procedurës së emërimit në shërbimin civil gjyqësor në pozicionin e këshilltarit ligjor në 

Gjykatën e Lartë. 
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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, 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 në shërbimin civil gjyqësor në pozicionin e 

këshilltarit ligjor në Gjykatën e Lartë, të znj. {…}, e cila ka kaluar me sukses programin e 

formimit fillestar në Shkollën e Magjistraturës, viti akademik 2020-2021. 

 

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 faqjen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë 

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

 

 

PËR KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR 

 

 


