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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

VENDIM 

 

Nr. 290, datë 20.07.2022 

 

PËR 

KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATIT TË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN 

E MAGJISTRATURËS, Z. {…} 

 

 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, në mbledhjen e datës 20.07.2022, pasi u njoh me materialet e çështjes 

dhe Relacionin “Për gjendjen e faktit dhe ligjin e zbatueshëm në lidhje me verifikimin e kushteve 

dhe kritereve ligjore të kandidimit për emërim si magjistrat, profili gjyqtar, të kandidatit z. {…}”, 

përgatitur nga relatori z. Dritan Hallunaj, si dhe pasi shqyrtoi propozimin për kualifikimin e 

kandidatit z. {…} dhe vijimin e procedurës së emërimit të tij si gjyqtar,  

VËREN  

I. PROCEDURA E VERIFIKIMIT 

 

1. Z. {…} është kandidat për t’u emëruar magjistrat, profili gjyqtar, në kushtet kur ai përfshihet në 

listën e të diplomuarve për kandidatët gjyqtarë në përfundim të vitit akademik 2021-2022, përcjellë 

nga Shkolla e Magjistraturës, në përputhje me nenin 34, pika 1/1, të  Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin 

e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” i ndyshuar (më poshtë referuar si Ligji 

i Statusit), me shkresën nr. 532/1 prot., datë 01.07.2022, protokolluar pranë Këshillit të Lartë 

Gjyqësor me aktin nr. 3775 prot., datë 01.07.2022.  

 

 

2. Gjithashtu, konstatohet se z. {…} nuk ka kërkuar të emërohet magjistrat në vitin pasardhës, 

sikurse lejohet nga neni 32, pika 2, i Ligjit për Statusin, sipas të cilit: “2. I diplomuari që përmbush 

kriteret e përcaktuara në pikën 1 të këtij neni, për shkaqe të justifikuara, jo më vonë se dy javë nga 

data e publikimit të listës së të diplomuarve, mund të kërkojë që të emërohet si magjistrat në vitin 

pasardhës”. 

 

3. Për verifikimin e kushteve dhe kritereve ligjore të kandidimit për emërim si magjistrat, profili 

gjyqtar, në përputhje me nenin 34, pika 1, të Ligjit për Statusin, si dhe vendimin e tij nr. 75, datë 

23.05.2019 “Për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin e 

kandidatëve për gjyqtarë, për zhvillimin e karrierës së gjyqtarëve dhe për emërimin e gjyqtarëve 

të Gjykatës së Lartë” (më poshtë referuar si vendimi 75/2019), Këshilli i Lartë Gjyqësor, me 

vendimin nr. 21, datë 17.01.2022, vendosi fillimin e procedurës së verifikimit të kushteve dhe 

kritereve ligjore të rekrutimit si gjyqtar të kandidatëve për magjistratë, profili gjyqtar, që pritet të 
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diplomohen në vitin akademik 2021-2022, duke caktuar relatorin për çdo kandidat, ku në bazë të 

shortit, për kandidatin z. {…}, si relator u caktua z. Dritan Hallunaj. 

 

4. Më datë 18.01.2022, në respektim të detyrimeve të përcaktuara në Seksionin A, Kreu VI, të 

Vendimit 75/2019, kandidati z. {…}, në rrugë elektronike, u njoftua: - për fillimin e procedurës së 

verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të kandidimit; - për caktimin e relatorit të kësaj 

procedure verifikimi; - për të drejtën që kishte për të kërkuar përjashtimin e relatorit të caktuar 

dhe/ose të çdo anëtari tjetër të Këshillit, brenda 3 (tre) ditëve nga marrja e këtij njoftimi. Po ashtu, 

kandidati 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 tij, 

formular ky që i është bashkëngjitur njoftimit. 

 

5. Brenda afatit treditor, kandidati z. {…}, depozitoi rregullisht të plotësuar formularin deklarues 

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

verifikimit ndaj tij. Nga ana tjetër, në këtë afat, kandidati nuk parashtroi ndonjë pretendim në lidhje 

me relatorin e caktuar për procedurën e verifikimit ndaj tij apo për ndonjë anëtar tjetër të Këshillit 

të Lartë Gjyqësor.   

 

6. Më datë 24.01.2022, bazuar në pikën 8, Seksioni B, Kreu VI, të Vendimit 75/2019, kandidatit 

z. {…}, në rrugë elektronike, iu dërguan formularët dhe autorizimet përkatëse (të përcaktuara në 

pikën 6, Seksioni B, Kreu VI, të Vendimit 75/2019) që duhet të plotësoheshin dhe dorëzoheshin 

prej tij në kuadër të procedurës së verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të kandidimit.  

 

7. Brenda afatit pesëditor, kandidati z. {…}, depozitoi në zyrën përkatëse të Këshillit formularët 

dhe autorizimet përkatëse, ndërsa brenda afatit (sipas pikës 4, Seksioni A, Kreu IX, të Vendimit 

75/2019), ai 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 (më poshtë referuar 

si ILDKPKI). 

 

8. Gjatë procedurës së verifikimit, më datë 01.02.2022, bazuar në pikën 10, Seksioni B, Kreu VI, 

të Vendimit 75/2019, përmes shkresave të veçanta, u kërkua informacion dhe raportim nga 

institucionet kompetente për verifikimin e pasurisë dhe të figurës, përcaktuar në nenin 32 të Ligjit 

të Statusit, për kandidatët për gjyqtarë të diplomuar në Shkollën e Magjistraturës, ndër ta edhe për 

z. {…}. 

 

9. 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 PËR KUSHTET DHE KRITERET LIGJORE TË 

EMËRIMIT SI MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR 

 

A. Për kushtet e emërimit  

 

10. Neni 136/a i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë përcakton se: “1. Gjyqtarë mund të jenë 

shtetasit shqiptarë që emërohen nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, pas përfundimit të Shkollës së 

Magjistraturës dhe pas kryerjes së procesit të verifikimit paraprak të pasurisë dhe të figurës së 
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tyre, sipas ligjit. 2. Kritere të tjera për përzgjedhjen dhe emërimin e gjyqtarëve parashikohen me 

ligj”. 

 

11. Nga kjo dispozitë kushtetuese identifikohen dy kushte emërimi si magjistrat: “shtetësia 

shqiptare” dhe “përfundimi i formimit fillestar për magjistrat në Shkollën e Magjistraturës”. 

 

A.1 Për kushtin e shtetësisë shqiptare  

 

12. “Shtetësia shqiptare” është përcaktuar si kriter kandidimi për pranimin në formimin fillestar 

në Shkollën e Magjistraturës, referuar nenit 28, shkronja “b”, të Ligjit për Statusin. Për këtë shkak, 

ajo është verifikuar në rastin e kualifikimit të z. {…} për në formimin fillestar në Shkollën e 

Magjistraturës, për magjistrat, profili gjyqtar, në vitin akademik 2019 - 2020, sipas vendimit 

nr.250, datë 04.11.2019, të Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

 

13. Pavarësisht kësaj, sa kohë kjo rrethanë është e ndryshueshme, në funksion të verifikimit të 

kushtit të emërimit si magjistrat, profili gjyqtar, të z. {…}, kjo rrethanë u verifikua sërish. Gjatë 

verifikimit nuk u gjet ndonjë e dhënë për heqjen e shtetësisë shqiptare për këtë kandidat. 

Përkundrazi, nga verifikimi i bërë, më datë 01.04.2022, në regjistrin kombëtar elektronik të 

gjendjes civile të administruar nga Ministria e Brendshme (Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes 

Civile), sipas certifikatës personale elektronike të printuar në letër nga nëpunësi i ngarkuar i 

Këshillit, konstatohet se kandidati vijon të ketë shtetësinë shqiptare, duke përmbushur kështu këtë 

kusht emërimi si magjistrat, profili gjyqtar. 

 

A.1 Për kushtin e përfundimit të formimit fillestar për magjistrat në Shkollën e 

Magjistraturës 
 

14. Siç u parashtrua, neni 136/a i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, por edhe neni 35, pika 

1, shkronja “a”, i Ligjit të Statusit1, për t’u emëruar magjistrat, profili gjyqtar, kërkojnë 

përfundimin e formimit fillestar/diplomimin në Shkollën e Magjistraturës.  

 

15. Bazuar në Vendimin nr.25, datë 29.06.2022, të Këshillit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës, 

përcjellë me shkresën nr. 563 prot., datë 12.07.2022, të Shkollës së Magjistraturës, konstatohet se 

z. {…} ka përfunduar programin e formimit fillestar në Shkollën e Magjistraturës gjatë periudhës 

Tetor 2019- Qershor 2022 dhe në përfundim të vitit akademik 2021-2022 është diplomuar 

magjistrat, profili gjyqtar, duke përmbushur kështu këtë kusht emërimi si magjistrat, profili 

gjyqtar.  

 

B. Për kriteret e emërimit  

 

16. Neni 136/a i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë ka përcaktuar se gjyqtarët emërohen pas 

kryerjes së procesit të verifikimit paraprak të pasurisë dhe të figurës së tyre, sipas ligjit, ndërkohë 

që kritere të tjera për përzgjedhjen dhe emërimin e gjyqtarëve parashikohen me ligj. Në bazë të 

këtij autorizimi kushtetues, Ligji për Statusin, në nenin 35, ka përcaktuar kriteret e emërimit të 

kandidatit magjistrat të diplomuar. 

 

B.1 Për kriterin e vlerësimit nga Shkolla e Magjistraturës   
                                                           
1 “1. I diplomuari emërohet magjistrat ...”.  
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17. Neni 35, pika 1, shkronjat “a” dhe “b”, të Ligjit për Statusin, për emërimin magjistrat, kërkojnë 

që kandidati të jetë diplomuar në Shkollën e Magjistraturës, në formimin fillestar, me të paktën 70 

për qind të pikëve maksimale të mundshme, si dhe të jetë vlerësuar minimalisht “mirë” për të gjitha 

detyrat e dhëna gjatë stazhit profesional në vitin e tretë të formimit fillestar. 

 

18. Bazuar në Vendimin nr.25, datë 29.06.2022, të Këshillit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës, 

si dhe dokumentacionin e kandidatit {…}, përcjellë me shkresën nr. 563 prot., datë 12.07.2022, të 

Shkollës së Magjistraturës, konstatohet se kandidati z. {…} është diplomuar magjistrat, profili 

gjyqtar, në përfundim të vitit akademik 2021-2022: 

 

a) me 93 % të pikëve, pra “është diplomuar me të paktën 70 për qind të pikëve maksimale të 

mundshme”; 

b) është vlerësuar me 598 pikë, domethënë “shumë mirë”, për të gjitha detyrat e dhëna gjatë 

stazhit profesional në vitin e tretë të formimit fillestar, pra “është vlerësuar minimalisht 

“mirë” për të gjitha detyrat e dhëna gjatë stazhit profesional në vitin e tretë të formimit 

fillestar”. 

 

19. Nga sa rezulton nga verifikimi, kandidati z. {…} plotëson këto kritere të emërimit si magjistrat, 

profili gjyqtar. 

 

B.2 Për kriterin e pasurisë 

 

20. Neni 35, pika 1, shkronja “c”, e Ligjit për Statusin, për emërimin magjistrat, kërkon që 

kandidati të këtë kaluar sërish verifikimin e pasurisë, në përputhje me parashikimet në pikat 2 deri 

në 6, të nenit 32, të këtij ligji. 

 

21. Ndërkohë, neni 32 i Ligjit për Statusin përcakton se: “... 2. ... Këshillat kërkojnë raportim nga 

institucionet kompetente për verifikimin e pasurisë ..., nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe 

Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, ..., organet e administratës tatimore dhe 

doganore, ..., si dhe çdo organ publik, person fizik ose juridik që disponon të dhëna të vlefshme 

për qëllimet e verifikimit. Nëse është e nevojshme, Këshillat kërkojnë informacion shtesë nga 

institucionet e përmendura në këtë pikë. ... 4/1. Këshillat vendosin që kandidati nuk kalon procesin 

e verifikimit të pasurisë ... kur: a) burimet financiare të kandidatit nuk justifikojnë pasuritë e tij 

dhe nuk ka deklaruar pasuri ose asete duke i fshehur ato, ose në mënyrë të qëllimshme ka dhënë 

një deklaratë të rreme ose jo të saktë të aseteve, ose kandidati gjendet në situatën e konfliktit të 

interesit; ...”.  

 

22. Në rastin e kandidimit për në formimin fillestar në Shkollën e Magjistraturës, z. {…} i është 

nënshtruar verifikimit të pasurisë, në përfundim të të cilit është konkluduar se ai plotësonte këtë 

kriter, referuar vendimit nr.250, datë 04.11.2019, të Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

 

23. Për verifikimin sërish të kriterit të pasurisë për kandidatin z. {…} u kërkua raportim nga 

organet e përcaktuara në pikën 2, të nenit 32, të Ligjit të Statusit, i ndryshuar.  

 

24. Konkretisht, u kërkua raportim nga ILDKPKI-ja, e cila ka dërguar, në Këshillin e Lartë 

Gjyqësor, raportin nr. 719/24 prot., datë 01.04.2022. 
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25. Sipas raportit të ILDKPKI-së, kandidati z. {…} ka 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.  

 

26. Po ashtu, sipas raportit të ILDKPKI-së, nga kjo e fundit janë kryer kontrollet e plota për 

pasuritë, asetet dhe interesat e deklaruara nga kandidati, për periudhën mbas kontrollit të plotë 

pasuror të kryer për të si kandidat për në formimin fillestar në Shkollën e Magjistraturës dhe deri 

në datën e dorëzimit të deklaratës së pasurisë, duke konkluduar se për kandidatin: 

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) subjekti nuk gjendet në situatën e konfliktit të interesave.   

 

27. Për verifikimin sërish të kriterit të pasurisë për kandidatin z. {…} iu kërkua informacion 

Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave.  

 

27.1 Nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve informacioni u dërgua me shkresën nr. 1575/2 prot., 

datë 24.02.2022, ku për kandidatin {…}, nuk jepen të dhëna për aktivitete tregtare.  

 

27.2 Nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave informacioni u dërgua me shkresën nr. 1928/1 prot., 

datë 18.02.2022, ku për kandidatin {…} nuk jepet ndonjë e dhënë me karakter pasuror. 

 

28. Të dhënat e dërguara përmes informacioneve respektive nga organet si më lart u ballafaquan 

me të dhënat sipas Raportit të ILDKPKI-së. 

 

29. Gjatë verifikimit nuk rezultoi nevoja për kërkimin e ndonjë të dhëne tjetër të vlefshme për 

qëllimet e verifikimit, pranë ndonjë organi publik, personi fizik ose juridik tjetër. 

 

30. Nga verifikimi sërish i kriterit të pasurisë për kandidatin z. {…} janë grumbulluar të dhëna të 

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

skualifikimit nga kandidimi dhe refuzimin e emërimit të tij si gjyqtar sa i përket kriterit të pasurisë. 

Konkretisht verifikohet që:  

 

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

 

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

për verifikimin e pasurisë;  

 

c) kandidati ka burime financiare për të justifikuar pasuritë e tij; 

 

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

deklaruar, është i plotë, i vërtetë dhe i saktë. 
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B.3 Për kriterin e figurës  

 

31. Neni 35, pika 1, shkronja “c”, e Ligjit për Statusin, për emërimin magjistrat, kërkon që 

kandidati të këtë kaluar sërish verifikimin e figurës, në përputhje me parashikimet në pikat 2 deri 

në 6, të nenit 32, të këtij ligji. 

 

32. Ndërkohë, neni 32 i Ligjit për Statusin përcakton se: “... 2. ... Këshillat kërkojnë raportim nga 

institucionet kompetente për verifikimin e … figurës …, prokuroria, gjykata, …, Byroja Kombëtare 

e Hetimit, shërbimet shtetërore informative, …, si dhe çdo organ publik, person fizik ose juridik 

që disponon të dhëna të vlefshme për qëllimet e verifikimit. Nëse është e nevojshme, Këshillat 

kërkojnë informacion shtesë nga institucionet e përmendura në këtë pikë. … 4/1. Këshillat 

vendosin që kandidati nuk kalon procesin e verifikimit të … figurës kur: …; b) kandidati ka lidhje 

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

përcaktimeve të bëra në ligjin për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar 

korrupsionin dhe krimin e organizuar; c) ka shfaqur sjellje të rënda të papërshtatshme etike dhe 

morale që cenojnë besimin e publikut në sistemin gjyqësor …”. 

 

33. Në rastin e kandidimit për në formimin fillestar në Shkollën e Magjistraturës, z. {…} i është 

nënshtruar verifikimit të figurës, në përfundim të të cilit është konkluduar se ai plotësonte këtë 

kriter, referuar vendimit nr.250, datë 04.11.2019, të Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

 

34. Për verifikimin sërish të kriterit të figurës për kandidatin z. {…} u kërkua raportim nga 

institucionet ligjzbatuese të përcaktuara në pikën 2, të nenit 32, të Ligjit të Statusit, i ndryshuar.  

 

35. Nga raportimet e shërbimeve shtetërore informative nuk u identifikua dhe verifikua ndonjë e 

dhënë për lidhje ose kontakte të papërshtatshme të kandidatit z. {…} me persona të përfshirë në 

krimin e organizuar apo për përfshirjen e tij në veprimtari që cenojnë sigurinë kombëtare apo 

aktivitete të kundërligjshme. 

 

36. Nga raportimi i Byrosë Kombëtare të Hetimit, sipas shkresës nr. 60/1 prot., datë 22.02.2022, 

nuk rezultoi ndonjë informacion i vlefshëm për qëllimet e verifikimit për kandidatin z. {…}. 

 

37. Për kandidatin z. {…}, në kushtet kur ai, në momentin e kandidimit për në formimin fillestar 

në Shkollën e Magjistraturës, ka përmbushur detyrimet sipas ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e 

integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”, i ndryshuar dhe 

i është nënshtruar kontrollit sipas këtij ligji, referuar për këtë vendimit nr.250, datë 04.11.2019, të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, në funksion të verifikimit sërish të figurës për të, u kërkua informacion 

i përditësuar nga Struktura e Posaçme pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor. Kjo e fundit, me shkresën 

nr. 660/5 prot., datë 03.03.2022, për kandidatin z. {…} informoi se: - ka dorëzuar formularin e 

vetëdeklarimit më datë 19.042.2019; - formulari është regjistruar me numrin unik 000424; - 

formulari i vetëdeklarimit është bërë publik, në faqen zyrtare të ëeb; - nuk ka të deklaruar të dhëna 

që përfshihen brenda sferës së ndalimeve të parashikuara nga ligji; - nga përgjigjet e ardhura nga 

                                                           
2 Data e dhënë në shkresë është lapsus, pasi procesi i verifikimit ka filluar në qershor 2019 
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shërbimi i gjendjes civile dhe zyra e gjendjes gjyqësore3, nuk ka rezultuar ndryshime të të dhënave 

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

apo të dhëna kryesisht, për të kërkuar verifikim të thelluar nga Prokuroria e Përgjithshme. 

 

38. Për verifikimin sërish të figurës së kandidatit z. {…} u kërkua informacion nga Prokuroria e 

Përgjithshme, e cila, me shkresën nr. 140/26 prot., datë 17.03.2022, ka dërguar pranë Këshillit të 

Lartë Gjyqësor informacionin e përcjellë nga prokuroritë pranë gjykatave të rretheve gjyqësore me 

juridiksion të përgjithshëm. Sipas informacioneve të administruara, rezulton se “... z. {…} nuk 

është marrë në cilësinë e personit në hetim në një ndonjë procedim penal, ndaj tij nuk janë zbatuar 

masa sigurimi me karakter personal ose pasuror, nuk ka të dhëna për procedime penale të mos 

filluara, pushuara apo pezulluara, për periudhën tetor 2019 e në vijim....” 

 

39. Për verifikimin sërish të kriterit të figurës për kandidatin z. {…} u kërkua informacion nga 

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, e cila e ka dërguar atë me 

shkresën nr. 862/1 prot., datë 21.02.2022, nga përmbajtja e të cilës nuk rezulton që ndaj kandidatit 

të jetë regjistruar procedim penal. 

 

40. Në vijim, pas të dhënave të administruara gjatë procesit të verifikimit, lidhur me figurën e 

kandidatit, me shkresat nr. 3133 prot., datë 02.06.2022 dhe nr. 3133/1 prot., datë 22.06.2022 është 

kërkuar informacion nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, lidhur me faktin (i) nëse 

shtetasit Elis Agim {…} i është hequr patenta si pasojë e ndonjë kundravajtje administrative dhe 

arsyen; dhe (ii) nëse në muajin korrik 2021, ndaj këtij shtetasi është vendosur masë administrative, 

për mungesë dokumentacioni në drejtimin e mjetit Audi A6, me targë AB 958 AJ. Nga ana e kësaj 

të fundit, përmes shkresës nr. 1034/1 prot., daët 29.06.2022, protokolluar në Këshill me nr. 3133/2 

prot., datë 30.06.2022 jemi vënë në dijeni se: nga verifikimet e kryera, në sistemin E-Gjoba, 

rezulton se shtetasit Elis Agim {…} (i datëlindjes 15.12.1990), me vendimin nr. 5197, datë 

01.10.2020 të Organit Administrativ Shtetëror Durrës, i është vendosur masë në vlerën 6000 lek. 

Në të njëjtën kohë është vendosur zbritja e tre pikëve si dhe pezullim i lejes së drejtimit me afat 1 

(një) muaj, nga data 24.09.2020 deri më datë 24.10.20204, për shkelje të nenit 140/9 “Kufizimet e 

shpejtësisë” të ligjit nr. 8378, datë 22.07.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë” (i 

ndryshuar). Gjithashtu, rezulton se më datë 15.07.2021 (sërish brenda periudhës kur kandidati 

ndiqte studimet pranë Shkollës së Magjistraturës), shtetasit Elis Agim {…}, duke qarkulluar me 

mjetin me targë AB958AJ, i është plotësuar një procesverbal konstatimi shkeljeje për nenin 178/8 

“Dokumentacioni i nevojshëm për qarkullimin e mjetit” të ligjit nr. 8378, datë 22.07.1998 “Kodi 

Rrugor i Republikës së Shqipërisë” (i ndryshuar), nga ana e Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorë.  

 

40.1 Referuar informacionit më sipër, nga ana e relatorit u kërkuan sqarime përmes “Kërkesë për 

sqarime” lidhur me këto fakte, duke sqaruar edhe pronësinë mbi automjetin me targë AB958AJ, 

shoqëruar me dokumentacion provues.  

 

40.2 Brenda afatit ligjor, kandidati {…} paraqiti sqarimet përkatëse, si vijon:  

 

      “Me emailin tuaj të datës 01.07.2022, së bashku me shkresën bashkëlidhur, ju më keni kërkuar 

sqarime lidhur me disa fakte, të cilat ju jane bërë me dije, në kuadër të procedurës se verifikimit 

                                                           
3 Nga sektori i Gjendjes Civile, personi rezulton se (nuk ka ndryshime). Nga sektori i Gjendjes Gjyqësore, personi 

rezulton (i padenuar) nga gjykatat penale shqiptare 
4 Gjatë kësaj periudhe kandidati vijonte studimet pranë Shkollës së Magjistraturës  
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të kushteve dhe kritereve ligjore, të pasurisë dhe te figurës për personin tim, nga Drejtoria e 

Policise Rrugore pranë Drejtorise së Përgjithshme të Policisë së Shtetit. Per gjithe faktet e 

parashtruara nga ana juaj, në komunikimin dhe shkresën sa me sipër, ju bej me dije, si vijon: 

 

Përsa i përket masës administrative të pezullimit të lejes së drejtimit me afat 1 muaj, sqaroj se më 

date 24.09.2020 kam qenë duke qarkulluar, me automjetin me targa AB 958 AJ nga qyteti i 

Tiranës, në drejtim të qytetit të Fierit, dhe më konkretisht në aksin rugor Tirane -Durrës, jam 

ndaluar nga sherbimet e policisë Durrës, duke drejtuar automjetin tej shpejtësisë se lejuar, nga 

90 km/h, në 121 km/h. Pra, sapo kisha arritur pragun e shkeljes së parashikuar nga pika 9 e nenit 

140 të Kodit Rrugor. Këtë shkelje administrative, e kam kryer në kthim, për në vendbanimin tim 

në Fier. Udhëtimi Fier- Tiranë u realizua, së bashku me mamanë time, për kryerjen e nje vizite 

mjekësore, në Qendren Spitalore Universitare "Nënë Tereza". Për shkak të gjendjes së saj jo fort 

të mirë shëndetësore, po nxitoja gjatë kthimit në shtëpi. Duke qenë se u konstatova duke kryer këtë 

kundërvajtje, nga ana e Komisionit Administrativ, u vendos masa administrative e pezullimit të 

lejes së drejtimit për një afat 1 mujor si dhe penaliteti në shumën 6.000 lekë. 

 

Te jeni i bindur, që në ato momente, por dhe sot, jam ndjer dhe ndihem jo vetëm i shqetësuar, por 

edhe me një ndjenje faji dhe pendese të thellë, per shkeljen e kryer. Vendimin e autoriteteve e 

konsideroj të drejtë dhe në përputhje me ligjin dhe si i tille ështe i respektueshëm. Pa dashur të 

shfajësoj në asnje moment të vetëm veten, do të doja të mermit në konsiderate, që kjo shkelje e 

natyrës administrative u krye si rrjedhojë e nje ndjenje dhembshurie dhe meraku për prindin e 

sëmurë dhe jo si rrjedhojë e neglizhencës, arrogancës 

apo ndonje shkaku tjetër aspak serioz. 

 

Përsa i perket procesverbalit te konstatimit për shkelje te nenit 178/8 të Kodit Rrugor të plotësuar 

nga Drejtoria Vendore e Policisë Vendore, dëshiroj të ju sqaroj se: ky procesverbal është i mbajtur 

duke qenë se nje datë përpara mbajtjes se tij, përkatësisht me date 15.07.2021 duke udhëtuar ne 

aksin Fier-Vlorë, jam ndaluar nga sherbimet e qarkullimit rrugor Vlorë nën drejtimin e automjetit 

të babait tim me targa AB958AJ per kontroll dokumentacioni. Gjatë kontrollit jam konstatuar pa 

leje drejtimi me vete. Ashtu siç i kam bërë me dije policit të patrullës, por edhe oficeres së policisë 

gjyqësore znj. E.H, kjo gjë ka ndodhur sepse atë dite kam udhëtuar për nje pushim te shkurtër një 

ditor, prane bregdetit të Vlorës. Duke qenë se kisha ndërruar me nxitim veshjen (tutat e plazhit), 

kisha harruar te merria me vetë patentën. Mungesën e lejes së drejtimit e kam kuptuar vetëm kur 

punonjësit e policisë ma kërkuan atë. Në atë moment u kam komunikuar se une zotëroja leje 

drejtimi, por për shkak te ketyre arsveve sa me sipër nuk e kisha me vete. Glithashtu u kam treguar 

foton e kartës se identitetit te cilen e kisha ne telefon, si dhe u kam kërkuar te verifikojnë në sistemin 

online per faktin sa me sipër te parashtrar nga ana ime. 

 

Pasi u verifikua në sistemin online se isha i pajisur me certifikatë të aftësive profesionale (leje 

drejtimi), nga ana e policisë mu komunikua se makina do të qëndronte në 'Komisariatin e Vlorës, 

per t'u verifikuar nga Drejtoria e Anti Trafikut, pasi mund të kishte dyshime se mund të ishte nie 

automiet i vjedhur. Ditën e nesërme, ne date 16.07.2021 jam kontaktuar ne telefon nga zni, E.H, e 

cila ka përpiluar dhe procesverbalin, e cila me ka berë me dije se ka përfunduar procesi i 

verilikimit të pronësise se automjetit dhe se gjithçka ishte ne rregull, (pra nuk kishte asnie dyshim 

bazuar ne verifikimet e ekspertit kimist, por edhe përgjigjeve të Interpol se kjo makinë nuk ishte e 

vjedhur). Së bashku me babain tim kemi marrë makinën. Njëkohësisht pasi i kam treguar lejen e 

drejtimit originale, të cilën siç e përmënda me sipër e kisha harruar ne shtëpi, konform nenit 178 



9 
 

pika 7 e Kodit Rrugor, jam ndëshkuar me masën administrative 1.000 (një mijë) lekë te reja, per 

mospaisje te dokumentacionit me vete. 

 

Nga ana juaj, në kërkesën për sqarime është vendosur baza ligiore e kundërvajties, neni 178 pika 

8 e Kodit Rrugor, që bën fjalë për mosparaqitjen në zyrat e policisë, pa arsye justifikuese, për të 

dhënë informacion ose per të paraqitur dokumente, ndërkohë që dispozita e saktë me anë të së 

cilës unë jam gjobitur është neni 178 pikat 1,3,7, vetëm per mospasjen me vete të certifikatës së 

aftësisë profesionale. Gjykoj se në shkresen përkatëse të Dreitorisë së Policisë Rrugore, referimi 

i nenit 178 pika 8 e Kodit Rrugor përbën lapsus, pasi nuk pasqyron faktin që ka ngjarë. Kjo gjë 

vërtetohet më së miri dhe rrjedh si konkluzion logjik, edhe nga masa e gjobës së vendosur, e cila 

në rastin tim është 1.000 leke të reja, përkundër masës së percaktuar nga neni 178 pika 8, e cila e 

sanksionon shkeljen minimalisht me 2.500 (dy mijë e pesëqind) lekë. Bashkëlidhur këtij shpjegimi 

po ju paraqes fotokopje të lejes se drejtimit, procesverbalin e konstatimit të shkeljes nr. Serial 

91941 19, datë 15.07.2021 dhe nie fotokopje të procesverbalit te konstatimit, datë 16.07.2021, me 

versionin fotokopje, pasi nuk e disponoj origjinalin dhe për shkak të afatit të ngutshëm nuk kam 

mundësi të marr nje kopje te tij pranë Drejtorisë Vendore të Policise Vlorë. 

 

Për masat e tjera administrative, të një rëndësie me të vogel per shkak te natyrës se shkeljes, por 

dhe masës së penaliteteve, ju bëj me dije se për aq kohë sa pjesën dërrmuese të tyre nuk i kam 

ankimuar administrativisht, kam pranuar dhe rëndësinë e shkeljeve te kryera. Kete pranim nuk e 

kam bërë vetëm në një reflektim me veten, por edhe ia kam shprehur menjëherë efektivëve ne detyrë 

te Policisë së Shtetit. Edhe pse nuk konsiderohet reagim i mjaftueshëm, të gjitha masat 

administrative, janë paguar në mënyrë të menjëhershme nga ana ime apo nga ana e babait tim, 

duke mos pasur asnje detyrim financiar ndaj Policisë Rrugore. Ketë e kam konsideruar jo vetëm 

si shlyerje të detyrimeve, por edhe nje lloj shfaqjeje te dëshires për të qenë korrekt, qoftë dhe me 

sanksionin si element të normave ligiore. 

 

Gjithashtu jam përpjekur në mënyre strikte, që përgjatë këtij viti, të respektoj me korrektësi 

maksimale regullat e qarkullimit rrugor dhe në dijenine time, prej me shumt ve 1 viti nuk kam 

marrë asnjë masë administrative. 

 

Lidhur me pronësine e mjetit me targa AB 958 AJ dhe çështjë të perdorimit të një tjetër automjeti 

nga ana ime, ju bëj me dije se: 

 

Automjeti me targa AB 958 AJ eshtë ne pronësinë e babait tim, shtetasit Agim {…}. Ky automjet 

eshte blerë me datë 05.03.2020, ne Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me konkretishit ne shtetin e 

Floridës, ne qytetin Tampa. Fillimisht kjo makinë është pare nga babai, ne faqen e internetit të 

shoqërisë, e cila ka shitur makinën, perkatësisht shoqëria "Elite Motors". Pasi në pamje të parë, 

prindërit e pelqyen këtë automjet, për efekt sigurie i kërkuan qe më nga afër, ta shikoje edhe një 

mik i familjes tonë, me banim në Florida, i quajtur Rodin Belulaj, i cili edhe është marrë me 

procedurën e blerjes dhe të transportit të automjetit në Shqipëri. 

 

Pasi prindërit e mi kanë rënë dakord për blerjen e këtij automjeti, në datë 16.05.2019, 27.02.2020 

dhe 28.02.2020 mamaja ime Vjollca {…} ka tërhequr nga llogaria e saj bankare pranë First 

Investment Bank shumën përkatëse për blerjen e automjetit (nxjerrje llogarie bashkelidhur). Pasi 

shuma e tërhequr nga llogaria bankare e mamase time Vjollca {…} është shkëmbyer në monedha 

amerikane (USD), në datën 03.03.2020 babai im Agim {…} ka transferuar nga llogaria e tij 

bankare, prane bankës First Investment Bank Albania me nr. IBAN AL28 22152 1078 USDI 0000 
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1388 7200, në llogarine bankare te shtetasit të sipërmendur Rodin Belula; me nr. IBAN 8981 

10218813 shumën prej 13.000 USD, e cila do te shërbente për blerjen e makines (11,500 USD) 

dhe pjesa tjetër për të mbuluar pagesën e transportit te saj (ekstrakti bankar dhe formulari urdhër 

transferte bashkelidhur). 

 

Pasi automjeti është blerë nga shoqëria "Elite Motors", më tej eshte transportuar, për në 

Republikën e Shqipërise, nga shoqëria "Buy to America" dhe ka mbërritur në portin e Durrësit në 

datën 05.06.2020, datë ne të cilën edhe eshte zhdoganuar nga babai im si dhe është bërë blerja e 

policës se sigurimit. 

 

Ju bej me dije se ky mjet ështe blerë me të ardhurat e krijuara nga puna ndër vite nga prindërit e 

mi, te ardhura të cilat janë depozituar vit pas viti ne llogaritë bankare të prindërve të mi. Keto 

llogari bankare, duke qenë se janë hapur që në vitin 1998, krahas kreditimit të të ardhurave, që 

rrjedhin nga puna dhe kursimet ndër vite te të dy bashkeshortëve, njekohesisht janë kredituar / 

shtuar edhe me interesat bankare. Nga momenti i blerjes së këtij automjeti edhe aktualisht, ajo ka 

qenë dhe është në pronësine e babait tim Agim {…}. Unë nuk kam asnjë të drejtë pronësie apo 

ndonje te drejtë tjetër reale te lidhur me ketë send. 

 

 Duke qenë se jemi anëtare te së njejtës familje, ndajmë një vendbanim të përbashkët dhe duke 

qenë se motra ime mungon në familje, pasi jeton prej shumë vitesh ne Shtetet e Bashkuara të 

Amerikës, më është dashur mua, që me kërkesat e secilit prind sipas rastit, në raste sporadike, të 

perdor këtë automjet, kryesisht për arsye të përmbushjes së nevojave të prinderve të mi. Këto raste, 

të cilat përbëjnë raste, ku kemi patur urgjenca familjare apo detyrime të ngutshme, përbëjnë dhe 

rastet, në të cilat në dijeninë time kam marrë edhe masat administrative perkatëse. 

 

Duke qenë se në vitin 2019, unë rezultova fitues në programin fillestar të trajnimit në Shkollën e 

Magjistraturës dhe më duhej të lëvizja në përditshmëri në qytetin e Tiranes, per të ndjekur 

studimet, babai vendosi që automjetin e tij me targa FR 0082 D, të ma linte mua në perdorim dhe 

më tutje në te ardhmen e afërt, të blinte nje tjetër automjet per të përmbushur nevojat e tij të punës. 

Ketë planifikim, për përmbushjen e nevojave të punës, e realizoi, duke blerë automjetin me targa 

AB 958 AJ. Gjithashtu ju bëj me dije se, përdorimi i automjetit me targa FR 0082 D nga ana ime 

është deklaruar në vitin 2019, por edhe gjatë këtij viti kalendarik, në kuadër të fillimit të 

procedurave të verifikimit të pasurisë dhe interesave private.  

 

Deklarimi është kryer në përputhje me kërkesat ligjore për aplikantët fitues dhe kandidatët që 

priten të diplomohen në Shkollën e Magjistraturës, pranë Inspektoriarit të Lartë të Deklarimit dhe 

Kontrollit të Pasurisë dhe Interesave Privatë. Qysh prej vitit 2019, në përdorimin tim të përditshëm 

është ky automjet (me targa FR0082 D), i cili mbetet në pronësi të babait tim dhe mbi të gëzoj 

vetëm të drejtën e përdorimit. 

 

40.3 Përmes aktit “Kërkesë për sqarime 2”, në vijim të parashtrimeve të përcjella nga kandidati, 

relatori kërkoi sqarime të mëtejshme, si vijon: 

 

“Këshilli i Lartë Gjyqësor po vijon procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore, të 

pasurisë dhe të figurës, për ju si kandidat për magjistrat, profili gjyqtar, që pritet të diplomoheni 

në Shkollën e Magjistraturës, në përfundim të vitit akademik 2021-2022. Pas shqyrtimit të 

parashtrimeve dhe dokumentacionit të dërguar nga ana juaj, është e nevojshme dhënia e disa 

sqarimeve shtesë.  
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Konkretisht, në parashtrimet tuaja ju sqaroni: (i) së pari, “Këtë shkelje administrative, e kam 

kryer në kthim, për në vendbanimin tim në Fier. Udhëtimi Fier- Tiranë u realizua, së bashku me 

mamanë time, për kryerjen e nje vizite mjekësore, në Qendren Spitalore Universitare "Nënë 

Tereza". Për shkak të gjendjes së saj jo fort të mirë shëndetësore, po nxitoja gjatë kthimit në shtëpi. 

Duke qenë se u konstatova duke kryer këtë kundërvajtje, nga ana e Komisionit Administrativ, u 

vendos masa administrative e pezullimit të lejes së drejtimit për një afat 1 mujor si dhe penaliteti 

në shumën 6.000 lekë.” 

 

Sipas sqarimit tuaj, rezulton se shkelja është kryer gjatë rrugës së kthimit nga Qendra Spitalore 

Universitare "Nënë Tereza”, dhe jo në vajtje, që do kishte patur kuptim edhe nxitimi për shkak të 

“gjendjes jo fort të mirë shëndetësore” të nënës tuaj. 

 

Së dyti, ju sqaroni se “me date 15.07.2021 duke udhëtuar ne aksin Fier-Vlorë,jam ndaluar nga 

sherbimet e qarkullimit rrugor Vlorë nën drejtimin e automjetit të babait tim me targa AB958AJ 

per kontroll dokumentacioni. Gjatë kontrollit jam konstatuar pa leje drejtimi me vete. Ashtu siç i 

kam bërë me dije policit të patrullës, por edhe oficeres së policisë gjyqësore znj. E.H, kjo gjë ka 

ndodhur sepse atë dite kam udhëtuar për nje pushim te shkurtër një ditor, prane bregdetit të Vlorës. 

Duke qenë se kisha ndërruar me nxitim veshjen (tutat e plazhit), kisha harruar te merria me vetë 

patentën. Mungesën e lejes së drejtimit e kam kuptuar vetëm kur punonjësit e policisë ma kërkuan 

atë. Në atë moment u kam komunikuar se une zotëroja leje drejtimi, por për shkak te ketyre arsveve 

sa me sipër nuk e kisha me vete. Glithashtu u kam treguar foton e kartës se identitetit te cilen e 

kisha ne telefon, si dhe u kam kërkuar te verifikojnë në sistemin online per faktin sa me sipër te 

parashtrar nga ana ime.”  

 

Nga ana tjetër, po në parashtrimet tuaja ju sqaroni se: që me kërkesat e secilit prind sipas rastit, 

në raste sporadike, të perdor këtë automjet, kryesisht për arsye të përmbushjes së nevojave të 

prinderve të mi. Këto raste, të cilat përbëjnë raste, ku kemi patur urgjenca familjare apo detyrime 

të ngutshme, përbëjnë dhe rastet, në të cilat në dijeninë time kam marrë edhe masat administrative 

perkatëse. 

 

Nga sa më sipër deklaroni, rezulton se automjeti me targë AB958AJ është përdorur nga ana juaj 

në raste sporadike dhe për arsye urgjence familjare. Ndërkohë, ndalimi juaj nga ana e shërbimeve 

të qarkullimit rrugor, duke udhëtuar në aksin Fier-Vlorë, nën drejtimin e automjetit me targë 

AB958AJ, sipas sqarimit tuaj ka “ndodhur sepse atë dite kam udhëtuar për nje pushim te shkurtër 

një ditor, prane bregdetit të Vlorës.”. Si i vlerësoni sqarimet tuaja kontradiktore të dhëna në 

parashtrime? 

 

Së treti, ju sqaroni se “Automjeti me targa AB 958 AJ eshtë ne pronësinë e babait tim, shtetasit 

Agim {…}. Ky automjet eshte blerë me datë 05.03.2020, ne Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me 

konkretishit ne shtetin e Floridës, ne qytetin Tampa.” Gjithashtu ju shtoni se “Duke qenë se jemi 

anëtare te së njejtës familje, ndajmë një vendbanim të përbashkët dhe duke qenë se motra ime 

mungon në familje, pasi jeton prej shumë vitesh ne Shtetet e Bashkuara të Amerikës…”.  

 

Sa më sipër, duke qenë se automjeti me targë AB 958 AJ është blerë në 05.03.2020 (pra Brenda 

periudhës së deklarimit pranë ILDKPKI nga ana juaj si kandidat për t’u emëruar magjistrat) ju 

kishit detyrimin ligjor për ta deklaruar këtë automjet pranë këtij institucioni, në pronësi të babait 

tuaj, Agim {…}, i cili rezulton person i lidhur me ju, referuar edhe certifikatës familjare. 
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Referuar sa më lart, kërkohen sqarime pse nuk është deklaruar automjeti me targë AB 958 AJ nga 

ana juaj në deklaratën e dorëzuar më datë 23.02.2022 pranë ILDKPKI. 

 

Së katërti, ju keni deklaruar në parashtrime se: “Për masat e tjera administrative, të një rëndësie 

me të vogel per shkak te natyrës se shkeljes, por dhe masës së penaliteteve, ju bëj me dije se për 

aq kohë sa pjesën dërrmuese të tyre nuk i kam ankimuar administrativisht, kam pranuar dhe 

rëndësinë e shkeljeve te kryera. Kete pranim nuk e kam bërë vetëm në një reflektim me veten, por 

edhe ia kam shprehur menjëherë efektivëve ne detyrë te Policisë së Shtetit. Edhe pse nuk 

konsiderohet reagim i mjaftueshëm, të gjitha masat administrative, janë paguar në mënyrë të 

menjëhershme nga ana ime apo nga ana e babait tim, duke mos pasur asnje detyrim financiar ndaj 

Policisë Rrugore. Ketë e kam konsideruar jo vetëm si shlyerje të detyrimeve, por edhe nje lloj 

shfaqjeje te dëshires për të qenë korrekt, qoftë dhe me sanksionin si element të normave ligiore.” 

 

Rezulton se ju, z. {…}, ashtu si dhe e pranoni në parashtrimet tuaja, gjatë periudhës që zhvillonit 

procesin mësimor pranë Shkollës së Magjistraturës e cila siguron formimin profesional të 

magjistratëve dhe përgatit gjyqtarët e ardhshëm, keni kryer në mënyrë të përsëritur shkelje të 

natyrës administrative.  Kjo gjë, duket të jetë kontradiktore me atë çfarë ju parashtroni më lart, 

“dëshiren për të qenë korrekt”.  

 

40.4 Brenda afatit të përcaktuar, z. {…} paraqiti parashtrimet, ku ndër të tjera, sqaron:  

 

Me emalin tuaj të datës 15.07.2022, së bashku me shkresën bashkëlidhur, ju më keni kërkuar 

sqarime shtesë lidhur me disa sqarime, të cilat ju janë bërë me dije nga ana ime, në përgjigje të 

kërkesës suaj së dates 01.07.2022. Referuar pyetjeve tuaja, ju parashtroj si vijon:   

 

Referuar Pyetjes së Parë: Nga ana juaj me janë kërkuar shpjegime për masën administrative të 

"pezullimit të lejes së drejtimit me afat 1 muaj" për faktin që kam qenë duke nxituar në rrugën e 

kthimit nga Spitali “Nënë Tereza” drejt qytetit të Fierit, dhe "jo në vajtje që do të kishte pasur 

kuptim edhe nxitimi" për shkak të gjendjes jo të mirë shendetësore të nënës time. Me të drejtë ju 

arrini në këtë konkluzion logjik, duke i'u referuar një situate normale, kur qytetarët shkojnë me 

nxitim në spital në gjëndje të rënduar shëndetësore dhe më pas kthehen /dalin nga spitali në një 

gjëndje më të mirë shëndetësore. Dëshiroj t’iu sqaroj që gjëndja shëndetësore e nënës time nuk ka 

qenë e mirë, jo vetëm në vajtje drejt institucionit shëndetësor, por edhe në kthim. Vajtja në Qendrën 

Spitalore Universitare "Nënë Tereza" nuk ishte një nga ato raste ku me marrjen e mjekimit do të 

rezultonte në kthimin ne normalitet të gjëndjes shëndetësore të mamasë. Kjo vizitë përbënte një 

ekzaminim mjekësor, për një gjëndje shëndetësore shqetësuese, me karakter të vazhdueshëm dhe 

të qëndrueshëm. Mamaja ime vuan nga një sëmundje e tiroideve e cila i ka shkaktuar përkeqësim 

të ndjeshëm të shëndetit.  Në këtë situatë, para dhe pas ekzaminimit mjekësor, të gjëndjes fizike të 

nënës, e cila kishte nevojë te rrinte shtrirë, kam nxituar për të shkuar sa më parë në shtëpi. 

Sëmundja e tiroideve është nje sëmundje, që sipas mjekut, ndër të tjera shkakton shpërthime 

emocionale dhe ankth. Gjëndja fizike dhe psikologjike e nënës time më shtyu të nxitoja për të 

arritur sa më shpejt në shtëpi. Këto detaje mbi natyrën e sëmundjes nuk janë ndarë me ju në 

parashtrimet fillestare për një arsye të kuptueshme. Nuk kam dashur të cënoj aspekte kaq sensitive 

te nënës time, të cilat në drejtim të mirëqënies së saj emocionale, familja jonë kujdeset t'i mbaje 

sa më private.       

 



13 
 

Referuar pyetjes së dytë: Përgjatë parashtrimeve të mia ju kam theksuar shprehimisht që automjeti 

është përdorur kryesisht për arsye të përmbushjes së nevojave të prindërve të mi". Me sa më sipër, 

kam dashur të them që në pjesën dërrmuese, të atyre pak rasteve që është përdorur ky automjet, 

është përdorur sepse prindërit e mi ma kanë kërkuar shprehimisht, për realizimin e detyrimeve të 

ngutshme madje edhe të një natyre urgjente. Kjo nuk përjashton që unë të kem përdorur 

automjetin, në raste të rralla, për nje tjetër arsye të ndryshme nga sa më sipër, pasi im atë si 

pronar i mjetit s'më ka penguar ta përdor atë edhe në ditë pushimi veror (pushime ditore ose 

fundjave). Përdorimi i një automjeti për 1 pushim të shkurtër ditor dhe deklarimi i ketij fakti, në 

gjykimin tim, nuk përbën sqarim kontradiktor dhe nuk ndryshon faktin e të përdorurit të kësaj 

makine kryesisht në rast urgiencash. Masat administrative janë marrë per shkak të nxitimit, për të 

realizuar detyrime të caktuara, të ngarkuara nga prindëëërit dhe jo per shkak të ndonjë gjesti jo 

etik si arroganca, mendjemadhësia apo mungesa e respektit ndaj ligjit. Në rastin e udhëtimit drejt 

qytetit te Vlorës, Procesverbali i konstatimit është mbajtur për shkak të dyshimit se nuk zotëroja 

leje drejtimi. Në fakt unë nje të tille e zotëroj prej vitit 2010 dhe siç jua kam paraqitur në sqarimet 

fillestare, kjo gjë është verifikuar dhe vërtetuar edhe nga punonjësit e Policisë së Shtetit në një 

moment të dytë. Një rast i tillë mendoj se mund t'i ndodhë kujtdo.     

 

Referuar Pyetjes se Tretë: Nga ana juaj më janë kërkuar shpjegime se pse ky automjet nuk është 

deklaruar nga babai im apo nga unë personalisht në deklaratën e pasurisë te dorëzuar pranë 

ILDKPKI në datë 23.02.2022. Sjell në vëmendjen tuaj se vërtetë automjeti me targa AA 958 AJ 

është blerë nga babai im përgjatë periudhës që unë ndiqja studimet pranë Shkolles së 

Magjistraturës, por babai dhe mamaja ime, pavarësisht se janë në nje certifikatë familjare me 

mua, nuk konsiderohen nga legiislacioni në fuqi si persona, që mbartin detyrimin për të deklaruar 

pasurinë e tyre. Bazuar në nenin 4 të ligjit nr. 9049, datë 10.4.2003 "Për deklarimin dhe kontrollin 

e pasurise, të detyrimeve financiare të të zgjedhure dhe të disa nënpunësve publikë" i ndryshuar, 

deklarimi përfshin interesat private të kandidatit deklarues, të bashkëshortit/es, bashkëjetuesit/es 

dhe fëmijëve në moshë madhore, si dhe burimet e krijimit të tyre deri në datën e dorëzimit të 

deklaratës së interesave private. Një parashikim i  tillë, sa më sipër, theksohet edhe në Udhëzuesin 

e Inspektoratit tëë Lartë të Kontrollit dhe  Deklarimit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave "Mbi 

Plotësimin e Dokumentit Zyrtar  Deklaratë e Pasurisë dhe Interesave Privatë të Kandidatit për 

Pozicione të Ndryshme në  Institucionet e Sistemit te Drejtësise", më konkretisht në Kreun IV, 

seksioni B "Deklarimi i  pasurisë dhe interesave private nga personi i lidhur me kandidatin për 

pozicione të ndryshme  ne institucionet e Sistemit të Drejtësisëë". Ky seksion parashikon si vijon:  

1. Dokumenti zyrtar "Deklarata e pasurisë dhe interesave private e personit të lidhur duhet të 

plotësohet nga personat e lidhur (bashkëshortja, bashkejetuesja dhe femijet në moshë 

madhore), të cilët mbartin detyrimin per deklarim në bazë të menit 21 dhe 22 të ligjit 9049, datë 

10.4.2003, i ndryshuar, për pasuritë që disponojnë veçmas.  2.Personi i lidhur me kandidatin per 

pozicione të naryshme në institucionet e sistemit të Drejtesise, (bashkeshortja, bashkejetuesja, 

femijet në moshe madhore), i cili mbart detrimin per deklarim të interesane private me 

inspektoratin e Lartë, plotëson formularin perkatës nga faqja 7-10.    Nga analiza e ligjit përkatës, 

por edhe Udhëzuesit të nxjerrë nga ILDKPKI, rezulton qartë që babai i kandidatit per magjistrat 

nuk ka detyrimin e deklarimit të pasurisë edhe nëse rezulton ne të njejtën çertifikate familjare. Ky 

Udhëzim nuk përbën vetëm nje manual të ILDKPKI, por është derguar edhe nga ana juaj, në 

mënyrë zyrtare drejt adresës time, me emalin e datës 24 Janar 2022, me qëllim plotësimin në 

mënyrë të saktë të formularëve perkatës të deklarimit të pasurisë, në kuadër të procedures së 

verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të rekrutimit si gjyqtar. Nese do të ishim në kushtet, ku 

do të duhej te deklarohej dhe pasuria e prindërve, unë dhe shumica e kandidatëve me statusin 

"beqar", në momentin e fillimit të Shkollës së Magjistratures do të duhej të deklaronim pasurinë 
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aktuale te prindërve tanë.  Duke qenë se kjo nuk është nje kërkesë ligiore, edhe në vitin 2019 nuk 

është deklaruar pasuria e atëhershme e babait tim (apo nënës) dhe ky deklarim nga ILDKPKI-ja 

por edhe nga KLGJ-ja ështe vlerësuar si i saktë dhe i kryer ne përputhje me ligjin. Ndërkaq 

referuar përdorimit të automjetit me targa AA 958 AJ nga ana ime ju parashtroj se përdorimi i 

këtij automjeti nga ana ime nuk konsiderohet si e drejtë reale mbi pasuritë e luajtshme, sipas 

parashikimit (të nenit 4 të ligiit nr. 9049 datë 10.4.2003 "Për deklarimin dhe kontrollin e pasurisë, 

të detyrimeve financiare të të zgjedhure dhe të disa nëpunese publike", i ndryshuar. Kësisoj, në 

momentin e dorëzimit të deklaratës së pasurisë, kam vlerësuar se unë nuk kam patur detyrim ligior 

të deklaroj perdorimin sporadik te këtij automjeti. Që të ndodhemi përpara institutit të përdorimit 

të sendit sipas percaktimeve qe i jep Kodi Civil këtij instituti, si një e drejtë reale, kërkohet 

plotesimi i disa kushteve kumutative: 1) perdormi i sendit duhet të jetë në menyrë të vazhdueshme 

dhe të qëndrueshme, 2) i pandërprere, 3) te ketë nje kohështrirje të caktuar. Pra që të konsiderohet 

se një send ështe në perdorim të një personi kërkohet perdorimi i përditshëm i tij, në mënyre 

konsistente dhe jo në raste sporadike, pasi në të tilla raste nuk do të jemi perpara institutit të 

përdorimit të sendit si një e drejtë reale. Ne rastin tim, vlerësoj se nuk ndodhem përpara perdorimit 

te nje sendi sipas dispozitave të Kodit Civil, pasi nuk përmbush asnjë nga tre kriteret e 

lartpërmendura. Sikurse ju kam berë me dije edhe në parashtrimet e datës 04.07.2022, këtë 

automjet e kam përdorur në raste sporadike e kryesisht për shkak të angazhimeve familjare. Këtë 

automjet e ka përdorur, disponuar dhe gëzuar pronari i tij, babai im, shetasi Agim {…}. Ky i fundit 

aktualisht vijon të gëzoje të gjithe këto tagra mbi sendin (si tregues domethënës të sa me sipër, 

bashkëlidhur parashtrimeve të datës 04.07.2022, gjeni masat administrative të marra nga babai 

im Agim {…}). Nga provat e paraqitura nga ana ime (deklaratë bankare), kjo pasuri është blerë 

nga prindërit e mi, me të ardhurat e tyre ndër vite nga puna dhe unë nuk kam asnje kontribut në 

blerjen e saj. Per më tepër që midis meje dhe pronarit (të sendit nuk ëshrë krijuar kurrfarë 

marrëdhënie juridike per lënien në përdorim të ketij sendi, qofë me të drejtë përdorimi apo 

kontratë huapërdorje. Sigurisht, prindërit e mi nuk më kanë përjashtuar nga përdorimi i këtij 

automjeti edhe në raste përtej rrethanave me natyrë të ngutshme të përmendura sa më sipër, pasi 

do të ishte absurd që në një familje të shendetshme, anëtarët e familjes të ndalonin njëri tjetrin në 

përdorimin e sendeve që ligjërisht janë vetjake, por praktikisht ndihmojne dhe përmbushin nevojat 

e të gjithe familjes. Është e vërtetë që në shpjegimet e mëparshme nuk kam evidentuar në menyrë 

shteruese rastet e përdorimit të ketij automjeti, nga ana ime. Kjo sigurisht përben një 

pakujdesi/neglizhencë timen, por në asnje moment ndonje veprim të qëllimshëm. Kjo pasi është 

pritshmëri normale dhe e logjikshme, që në vëmendjen dhe memorien time të jenë arsyet kryesore 

të përdorimit të atij automjeti dhe jo ndonje rrethanë me peshë sekondare. Dëshiroj të theksoj edhe 

njeherë, se për çështje të përditshmërisë time, unë prej tre vitesh kalendarike kam në përdorim dhe 

drejtoj automjetin e markes "Mercedes-Benz" me targa FR  0082 D. Edhe ky automjet ështe në 

pronësi të babait tim, por ndryshe nga automjeti AB 958 AJ, mbi këtë automjet unë kam të drejta 

reale (përdorim). Kjo marrëdhënie juridike midis meje dhe babait tim, në cilësine e pronarit të 

sendit është materializuar në sajë te një autorizimi ligior, pasi përdorimi i këtij automjeti nga ana 

ime përmbush të gjitha kushtet e dispozitave të Kodit Civil mbi institutin e përdorimit. Kjo e drejtë 

reale mbi sendin e luajtshëm është deklaruar konform ligjit pranë ILDKPKI përpara fillimit te 

Shkolles se Magjistraturës, por edhe gjatë këtij viti kalendarik.     

 

Referuar Pyetjes së Katërt: Ashtu sikurse e kam përmëndur në parashtrimet e mëparshme, me 

sinqeritet, respekt dhe përulësi ndaj ligjit dhe fakteve të ngjara kam pranuar se kam kryer disa 

shkelje të natyrës administrative gjatë periudhës së shkollimit, për të cilat kam marrë edhe masat 

administrative përkatëse. Në asnjë moment nuk kam humbur apo zbehur dëshirën per të qene 

korrekt, pavarësisht disa momenteve të izoluara, ku jam treguar i pakujdesshëm. Dëshirën per të 



15 
 

qenë korrekt me ligjin e kam reflektuar në veprimet e mia të mëpashme, ku kam shlyer në menyrë 

të menjëhershme të gjitha detyrimet monetare të përcaktuara në masat administrative të marra. 

Njëkohesisht dëshira për të qene korrekt reflektohet edhe në faktin se për nje kohë të gjatë nuk 

kam marrë asnjë masë administrative. Së fundmi, ju bëj me dije se jam pajisur me leje drejtimi 

qysh prej vitit 2010 dhe prej momentit të marrjes së lejes së drejtimit e deri më sot rastet e shkeljeve 

administrative të kryera nga ana ime vlerësohen si të një numri te ulet, në raport me kohëzgjatjen 

12 vjeçare të drejtimit të automjeteve. Duke ju falënderuar për bashkëpunimin mbetem në 

dispozicionin tuaj, për cdo nevojë dhekerkesë tuajen.     

 

40.5 Në lidhje me ngjarjet si më sipër, lidhur me masat administrative të marra nga z. {…}, Këshilli 

i Lartë Gjyqësor vlerësoi se ato përbëjne problematikë në lidhje me kriterin e figurës dhe kjo jo në 

të gjithë komponentët që përfshihen nën këtë kriter në kuptim të nenit 35 të Ligjit të Statusit, lidhur 

me nenin 32. 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 për kualifikim për 

emërim të tij si gjyqtar, është edhe etika dhe morali në çdo sjellje të evidentuar gjatë periudhës5 së 

ndjekjes së studimeve pranë Shkollës së Magjistraturës, për të cilat Këshilli ka për detyrë të 

verifikojë dhe vlerësojë nëse ato janë në përputhje me vlerat themelore të një magjistrati, 

standardet etike dhe rregullat e sjelljes, të përcaktuara këto në nenet 3 dhe 4 të Ligjit të Statusit. 

 

40.6 Konkretisht neni 35, pika 1, shkronja “c”, e Ligjit për Statusin (i ndryshuar), për emërimin 

magjistrat, kërkon që kandidati të këtë kaluar sërish verifikimin e figurës, në përputhje me 

parashikimet në pikat 2 deri në 6, të nenit 32, të këtij ligji. 

 

40.7. Konkretisht, neni 32 i Ligjit për Statusin (i ndryshuar) përcakton se: “... 2. ... Këshillat 

kërkojnë raportim nga institucionet kompetente për verifikimin e figurës në lidhje me çdo shkak 

tjetër përjashtues ..., , ...,. Nëse është e nevojshme, Këshillat kërkojnë informacion shtesë nga 

institucionet e përmendura në këtë pikë. ... Në çdo rast Këshillat çmojnë, sipas bindjes së tyre, se 

cilat fakte konsiderohen të provuara bazuar në vlerësimin e hollësishëm të raporteve të paraqitura 

nga institucionet kompetente, sipas pikës 2 të këtij neni, si dhe në rezultatin tërësor të hetimit 

administrativ. … Këshillat vendosin që kandidati nuk kalon procesin e verifikimit të pasurisë dhe 

figurës kur: c) ka shfaqur sjellje të rënda të papërshtatshme etike dhe morale që cenojnë besimin 

e publikut në sistemin gjyqësor ose të prokurorisë; ç) ka ndonjë shkak tjetër përjashtues të njohur, 

të parashikuar sipas ligjit. ...”.  

40.8. Ndërsa sipas nenit 3 të Ligjit të Statusit (i ndryshuar), ku parashikohen vlerat themelore të 

magjistratit, ndër të tjera përcaktohet se: “3. Magjistrati nuk duhet të krijojë kontakte të 

papërshtatshme dhe nuk duhet të ndikohet nga pushteti ekzekutiv ose nga pushteti legjislativ. … 4. 

Magjistrati ushtron funksionet gjyqësore në mënyrë të paanshme, pa ndikim dhe pa paragjykime. 

5. Sjellja e magjistratit gjatë ushtrimit të funksionit dhe jashtë tij garanton ruajtjen dhe forcimin e 

besimit të publikut te sistemi i drejtësisë, profesioni ligjor dhe palëve në proces. Magjistrati 

ushtron funksionet me drejtësi, në mënyrë korrekte, në kohë të arsyeshme, të ndërgjegjshme, të 

kujdesshme, të zellshme dhe sistematike, me objektivitet, vetëpërmbajtje dhe maturi”. 

 

40.9. Referuar nenit 4 të Ligjit të Statusit (i ndryshuar), ku parashikohen standardet e etikës dhe 

rregullat e sjelljes, ndër të tjera përcaktohet se: “1. Magjistrati merr të gjitha masat e arsyeshme 

                                                           
5 Pasi për periudhën para fillimit të Shkollës së Magjistraturës, z. {…} është verifikuar dhe kualifikuar përmes 

vendimit nr. 250, datë 04.11.2019 të Këshillit 
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për të ruajtur dinjitetin e funksionit, duke përfshirë veprimtaritë e kryera edhe kur magjistrati nuk 

është duke ushtruar funksionet zyrtare. 2. Magjistrati merr të gjitha masat për të mbrojtur dhe 

forcuar: a) dinjitetin dhe standardet e funksionit të tij; b) reputacionin e organeve të drejtësisë 

dhe besimin e publikut në sistemin gjyqësor dhe atë të prokurorisë; …”. 

 

40.10. Këshilli i Lartë Gjyqësor, pasi vlerësoi sjelljen e kandidatit {…}, dhe masat administrative 

të marra lidhur me to, konkludoi se ato përbëjnë sjellje joetike, por se nuk janë serioze në atë 

shkallë sa të bëjnë të papranueshme kualifikimin për emërim të tij si gjyqtar. 

 

40.11 Nga sa rezulton edhe referuar parashtrimeve të vetë kandidatit z. {…}, ku sqaron: “… kam 

pranuar dhe rëndësinë e shkeljeve te kryera. Kete pranim nuk e kam bërë vetëm në një reflektim 

me veten, por edhe ia kam shprehur menjëherë efektivëve ne detyrë te Policisë së Shtetit. Edhe pse 

nuk konsiderohet reagim i mjaftueshëm, të gjitha masat administrative, janë paguar në mënyrë të 

menjëhershme nga ana ime apo nga ana e babait tim, duke mos pasur asnje detyrim financiar ndaj 

Policisë Rrugore. Ketë e kam konsideruar jo vetëm si shlyerje të detyrimeve, por edhe nje lloj 

shfaqjeje te dëshires për të qenë korrekt, qoftë dhe me sanksionin si element të normave ligiore.”ai 

i pranon shkeljet dhe ndihet i penduar lidhur me kryerjen e tyre. Si e tillë, Këshilli i Lartë Gjyqësor 

vlerëson se sjellja e kandidatit në këto raste të sipërcituara, pavarësisht shkaqeve, arsyeve apo 

qëllimit, nuk mund të klasifikohet si një sjellje në përputhje me vlerat themelore dhe standardeve 

etike të magjistratit. Por, nga ana tjetër, duke pranuar se sjellja e kandidatit z. {…}, sikurse në 

rastin konkret, duhet të vlerësohet në raport me vlerat themelore dhe standardet etike të sjelljes që 

një magjistrat duhet të shfaqë, Këshilli vlerëson po ashtu se për vlerësimin e rëndësisë së sjelljes 

së kandidatit dhe për masat që mund të merren ndaj tij, në rastin konkret për kualifikimin për 

emërim gjyqtar ose jo, do të duhet të konsiderohen parimet dhe kriteret që ligji përcakton në lidhje 

me përgjegjësinë dhe masat disiplinore ndaj magjistratit, pikërisht ato të parashikuara në nenet 100 

dhe 115 të Ligjit të Statusit.  

 

40.12. Përveç sa më lart, Këshilli i Lartë Gjyqësor çmon se duhet mbajtur në konsideratë edhe 

parimi i proporcionalitetit, parim ky që shërben për të peshuar dhe përcaktuar interesat dhe të 

drejtat e ndryshme konfliktuale në raste të ndryshme. Në thelb të parimit të proporcionalitetit 

qëndron “ekuilibrimi i drejtë i interesave”, vlerësimi i rëndësishëm dhe objektiv i tyre, si dhe 

shmangia e konfliktit nëpërmjet përzgjedhjes së mjeteve të duhura për realizimin e tyre. Një 

kufizim do të konsiderohej në përputhje me standardet e parimit të proporcionalitetit nëse: (i) 

objektivi i ligjvënësit është mjaftueshëm i rëndësishëm për të justifikuar kufizimin e së drejtës; (ii) 

masat e marra janë të lidhura në mënyrë të arsyeshme me objektivin- ato nuk mund të jenë 

arbitrare, të padrejta, ose të bazuara mbi vlerësime alogjike; (iii) mjetet e përdorura nuk janë më 

të ashpra se sa për të arritur objektivin e kërkuar- sa më të mëdha efektet e dëmshme të masës së 

përzgjedhur, aq më tepër objektivi për t’u arritur duhet të jetë i rëndësishëm, në mënyrë që masa 

të justifikohet si e nevojshme, referuar jurisprudencës së Gjykatës Evropiane të Drejtave të 

Njeriut.6  (Vendimi i Gjykatës Kushtetuese nr. 52, datë 05.12.2012).  

 

40.13 Kushti i proporcionalitetit të ndërhyrjes me gjendjen që e ka diktuar atë (ndërhyrjen), 

imponon ligjvënësin të aplikojë mjete të tilla ligjore, të cilat duhet të jenë efektive, d.m.th. të 

zgjedhura në mënyrë të tillë që të jenë të përshtatshme për realizimin e synimeve që ndiqen. Përveç 

                                                           
6 çështjet Marper kundër Mbretërisë së Bashkuar, vendim i datës 4 Dhjetor 2008, prg.101-104; Coster kundër 

Mbretërisë së Bashkuar, vendim i datës 18 Janar 2001, prg.106-108, 117-118; Faber kundër Hungarisë, vendim i 

datës 24 korrik 2012, prg. 28-41; Nada kundër Zvicrës, vendim i datës 12 Shtator 2012, prg.185 dhe 191 
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kësaj, përdorimi i këtyre mjeteve duhet të jetë i domosdoshëm, gjë që do të thotë se synimi nuk 

mund të arrihet me mjete të tjera. Domosdoshmëria ka të bëjë gjithashtu edhe me përdorimin e 

mjeteve më pak të dëmshme për subjektet që u cenohen të drejtat dhe liritë. Kushti i përpjesëtimit 

të kufizimit me gjendjen që e ka diktuar, konkretizohet në kërkesën e domosdoshmërisë, 

dobishmërisë dhe proporcionalitetit në kuptimin strikt të kufizimeve të imponuara. Respektimi i 

këtyre kushteve kërkon një analizë të kujdesshme në çdo rast konkret, duke ballafaquar interesin 

publik që dikton kufizimin me ato të drejta që si rezultat i tij i nënshtrohen kufizimit, si dhe duke 

vlerësuar edhe mënyrën e kufizimit. Në këtë drejtim Gjykata Kushtetuese thekson, se respektimi i 

përmbushjes së kushteve të mësipërme të kufizimit, kërkon një trajtim të diferencuar (një farë 

relativiteti), në varësi të të drejtave dhe lirive individuale që i nënshtrohen kufizimit. (Vendimi i 

Gjykatës Kushtetuese nr. 16, datë 25.07.2008).  

 

40.14 Në përfundim, Këshilli i Lartë Gjyqësor vlerëson se sjellja joetike e shfaqur nga kandidati 

{…} në rastet si më lart, duke patur parasysh llojin (shkelje administrative), rrethanat dhe kohën 

kur kandidati ka shfaqur atë sjellje, rëndësinë e tyre, pasojat e kësaj sjellje, sjelljen në vijim të 

kandidatit, qëndrimin e tij gjatë procedurës së verifikimit si dhe ndaj tyre, si dhe duke konsideruar 

parimin e proporcionalitetit, nuk mund të konsiderohet e atillë që të çojë në përfundimin për 

moskualifikimin e kandidatit për emërimin e tij si gjyqtar. 

 

41. Së fundi, për verifikimin sërish të kriterit të figurës për kandidatin z. {…} u kërkua informacion 

nga Shkolla e Magjistraturës lidhur me disiplinën e kandidatit gjatë ndjekjes së programit të 

formimit fillestar për magjistrat në kushtet kur, sipas nenit 255 të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet 

e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar7, kandidati për magjistrat është subjekt i 

përgjegjësisë disiplinore, ndërsa janë organet e Shkollës së Magjistraturës sipas këtij ligji8 ato që 

kanë përgjegjësinë e verifikimit të ankesave, hetimit të shkeljeve disiplinore dhe procedimit 

disiplinor të kandidatëve për magjistrat. Me shkresën nr.101/1 prot., datë 03.02.2022, ndër të tjera, 

Shkolla e Magjistraturës ka informuar se bazuar në vendimin nr. 100, datë 28.12.2021 “Për fillimin 

e hetimit dhe arkivimin e ankesës”, ka filluar hetimin dhe është duke shqyrtuar një material 

ankimor kundrejt kandidatit për magjistrat, z. {…}. Në vijim, me shkresën nr. 4213 prot., datë 

18.05.2022, protokolluar në Këshill me nr. 4335/14 prot., datë 18.05.2022, Shkolla e 

Magjistraturës informon se më datë 17.05.2022, Prokurori për Disiplinën ka vendosur mbylljen e 

hetimit kundrejt kandidatit për magjistrat, pasi faktet e pretenduara nga ankuesi nuk përbëjnë 

shkelje të ligjeve dhe akteve nënligjore në fuqi, të cilat rregullojnë statusin e kandidatit për 

magjistrat. Bashkëlidhur shkresës, Shkolla ka dërguar edhe vendimin nr. 42/2 prot., datë 

17.05.2022 “Për mbylljen e hetimit të filluar ndaj kandidatit për magjistrat, {…}”.  

                                                           
7 “…kandidatët për magjistratë mbajnë përgjegjësi për shkeljet disiplinore, në përputhje me këtë ligj dhe rregulloren e 

brendshme të shkollës”. 
8 Neni 256, sipas të cilit: “1. Prokurori për Disiplinën, i caktuar në përputhje me nenin 248, pika 1, shkronja "gj", kryen 

verifikimin e ankesave dhe hetimin e shkeljeve disiplinore të pretenduara të kandidatëve për magjistratë. Në rast 

parandalimi ose konflikti të interesave ai përfaqësohet nga Zëvendësprokurori për Disiplinën, i caktuar në përputhje 

me nenin 248, pika 1, shkronja "gj", të këtij ligji. …”, si dhe neni 257, sipas të cilit: “1. Komisioni Disiplinor që kryen 

procedimin disiplinor dhe cakton masën disiplinore është i pavarur dhe i nënshtrohet vetëm ligjit. 2. Në rastin e 

procedimit disiplinor ndaj kandidatit për magjistrat, Komisioni Disiplinor përbëhet nga Drejtori i Shkollës së 

Magjistraturës si kryetar, një gjyqtar dhe një prokuror të zgjedhur në përputhje me nenin 247, pika 1, shkronja "d", të 

këtij ligji, si anëtarë të Këshillit Drejtues, dhe dy kandidatë për magjistratë të zgjedhur me votë të fshehtë nga asambleja 

e kandidatëve për magjistratë. …”. 
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Në vendimin e saj si më lart, në lidhje me kandidatin {…}, Prokurori për Disiplinën ka parashtruar 

si vijon: “Me vendimin nr. 10109, datë 28.12.2021, Prokurori për Disiplinën pranë Shkollës së 

Magjistraturës, vendosi fillimin e hetimit disiplinor ndaj z. Elis Agim {…}, për faktin e përfaqësimit 

të motrës së tij para Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, në një çështje me objekt “zgjidhjen e 

martesës”, mbështetur në dyshimin se mund të përbënte shkelje me natyrë disiplinore, e 

parashikuar nga neni 33, shkronjat k) dhe j) të rregullores së brendshme të Shkollës së 

Magjistraturës. Me të njëjtin vendim, ankesa e M.G për fakte të tjera u arkivuar si e pambështetur 

në ligj dhe në prova. ...Pas studimit të kundërshtimeve dhe pretendimeve përkatëse dhe pas 

përqasjes së tyre me rregullat që normon Kushtetuta, ligjet dhe rregullorja e Shkollës së 

Magjistraturës, vij në përfundimin se veprimet e kandidatit për magjistrat, z. {…} nuk përbëjnë 

shkelje disiplinore, për arsyet që vijojnë: 1) z. {…}, është ende kandidat për magjistrat. I tillë ka 

qenë dhe në kohën e kryerjes së fakteve të pretenduara si shkelje disiplinore e penale nga ana e 

ankuesit. Pra, ai nuk e gëzon ende statusin e gjyqtarit që, në vështrim të nenit 96, shkronja ç) të 

Kodit të Procedurës Civile, do ta pengonte të ishte përfaqësues i palëve në një proces civil. 

Kushtetuta e republikës së Shqipërisë në nenin 136/a, pika 1, parashikon shprehimisht se: 

“Gjyqtarë mund të jenë shtetasit shqiptarë që emërohen nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, pas 

përfundimit të Shkollës së Magjistraturës dhe pas kryerjes së procesit të verifikimit paraprak të 

pasurisë dhe të figurës së tyre, sipas ligjit.”, çka nënkupton që gjyqtarë do të konsiderohen 

subjektet e së drejtës, të cilët pas përfundimit me sukses të formimit fillestar në Shkollën e 

Magjistraturës janë emëruar de jure në detyrë.  

 

Kushtet, kriteret dhe procedura e emërimit të kandidatëve për magjistratë të diplomuar nga 

Shkolla e Magjistraturës rregullohen nga neni 35 i ligjit nr. 96/2016 “Për statusine  gjyqtarëve 

dhe të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. Sipas përkufizimit që ligji jep në nenin 2 të tij, “i 

emëruar” do të konsiderohet “personi, i cili është diplomuar nga Shkolla e Magjistraturës dhe 

ëstë emëruar si magjistrat nga këshilli, ose një ish gjyqtar ose prokuror që është riemëruar nga 

Këshilli, por nuk është caktuar ende në pozicion”. Z. {…} ende nuk është emëruar nga KLGJ-ja 

në detyrën e gjyqtarit, ndaj ai edhe aktualisht nuk e gëzon ende këtë status.  

 

2) Rregullorja e brendshme e Shkollës së Magjistraturës, në aneksin nr. 9 të saj, me titull 

“Rregullat etike të kandidatit për magjistrat”, ndër të tjera, normon se “kandidati për magjistrat 

nuk duhet të marrë përsipër detyra që bien në kundërshtim me statusin e tij. Ai nuk mund të kryejë 

këshillime për çështje konkrete gjyqësore jashtë kurseve të programit fillestar”(pika 6). 

Interpretimi qëllimor i normës nënkupton që kandidatët për magjistratë, të cilët ndjekin një 

program formimi, duhet t’u përkushtohen përmbushjes së detyrimeve akademike dhe aspiratës për 

të shërbyer si gjyqtarë në të ardhmen, duke e ruajtur figurën e tyre nga ndikime të mundshme që 

mund të krijohen nga një marrëdhënie këshillimi për çështje juridike. Pikërisht për këtë arsye dhe 

për të përmbushur nevojat e tyre financiare, përgjatë viteve të studimit, ata mbështeten nga shteti 

me bursë studimi, ndaj nuk lejohet që të japin këshilla juridike dhe të ofrojnë shërbime ligjore, 

falas ose me qëllim fitimi, duke vepruar praktikisht sikur të ishin avokatë. Por, në këtë logjikë të 

normës, është absurde që rregullorja të pengojë që ata të japin këshilla juridike brenda familjes 

së ngushtë, pa pasur qëllime fitimi. Marrëdhëniet mes vëllezërve dhe motrave janë marrëdhënie 

natyrore dhe vendosja e lidhjeve emocionale, mbrojtja dhe kujdesi bazë përbëjnë një funksion të 

                                                           
9 Ka një mospërputhje mes numrit të vendimit të fillimit të hetimit të dërguar me shkresën nr. 101/1 prot., datë 

03.02.2022 dhe numrit të vendimit të fillimit të hetimit, dërguar me shkresën nr. 4213 prot., datë 18.05.2022. Nga 

vendimi dërguar bashkëlidhur, numri rezulton 1010 
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rëndësishëm të marrëdhënieve familjare. Për këtë arsye, diskutimi dhe ndarja e ideve mes 

vëllezërve dhe motrave dhe mbështetja morale, qoftë edhe me këshilla juridike, për aspekte të 

rëndësishme të jetës familjare, është e drejtë dhe detyrë për çdo familje të shëndetshme. Në këtë 

këndvështrim, aneksi në fjalë i rregullores nuk mund të shtrihet dhe të krijojë pengesa brenda 

familjes së ngushtë, për më tepër kur këshillat nuk ndjekin qëllime fitimi. Ndaj z. {…}, në rastin e 

mundshëm të dhënies së këshillave juridike për motrën e tij, lidhur me padinë e saj për zgjidhjen 

e martesës, nuk e ka shkelur frymën dhe shkronjën e rregullores së Magjistraturës.  

3) Kandidati për magjistrat, z. {…}, duke përfaqësuar motrën e tij para gjykatës së rrethit gjyqësor 

Fier, nuk ka kryer shkelje të rregullave të etikës. Para së gjithash, ai nuk është paraqitur para 

gjykatës si kandidat për magjistrat dhe as ka kërkuar favore që mund të interpretohet sikur burojnë 

nga mbajtja e këtij statusi. Faktet e paraqitura prej tij të bindin se ai ka qenë i detyruar ta mbante 

barrën e përfaqësimit, për shkak se mbrojtësi i caktuar ligjërisht, hoqi dorë nga detyra e tij. Nga 

ana tjetër, në kushtet kur palët ndërgjyqëse nuk ofruan asnjë mundësi për pajtim, zgjidhja e 

martesës ishte opsioni i vetëm i mundshëm. Duke i shtuar këtij argumenti faktin se, në rastin 

konkret, nuk ishte objekt i shqyrtimit gjyqësor zgjidhja e pasojave të martesës për pasurinë apo 

fëmijët, një ndikim i supozuar në vendimmarrjen e gjykatës, duket të përjashtohet si mundësi. Për 

këto arsye, çështja objekt hetimi në ngarkim të kandidatit për magjistrat z. {…} duhet të mbyllet, 

sepse faktet që i atribuohen atij nuk përbëjne shkelje të ligjit apo të rregullores së Shkollës së 

Magjistraturës.” 

 

41.1 Lidhur me ngjarjen referuar më sipër, rezulton se ka një vendim të organit kompetent, pra 

vendimi i Prokurorit për Disiplinën, me anë të cilit është vendosur mbyllja e çështjes, pasi “faktet 

që i atribuohen atij nuk përbëjne shkelje të ligjit apo të rregullores së Shkollës së Magjistraturës”, 

i cili ka karakter përfundimtar. 

 

42. Nga verifikimi sërish i kriterit të figurës për kandidatin {…} janë grumbulluar të dhëna të 

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

skualifikimit nga kandidimi dhe refuzimin e emërimit të tij si gjyqtar sa i përket kriterit të figurës. 

Konkretisht verifikohet që:  

 

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

kërkesave të Ligjit nr. 138/2015; 

 

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

e Lartë Gjyqësor që, në zbatim të pikës 2 të nenit 32 të Ligjit të Statusit, të kryejë 

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

integritetin e tij; 

 

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

përfshirë në krimin e organizuar; 

 

     ç)   për kandidatin nuk ka të dhënë në lidhje me sjelljen etike dhe morale të saj, mbi të cilën të 

ngrihen dyshime për cenim të besimit të publikut në sistemin gjyqësor. 

 

B.3 Për kriteret e zgjedhshmërisë  
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43. Neni 35, pika 1, shkronja “c”, e Ligjit për Statusin, për emërimin magjistrat, kërkon që 

kandidati të këtë kaluar sërish verifikimin e figurës, në përputhje me parashikimet në pikat 2 deri 

në 6, të nenit 32, të këtij ligji. 

 

44. Ndërkohë, neni 32 i Ligjit për Statusin përcakton se: “... 4/1. Këshillat vendosin që kandidati 

nuk kalon procesin e verifikimit të pasurisë dhe figurës kur: …; ç) ka ndonjë shkak tjetër 

përjashtues të njohur, të parashikuar sipas ligjit”. 

 

45. Në kuptim të shkaqeve të tjera përjashtuese në lidhje me pasurinë dhe figurën sipas shkronjës 

“ç”, pika 4/1, të nenit 32, të Ligjit për Statusin, sa i përket emërimit si magjistrat, vlen të 

konsiderohen shkaqet e pazgjedhshmërisë si magjistrat.   

 

46. Shkaqet e pazgjedhshmërisë si magjistrat përcaktohen në nenin 66, pika 1, të Ligjit për 

Statusin, sipas të cilit: “1. Statusi i magjistratit mbaron në ditën kur autoriteti kompetent përcakton 

me vendim shkaqet e pazgjedhshmërisë si vijon: a) kur magjistrati nuk plotëson kriteret e 

përcaktuara, sipas nenit 28 të këtij ligji; ...”. Pra, në kuptim të kësaj dispozite, kriteret sipas nenit 

28 të ligjit janë në fakt dhe kritere zgjedhshmërie si magjistrat. Po ashtu, kjo dispozitë imponon 

për Këshillin e Lartë Gjyqësor verifikimin pa u kufizuar në kohë të shkaqeve të pazgjedhshmërisë 

si magjistrat, madje edhe atëherë kur statusi i magjistratit është fituar. Ndaj, në kuptim të kësaj 

dispozite, ndërsa statusi i magjistratit mund të mbarojë kur nuk plotëson kriteret e përcaktuara në 

nenin 28 të Ligjit për Statusin, atëherë për të njëjtën arsye ai nuk mund ta fitojë këtë status, duke 

shërbyer në këtë mënyrë kriteret e përcaktuara nga kjo dispozitë edhe kritere zgjedhshmërie si 

magjistrat.  

 

47. Neni 28 i Ligjit për Statusin përcakton “Kriteret e pranimit në formimin fillestar”. Verifikimi 

i këtyre kritereve për kandidatin z. {…}, në përputhje me nenin 30 të Ligjit të Statusit, është bërë 

në momentin e kandidimit të tij për në provimin e pranimit në Shkollën e Magjistraturës, ndërsa 

ai është lejuar të marrë pjesë në provim, ndërkohë që, në përfundim të provimit të pranimit, Këshilli 

Drejtues i Shkollës së Magjistraturës, më datë 15.05.2019, ka miratuar listën e renditjes me 

rezultatet përfundimtare të shpallura nga Komisioni i Provimit me shkrim dhe nga Komisioni i 

Vlerësimit të Shëndetit Mendor dhe Psikologjik, të provimit të pranimit për vitin akademik 2019-

2020. Në këtë listë është përfshirë dhe kandidati {…}. 

 

48. Gjithsesi, për kandidatin z. {…} është bërë verifikimi sërish i disa prej kritereve të 

përgjithshme dhe të veçanta për pranimin në formimin fillestar për magjistrat në Shkollën e 

Magjistraturës, në rastin e verifikimit të tij nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, si kandidat për në 

formimin fillestar në Shkollën e Magjistraturës, referuar vendimit të tij nr.250, datë 04.11.2019.   

 

49. Në rastin e verifikimit sërish të disa prej kritereve të përgjithshme dhe të veçanta për pranimin 

në formimin fillestar për magjistrat në Shkollën e Magjistraturës, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka 

mbajtur në konsideratë diferencën kohore mes momentit të aplikimit për në provimin e pranimit 

në Shkollën e Magjistraturës (Shkurt 2019), momentit të vlerësimit përfundimtar nga Shkolla e 

Magjistraturës për plotësimin e kritereve (prill 2019), si dhe momentit kur Këshilli është shprehur 

për verifikimin e kushteve dhe kritereve ligjore të kandidimit të tij për në formimin fillestar në 

Shkollën e Magjistraturës (qershor 2019). Dhe po ashtu, Këshilli ka mbajtur në konsideratë dhe 

faktin se shumica e kritereve të pranimit në formimin fillestar janë potencialisht të ndryshueshëm 

në kohë (me përjashtim të kriterit arsimor, kriterit të përvojës profesionale, kriterit të anëtarësisë 

në parti politike, në kohën e kandidimit dhe kriterit të anëtarësisë, bashkëpunëtorit ose të 
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favorizuarit nga Sigurimi i Shtetit përpara vitit 1990). Gjithashtu, Këshilli ka mbajtur në 

konsideratë detyrimin e tij konstant për verifikimin e kritereve të zgjedhshmërisë, të cilat janë 

njëherazi edhe kriteret e pranimit në formimin fillestar në Shkollën e Magjistraturës. 

 

50. Në kuptim të nenit 28 të Ligjit për Statusin, si kritere zgjedhshmërie si magjistrat identifikohen: 

a) zotësia për të vepruar; b) shtetësia shqiptare; c) arsimimi; ç) përvoja profesionale; d) gjendja 

gjyqësore; dh) disiplina në punë; e) anëtarësia në parti politike në kohën e kandidimit; ë) qenia 

anëtar, bashkëpunëtor ose i favorizuar nga Sigurimi i Shtetit përpara vitit 1990; f) qenia 

bashkëpunëtor, informator, ose agjent i shërbimeve sekrete.        

 

51. Gjatë verifikimit sërish të kandidatit për Këshillin e Lartë Gjyqësor nuk ka mbërritur ndonjë 

njoftim që të jepte shkas kryerjes së një verifikimi të thelluar mbi përmbushjen nga kandidati të 

kritereve të zgjedhshmërisë sipas nenit 28 të Ligjit për Statusin, duke mos pasur kështu për 

kandidatin ndonjë e dhënë e ndryshme nga ato të verifikuara më parë sa i përket kritereve sipas 

kësaj dispozite.  

 

III. KONKLUZIONE 

 

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

gjatë procedurës së verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të kandidimit për kandidatin z. 

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

plotë dhe në përputhje me ligjin. 

 

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

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

përmbush ato, ndërsa nuk ekziston ndonjë shkak për skualifikimin dhe refuzimin e emërimit të tij 

si gjyqtar. Nisur nga kjo, Këshilli çmon se është vendi për kualifikimin e kandidates dhe vijimin e 

procedurës së emërimit të tij si gjyqtar.  

 

PËR KËTO ARSYE 

 

Mbështetur në nenin 136/a të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, në nenin 61, pika 2, 

shkronja “a” dhe nenin 97, pika 1, shkronja “a”, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së 

sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, në nenin 35 të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe në Kreun VI, Seksioni Ç, pika 2, 

shkronja “b”, të Vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 75, datë 23.05.2019, “Për procedurën 

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

zhvillimin e karrierës së gjyqtarëve dhe për emërimin e gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë”, Këshilli 

i Lartë Gjyqësor,    

 

V E N D O S I : 

 

1. Kualifikimin për emërim të kandidatit z. {…}, i diplomuar për magjistrat në Shkollën e 

Magjistraturës në vitin akademik 2021 - 2022 dhe vijimin e procedurës së emërimit si gjyqtar. 

 

2. Një kopje e arsyetuar e vendimit i njoftohet kandidatit z. {…} sipas kërkesave të nenit 98 të 

Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, si dhe bëhet 
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publik në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, pasi të redaktohet për 

sigurimin e anonimatit të subjekteve. 

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 

 

 

PËR KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR 

 

 

 

 

 


