
 
 
 
 
 
 
 
 

VETINGU NË DREJTËSI  

BILANCI, PROBLEMATIKAT DHE PRITSHMËRITË 

(MARS – GUSHT 2018) 

 

  

INSTITUTI I STUDIMEVE POLITIKE monitoron ecurinë e reformës në drejtësi dhe  në  aktivitetin e tij fokusohet në 
çështjet e demokracisë funksionale dhe të shtetit të së drejtës në Shqipëri. Raporti i ISP përmbledh periudhën 

mars – gusht 2018, është hartuar nga stafi dhe paraqet pikëpamjet e autorëve.                                                   
Raporti gjendet online në faqen zyrtare të ISP www.isp.com.al 
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HYRJE 

Instituti i Studimeve Politike (ISP) vijon të jetë e fokusuar në monitorimin e reformës në drejtësi, në 
rezultatet e reformës, në ligjërimin publik e politik ndaj saj, si dhe në perceptimit publik mbi reformën.  

ISP vlerëson se Reforma në Drejtësi vijon të konsiderohet prioritet në axhendën politike dhe 
institucionale në Shqipëri, kryesisht për shkak të presionit ndërkombëtar për reforma sesa për shkak të 
vetë vullnetit të brendshëm politik. Reforma përbëhet nga tre komponentë, - baza kushtetuese dhe 
ligjore, procesi i rivlerësimit dhe krijimi i strukturave të reja të sistemit të drejtësisë. Në komponentin e 
parë Shqipëria paraqitet me bilanc pozitiv: shumica absolute e akteve kushtetuese dhe ligjore janë 
miratuar dhe se pavarësisht kritikave, kemi bazë ligjore solide që mundëson një proces të thellë 
reformimi. Komponenti i dytë, procesi i rivlerësimit, ka nisur dhe ka dhënë rezultatet e para. Të dhënat e 
detajuara më poshtë paraqesin ecurinë, bilancin dhe problematikat e tyre. Komponenti i tretë është i 
kushtëzuar nga bilanci i komponentit të dytë, ndaj vijon të jetë një nga problematikat kryesore në vend.  

Problemi më i madh me të cilin po ndeshet reforma nuk është rezistenca politike apo kritikat nga brenda 
e jashtë sistemit, por boshllëku i krijuar në fazën e tranzicionit midis procesit të vetingut dhe krijimit të 
institucioneve të reja, si dhe vonesat e shumta në ecurinë e jetësimit të reformës dhe të institucioneve të 
reja. Në Opinionin përfundimtar mbi ndryshimet kushtetuese në Shqipëri, Komisioni i Venecias, në mars 
2016 përmes dokumentit “Opinion Nr. 824 / 2015” pati paralajmëruar se  “shqetësimi në lidhje me 
kompleksitetin e sistemit, i shprehur në Opinionin e Ndërmjetëm, lidhej më së shumti me konsiderata 
tërësisht praktike: krijimi i këtyre organeve do të kërkojë rekrutimin nga një rezervuar kandidatësh të 
mundshëm, që mund të mos jetë i mjaftueshëm. Gjatë vizitës në Tiranë relatorët u siguruan që në 
Shqipëri ka një numër të mjaftueshëm personash të kualifikuar për të plotësuar këto vende me qëllim që 
sistemi i ri të mund të funksionojë”. Nuk është ende e qartë përse paralajmërimi i Komisionit të Venecias 
nuk u konsiderua seriozisht dhe për pasojë, nuk u menduan mekanizmat, të cilët mundësojnë zgjidhjen 
efektive të ngërçeve dhe boshllëqeve që krijohen nga ecuria e procesit të rivlerësimit. Nuk është 
gjithashtu e qartë se cili institucion i ka ofruar siguri ekspertëve të Komisionit të Venecias se “Shqipëri ka 
një numër të mjaftueshëm personash të kualifikuar”. Treguesit e deritanishëm flasin për mungesë të 
theksuar të stafit të kualifikuar pretendent për vendet vakante në sistem, ndërkohë që debati mbi 
Shkollën e Magjistraturës mund të krijojë probleme edhe në raport me prurjet e reja në sistem në 2-3 
vitet e ardhshme. 
 
Kuvendi i Shqipërisë në fundin e muajit maj 2018 mori vendim për nisjen e procedurave për ngritjen e 
Komisionit të Pavarur për Koordinimin, Monitorimin dhe ndjekjen e zbatimit të ligjit 115/2015 “Për 
organet e qeverisjes në sistemin e drejtësisë”. Deri në fillimin e muajit gusht 2018 Komisioni nuk është 
ngritur ende, pavarësisht se ngritja e funksionimi i tij është detyrim kushtetues prej datës 3 nëntor 2016. 
Gjithashtu Kuvendi nuk ka arritur ende të bëjë ndryshimet e nevojshme ligjore që burojnë nga vendimet 
e Gjykatës Kushtetuese mbi disa ligje të paketës së reformës në drejtësi. Në ditët e fundit të sesionit 
parlamentar 2018 Kuvendi nuk arriti të gjejë konsensus politik për kalimin me votë të shumicës absolute 
të dy nismave ligjore që kanë të bëjnë me strukturat e drejtësisë në fazën e tranzicionit deri në jetësimin 
e strukturave të reja, si dhe për pranimet e reja në Shkollën e Magjistraturës. 
 
Kuvendi, Qeveria, institucionet e drejtësisë dhe Grupi i Ekspertëve që u angazhuan në Reformën në 
Drejtësi, nuk kishin parashikuar problematikat që mund të krijoheshin në rastin e nisjes së procesit të 
vetingut dhe shkarkimeve të një numri të madh gjyqtarësh e prokurorësh. Për pasojë, secila palë politike 
dhe institucionale, u gjend e papërgatitur kur në muajt qershor-korrik 2018 u shkarkuan pjesa më e 
madhe e gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese dhe të Gjykatës së Lartë, si dhe u pamundësua nisja e 
procedurës për zëvendësimin e tyre. 
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Materiali në vijim merr në analizë ecurinë e procesit të vetingut gjatë periudhës mars – gusht 2018, 
problematikat, risitë dhe pritshmëritë në muajt e ardhshëm të vitit 2018. 
 
Në funksion të transparencës publike strukturat e rivlerësimit kanë krijuar tashmë faqet e tyre online dhe 
në tërësi, kanë informacion korrekt mbi vendimmarrjet dhe aktivitetin. Konkretisht, KPK ka faqen online 
www.kpk.al, Kolegji i Apelimit ka faqen online www.kpa.al, Institucioni i Komisionerëve Publikë ka faqen 
online www.ikp.al. I vetmi institucion kushtetues pa informacion publik dhe për rrjedhojë, pa 
transparencë të mundshme publike është ONM, Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit. Duhet thënë se 
në secilën faqe të tri institucioneve ka mangësi teknike në dhënin e njoftimeve dhe programin e 
transparencës, ka mungesa të rasteve të njoftimeve për ndonjë rast të subjektit rivlerësues, etj, por duke 
qenë proces në vijim, ekzistojnë mundësitë për përmirësimin e tyre në të ardhmen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.kpk.al/
http://www.kpa.al/
http://www.ikp.al/
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BILANCI I PROCESIT TË RIVLERËSIMIT / VETINGUT 

Kur më 21 mars 2018 u zhvillua seanca e parë dëgjimore e trupës së vetingut me një anëtar të Gjykatës 
Kushtetuese shpresat se procesi i vetingut do të ishte rezultativ ishin ende minimale. Kishin kaluar 21 
muaj nga ndryshimet kushtetuese që sollën reformën në drejtësi, dhe më shumë se 8 muaj nga ngritja e 
trupave të vetingut. Pritshmëritë e mëdha publike u ndeshën në kritika e pakënaqësi të mëdha për 
vonesat e nisjes së procesit. Zyrtarët të lartë të BE dhe SHBA në Shqipëri kishin paralajmëruar nisjen e 
vetingut në mesin e muajit nëntor 2017, pastaj në fillim të muajit dhjetor, më pas në fundin e muajit 
janar 2018 dhe së fundi edhe në mesin e muajit shkurt 2018. Katër afatet rezultuan të pasakta. Gjatë 
muajve dhjetor 2017-shkurt 2018 një numër institucionesh publike depozituan pranë trupave të vetingut 
(Komisioni i Pavarur i Kualifikimit) të dhënat e kërkuara mbi gjyqtarët dhe prokurorët. 

Më 1 dhjetor 2017 KPK njoftoi nisjen e procedurave të rivlerësimit për subjektet e listës së përparësive 
për shkak të ligjit, ku bënin pjesë 57 emra, - anëtarë të Gjykatës Kushtetuese, anëtarë të Gjykatës së 
Lartë, kandidatë për Këshillin e Emërimeve në Drejtësi (KED), kandidatë për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
(KLGJ), kandidatë për Këshillin e Lartë të Prokurorisë (KLP) dhe kandidatë për Inspektor i Lartë i Drejtësisë 
(ILD). Nga dhjetori 2017 dhe deri në mars 2018 listës prioritare, me kërkesë të institucioneve 
ndërkombëtare në Shqipëri, iu shtuan edhe kandidatët për Gjykatën Evropiane në Strasburg.  

Në ditët e para të nisjes së procesit struktura e drejtësisë u ndodh në një ngërç të ri institucional, pas 
përfundimit të mandatit të Prokurorit të Përgjithshëm Adriatik Llalla. Për shkak të pamundësisë për 
procedura kushtetuese të zëvendësimit të tij (krijimi i KLP dhe listimi i kandidatëve potencialë prej tij 
përpara votimit në parlament), misionet ndërkombëtare nxitën institucionet shqiptare të operojnë me 
një zgjidhje emergjence, - zgjedhjen e një Prokurori të Përgjithshëm të Përkohshëm. Zgjedhja dhe betimi 
i Prokurores së Përgjithshme të Përkohshme u bë më 18 dhjetor 2017, në një seancë të jashtëzakonshme 
për shkak të tensioneve politike, incidenteve dhe kontestimeve masive nga partitë politike opozitare dhe 
një pjesë e madhe e aktorëve publikë. Fillimisht u pretendua se mandati i përkohshëm do të ishte 3-4 
muaj, por aktualisht kanë kaluar 9 muaj dhe shpresat për një procedurë të re ligjore për zgjedhjen e 
Prokurorit të Përgjithshëm janë ende minimale. 

Gjatë dhjetorit 2017 dhe deri në mars 2018 u njoftuan dhënia e dorëheqjes nga sistemi i disa gjyqtarëve 
dhe prokurorëve, përfshirë ish Prokurori i Përgjithshëm Adriatik Llalla dhe ish kryetari i KED dhe anëtari i 
Gjykatës Kushtetuese Besnik Imeraj. Në total numri i dorëheqjeve nga sistemi arriti në 14 gjyqtarë, 
prokurorë dhe ndihmës ligjorë. Numri i dorëheqjeve ishte dukshëm më i vogël sesa pritshmëritë fillestare 
të iniciatorëve të reformës në drejtësi, - një tregues se trupa e gjyqtarëve dhe e prokurorëve nuk kishin 
vlerësim real për pritshmëritë e reformës në drejtësi dhe thellësinë e procesit të rivlerësimit përmes 
organeve të vetingut. 

Në funksion të legjislacionit të ri kushtetues mbi organet e qeverisjes në drejtësi, dy ditë përpara nisjes së 
seancave dëgjimore të vetingut, më 19 mars 2018 u zhvillua mbledhja e parë e KED (Këshilli i Emërimeve 
në Drejtësi). KED u drejtua nga anëtari i Gjykatës së Lartë Artan Broci, në përbërje të së cilit ishin edhe 
emra të njohur të sistemit, të cilët u shkarkuan muaj më pas nga organet e vetingut në drejtësi. Në këtë 
mbledhje KED bëri konstituimin e tij si organ i ri kushtetues, si dhe mori në dorëzim zyrtarisht 
dokumentacionin mbi kandidaturat që kanë aplikuar për pozicionet vakante në Gjykatën Kushtetuese. Në 
përfundim të mbledhjes së parë dhe (deri tani) të fundit, KED ngriti një grup pune për hartimin e 
rregulloreve për funksionimin e tij, të përbërë nga gjyqtarët e lartë e kushtetues, Artan Broci, Altina 
Xhoxhaj dhe Vitore Tusha. Deri në momentin e këtij raportimi (gusht 2018) nuk ka ende një produkt nga 
grupi i punës dhe se dy nga tre anëtarët janë shkarkuar nga KPK. 

Seanca dëgjimore e 21 marsit 2018 me gjyqtarin e Gjykatës Kushtetuese F.Lulo shënoi fillimin real të 
procesit të vetingut në sistemin e drejtësisë në Shqipëri. Më përpara, disa seanca formale dhe 



4 

 

procedurale bënë miratimin e akteve të dorëheqjes së gjyqtarëve, prokurorëve dhe ndihmësit ligjore, 
duke krijuar debat publik vetëm në dy raste, - tek ish Prokurori i Përgjithshëm Llalla dhe tek ish gjykatësi 
Kushtetues Imeraj.  

 

Tabela e punës së KPK gjatë periudhës mars – gusht 2018 tregon kurbën në rritje të seancave dëgjimore 
dhe vlerësuese. Siç rezulton edhe nga tabela, në mars pati vetëm një seancë, në prill 5 seanca, në maj 2 
seanca, në qershor 10 seanca, në korrik 29 seanca dhe në javën e parë të punës në gusht 2018 vetëm 1 
seancë. Numri rekord i seancave mbetet muaji korrik me 29 seanca dhe data 30 korrik me 4 seanca 
brenda të njëjtës ditë. Për shkak të vendimmarrjes së BE ndaj Shqipërisë (mesi i qershorit 2018) 
raportimet mbi ecurinë e procesit të vetingut nxirrnin në pah vonesat e dukshme në proces, por me 
ritmin që mori ecuria e procesit gjatë muajit korrik arriti të përmbushë pritshmëritë publike ndaj tij.  

Përfundimisht, nga lista prioritare e shpallur nga KPK në dhjetor 2017, deri në mesin e gushti 2018 kanë 
kaluar në testin e vetingut 48 subjekte rivlerësimi. Tabela e mëposhtme paraqet ecurinë e deritanishme: 
në total prioritet i vetingut në fazën e tij të parë ishin 57 subjekte rivlerësimi. Prej tyre, 3 subjekte (Llalla, 
Imeraj, Kasmi) dhanë dorëheqje, 21 subjekte janë shkarkuar, 27 subjekte janë konfirmuar, dhe 6 subjekte 
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janë në pritje të seancave dëgjimore. Për shkak të periudhës së pushimeve vjetore, pritet që subjektet e 
mbetura të trajtohen në muajin shtator. Sipas praktikës së paralajmëruar në vendimmarrjen e KPK në 
dhjetor 2017 dhe janar 2018, do të vijohet më pas me listën e dytë prioritare, ku bëjnë pjesë 36 drejtues 
gjykatash dhe të prokurorisë, midis të cilëve edhe katër kandidatë për KED (E.Dhimiri, F.Qato, A.Jangulli 
dhe S.Lubonja) 

 

VETINGU: KOMISIONERËT MË TË “ASHPËR” DHE MË “LIBERALË”  

Vendimmarrja e komisionerëve (KPK) dhe në strukturat e tjera të vetingut bazohet në tri kritere ligjore, - 
aftësia profesionale, të dhënat e pasurisë dhe integriteti, - cilësi të cilat përbëjnë edhe thelbin e procesit 
të rivlerësimit. Trupa e KPK është trajnuar për përmbushjen e kësaj përgjegjësie. Ajo vepron me 
asistencën dhe monitorimin intensiv të ONM (Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit). Vendimmarrjet e 
KPK dhe të strukturave të tjera të rivlerësimit janë të pavarura, por megjithatë në disa raste ka pasur 
debate dhe kritika publike nëse vendimmarrjet bazoheshin në standard të njëtrajtshme për subjekte të 
ndryshme të rivlerësimit dhe nëse ka pasur ndërhyrje nga jashtë në vendimmarrje. Fakti që në të paktën 
katër raste ONM dhe Komisioneri Publik kanë apeluar vendimet e KPK është tregues i vlerësimit kritik 
dhe interpretimit të dhënave të konsideruara nga Komisionerët.  

Në fund të fazës së parë të vetingut mund të bëhet një vlerësim paraprak për produktin e KPK dhe 
ecurinë e procesit të vendimmarrjes së tij. Konkretisht, të dhënat krahasuese të vendimeve të marra nga 
Komisionerët, anëtarë të KPK, na ndihmojnë të krijojmë një database me përqindjet e rasteve të 
angazhimit të komisionerëve në vendimmarrje, përqindje të rasteve të vlerësimit konfirmues ose të 
vendimmarrjes për shkarkim të subjekteve të rivlerësimit. Siç rezulton nga tabela, komisionerët më me 
shumë çështje gjykimi janë Pine dhe Sanxhaktari me nga 17 çështje ose 12% të rasteve totale, ndjekur 
nga Çiftja dhe Ilia me nga 14 çështje ose 10% të rasteve të gjykimit. Më pak raste gjykimi kanë pasur 
Faskaj me 5 çështje ose 3% të rasteve, si dhe Zhegu me 9 çështje ose 6% të rasteve totale.  

KOMISIONERËT VENDIME NË % KONFIRMIME SHKARKIME 

XHENSILA PINE 17 12% 47% 53% 

VALBONA SANXHAKTARI 17 12% 47% 53% 

ETLEDA ÇIFTJA 14 10% 43% 57% 

ROLAND ILIA  14 10% 79% 21% 

PAMELA QIRKO 13 9% 62% 38% 

GENTA TAFA (BUNGO) 12 8% 58% 42% 

LULZIM HAMITAJ 11 8% 55% 45% 

OLSI KOMIÇI 11 8% 55% 45% 

FIRDES SHULI 11 8% 82% 18% 

BRUNILDA BEKTESHI 10 7% 40% 60% 

SUELA ZHEGU 9 6% 67% 33% 

ALMA FASKAJ 5 3% 40% 60% 
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Tabela ilustron edhe komisionerët më të “frikshëm“ dhe më “liberalë“, që kanë përqindjet më të larta / 
më të ultë të vendimmarrjeve për shkarkimin e subjekteve të rivlerësimit.  

Nga tabela rezulton se komisionerët Bekteshi dhe Faskaj kanë përqindjen më të lartë të shkarkimeve, me 
nga 60% të rasteve të gjykuara, ndjekur nga Çiftja me 57%, Pine dhe Sanxhaktari me nga 53%. Këta janë 
komisionerët që kanë më shumë se 50% shkarkime në vendimet e tyre sesa konfirmime në detyrë. Pjesa 
tjetër e komisionerëve kanë më shumë konfirmime sesa shkarkime nga detyra.  

Nga tabela rezulton se komisionerët më “liberalë“ janë Shuli me 18% shkarkime, Ilia me 21% shkarkime, 
Zhegu me 33% shkarkime, për të vijuar më pas me kryetaren e KPK Tafa (Bundo) me 42% shkarkime.  

 

 

ANIMIMET E KOMISIONERIT PUBLIK NË KPA 

Legjislacioni parashikon procesin e ankimimit nga ONM/Komisioneri Publik, në mbrojtje të interesit 
publik dhe standardeve të procesit të rivlerësimit.  

Duke iu referuar katër rasteve të ankimimit nga ONM dhe Komisioneri Publik, (Dedja, Ismalaj, Medja dhe 
Zaganjori) vlen të theksohet se nga trupa e KPK rezultojnë të kenë qenë vendimmarrës Roland Ilia (me tri 
vendime), Pamela Qirko e Xhensila Pine (me dy vendime), Genta Tafa, Olsi Komiçi, Firdus Shuli Suela 
Zhegu, Valbona Sanxhaktari (me nga një rast).  

Në rastin e dosjeve “Dedja“ dhe “Medja” vendimmarrja ka qenë me shumicë votash, pra 2 vota pro dhe 1 
kundër, ndaj nuk është e qartë se cili nga tre anëtarët (Tafa, Zhegu, Qirko, Shuli, Ilia, Pine) ka qenë 
minorancë, kurse në dy rastet e tjera vendimmarrja ka qenë unanime pro, pra secili nga anëtarët e 
trupës vlerësuese ka marrë vendim të ndryshëm nga opinioni i ONM. 
 

ANKIMIME NGA 

KOMISIONERI PUBLIK 

RELATORË/E KRYETAR/E ANETAR/E 

Edmond Islamaj Genta Tafa (Bungo) Suela Zhegu Pamela Qirko 

Bashkim Dedja Xhensila Pine Valbona Sanxhaktari Roland Ilia 

Xhezair Zaganjori Olsi Komiçi Roland Ilia Pamela Qirko 

Gentian Medja Firdus Shuli Roland Ilia Xhensila Pine 

 
 

VENDIMET ME +1 VOTË NË KPA 

Në analizën e vendimeve të deritanishme ka rëndësi të veçohen edhe rastet e vendimeve me shumicë 
votash (2 vota pro dhe 1 kundër), sidomos kur ka një perceptim paraprak për trendin e vendimmarrës së 
komisionerëve të KPK. Janë vetëm pesë raste të vendimeve me shumicë votash, nga të cilat, katër janë 
raste të bujshme, sepse lidhen me drejtuesin e Gjykatës Kushtetuese, drejtuesin e KED, dhe dy gjyqtarë 
të tjerë të Gjykatës Kushtetuese.  

Nga të dhënat e trupës së KPK që ka bërë vlerësimin dhe vendimmarrjen, rezulton se në 4 raste 
vendimmarrëse ka qenë Xhensila Pine, në 3 raste Valbona Sanxhaktari, në 2 raste Roland Ilia dhe Etleda 
Çiftja, si dhe në 1 rast kanë qenë Alma Faskaj, Brunilda Bekteshi, Firdes Shuli dhe Genta Tafa (Bungo). Në 
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asnjërin nga 5 rastet nuk ka pasur relatorë të njëjtë, dhe se në 2 raste drejtuese e trupës së KPK ka qenë 
Xh.Pine. 

 

VENDIME ME SHUMICË RELATORË/E KRYETAR/E ANËTARE 

Altina Xhoxhaj Brunilda Bekteshi Etleda Çiftja Genta Tafa (Bungo) 

Fatmir Hoxha Alma Faskaj Xhensila Pine Valbona Sanxhaktari 

Artan Broci Valbona Sanxhaktari Xhensila Pine Etleda Çiftja 

Bashkim Dedja Xhensila Pine Valbona Sanxhaktari Roland Ilia 

Gentian Medja Firdes Shuli Roland Ilia Xhensila Pine 

 

 

GRATË GJYQTARE E PROKURORE: 30% MË PAK SHKARKIME SESA BURRAT 

Të dhënat e fazës së parë të vetingut tregojnë se deri më tani janë shkarkuar 13 gjyqtarë dhe 9 
prokurorë, janë konfirmuar 15 gjyqtarë dhe 12 prokurorë, kanë dhënë dorëheqjen 1 gjyqtar dhe 1 
prokuror, si dhe janë në proces vlerësimi në shtator 1 gjyqtar dhe 4 prokurorë. Po ashtu në proces 
vlerësimi është edhe një juriste, kandidate për detyrën e Inspektores së Lartë të Drejtësisë.  
 

KATEGORITË SHKARKOHEN KONFIRMOHEN DORËHEQJE NË PROCES TOTAL 57 

GJYQTARË 13 15 1 1 30 

PROKURORË 9 12 1 4 26 

TË TJERË 0 0 0 1 1 

 

Në aspektin gjinor vlen të theksohet se janë shkarkuar 19 nga 41 meshkuj ose 46% e numrit total në 
veting, si dhe 3 nga 16 gra ose 19% e numrit total në veting. Nga ana tjetër, janë konfirmuar 69% e 
numrit total të grave gjyqtare e prokurore në veting, shifër 30% më e lartë sesa numri i meshkujve 
gjyqtarë e prokurorë të konfirmuar. Pjesa e mbetur jashtë këtyre statistikave përbëhet nga të 
dorëhequrit dhe ata që janë ende në procesin e vetingut. 
 

KATEGORITË SHKARKOHEN NË % E GJINISË KONFIRMOHEN NË % E GJINISË 

BURRA 19 46% 16 39% 

GRA 3 19% 11 69% 
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KOMISIONIERI PUBLIK: SINA NË VEND TË SARAÇIT 

Në mars 2018 me kërkesë të ONM Kolegji i Posaçëm i Apelimit vendosi shkarkimin e njërit prej dy 
Komisionerëve Publikë, Herald Saraçi. Shkarkimi i tij u shoqërua me nisjen e betejës ligjore nga Saraçi në 
Gjykatën Administrative. Padia në Gjykatë ku kërkohej “anulimi dhe shfuqizimi i aktit administrativ, 
Vendim Nr. 1/2018 (JP) dhe Vendimi Nr.1 datë 12.03.2018 të Komisionit Disiplinor për dhënie mase 
disiplinore “Shkarkim nga detyra të Komisionerit Publik Herald Saraçi”. Rikthimin në detyrë dhe pagimin e 
pagës nga momenti i largimit deri në rikthim në detyrë”, u bë më 13 prill 2018. Vendimi i Gjykatës u dha 
me 21 qershor 2018. Vendimi nuk është bërë i njohur për publikun. 
 
Sipas listës paraprake të trupës së vetingut të miratuar në parlament (2017) bashkë me zgjedhjen e dy 
komisionerëve publike u caktuan edhe zëvendësit e tyre. Konkretisht, zëvendësues për Komisionerin 
Publik Saraçi u caktua Darjel Sina. Në CV e tij në faqen zyrtare të IKP (Institucioni i Komisionerit Publik) 
citohen kualifikimet dhe përvojat, por nuk është publikuar informacion mbi momentin e emërimit në 
detyrë dhe praktika e ndjekur me këtë rast. Gjithsesi duket theksuar fakti se Sina është nga të paktët 
anëtarë të trupës së vetingut që ka pasur angazhime mediatik për reformën në drejtësi në fillim të 
procesit të saj. 
 

 
RASTI “LLALLA”: SINJAL POZITIV PËR REFORMËN 

Për shkak të pritshmërive të larta publike se reforma në drejtësi do të sjellë edhe përballje me drejtësinë 
të individëve të korruptuar në sistem, gjatë vitit 2018 mori vëmendje të madhe rasti i ish Prokurorit të 
Përgjithshëm Adriatik Llalla. Ai bën pjesë në listën e subjekteve të rivlerësimit që dhanë dorëheqje 
paraprake dhe për pasojë, përjashtohen nga procesi i rivlerësimit. Debati nëse do të kalojnë në veting 
edhe të dorëhequrit nga sistemi, u shndërrua në debat juridik dhe politik. KPK dhe KPA morën vendimin 
se Llalla dhe personat e tjerë të dorëhequr nuk do të jenë subjekte të rivlerësimit. 

Në muajin shkurt 2018 ish Prokurori i Përgjithshëm Adriatik Llalla u bë zyrtari i parë shqiptar, i cili me një 
vendim të Sekretarit të Shtetit të SHBA Rex Tillerson, i ndalohej udhëtimi si individ dhe si familje, në 
SHBA. Argumenti kryesor i këtij vendimi ishin akuzat se ish Prokurori është i përfshirë në korrupsion gjatë 
ushtrimit të funksionit të tij. Në datën 11.06.2018 Kolegji i Posaçëm i Apelimit (KPA) vendosi ndërprerjen 
e rivlerësimit për subjektin A.Llalla, për shkak të dorëheqjes së tij. KPA vendosi gjithashtu ndalimin e zotit 
Llalla për emërim në sistemin e drejtësisë për një periudhë 15 vjeçare, deri në vitin 2033. Në vijim të 
hetimeve, Prokuroria e Krimeve të Rënda njoftoi më 20 korrik 2018, se në zbatim të ligjit Gjykata ka 
vendosur pranimin e kërkesës së saj për sekuestrimin e pasurive të ish Prokurorit të Përgjithshëm Llalla, 
të akuzuar për pastrim parash dhe korrupsion. Ky ishte rasti më i bujshëm i hetimeve gjatë vitit 2018 në 
Shqipëri dhe rasti i parë i një akti konkret kundër një ish drejtuesi të njohur në sistemin e drejtësisë. 

 
PROCESI I RIVLERËSIMIT: ECURIA DHE PRITSHMËRITË E LISTËS PRIORITARE 

Sipas Kushtetutës dhe legjislacionit të paketës për reformën në drejtësi, secili subjekt i rivlerësimit ka në 
dispozicion kohën e nevojshme për ankimim të vendimeve të marra nga KPK. Pas seancës dëgjimore me 
subjektin dhe shpalljes së vendimit nga KPK, vendimi në formë të plotë e të shkruar kërkon kohë tjetër në 
dispozicion. Sipas nenit 55, ligji 84/2016, vendimi me shkrim i njoftohet subjektit të rivlerësimit brenda 
30 ditëve pas përfundimit të seancës dëgjimore. Sipas nenit 62 të së njëjtit ligj, subjekti i rivlerësimit 
mund të ankimohet brenda 15 ditëve në Kolegjin e Apelimit. Gjatë periudhës deri në vendimin final të 
Kolegjit, gjyqtarët e prokurorët e shkarkuar mbeten formalisht në detyrë dhe paguhen me 75% të pagës 
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në funksion. Procedurat shqyrtuese kërkojnë të paktën edhe 30 ditë të tjera për secilin subjekt 
rivlerësues.  

Pra, në rastin më të mirë, procedura nga seanca dëgjimore në KPK dhe deri në vendimin përfundimtar të 
KPA kërkon 50-60 ditë. Në rast se numri i rasteve të ankimuara në KPA është i madh, atëherë praktikat 
vendimmarrëse do të kërkojnë afate maksimale disa mujore. Vetëm pas vendimit final të KPA mund të 
konsiderohet se subjekti i rivlerësimit është shkarkuar përfundimisht dhe vendi i tij është në dispozicion 
për procedurë zëvendësimi, në varësi nga funksioni dhe pozicioni që ka pasur. Në gusht 2018, 
pavarësisht se janë shkarkuar 21 subjekte rivlerësuese, kemi vetëm 2 vendime përfundimtare të 
konfirmuara në KPA (Kolegji i Posaçëm i Apelimit), dhe 3 raste në procedurë. Për 16 raste të tjera, 
përfshirë edhe 3 raste të animimit nga Komisioneri Publik, KPA do të kërkojë kohën e nevojshme ligjore 
në dispozicion, e cila mund të tejkalojë muajt nëntor-dhjetor 2018. 

Deri në gusht 2018 Komisionerët Publikë kanë bërë vetëm 8 ankimime në KPA, 3 raste me rëndësi, ku 
përfshihen kryetari i Gjykatës së Lartë dhe kryetari i Gjykatës Kushtetuese, si dhe raste të tjera kryesisht 
të dorëheqjes nga procesi i vetingut. Nëse Institucioni i Komisionerit Publik (IKP) do ta ushtrojë këtë të 
drejtë edhe për raste të tjera të fazës së parë, procesi i shqyrtimit të KPA do të kërkojë kohë shtesë dhe 
vendimmarrja finale për 57 emrat e listës prioritare nuk do të ketë përfunduar përpara fundit të vitit 
2018. Aktualisht ka vendime përfundimtare në dy nivelet e vetingut, për vetëm 9-10 subjekte 
rivlerësuese, nga të cilat 2 janë vendime shkarkimi përfundimtar dhe të tjerat janë konfirmime në detyrë 
në mungesë të ndonjë ankimimi nga ana e IKP. 

Zyrtarët e BE dhe të institucioneve ndërkombëtare që vijojnë të merren me reformën në drejtësi në 
Shqipëri, janë në tërësi më optimistë. Ata parashikojnë se nën presionin politik nga Brukseli dhe 
Uashingtoni, do të mund të ndikohet nga njëra anë në përshpejtimin e procesit teknik të seancave 
dëgjimore dhe nga ana tjetër në zgjerimin e konsensusit politik për përmirësime në legjislacion dhe 
vendimmarrjet që lidhen me parlamentin. Synimi kryesor është arritja e objektivit për të ngritur Byronë e 
Hetimit dhe strukturën e posaçme anti-korrupsion (SPAK) brenda pranverës së vitit 2019. 
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KRIZA E KRIJUAR NË SISTEM PËR SHKAK TË PROCESIT TË RIVLERËSIMIT 

Parashikimi i Komisionit të Venecias në “Opinionin Nr. 824 / 2015” rezultoi se ishte profesional dhe i 
saktë. Procesi i rivlerësimit në fazën e parë të tij, me gjithë rezultatet pozitive, u shoqërua edhe me 
pasoja direkte në institucionet aktuale të drejtësisë në Shqipëri. Kritikët e procesit e kanë përdorur 
këtë situatë të re për të shtuar dorën e kritikave ndaj vizionit të munguar të reformës në drejtësi dhe 
përgjegjësive politike dhe institucionale që burojnë prej tij. Mbështetësit e procesit përdorin alibinë se 
pavarësisht çmimit dhe problematikës së krijuar procesi ka më shumë vlerë dhe duhet pranuar apriori 
si i tillë.  

 
PARALIZA DHE PROBLEMATIKA NË INSTITUCIONET E DREJTËSISË 

Gjendja aktuale e institucioneve kryesore të drejtësisë është kritike. Kështu, referuar edhe tabelës 
ilustruese, nga Gjykata Kushtetuese kemi vetëm dy gjyqtarë të konfirmuar, njëri prej të cilëve duhet të 
përballet me Kolegjin e Apelimit pas ankimimit të ardhur nga ONM dhe Komisioneri Publik. Katër 
gjyqtarë kushtetues janë shkarkuar, një dha dorëheqjen në fillim të vitit 2018. Dy anëtarë të tjerë, Kristo 
e Berberi kanë dhënë dorëheqje shumë kohë më parë për shkak të mbarimit të mandatit dhe njëri prej 
tyre është edhe kandidat për një Gjykatën e Strasburgut. Aktualisht Gjykata Kushtetuese është de facto 
tërësisht jashtë funksionit. Kuvendi e Presidenti kanë shpallur thirrjet e interesit për vendet e 
deritanishme vakante, por gjendja e njëjtë pritet të vijojë deri në muajin tetor kur mund të ketë rezultate 
të fazës së dytë të vetingut. 

E njëjta gjendje kaotike është edhe në Gjykatën e Lartë. Në fazën e parë të vetingut u konfirmuan në 
detyrë vetëm katër gjyqtarë, nga të cilët, dy gjyqtarë janë në proces rishqyrtimi në Kolegjin e Apelimit 
pas ankimimit të ardhur nga ONM dhe Komisioneri Publik. Në proces rigjykimi është edhe kryetari i kësaj 
gjykate, Zaganjori. Nga anëtarët mbeten dy gjyqtarë me vlerësim pozitiv nga KPK, pavarësisht se njëri 
prej tyre, i kontestuar gjerësisht edhe nga opozita vijon të jetë prej vitesh jashtë mandatit kohor 
kushtetues. Nga Gjykata e Lartë u shkarkuan pesë gjyqtarë, përfshirë gjyqtari, i cili rezultoi i dënuar më 
parë në Itali, apo kryetari i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. Në këtë Gjykatë ka pasur një boshllëk tjetër 
paraprak, pas mbarimit të mandatit dhe largimit nga funksioni pritës të katër gjyqtarëve dhe shkarkimit 
të një gjyqtareje tjetër, protagoniste e një skandali korruptiv.  

Pas shkak të vonesave në procesin e vetingut dhe problematikave të krijuara, ende vijojnë të jenë jo 
funksionale strukturat e reja të sistemit gjyqësor në vend, KLGJ, KLP, KED dhe ILD. Nga kandidatët për 
KED u konfirmuan vetëm 3 gjyqtarë e prokurorë, 5 gjyqtarë/prokurorë u shkarkuan përfshirë kryetarin e 
KED, si dhe një gjyqtar është ende në procesin e pritjes për caktimin e seancës dëgjimore nga KPK. Në 
total KED ka vetëm 3 anëtarë efektivë, si dhe katër anëtarë të tjerë janë në listën e dytë prioritare të 
vetingut. Për funksionim procedural KED duhet të ketë të paktën 5 anëtarë, por më shumë sesa numri 
merr vlerë debati mbi drejtimin e tij në rrethanat kur janë shkarkuar dy prej drejtuesve kryesorë të tij. 
KED është organ thelbësor për fillimin e procedurave për emërimet e reja në sistemin e drejtësisë në 
Shqipëri, ndaj plotësimi e funksionimi i tij është parakusht për ecurinë e mëtejshme të jetësimit të 
reformës. 

Këshilli i Lartë Gjyqësor (KLGJ) ka numrin më të madh të kandidatëve të konfirmuar nga faza e parë e 
vetingut, 9 kandidatë nga 14 në total. Vetëm 4 kandidatë u rrëzuan dhe një dha dorëheqje. Problemi 
kryesor me KLGJ është se formula e përbërjes së tij është e komplikuar dhe kërkon kandidim nga nivele 
të ndryshme të gjyqësorit, përfshirë edhe ndarje midis Tiranës dhe periferisë, nivelit të parë dhe apelit, 
etj. Nga ana tjetër, Këshilli i Lartë i Prokurorisë (KLP) ka gjithashtu 8 kandidatë të konfirmuar në fazën e 
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parë të vetingut, 6 kandidatë janë shkarkuar, 1 ka dhënë dorëheqje dhe 4 janë në fazë pritëse për 
seancën dëgjimore. Edhe nga dy kandidatët për Inspektor i Lartë i Drejtësisë, vetëm njëri kandidat është 
konfirmuar, kurse kandidati tjetër është në pritje të seancës dëgjimore.  

Duke ndjekur të njëjtin trend me vendimmarrjet e fazës së parë (lista prioritare) pritet që në listën e dytë 
prioritare të penalizohen edhe një numër i madh gjyqtarësh e prokurorësh që drejtojnë aktualisht 
sistemin, sidomos në Gjykatat dhe Prokuroritë e Apelit, - të konsideruara edhe si nivelet më të akuzuara 
për korrupsion. Një paralajmërim të tillë bëri publik në një seancë dëgjimore në parlamentin e Shqipërisë 
edhe Inspektori i Përgjithshëm i ILDKPKI (institucioni që merret me deklarimet e kontrollin e pasurive të 
zyrtarëve të lartë). 

 

INSTITUCIONET E REJA  KONFIRMOHEN SHKARKOHEN DORËHEQJE NË PROCES TOTAL 

GJYKATA KUSHTETUESE 2 4 1 0 7 

GJYKATA E LARTË 4 5 0 0 9 

KËSHILLI I EMËRIMEVE (KED) 3 5 0  1  9  

KËSHILLI GJYQËSOR (KLGJ) 9 4 1 0 14 

KËSHILLI I PROKURORISË (KLP) 8 6 1 4 19 

INSPEKTORI I LARTË 1 0 0 1 2 

KANDIDAT, GJYKATA E STRASBURGUT 0 0 0 3 3 

Burimi: ISP. Gusht 2018. Gjendja e institucioneve të reja në sistemin e drejtësisë pas fazës së parë të vetingut 

 

Në prioritetet e vetingut është edhe lista e kandidatëve të mundshëm për vendin që i përket Shqipërisë 
në Gjykatën e Strasburgut. Prej janarit 2017 gjyqtarit Bianku i ka përfunduar mandati dhe që atëherë 
Shqipëria ka dërguar dy lista kandidatësh, të cilët janë refuzuar për arsye të ndryshme.  

Së fundi, qeveria ka lajmëruar dërgimin e një liste të tretë, të përbërë nga tre emra, Sokol Berberi, Dorian 
Pavli dhe Marjana Semini. Sipas praktikës, edhe ata duhet të jenë objekt i procesit të rivlerësimit nga 
KPK, madje nga institucionet ndërkombëtare në Tiranë ka pasur presion pozitiv që emrat e tyre të bëjnë 
pjesë në listën prioritare. Deri tani asnjëri nga tre emrat nuk është marrë në shqyrtim, por pritet që kjo të 
ndodhë në muajt e vjeshtës.  

 

FORMALITETI I PROCEDURAVE PËR VENDET VAKANTE 

Pas konfirmimit të shkarkimit të anëtarit të Gjykatës Kushtetuese, Fatos Lulo, Kuvendi në fundin e muajit 
korrik njoftoi, se shpall hapjen e procedurës së aplikimit për vendin vakant për 1 anëtar të Gjykatës 
Kushtetuese. Afati sipas Kuvendit është data 24 gusht 2018. Një praktikë të njëjta formale pati ndjekur 
më parë edhe Presidenti i Republikës në shkurt 2018 për vendin vakant të gjyqtarit Kristo. Ashtu si 
Presidenti, edhe Kuvendi është në dijeni se shpallja e vendeve vakante edhe formale për sa kohë nuk 
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ekzistojnë strukturat që bëjnë përzgjedhjen e kandidatëve me ndryshimet kushtetuese 2016, siç janë 
KED, KLGJ dhe KLP.  
 
Presidenti pati lajmëruar në fundin e muajit shkurt listën me 20-22 emra aspirantë për Gjykatën 
Kushtetuese, ku bënin pjesë edhe një subjekt i rivlerësimit, i cili është konfirmuar tashmë në detyrë. Së 
fundi, vetë Kuvendi në njoftimin publik sqaron se “lista e kandidatëve do të publikohet në faqen zyrtare 
të internetit të Kuvendit të Shqipërisë, brenda 30 ditëve nga hapja e procedurës së aplikimit, dhe bashkë 
me dokumentacionin përkatës për secilin kandidat do t’i përcillet Këshillit të Emërimeve në Drejtësi”, pra 
KED, një strukturë që de facto nuk është funksionale dhe as pritet të jetë deri në përfundim të fazës së 
dytë të vetingut. 
 
Kuvendi i Shqipërisë ka përmbushur formalisht përgjegjësitë e tij për zgjedhjen e anëtarëve të KLP dhe 
KLGJ që nuk vijnë nga sistemi gjyqësor dhe prokuroria. Konkretisht, në votimin e tretë, i cili ndryshe nga 
dy votimet e para kërkon shumicë të thjeshtë votash,  Kuvendi ka zgjedhur me vetëm 72 vota ose 51% të 
votave të deputetëve listën e anëtarëve. Sipas listës finale të kaluar në Kuvend, për KLGJ janë zgjedhur 
avokatët Fatmira Luli dhe Alban Toro, pedagogët Maksim Qoku dhe Erion Muharremaj, si dhe 
përfaqësues nga shoqëria civile Naurela Llagami. Për në KLP janë zgjedhur avokatët Tartar Bazaj dhe 
Nurian Seiti (Metaj), pedagogët Gent Ibrahimi dhe Sandër Beci, si dhe Alfred Balla nga shoqëria civile. 
Ashtu si listat e mëparshme të kandidatëve edhe lista finale e votuar hasi në kritika publike dhe politike, 
për shkak se një pjesë e kandidatëve të përzgjedhur shfaqin probleme e mangësi në raport me kriteret e 
kërkuara nga legjislacioni për një angazhim të tillë. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

ANEKS: LISTA E PLOTË E SUBJEKTEVE TË RIVLERËSIMIT MARS – GUSHT 2018 

 

NR 57 DREJTUESIT KRYESORE TE SISTEMIT POSTI QË KA OSE KONKURON MARS - GUSHT 2018 

1 Altina Xhoxhaj, Gjykata Kushtetuese (Kandidat/Këshilli i Emërimeve në Drejtësi) SHKARKUAR 

2 Besnik Imeraj, Gjykata Kushtetuese (Kandidat/Këshilli i Emërimeve në Drejtësi) DOREHEQJE 

3 Fatmir Hoxha, Gjykata Kushtetuese Gjykata Kushtetuese SHKARKUAR 

4 Fatos Lulo, Gjykata Kushtetuese Gjykata Kushtetuese SHKARKUAR 

5 Gani Dizdari, Gjykata Kushtetuese Gjykata Kushtetuese SHKARKUAR 

6 Bashkim Dedja, Gjykata Kushtetuese Gjykata Kushtetuese KONFIRMUAR (KPA) 

7 Vitore Tusha, Gjykata Kushtetuese Gjykata Kushtetuese KONFIRMUAR 

8 Xhezair Zaganjori, Gjykata e Lartë Gjykata e Lartë KONFIRMUAR (KPA) 

9 Adriatik Lalla, Prokuror i Përgjithshëm Gjykata Kushtetuese DOREHEQJE 

10 Brunilda Kasmi, Gj.Shk.I, Tiranë (Kandidat për Këshillin e Lartë Gjyqësor) DOREHEQJE 

11 Artan Laze, Gj.Shk.I, Tiranë (Kandidat për Këshillin e Lartë Gjyqësor) SHKARKUAR 

12 Artan Zeneli, Gjykata e Lartë (Kandidat për Këshillin e Lartë Gjyqësor) SHKARKUAR 

13 Besim Trezhnjeva, Gj. Apelit Durrës (Kandidat për Këshillin e Lartë Gjyqësor) SHKARKUAR 

14 Bledar Abdullai, Gj.Shk.I, Tiranë (Kandidat për Këshillin e Lartë Gjyqësor) SHKARKUAR 

15 Brunilda Kadi, Gj.Shk.I, Tiranë (Kandidat për Këshillin e Lartë Gjyqësor) KONFIRMUAR 

16 Alma Brati, Gj.Shk.I, Tiranë (Kandidat për Këshillin e Lartë Gjyqësor) KONFIRMUAR 

17 Astrit Faqolli, Gj.Shk.I, Tiranë (Kandidat për Këshillin e Lartë Gjyqësor) KONFIRMUAR 

18 Dritan Hallunaj, Shk. I për Krimet e R. (Kandidat për Këshillin e Lartë Gjyqësor) KONFIRMUAR 

19 Ilir Toska, Gj. Apelit Tiranë (Kandidat për Këshillin e Lartë Gjyqësor) KONFIRMUAR 

20 Manjola Xhaxho, Gj.Shk.I, Tiranë (Kandidat për Këshillin e Lartë Gjyqësor) KONFIRMUAR 

21 Marcela Shehu, Gj.Shk.I, Kurbin (Kandidat për Këshillin e Lartë Gjyqësor) KONFIRMUAR 

22 Medi Bici, Gjykata e Lartë (Kandidat për Këshillin e Lartë Gjyqësor) KONFIRMUAR 

23 Nertina Kosova, Apeli Krimet e Rënda (Kandidat për Këshillin e Lartë Gjyqësor) KONFIRMUAR 

24 Arben Nelaj, Prokuroria Tiranë (Kandidat për Këshillin e Lartë i Prokurorisë) SHKARKUAR 

25 Besa Nikehasani, Prok. Apelit Shkodër (Kandidat për Këshillin e Lartë i Prokurorisë) SHKARKUAR 

26 Dritan Rreshka, Prokuroria Tiranë (Kandidat për Këshillin e Lartë i Prokurorisë) SHKARKUAR 

27 Elison Sadiku, Prokuroria Korçë (Kandidat për Këshillin e Lartë i Prokurorisë) SHKARKUAR 

28 Luan Kaloçi, Prok. Apelit Tiranë (Kandidat për Këshillin e Lartë i Prokurorisë) SHKARKUAR 

29 Adriatik Cama, Prokuroria Tiranë (Kandidat për Këshillin e Lartë i Prokurorisë) SHKARKUAR 

30 Arta Marku, Prokuroria Shkodër (Kandidat për Këshillin e Lartë i Prokurorisë) KONFIRMUAR 

31 Vat Staka, Prokuroria Shkodër (Kandidat për Këshillin e Lartë i Prokurorisë) KONFIRMUAR 

32 Besnik Muçi, Prok. Krimet e Rënda (Kandidat për Këshillin e Lartë i Prokurorisë) KONFIRMUAR 

33 Dritan Prençi, Prokuroria Kukës (Kandidat për Këshillin e Lartë i Prokurorisë) KONFIRMUAR 

34 Anila Leka, Prokurori e Përgjithshme (Kandidat për Këshillin e Lartë i Prokurorisë) KONFIRMUAR 

35 Antoneta Sevdari, Prokuroria Tiranë (Kandidat për Këshillin e Lartë i Prokurorisë) KONFIRMUAR 

36 Arben Dopallaj, Prok. Apelit Shkodër (Kandidat për Këshillin e Lartë i Prokurorisë) KONFIRMUAR 

37 Gentjan Osmani, Prok. Krimet e Rënda (Kandidat për Këshillin e Lartë i Prokurorisë) KONFIRMUAR 

38 Kostaq Beluri, Prokurori e Përgjithshme (Kandidat për Këshillin e Lartë i Prokurorisë) KONFIRMUAR 

39 Bujar Hoti, Prokuroria Durrës (Kandidat për Këshillin e Lartë i Prokurorisë) NË PROCES 

40 Besnik Cani, Prokuroria Elbasan (Kandidat për Këshillin e Lartë i Prokurorisë) NË PROCES 

41 Ramadan Troci, Prokurori e Përgjithshme (Kandidat për Këshillin e Lartë i Prokurorisë) NË PROCES 

42 Shpëtim Kurti, Prokuroria Tiranë (Kandidat për Këshillin e Lartë i Prokurorisë) NË PROCES 
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43 Ervin Metalla, Gj. Apelit Tiranë (Kandidat / Këshilli i Emërimeve në Drejtësi) SHKARKUAR 

44 Gentjan Trenova, Prok. Apelit Tiranë (Kandidat / Këshilli i Emërimeve në Drejtësi) SHKARKUAR 

45 Rovena Gashi, Prokurori e Përgjithshme (Kandidat / Këshilli i Emërimeve në Drejtësi) SHKARKUAR 

46 Brikena Ukperaj, Lubonja Gj. Apelit Vlore (Kandidat / Këshilli i Emërimeve në Drejtësi) KONFIRMUAR 

47 Fatjona Memçaj, Prok. Apelit Tirane (Kandidat / Këshilli i Emërimeve në Drejtësi) KONFIRMUAR 

48 Gentjan Medja, Gj. Adm. Sh.I Tiranë (Kandidat / Këshilli i Emërimeve në Drejtësi) KONFIRMUAR (KPA) 

49 Kastriot Selita, Gj. Adm. e Apelit (Kandidat / Këshilli i Emërimeve në Drejtësi) NË PROCES 

50 Admir Thanza, Gjykata e Lartë Gjykata e Lartë SHKARKUAR 

51 Shkëlzen Selimi, Gjykata e Lartë Gjykata e Lartë SHKARKUAR 

52 Artan Broci, Gjykata e Lartë Gjykata e Lartë SHKARKUAR 

53 Tom Ndreca, Gjykata e Lartë Gjykata e Lartë SHKARKUAR 

54 Edmond Islamaj, Gjykata e Lartë Gjykata e Lartë KONFIRMUAR (KPA) 

55 Ardian Dvorani, Gjykata e Lartë Gjykata e Lartë KONFIRMUAR 

56 Artur Malaj, Gj. Adm. e Apelit (Kandidat /Inspektor i Lartë i Drejtësisë) KONFIRMUAR 

57 Marsida Xhaferllari, Insp. e Lartë e Drejt. (Kandidat / Inspektor i Lartë i Drejtësisë) NË PROCES 

 


