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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                              Tiranë, më ___.___.2021 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 16.02.2021) 

 

Pika 1 e rendit të ditës me objekt: Zhvillimi i seancës dëgjimore për shqyrtimin e 

kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor në 

ngarkim të magjistrates {...}, me detyrë gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë 

(shtyrë nga mbledhja plenare e datës 29.01.2021). 

 

Drejton mbledhjen Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Maksim Qoku. 

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:18 

dhe mbaroi në orën 11:50.  

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

2. Medi Bici    (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Brunilda Kadi    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 
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8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, zonja 

Naureda Llagami. 

 

Marrin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Rudin Baqli, Sekretar i Përgjithshëm pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

2. Helena Papa, Drejtore pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

3. Pjerin Prendi, Këshilltar pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

4. Aleksandër Çavo, Këshilltar pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 

5. Vildan Kaloshi, Drejtor pranë Drejtorisë së Shërbimeve Juridike. 

6. Artur Metani, Inspektor i Lartë i Drejtësisë. 

7. Avokati i magjistrates, z. Ardian Visha. 

8. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

9. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

10. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

11. Përfaqësues të medias. 

 

RENDI I DITËS: 

1. Zhvillimi i seancës dëgjimore për shqyrtimin e kërkesës së Inspektorit të Lartë të 

Drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor në ngarkim të magjistrates {...}, me detyrë 

gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë (shtyrë nga mbledhja plenare e datës 

29.01.2021). 
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 Maksim Qoku: Përshëndetje të nderuar anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Sot 

çelim mbledhjen e radhës së datës 16 shkurt 2021 me këtë rend dite: 

 Çështja e parë: Zhvillimi i seancës dëgjimore për shqyrtimin e kërkesës së ILD-së 

për fillimin e procedimit disiplinor në ngarkim të magjistrates {...}, me detyrë gjyqtare në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë (seanca me date 8.01.2021 ora 11.00; datën 

29.01.2021 – 11:00; date 16.02.2021 – ora 11:00.) 

Çështja e dytë në rendin e ditës do të jetë: Shqyrtimi i projektvendimit “Për 

kualifikimin e kandidatit z. Qemal Zaimi dhe vijimin e procedurave të ngritjes në detyrë 

në Gjykatën e Apelit Tiranë, për pozicionet e lira në fushën e të drejtës penale, të 

shpallura me vendimet nr. 184 dhe nr. 185, datë 28.05.2020, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. 

Çështja e tretë është: Shqyrtimi i projektvendimit “Për fillimin e procedurave të 

përzgjedhjes për emërim në Gjykatën e Lartë, të kandidatëve nga radhët e gjyqtarëve, për 

njëmbëdhjetë pozicionet e shpallura të lira”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës. 

Çështja e katërt: Shqyrtimi i 4 projektvendimeve të përgatitura nga Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës “Për fillimin e procedurave të përzgjedhjes për ngritjen në detyrë 

në Gjykatën e Apelit Tiranë, për shtatë pozicionet e lira të shpallura me vendimet e 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, të datës 28.05.2020”; “Për fillimin e procedurave të 

përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Durrës, për pozicionin e lirë në 

fushën e të drejtës civile, të shpallur me vendimin nr. 173, datë 28.05.2020, të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor”; “Për fillimin e procedurave të përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në 

Gjykatën Administrative të Apelit, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 187, 

datë 28.05.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”; “Për fillimin e procedurave të 

përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin 

dhe Krimin e Organizuar, për tre pozicionet e lira të shpallura me vendimet nr. 88, nr. 89 

dhe nr. 90, datë 26.02.2020, Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 
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Çështja e pestë është: Shqyrtimi i projektvendimit “Për përfundimin para afatit të 

shërbimit në skemën e delegimit, për gjyqtaren znj. Mimoza Margjeka”, i përgatitur nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës.  

Çështja e gjashtë është: Shqyrtimi i projektvendimit “Për mbarimin e statusit te 

magjistratit për gjyqtarin e Gjykatës se Apelit Tirane, z. Gramoz Levanaj”, përgatitur nga 

Komisioni për Zhvillimin e Karrierës. 

Çështja e fundit e rendit të ditës është: Shqyrtimi i projektvendimit “Për ushtrimin 

e Rekursit ndaj vendimit gjyqësor nr.6, datë 26.01.2021 të Gjykatës Administrative te 

Apelit Tirane”, përgatitur nga Komisioni për Zhvillimin e Karrierës. 

Këto ishin çështjet e përcaktuara në mbledhjen e sotme në rendin e ditës.  

Nëse anëtarët kanë ndonjë diçka për të shtuar në lidhje me rendin e ditës? 

Nëse s’ka asgjë për të shtuar, kalojmë në shqyrtimin e çështjes së parë, në lidhje me 

zhvillimin e seancës dëgjimore për shqyrtimin e kërkesës së Inspektorit të Lartë të 

Drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor në ngarkim të magjistrates {...}. 

 

(Futet në sallën e mbledhjes Inspektori i Lartë i Drejtësisë, zoti Artur Metani dhe 

avokati i magjistrates, z. Ardian Visha.)  

  

 Maksim Qoku: Atëherë, për dijeni edhe të palëve që janë prezent në këtë sallë, 

kuorumi ekziston midis anëtarëve të Këshillit. Mungon Kryetarja, znj. Naureda Llagami 

për shkaqe shëndetësore dhe mbledhja do drejtohet nga Zëvendëskryetari, zoti Maksim 

Qoku.  

 Mungon zoti Bici (në sallë), për efekt të protokollit të COVID është i karantinuar 

dhe është “online”. 

 Zoti Bici, dëgjoni besoj? 

 Medi Bici: Po! 

 Maksim Qoku: Atëherë, vazhdojmë seancën për procedimin disiplinor në 

ngarkim të magjistrates {...}. 
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 Verifikojmë prezencën e palëve. 

Prezent është Inspektori i Lartë i Drejtësisë, zoti Artur Metani. 

 

Artur Metani: Po!   

Maksim Qoku: Jeni vetëm sot.  

Artur Metani: Po! –sot jam vetëm. 

Maksim Qoku: Dhe pala përfaqësuese e magjistrates z. Ardian Visha. 

 

Ardian Visha (Avokati): Avokat Ardian Visha. 

 

Maksim Qoku: Me prokurën nr. Rep 396 dhe Kol. 127, datë 27.01.2021.  

Ndërkohë, për dijeni të palëve prezent mund t’ju lexoj në mënyrë të përmbledhur 

shkresën, kërkesa që i është bërë Drejtorisë së Burgjeve, për dijeni prokurorit të çështjes, 

për mundësimin e prezencës së magjistrates {...} në seancën e sotshme, ku ne kemi një 

përgjigje të dokumentuar me procesverbal: “Në pamundësi të mosqenies, deklaron 

prezencën e avokatit të saj z. Ardian Visha”.  

Kështu që, pas verifikimit të palëve, përpara se të kalojmë në shqyrtimin e 

seancës, ju lutem nëse keni kërkesa paraprake. 

 

Ardian Visha (Avokati): Kam, patjetër! Dhe natyrshëm kjo kërkesë lidhet për 

mua me domosdoshmërinë e prezencës së zonjës që përfaqësoj në këtë përballje me 

Inspektoratin e Lartë të Drejtësisë. Mendoj që pavarësisht rolit të mbrojtjes dhe vlerës që 

kjo ka për të ardhur në ndihmë të subjektit që procedohet, prezenca përkatëse dhe nevoja 

që ajo vetë minimalisht të dëgjojë dhe maksimalisht të përgjigjet në këtë përballje, përbën 

për mua një domosdoshmëri, në kuadër edhe të një procesi të rregullt disiplinor dhe 

ligjor. 

 

Maksim Qoku: Kjo është kërkesa? 
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Ardian Visha (Avokati): Në këtë parashtrim, natyrisht që kërkesa është derivat 

logjik, që është pezullimi i procesit, të paktën deri në bërjen të mundur të prezencës së 

zonjës, dhe veç prezencës së zonjës, për shkaqe që janë lidhur me faktin që ajo është sot 

në një gjendje sigurie ekstreme, paçka sa i drejtë është ky vlerësimi i gjykatës së SPAK-

ut ndaj saj, është bërë edhe mosmbërritja e disa përgjigjeve  që unë si mbrojtës në këtë 

cilësi i jam lutur zonjës që të realizoj nëpërmjet dërgimit të shkresave. Kështu, në radhë 

të parë i kam kërkuar asaj përgjigje të Shërbimit të Provës, veçanërisht për rastet Billa 

dhe Paja, me shkresat e dërguara në datën 06.02.2021 dhe ende nuk ka përgjigje; Aktet që 

provojnë vijimësinë kuruese të Ilir Pajës, pritet ndihma natyrisht edhe e avokatit që kam 

kërkuar vetë, i z. Ilir Paja... Kam kërkuar të plotësohet pjesa e munguar e dosjes Paja. Të 

merret verbali i seancës për sa pretendon raporti në faqen 14 mbi identitetin e kërkuesit, 

versioni audio dhe transkript, sikurse komplet dosja e ardhur për Billën nga Mbretëria e 

Bashkuar, mbi të cili është realizuar njohja e vendimit në Gjykatën e Tiranës. Po kështu 

mungon përgjigjja e kërkuar Ministrisë së Drejtësisë nga zonja lidhur me informacionin 

për problematikën e transferimit të të dënuarve dhe njohjes së vendimeve penale midis dy 

vendeve për shkak të diferencës mes legjislacioneve dhe praktikave.  

Nga ana tjetër, natyrisht që në vijimësi të saj, por po jua bëj me dije paraprakisht, 

i kam sugjeruar dhe në emër të saj do kërkoja edhe thirrjen e dëshmitarëve në këtë 

proces: z. Agim Ismaili, Drejtor i Përgjithshëm i Burgjeve; Ardit Londos, Jurist i 

Drejtorisë së Burgjeve prezent në Gjykatën e Krujës; Erjand Kulluri, punonjës i Zyrës së 

Shërbimit të Provës; Bujar Çiçi, ish-prokuror i njërës prej çështjeve, dhe të tjerë subjekte.  

Natyrisht, mbi këtë bazë, këtë po jua vë dijeni paraprakisht, nën sugjerimin tim ka 

qenë e këshilluar, por ende në proces ‘meditimi’ nga zonja, propozimi ndaj Inspektorit të 

Lartë të Drejtësisë, për një marrëveshje lidhur me zgjidhjen e rastit në përputhje edhe me 

dispozitat e ligjit.     

 

Maksim Qoku: I keni të shkruara? 
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Ardian Visha (Avokati): Jo! Ishte parashtrim, për të rrëfyer strategjinë e mbrojtjes 

dhe të penguarit të kësaj strategjie për shkakun e jashtëzakonshëm të arrestit të zonjës.  

 

Maksim Qoku: Inspektori! 

 

Artur Metani: Në lidhje me kërkesën e parë për shtyrjen e seancës meqenëse 

magjistratja nuk është prezent, unë nuk jam dakord. Procesi i rregullt ligjor përfshin edhe 

mbrojtjen e magjistrates nëpërmjet avokatit. Fakti që magjistratja nuk është prezent, nuk 

ka lidhje me ndonjë vullnet apo diskrecion të Këshillit, apo për të pamundësuar 

pjesëmarrjen e magjistrates. Kështu që, për këtë arsye, elementet e procesit të rregullt 

ligjor mendoj që realizohen nëpërmjet punës së avokatit, e para.  

Në lidhje me kërkesën e dytë, për dokumentacionin që ka nisur të kërkojë avokati, 

dua të evidentoj faktin që hetimi për magjistraten ka filluar që në 16 korrik 2020 dhe 

magjistratja ka qenë që në këtë moment në dijeni të të gjithë argumenteve dhe 

dokumentacionit që Inspektori i Lartë i Drejtësisë ka në shqyrtim. Kjo do të thotë që 

mbrojtja efektive e kësaj magjistrateje mund të niste që në atë moment. Në momentin që 

u dorëzua edhe procedimi disiplinor pranë Këshillit në dhjetor, pa dyshim që magjistratja 

ka pasur mundësi të kërkonte dokumentacionin sipas mendimit të saj, për të realizuar 

mbrojtjen, avokati gjithashtu sepse sipas dokumentacionit ai është caktuar avokat që në 

datë 27 janar, i thonë gati 1 muaj për të ezauruar dokumentacionin mbi të cili është 

bazuar Inspektori i Lartë i Drejtësisë për procedimin, si dhe kërkesat për dokumentacion, 

dhe në këtë kuptim, nuk e shoh fort të udhës shtyrjen edhe për këtë arsye. 

Ndërsa në lidhje me marrëveshjen, nuk kam një kërkesë zyrtare nga avokati. Nëse 

do kem, do e vlerësoj. Unë jam i qartë për situatën time, por do vlerësoj kushtet e 

propozuara dhe raportin e tyre me ligjin. 

 

Maksim Qoku: Faleminderit, zoti Metani! 
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Nëse dikush nga anëtarët...? 

Po, zoti Hallunaj! 

 

Dritan Hallunaj: Avokat, nga ana e Këshillit është dërguar njoftimi për 

shoqërimin e magjistrates Drejtorisë së Burgjeve, për shoqërimin e saj në seancë 

dëgjimore, dhe nga ana e saj është paraqitur shkresa e konfirmuar dhe e nënshkruar nga 

ajo: “... deklaroj që ndodhem përpara disa kushteve dhe rrethanave të krijuara ditët e 

fundit. Ju deklaroj se në atë seancë do të paraqitet avokati im Ardian Visha”.  

Pyetja është: Ju keni komunikuar me magjistraten? 

 

Ardian Visha (Avokati): Komunikimi i fundit i imi me të ka qenë ditën e arrestit 

të saj. Edhe në procesin gjyqësor që është zhvilluar, kam qenë mbrojtës në seancë, por në 

pamundësi komunikimi për shkak të qenies fizike në seancë. 

 

Dritan Hallunaj: E kam fjalën, a keni komunikuar për këtë seancë? Pra, a 

dëshiron që të paraqitet? 

 

Ardian Visha (Avokati): Jo! –unë nuk kam komunikim me të, të drejtpërdrejtë, 

pasi prokurën ende nuk e ka nxjerrë të firmosur institucioni i burgut, për të më lejuar 

mundësimin e hyrjes në këtë institucion. Kam komunikim të tërthortë nga i ati i saj në 

mëngjesin e sotëm që më kërkon të paraqitem. Pa dyshim paraqitjen edhe në respekt 

tuajin e bëj, por i qëndroj fort mendimit tim dhe kundër Inspektorit mbi 

domosdoshmërinë e prezencës së zonjës në seancën, ku tek e fundit vlerësohet nga 

pikëpamja gjyqësore, administrative, disiplinore, puna e saj.    

      

 Dritan Hallunaj: Besoj e dini që në këtë seancë dëgjimore zbatohen rregullat 

procedurale të parashikuara në Kodin e Procedurës Penale, pra që do të thotë, 

mosparaqitja kur është në fazë vullneti, mund të zhvillohet edhe në mungesë të saj. Dua 
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të dal tek pjesa tjetër. Nëse ajo nuk dëshiron që të paraqitet, mund të vijonim me praninë 

tuaj. Pra mos të na përsëritet e njëjta situatë në një moment të dytë. 

  

Ardian Visha (Avokati): Për sa më cituat, në sa shkruan zonja dhe natyrisht që e 

besoj në mënyrë absolute, ajo nuk nënkupton mungesën e dëshirës dhe shprehjen e 

vullnetit për të mos marrë pjesë. Ajo përcakton ekzistencën e disa kushteve të karakterit 

objektiv dhe të jashtëzakonshëm që e pengojnë këtë prezencë. Edhe kjo mjafton për mua 

që të mbështes qëndrimin tim.  

 

Dritan Hallunaj: Faleminderit! 

 

Maksim Qoku: Dikush tjetër nga anëtarët? 

 Atëherë, të dalin palët? 

Të dalin palët, në mënyrë që Këshilli të mundësojë për një vendimmarrje në lidhje 

me kërkesat. 

 

(Dalin nga salla e mbledhjes Inspektori i Lartë i Drejtësisë, z. Artur Metani dhe 

avokati i magjistrates, z. Ardian Visha. Mbledhja vijon vetëm në prezencë të anëtarëve, 

deri në momentin që rifuten në sallën e mbledhjes avokati i magjistrates, z. Ardian Visha si 

dhe Inspektori i Lartë i Drejtësisë, z. Artur Metani.)  

 

 Maksim Qoku: Këshilli, pasi shqyrtoi në tërësi ato kërkesa që paraqitët si 

përfaqësues, vendosi që në bazë të nenit 146/1, germa /b/ dhe nenit 36 të Rregullores, 

germa /dh/, të pranojë kërkesën për shtyrje në lidhje me përsëritjen e shkresës së njoftimit 

përkundrejt magjistrates znj. {...}, ku kjo e fundit, duke qenë që në rrethana jo të 

zakonshme të cilat ndodhet dhe për shkak të anës subjektive, të saktësojë qartësisht 

vullnetin e saj në lidhje me pjesëmarrjen ose jo në seancë.  
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 Nga ana tjetër, për kërkesat e tjera, Këshilli gjykon që duhet të ngrihen në një 

kohë të mëvonshme, pasi ju të paraqisni mbrojtjen nga ana juaj.  

Ndërkohë, i kërkohet përfaqësuesit që shtyrja do të bëhet në datën 25 shkurt në 

orën 10:00, dhe i kërkohet përfaqësuesit që të depozitojë mbrojtjen në datën 23, në 

protokollin e Këshillit të Lartë Gjyqësor.   

 Me kaq, seancën e deklaroj të mbyllur. 

 

* * * 

(Pika 1 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 16.02.2021 (Pika 3) 
 

11 

 

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                              Tiranë, më ___.___.2021 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 16.02.2021) 

 

Pika 3 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për fillimin e 

procedurave të përzgjedhjes për emërim në Gjykatën e Lartë, të kandidatëve nga radhët e 

gjyqtarëve, për njëmbëdhjetë pozicionet e shpallura të lira”, i përgatitur nga Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës (relator z. Ilir Toska). 

 

Drejton mbledhjen Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Maksim Qoku. 

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 12:25 

dhe mbaroi në orën 13:47. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

2. Medi Bici    (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Brunilda Kadi    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 
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8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, zonja 

Naureda Llagami. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Rudin Baqli, Sekretar i Përgjithshëm pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

2. Helena Papa, Drejtore pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

3. Pjerin Prendi, Këshilltar pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

4. Aleksandër Çavo, Këshilltar pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 

5. Vildan Kaloshi, Drejtor pranë Drejtorisë së Shërbimeve Juridike. 

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

8. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

3. Shqyrtimi i projektvendimit “Për fillimin e procedurave të përzgjedhjes për emërim në 

Gjykatën e Lartë, të kandidatëve nga radhët e gjyqtarëve, për njëmbëdhjetë pozicionet e 

shpallura të lira”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Ilir 

Toska). 

   

Maksim Qoku: Vijojmë me çështjen tjetër të radhës që ka të bëjë me shqyrtimin e 

projektvendimit “Për fillimin e procedurave të përzgjedhjes për emërim në Gjykatën e 

Lartë, të kandidatëve nga radhët e gjyqtarëve, për njëmbëdhjetë pozicionet e shpallura të 
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lira”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Ilir Toska). Fjala për 

ju zoti Toska.  

 

Ilir Toska: Faleminderit! 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka përgatitur projektvendimin “Për fillimin e 

procedurave të përzgjedhjes për emërim në Gjykatën e Lartë, të kandidatëve nga radhët e 

gjyqtarëve, për njëmbëdhjetë pozicionet e shpallura të lira”.  

Për këtë projektvendim është përgatitur edhe relacioni përkatës. Shkurtimisht 

mund t’ju them se Këshilli i Lartë gjyqësor, në përputhje me përgjegjësitë dhe 

kompetencat e tij të dhënë nga Kushtetuta dhe ligji, ka shpallur procedurat për ngritjen në 

detyrë në Gjykatën e Lartë, nga radhët e gjyqtarëve, për 11 pozicione të lira (4 pozicione 

në fushën e së drejtës administrative, 3 pozicione në fushën e së drejtës civile, 4 

pozicione në fushën e së drejtës penale).  

Në këto procedura ngritjeje në detyrë kanë konkurruar gjithsej 23 kandidatë, 

ndërkohë 2 kandidatë janë tërhequr. Sa i përket kandidatëve që vijojnë procedurat, janë 

kualifikuar 16 të tillë.  

Në relacion janë emrat e kandidatëve si dhe vendimet respektive të Këshillit për 

kualifikimin e tyre dhe vijimin e procedurave të ngritjes në detyrë. 

Në këto kushte, referuar vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Mbi kriteret dhe 

procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve”, miratuar me vendimin e Këshillit nr. 70, 

datë 07.02.2020, Këshilli do duhet të caktojë relatorët për çdo procedurë ngritjeje në 

detyrë, sa i përket procesit të përzgjedhjes, pra të renditjes së kandidatëve në një pozicion 

të lirë. 

Referuar projektvendimit të propozuar, Komisioni ka konsideruar që relatorët të 

caktohen për pozicionet sipas fushave të së drejtës, kjo për arsye që jo vetëm nuk vjen 

ndesh me rregullat që kemi përcaktuar në vendimin “Mbi kriteret dhe procedurat e 

ngritjes në detyrë të gjyqtarëve” por edhe për arsye praktike, ndërsa një relator do duhet 
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të merret gati me të njëjtët kandidatë pasi referuar kandidimeve, për pozicionet e lira 

sipas fushave, janë gati të njëjtët kandidatë, me përjashtime të vogla. 

Kemi propozuar sipas projektvendimit që të ketë një relator për katër pozicionet e 

lira në fushën e të drejtës administrative, një relator për tre pozicionet e lira në fushën e të 

drejtës civile dhe një relator për katër pozicionet e lira në fushën e të drejtës penale. 

Shkurtimisht ky ishte arsyetimi sa i përket vendimit të propozuar. Nëse ndonjë nga 

kolegët ka ndonjë pyetje apo diskutim. 

 

Maksim Qoku: Faleminderit, zoti Toska! 

Nëse kolegët kanë për të qartësuar apo për të plotësuar diçka, nëse jo kalojmë në 

procesin e shortit. 

 

Fillon procedura e shortit: 

Në vazon e parë futen shiritat e letrës me fushat e së drejtës: 

Fusha e së drejtës administrative; Fusha e së drejtës civile; Fusha e së drejtës 

penale. 

Në vazon e dytë futen shiritat e letrës me emrat e relatorëve: 

Z. Ilir Toska, znj. Marçela Shehu dhe z. Alban Toro. 

 

Fillon procedura e përzgjedhjes dhe sipas shortit rezulton si më poshtë: 

Për tre pozicionet e lira në fushën e të drejtës civile – relator z. Alban Toro.  

Për katër pozicionet e lira në fushën e të drejtës penale – relator z. Ilir Toska. 

Për katër pozicionet e lira në fushën e të drejtës administrative - relatore znj. 

Marçela Shehu. 

 

Maksim Qoku: Faleminderit! 

 

(Lexohet projektvendimi me rezultatet e shortit nga relatori z. Toska) 
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Këshilli vendosi: 1. Fillimin e procedurave të përzgjedhjes për emërim në 

Gjykatën e Lartë, të kandidatëve nga radhët e gjyqtarëve, për katër pozicionet e lira në 

fushën e të drejtës administrative, të shpallura me Vendimet nr. 82, nr. 83, nr. 84, datë 

26.02.2020 dhe nr. 245, datë 09.07.2020, për tre pozicionet e lira në fushën e të drejtës 

civile, të shpallura me Vendimet nr. 85, nr. 86 dhe nr. 87, datë 26.02.2020, si dhe për 

katër pozicionet e lira në fushën e të drejtës penale, të shpallura me Vendimet nr. 241, nr. 

242, nr. 243 dhe nr. 244, datë 09.07.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

2. Caktimin e relatorit për secilën procedurë përzgjedhjeje për emërim sipas 

fushave të së drejtës të pozicioneve të lira të shpallura, si më poshtë: 

a) Për katër pozicionet e lira në fushën e të drejtës administrative - relatore znj. 

Marçela Shehu. 

b) Për tre pozicionet e lira në fushën e të drejtës civile - relator z. Alban Toro. 

c) Për katër pozicionet e lira në fushën e të drejtës penale - relator z. Ilir Toska. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Maksim Qoku: Faleminderit, zoti Toska! 

Nëse asnjë nga anëtarët nuk ka diçka për të shtuar, mund të kalojmë në votim. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Maksim Qoku: Dakord. 
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Atëherë, Këshilli i Lartë Gjyqësor miratoi vendimin sipas parashtrimit që bëri sa më 

sipër relatori i çështjes. 

  

* * * 

(Pika 3 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                              Tiranë, më ___.___.2021 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 16.02.2021) 

 

Pika 4 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i 4 projektvendimeve të përgatitura nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Ilir Toska): 

4.1 “Për fillimin e procedurave të përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e 

Apelit Tiranë, për shtatë pozicionet e lira të shpallura me vendimet e Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, të datës 28.05.2020”. 

4.2 “Për fillimin e procedurave të përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e 

Apelit Durrës, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me vendimin 

nr. 173, datë 28.05.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

4.3 “Për fillimin e procedurave të përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën 

Administrative të Apelit, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 187, datë 

28.05.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

4.4 “Për fillimin e procedurave të përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e 

Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për tre pozicionet e lira të 

shpallura me vendimet nr. 88, nr. 89 dhe nr. 90, datë 26.02.2020, Këshillit të Lartë 

Gjyqësor”. 

 

Drejton mbledhjen Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Maksim Qoku. 

 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 16.02.2021 (Pika 4) 
 

18 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 12:25 

dhe mbaroi në orën 13:47. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

11. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

12. Medi Bici    (anëtar) 

13. Fatmira Luli    (anëtare) 

14. Brunilda Kadi    (anëtare) 

15. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

16. Ilir Toska    (anëtar) 

17. Alban Toro    (anëtar) 

18. Marçela Shehu   (anëtare) 

19. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

20. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, zonja 

Naureda Llagami. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Rudin Baqli, Sekretar i Përgjithshëm pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

2. Helena Papa, Drejtore pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

3. Pjerin Prendi, Këshilltar pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

4. Aleksandër Çavo, Këshilltar pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 

5. Vildan Kaloshi, Drejtor pranë Drejtorisë së Shërbimeve Juridike. 

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

8. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 
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RENDI I DITËS: 

4. Shqyrtimi i 4 projektvendimeve të përgatitura nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës 

(relator z. Ilir Toska): 

4.1 “Për fillimin e procedurave të përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e 

Apelit Tiranë, për shtatë pozicionet e lira të shpallura me vendimet e Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, të datës 28.05.2020”. 

4.2 “Për fillimin e procedurave të përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e 

Apelit Durrës, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me vendimin 

nr. 173, datë 28.05.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

4.3 “Për fillimin e procedurave të përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën 

Administrative të Apelit, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 187, datë 

28.05.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

4.4 “Për fillimin e procedurave të përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e 

Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për tre pozicionet e lira të 

shpallura me vendimet nr. 88, nr. 89 dhe nr. 90, datë 26.02.2020, Këshillit të Lartë 

Gjyqësor”. 

   

Maksim Qoku: Kalojmë në çështjen e radhës, e cila ka të bëjë me shqyrtimin e 4 

projektvendimeve të përgatitura nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës: “Për fillimin e 

procedurave të përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Tiranë, për shtatë 

pozicionet e lira të shpallura me vendimet e Këshillit të Lartë Gjyqësor, të datës 

28.05.2020”; “Për fillimin e procedurave të përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në 

Gjykatën e Apelit Durrës, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me 

vendimin nr. 173, datë 28.05.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”; “Për fillimin e 

procedurave të përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën Administrative të Apelit, 

për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 187, datë 28.05.2020, të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor”; “Për fillimin e procedurave të përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në 
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Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për tre 

pozicionet e lira të shpallura me vendimet nr. 88, nr. 89 dhe nr. 90, datë 26.02.2020, 

Këshillit të Lartë Gjyqësor”. Relatori z. Toska! 

 

Ilir Toska: Faleminderit!  

Të katër projektvendimet që u përmendën më parë nga Zëvendëskryetari, 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka përgatitur një relacion të përbashkët. Sipas 

relacionit që është shpërndarë paraprakisht të gjithë anëtarëve, më lejoni që t’ju 

parashtroj që Këshilli i Lartë Gjyqësor, pas plotësimit të kuadrit ligjor nëpërmjet 

miratimit të akteve nënligjore të autorizuara nga ligji dhe me miratimin në muajin shkurt 

edhe të Vendimit nr. 70, datë 07.02.2020, “Mbi kriteret dhe procedurat e ngritjes në 

detyrë të gjyqtarëve”, në kohë të ndryshme, ka hapur procedurat e ngritjes në detyrë të 

gjyqtarëve, ndër të tjera, edhe në Gjykatën e Apelit Tiranë, në Gjykatën e Apelit Durrës, 

në Gjykatën Administrative të Apelit dhe në Gjykatën e Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. 

Sa i përket procedurave për Gjykatën e Apelit Tiranë - Më datë 28.05.2020, 

Këshilli hapi procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve edhe në Gjykatën e Apelit 

Tiranë, gjithsej për 7 (shtatë) pozicione të lira, nga të cilat 5 (pesë) pozicione në fushën e 

të drejtës civile dhe 2 (dy) pozicione në fushën e të drejtës penale, respektivisht me 

Vendimet nr.179, nr.180, nr.181, nr.182, nr.183 (në fushën civile), si dhe nr.184 e nr.185 

(në fushën penale). 

Brenda afatit të kandidimit për këto 7 (shtatë) pozicione të lira, që ishte data 

15.06.2020, kanë kandiduar gjithsej 16 (gjashtëmbëdhjetë) kandidatë. Nga këta 

kandidatë, 11 (njëmbëdhjetë) prej tyre kandiduan për pozicionet e lira në fushën e të 

drejtës civile (në relacion janë emrat e kandidatëve) ku katër nga kandidatët si dhe pesë 

kandidatë të tjerë (gjithsej nëntë) kanë kandiduar për pozicionet e lira në fushën e së 

drejtës penale. Pra 4 prej kandidatëve që kanë kandidaur për pozicionet e lira në fushën e 

së drejtës civile kanë kandiduar edhe për pozicionet e lira në fushën e së drejtës penale.  
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Ndërkohë, një nga kandidatët është tërhequr nga kandidimi, zoti Erjon Bani, i cili 

ka vijuar të kandidojë vetëm sa i përket ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të 

Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, duke e çuar në 8 (tetë) 

numrin e kandidatëve që kandidojnë për pozicionet e lira në fushën e së drejtës penale në 

Gjykatën e Apelit Tiranë.  

Ndërkohë, për 15 (pesëmbëdhjetë) kandidatët për 7 (shtatë) pozicionet e lira në 

Gjykatën e Apelit Tiranë, pas përfundimit të afatit të kandidimit, ka filluar menjëherë 

procedura e verifikimit. Aktualisht ka përfunduar procedura e kualifikimit për 5 

kandidatë dhe vijojnë procedurat e verifikimit për kandidatët e tjerë.  

Nisur nga fakti që tashmë për të 7 pozicionet e lira kemi kandidatë të kualifikuar, 

referuar vendimit “Mbi kriteret dhe procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve”, pra 

vendimi nr. 70, datë 07.02.2020, do duhet të fillojmë edhe procedurën e përzgjedhjes, pra 

atë të renditjes së kandidatëve për çdo pozicion të lirë.  

Lidhur me Gjykatën e Apelit Durrës - Më datë 28.05.2020, Këshilli hapi 

procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve edhe në Gjykatën e Apelit Durrës, gjithsej 

për 2 (dy) pozicione të lira, 1 (një) pozicion në fushën e të drejtës civile dhe 1 (një) 

pozicione në fushën e të drejtës penale, respektivisht me Vendimet nr. 173 (në fushën 

civile) dhe nr. 174 (në fushën penale). 

Brenda afatit të kandidimit për këto 2 (dy) pozicione të lira, që ishte data 

15.06.2020, kandiduan gjithsej 3 (tre) kandidatë. Nga këta kandidatë, 2 (dy) prej tyre 

kandiduan për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, dhe një prej tyre kandidoi 

vetëm për pozicionin në fushën e së drejtës penale.  

Kandidatët për pozicionin e fushës së drejtës civile, ku për këtë arsye, referuar 

vendimit nr. 70, datë 07.02.2020 “Mbi kriteret dhe procedurat e ngritjes në detyrë të 

gjyqtarëve”, do duhet të fillojmë procedurën e përzgjedhjes sa i përket renditjes së 

kandidit për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur për Gjykatën e 

Apelit Durrës.  
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Lidhur me Gjykatën Administrative të Apelit, fillimisht Këshilli me vendimin e 

datës 28 maj 2020 hapi dy procedurat e ngritjes në detyrë në Gjykatën Administrative të 

Apelit, ndërkohë për një nga këto pozicione Këshilli vendosi përfundimin e saj në kushtet 

kur pozicioni i shpallur më herët u plotësua për shkak të së drejtës që kishte një magjistrat 

për t’u caktuar në nivel apeli. Ndërkohë, sa i përket pozicionit të lirë për të cilin vijojnë 

procedurat e ngritjes në detyrë, sot kemi kandidatë të kualifikuar, shkak për të cilin, po 

referuar vendimit nr. 70 të vitit 2020 “Mbi kriteret dhe procedurat e ngritjes në detyrë të 

gjyqtarëve” do duhet të fillojmë procesin e përzgjedhjes, pra të renditjes së kandidatëve 

që kanë konkurruar për këtë pozicion të lirë në Gjykatën Administrative të Apelit, që janë 

gjithsej 4 kandidatë. 

Sa i përket Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar Këshilli Më datë 26.02.2020, ka shpallur 5 procedura ngritjeje në detyrë  në 

Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. 

Në këto procedura kanë kandiduar vetëm sa i përket tre pozicioneve të lira, pra sot 

Këshilli është në proces plotësimi të plozioneve të lira në Gjykatën e Posaçme të Apelit 

për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar vetëm për tre pozicione të lira. Për dy 

pozicionet e tjera që janë shpallur dhe rishpallur disa herë, nuk ka kandidatë.  

Në këto kushte, sa i përket kandidatëve që kanë kandiduar në tre pozicionet e lira 

(vendimet nr. 88, nr. 89, nr. 90) ka kandidatë të kualifikuar. Në fakt janë gjithsej tre 

kandidatë të cilët kanë konkurruar në tre këto pozicione të lira dhe te tre ata janë tashmë 

të kualifikuar nga Këshilli me vendimet respektive.   

Nisur nga kjo, referuar vendimit nr. 70 të vitit 2020 të Këshillit “Mbi kriteret dhe 

procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve” do duhet të fillojmë procesin e 

përzgjedhjes/renditjes së gjyqtarëve kandidatë për secilin nga pozicionet e lira për të cilat 

vijon procedua e ngritjes në detyrë. 

Referuar 4 projektvendimeve, kemi propozuar që sa i përket relatorit ato të 

ndahen në këtë mënyrë: për 5 (pesë) procedurat e përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në 

Gjykatën e Apelit Tiranë, për pozicionet e lira në fushën e të drejtës civile; për 2 (dy) 
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procedurat e përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Tiranë, për 

pozicionet e lira në fushën e të drejtës penale; anëtari i Komisionit të Zhvillimit të 

Karrierës që mbetet pa u zgjedhur në një nga këto dy procedura, automatikisht caktohet 

relator për procedurat e përzgjedhjes sa i përket pozicioneve të lira në fushën e së drejtës 

civile në Gjykatën e Apelit Durrës, Gjykatën Administrative të Apelit, Gjykatën e 

Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. Është bërë një ndarje e 

tillë për efekt të shpërndarjes gati të përafërt të ngarkesës së punës por edhe për arsye 

prakticiteti, sa kohë që pozicionet e lira kanë pak a shumë të njëjtët kandidatë, një relator 

të mund të trajtojë maksimalisht më mirë të gjitha procedurat e përzgjedhjes sipas secilit 

pozicion të lirë të shpallur.  

 Ky është shkurtimisht edhe arsyetimi sa i përket katër projektvendimeve që janë 

në këtë pikë të rendit të ditës.  

 

 Maksim Qoku: Faleminderit, zoti Toska! 

 Nëse nuk ka gjë nga anëtarët për të shtuar apo korrigjuar, mund të kalojmë në 

procesin e shortit.  

 

Fillon procedura e shortit: 

Në vazon e parë futen shiritat e letrës me fushat e së drejtës: 

Për 5 (pesë) procedurat e përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit 

Tiranë, për pozicionet e lira në fushën e të drejtës civile; Për 2 (dy) procedurat e 

përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Tiranë, për pozicionet e lira në 

fushën e të drejtës penale; Fusha e së drejtës penale. 

Në vazon e dytë futen shiritat e letrës me emrat e relatorëve: 

Z. Ilir Toska, znj. Marçela Shehu dhe z. Alban Toro. 

 

Fillon procedura e përzgjedhjes dhe sipas shortit rezulton si më poshtë: 
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Për dy pozicionet e lira në fushën e të drejtës penale – relatore znj. Marçela 

Shehu. 

Për pesë pozicionet e lira në fushën e të drejtës civile – relator z. Alban Toro. 

Automatikisht, për pesë procedurat e përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në 

Gjykatën e Apelit Durrës, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës civile, në Gjykatën 

Administrative të Apelit, për një pozicion të lirë dhe në Gjykatën e Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për tre pozicione të lira – relator z. Ilir Toska. 

 

Maksim Qoku: Faleminderit! 

 

(Lexohet projektvendimi me rezultatet e shortit nga relatori z. Toska) 

“Për fillimin e procedurave të përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e 

Apelit Tiranë, për shtatë pozicionet e lira të shpallura me vendimet e Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, të datës 28.05.2020”. 

Këshilli vendosi: 1. Fillimin e procedurave të përzgjedhjes për ngritjen në detyrë 

në Gjykatën e Apelit Tiranë, për pesë pozicionet e lira në fushën e të drejtës civile, të 

shpallura me Vendimet nr. 179, nr. 180, nr. 181, nr. 182 dhe nr. 183, datë 28.05.2020 dhe 

për dy pozicionet e lira në fushën e të drejtës penale, të shpallura me Vendimet nr. 184 

dhe nr. 185, datë 28.05.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

2. Caktimin e relatorit për secilën procedurë përzgjedhjeje për ngritjen në detyrë 

sipas fushave të së drejtës të pozicioneve të lira të shpallura, si më poshtë: 

a) Për pesë pozicionet e lira në fushën e të drejtës civile – relator z. Alban Toro. 

b) Për dy pozicionet e lira në fushën e të drejtës penale – relatore znj. Marçela 

Shehu. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. Projektvendimi i parë që duhet kaluar për miratim. 

Maksim Qoku: Faleminderit, zoti Toska! 

Nëse nuk ka asgjë nga anëtarët, mund të kalojmë në votim. 
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Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Maksim Qoku: Dakord. 

 

(Lexohet projektvendimi i dytë me rezultatet e shortit nga relatori z. Toska) 

“Për fillimin e procedurave të përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e 

Apelit Durrës, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me vendimin 

nr. 173, datë 28.05.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

Këshilli vendosi: 1. Fillimin e procedurave të përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në 

Gjykatën e Apelit Durrës, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me 

Vendimin nr. 173, nr. datë 28.05.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

2. Caktimin e z. Ilir Toska si relator për këtë procedurë përzgjedhjeje për ngritjen në 

detyrë në Gjykatën e Apelit Durrës. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Maksim Qoku: Faleminderit! 

Atëherë, sipas relatimit të zotit Toska, kalojmë në votim edhe për këtë 

projektvendim. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 
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Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Maksim Qoku: Dakord. 

 

(Lexohet projektvendimi i tretë me rezultatet e shortit nga relatori z. Toska) 

“Për fillimin e procedurave të përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën 

Administrative të Apelit, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 187, datë 

28.05.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

Këshilli vendosi: 1. Fillimin e procedurave të përzgjedhjes për ngritjen në detyrë 

në Gjykatën Administrative të Apelit, për pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin nr. 

187, datë 28.05.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

2. Caktimin e z. Ilir Toska si relator për këtë procedurë përzgjedhjeje për ngritjen 

në detyrë në Gjykatën Administrative të Apelit. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Maksim Qoku: Faleminderit, zoti Toska! 

Atëherë, kalojmë në votim edhe projektvendimin e tretë. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 
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Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Maksim Qoku: Dakord. 

 

(Lexohet projektvendimi i katërt me rezultatet e shortit nga relatori z. Toska) 

“Për fillimin e procedurave të përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e 

Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për tre pozicionet e lira të 

shpallura me vendimet nr. 88, nr. 89 dhe nr. 90, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor”. 

Këshilli vendosi: 1. Fillimin e procedurave të përzgjedhjes për ngritjen në detyrë 

në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për tre 

pozicionet e lira të shpallura me Vendimet nr. 88, nr. 89 dhe nr. 90, datë 26.02.2020, të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

2. Caktimin e z. Ilir Toska, si relator për këto procedura përzgjedhjeje për ngritjen 

në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Maksim Qoku: Faleminderit, zoti Toska! 

Atëherë, kalojmë në votimin e këtij projektvendimi. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 
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Maksim Qoku: Dakord. 

Këshilli i Lartë Gjyqësor miratoi projektvendimet në lidhje me sa parashtroi 

relatori. Këto vendime hyjnë në fuqi menjëherë dhe botohen në faqen zyrtare të internetit 

të Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

 

* * * 

(Pika 4 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 16.02.2021 (Pika 5) 
 

29 

 

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                              Tiranë, më ___.___.2021 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 16.02.2021) 

 

Pika 5 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për përfundimin para 

afatit të shërbimit në skemën e delegimit, për gjyqtaren znj. {...}”, i përgatitur nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Ilir Toska). 

 

 

Drejton mbledhjen Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Maksim Qoku. 

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 12:25 

dhe mbaroi në orën 13:47. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

2. Medi Bici    (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Brunilda Kadi    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 
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8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, zonja 

Naureda Llagami. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Rudin Baqli, Sekretar i Përgjithshëm pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

2. Helena Papa, Drejtore pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

3. Pjerin Prendi, Këshilltar pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

4. Aleksandër Çavo, Këshilltar pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 

5. Vildan Kaloshi, Drejtor pranë Drejtorisë së Shërbimeve Juridike. 

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

8. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

5.  Shqyrtimi i projektvendimit “Për përfundimin para afatit të shërbimit në skemën e 

delegimit, për gjyqtaren znj. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës 

(relator z. Ilir Toska). 

   

Maksim Qoku: Kalojmë në çështjen e radhës, në lidhje me shqyrtimin e 

projektvendimit “Për përfundimin para afatit të shërbimit në skemën e delegimit, për 

gjyqtaren znj. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Ilir 

Toska). Fjala për ju zoti Toska! 
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Ilir Toska: Faleminderit!  

Siç u parashtrua, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ju paraqet për miratim 

projektvendimin “Për përfundimin para afatit të shërbimit në skemën e delegimit, për 

gjyqtaren znj. {...}”. Bashkë me projektvendimin ju është përcjellë edhe relacioni 

përkatës. 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, në ushtrim të përgjegjësisë për mbarëvajtjen e sistemit 

gjyqësor dhe në veçanti të funksionit të transferimit të gjyqtarëve të të gjitha niveleve, në 

përmbushje të përgjegjësisë së komandimit të gjyqtarëve dhe në veçanti të komandimit të 

tyre në skemën e delegimit, mbi kërkesën e gjyqtares së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Durrës, znj. {...}, me Vendimin nr.74, datë 20.02.2020, vendosi: “Komandimin e 

gjyqtares znj. {...} në skemën e delegimit të ngritur pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, për 

një afat 2-vjeçar”. 

Nga ana tjetër, marrë shkas nga situata në Gjykatën e Apelit Korçë, e cila ishte 

jashtë funksionit për shkak të qenies në detyrë të vetëm dy gjyqtarëve, mbasi verifikoi se 

gjyqtarja e skemës së delegimit përmbushte kërkesat, konkretisht kriterin e përvojës 

minimale profesionale, për ushtrimin e funksionit të gjyqtarit të gjykatës së apelit 

(përcaktuar në nenin 47, pika 4, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar), me Vendimin nr.75, datë 

20.02.2020, Këshilli i Lartë Gjyqësor vendosi: “Gjyqtarja e skemës së delegimit znj. {...} 

caktohet për të gjykuar pranë Gjykatës së Apelit Korçë për periudhën deri më datë 

15.09.2020”. 

Ndërkohë, ndërsa afati i caktimit të gjyqtares së skemës së delegimit, znj. {...}, në 

Gjykatën e Apelit Korçë, ishte duke përfunduar, me qëllim për të ruajtur funksionalitetin 

minimal në këtë gjykatë, në kushtet kur në detyrë pranë saj ishin vetëm dy gjyqtarë, duke 

qenë se znj. {...} vijonte të ishte gjyqtari i vetëm në skemën e delegimit, Këshilli 

konsideroi të nevojshme zgjatjen e afatit të caktimit të saj në Gjykatën e Apelit Korçë. 

Kështu, me Vendimin nr.291, datë 08.09.2020, Këshilli vendosi: “Zgjatjen e afatit të 
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caktimit të gjyqtares së skemës së delegimit znj. {...}, në Gjykatën e Apelit Korçë, deri 

më datë 30.06.2021”.  

Pas kësaj, me shkresën e datës 10.09.2020, Prokuroria e Posaçme Kundër 

Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar informoi Këshillin se, me Vendimin datë 

05.09.2020, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar, ndaj gjyqtares {...} ishte caktuar masa e sigurimit “arrest në shtëpi”, si e 

dyshuar për kryerjen e veprës penale të “korrupsionit pasiv të gjyqtarit, prokurorit dhe i 

funksionarëve të tjerë të drejtësisë”, kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 319/ç e 

25, të Kodit Penal, masë sigurimi kjo që ishte zbatuar më datë 09.09.2020.  

Në vijim, me shkresën e datës 14.09.2020, Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë 

për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar informoi Këshillin se, me Vendimin e saj datë 

05.09.2020, ndaj gjyqtares {...} ishte caktuar masa e sigurimit “arrest në shtëpi”, si e 

dyshuar për kryerjen e veprës penale të “korrupsionit pasiv të gjyqtarit, prokurorit dhe i 

funksionarëve të tjerë të drejtësisë”, kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 319/ç e 

25, të Kodit Penal, ndërsa me Vendimin datë 14.09.2020, ishte vendosur vazhdimi i 

zbatimit të kësaj mase sigurimi. 

Bazuar në faktin që ndaj gjyqtares znj. {...} ishte caktuar masa e sigurimit 

personal “arrest në shtëpi” për kryerjen e një vepre penale, duke u mbështetur në 

shkronjën “a”, pika 3, neni 140, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe në 

shkronjën “a”, pika 1, neni 151, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, me Vendimin nr.315, datë 

14.09.2020, Këshilli vendosi: “Pezullimin nga detyra të magjistrates {...}, me detyrë 

gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës, caktuar në skemën e delegimit në 

Gjykatën e Apelit Korçë”. 

Në Rregulloren “Për kriteret dhe procedurën e funksionimit të skemës së 

delegimit të gjyqtarit”, miratuar nga Këshilli me Vendimin e datës 07.02.2019, në zbatim 

të pikës 8, neni 45, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, dhe konkretisht në nenin 14, titulluar “Përfundimi 
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i shërbimit në skemën e delegimit”, përcaktohet se: “1. Shërbimi në skemën e delegimit 

përfundon në afatin e caktuar në vendimin e Këshillit. Në këtë rast, gjyqtari kthehet 

automatikisht në gjykatën ku ka pasur emërimin pa pasur nevojën e një vendimi të ri të 

Këshillit. 2. Me vendim të Këshillit koha e shërbimit në skemën e delegimit mund të 

përfundojë para afatit të përcaktuar: a) Në bazë të kërkesës së motivuar nga ana e 

gjyqtarit; b) Kur merret një mase disiplinore që e pengon pjesëmarrjen në skemën e 

delegimit; c) Kur verifikohet një rast i ndërprerjes së përkohshme të ushtrimit të 

funksionit të gjyqtarit”.  

Në rrethanat si më lart, ndërsa për shkak të marrjes nga Këshilli të masës së 

pezullimit nga detyra, znj. {...} ka ndërprerë përkohësisht ushtrimin e funksionit të 

gjyqtarit, për të verifikohet një prej shkaqeve të përfundimit para afatit të shërbimit në 

skemën e delegimit, arsye për të cilin Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka përgatitur 

projektvendimin “Për përfundimin para afatit të shërbimit në skemën e delegimit, për 

gjyqtaren znj. {...}”. 

Propozimi në këtë kohë i këtij projektvendimi është bërë në rrethanat kur 

pezullimi nga detyra i znj. {...} vijon tashmë prej disa muajsh, çka bën jorelevante 

vazhdimin e mbajtjes formale të saj në skemë delegimi.   

Projektvendimi është i strukturuar në 3 pika. 

Pika 1 e projektvendimit bën fjalë për përfundimin para afatit të shërbimit në 

skemën e delegimit, për gjyqtaren znj. {...}.  

Në pikën 2 të projektvendimit përcaktohet se një kopje e vendimit i njoftohet 

gjyqtares znj. {...}, sipas kërkesave të shkronjës “c”, pika 1, neni 98, të Ligjit nr. 

115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, në adresën postare 

elektronike dhe atë të depozituar nga vetë ajo, si edhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Durrës (gjykatës ku znj. {...} ka caktimin e përhershëm) dhe Gjykatës së Apelit Korçë 

(gjykatës ku znj. {...} ishte caktuar përkohësisht si gjyqtare e skemës së delegimit).  

Në pikën 3 të projektvendimit përcaktohet se kundër vendimit mund të bëhet 

ankim, brenda 15 ditëve nga data e njoftimit, në Gjykatën Administrative të Apelit. 
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Së fundi, në projektvendim përcaktohet publikimi i vendimit në faqen zyrtare të 

internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit!  

 

Maksim Qoku: Faleminderit, zoti Toska! 

Nëse nuk ka ndonjë gjë nga anëtarët, mund të kalojmë në votim. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Këshilli miratoi vendimin e sapo relatuar nga relatori i çështjes.   

 

* * * 

(Pika 5 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                              Tiranë, më ___.___.2021 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 16.02.2021) 

 

Pika 5 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për mbarimin e statusit 

te magjistratit për gjyqtarin e Gjykatës së Apelit Tiranë, z. {...}”, përgatitur nga 

Komisioni për Zhvillimin e Karrierës, (relatore znj. Marçela Shehu). 

 

Drejton mbledhjen Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Maksim Qoku. 

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 12:25 

dhe mbaroi në orën 13:47. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

2. Medi Bici    (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Brunilda Kadi    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 
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9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, zonja 

Naureda Llagami. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Rudin Baqli, Sekretar i Përgjithshëm pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

2. Helena Papa, Drejtore pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

3. Pjerin Prendi, Këshilltar pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

4. Aleksandër Çavo, Këshilltar pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 

5. Vildan Kaloshi, Drejtor pranë Drejtorisë së Shërbimeve Juridike. 

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

8. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

6.  Shqyrtimi i projektvendimit “Për mbarimin e statusit te magjistratit për gjyqtarin e 

Gjykatës së Apelit Tiranë, z. {...}”, përgatitur nga Komisioni për Zhvillimin e Karrierës, 

(relatore znj. Marçela Shehu). 

   

 Maksim Qoku: Kalojmë në çështjen e radhës që ka të bëjë me shqyrtimin e 

projektvendimit “Për mbarimin e statusit te magjistratit për gjyqtarin e Gjykatës së Apelit 

Tiranë, z. {...}”, përgatitur nga Komisioni për Zhvillimin e Karrierës, (relatore znj. 

Marçela Shehu). Fjala për ju zonja Shehu. 

 

Marçela Shehu: Faleminderit!  
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Siç relatuat edhe ju, është paraqitur për shqyrtim përpara Këshillit projektvendimi 

dhe relacioni lidhur me mbarimin e statusit të magjistratit për gjyqtarin e Gjykatës së 

Apelit Tiranë, z. {...}.  

Ka rezultuar se pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, më datë 09.02.2021 është 

depozituar një kërkesë nga gjyqtari i Gjykatës së Apelit Tiranë, z.{...}, nëpërmjet të cilës 

ai ka parashtruar dorëheqjen e tij nga statusi i magjistratit.  

Në kërkesën e tij, ai parashtron se heqë dorë në mënyrë të parevokueshme nga 

statusi i gjyqtarit. 

Si motiv të dorëheqjes së tij, z.{...} ka parashtruar problemet shëndetësore, por 

nuk ka bashkëngjitur ndonjë akt, ndonjë dokument shëndetësor lidhur me këtë motiv. 

Nga informacioni i marrë me datë 10.02.2021 nga Departamenti i Burimeve 

Njerëzore pranë Këshillit rezulton se: “Ky gjyqtar ka përfunduar studimet në 

Universitetin e Tiranës më datë 31.01.1995. Fillimin në detyrë e ka me vendimin nr. 5 

datë 06.07.1995 të Këshillit të Lartë të Drejtësisë ku është emëruar gjyqtar ushtarak në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, më pas me vendimin e ish-KLD është 

transferuar si gjyqtar dhe është emëruar kryetar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kurbin. 

Zoti {...} ka mbajtur detyrën e kryetarit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin nga viti 

2000 deri në 2008-ën. Më pas me dekret të Presidentit të Republikës të vitit 2010 është 

emëruar gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë.” 

Në nenin 64 të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, parashikohet kohëzgjatja në detyrë e magjistratit, duke 

përcaktuar rastet e mbarimit të statusit të magjistratit. 

Sipas këtij neni, një nga rastet kur mbaron ky status është pikërisht edhe rasti i 

parashikuar në pikën 1/a  të nenit 64, pra rasti kur magjistrati jep dorëheqjen.  

Ndërsa neni 65 rregullon në mënyrë specifike dorëheqjen si një nga rastet e 

mbarimit të statusit të magjistratit  
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Nga sa më sipër, rezulton që në rastin konkret jemi në kushtet e mbarimit të 

statusit të magjistratit të gjyqtarit {...} për shkak të dorëheqjes së paraqitur nga ana e tij, 

përpara Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Në këto kushte është paraqitur projektvendimi përkatës, duke ftuar Këshillin që të 

miratojë këtë projektvendim, duke vendosur deklarimin e mbarimit të statusit të 

magjistratit për z.{...}, për shkak të dorëheqjes së tij nga ky status dhe efektet e këtij 

urdhërimi të fillojnë më datë 31.03.2021, ashtu siç parashikon edhe neni 65 i ligjit 

96/2016. Faleminderit!  

 

Maksim Qoku: Faleminderit, zonja Shehu! 

Atëherë, nëse nga anëtarët nuk ka diçka për të sqaruar apo korrigjuar në akt, mund 

të kalojmë në votim. 

 

Brikena Ukperaj: Maksi mund të ndërhyj pak? 

Maksim Qoku: Po, Brikena! 

Fjala për ty! 

 

Brikena Ukperaj: Në kushtet kur dorëheqja i prodhon efektet në 31.03.2021 dhe 

sot jemi në 16 shkurt, propozoj që të shtohet një pikë në projektvendim, ku zoti {...} të 

përjashtohet nga procedurat e ndarjes së çështjeve me short në Gjykatën e Apelit Tiranë, 

sikundër kemi vepruar edhe në raste të tjera në fakt.   

 

Maksim Qoku: Faleminderit!  

Relatorja? 

 

Marçela Shehu: Dakord. 

Falënderoj zonjën Ukperaj për vëmendjen. 
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Maksim Qoku: Kush nga anëtarët, ka gjë tjetër? 

E kalojmë në votim me shtimin e një pike? 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord, bashkë me propozimin e zonjës Ukperaj. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Këshilli i Lartë Gjyqësor miratoi vendimin “Për mbarimin e statusit te magjistratit 

për gjyqtarin e Gjykatës së Apelit Tiranë, z. {...}”, sipas gjithë përmbajtjes së aktit, duke 

shtuar edhe propozimin e zonjës Ukperaj në lidhje me përjashtimin nga shorti të 

magjistratit deri në datën 31.03.2021. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 6 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                              Tiranë, më ___.___.2021 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 16.02.2021) 

 

Pika 7 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për ushtrimin e Rekursit 

ndaj vendimit gjyqësor {...} të Gjykatës Administrative të Apelit Tirane”, përgatitur nga 

Komisioni për Zhvillimin e Karrierës, relatore znj. Marçela Shehu. 

 

Drejton mbledhjen Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Maksim Qoku. 

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 12:25 

dhe mbaroi në orën 13:47.  

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

2. Medi Bici    (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Brunilda Kadi    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 
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9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, zonja 

Naureda Llagami. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Rudin Baqli, Sekretar i Përgjithshëm pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

2. Helena Papa, Drejtore pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

3. Pjerin Prendi, Këshilltar pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

4. Aleksandër Çavo, Këshilltar pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 

5. Vildan Kaloshi, Drejtor pranë Drejtorisë së Shërbimeve Juridike. 

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

8. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

7.  Shqyrtimi i projektvendimit “Për ushtrimin e Rekursit ndaj vendimit gjyqësor {...} të 

Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë”, përgatitur nga Komisioni për Zhvillimin e 

Karrierës, relatore znj. Marçela Shehu. 

   

Maksim Qoku: Kalojmë në çështjen e fundit të rendit të ditës, në lidhje me 

shqyrtimin e projektvendimit “Për ushtrimin e Rekursit ndaj vendimit gjyqësor {...}, të 

Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë”, përgatitur nga Komisioni për Zhvillimin e 

Karrierës, relatore znj. Marçela Shehu.  

Fjala për ju zonja Shehu! 
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Marçela Shehu: Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka përgatitur 

projektvendimin dhe relacionin përkatës lidhur me ushtrimin e Rekursit ndaj vendimit 

gjyqësor {...} të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë. 

Ka rezultuar më herët se Këshilli i Lartë Gjyqësor, me vendimin nr. 66, datë 

24.04.2019 ka vendosur: Të deklarojë mbarimin e statusit të magjistratit, për ish-

gjyqtaren e Gjykatës së Lartë, znj. {...}, për shkak të heqjes dorë nga e drejta e caktimit 

në një pozicion në nivel gjykate apeli. 

Gjithashtu, Këshilli i Lartë Gjyqësor, me vendimin nr. 67, datë 24.04.2019 ka 

vendosur: Të deklarojë mbarimin e statusit të magjistratit, për ish-gjyqtaren e Gjykatës së 

Lartë, znj. {...}, për shkak të heqjes dorë nga e drejta e caktimit në një pozicion në nivel 

gjykate apeli. 

Shkak i vënies në lëvizje të procesit që passolli këto vendimmarrje të Këshillit, 

ishte shkresa e datës 23.01.2019, e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, përmes të cilës 

Këshillit të Lartë Gjyqësor i kërkohej vlerësimi dhe qëndrimi mbi procedurat për statusin 

e magjistratit, bazuar në Ligjin nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, për 5 (pesë) ish-gjyqtarë të Gjykatës së Lartë, konkretisht për 

z.{...}, znj.{...}, z.{...}, znj.{...} dhe z.{...}; si dhe shkresat e datës 15.03.2019, 

29.03.2019, 01.04.2019, të Vëzhguesve Ndërkombëtarë pranë Operacionit Ndërkombëtar 

të Monitorimit, përmes të cilave, Këshillit i kërkohej sqarim mbi mbajtjen e statusit te 

magjistratit pas mbarimit te mandatit te gjyqtarit të Gjykatës së Lartë respektivisht për 

znj.{...}, znj.{...} dhe z.{...}. 

Nisur nga kjo, Këshilli i Lartë Gjyqësor iu drejtua, me shkrim, 5 (pesë) ish-

gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë si më sipër, ku pasi iu bë e ditur se aktualisht ekzistonin 

disa pozicione të lira në Gjykatën e Apelit Tiranë, Gjykatën e Apelit Durrës dhe Gjykatën 

e Apelit Vlorë, ndërkohë që deri në atë kohë nga ana e tyre nuk ishte depozituar ndonjë 

kërkesë në lidhje me realizimin e të drejtës për t'u caktuar në një pozicion në nivel apeli, 

ata u ftuan të konfirmonin nëse kishin interes për realizimin nga ana e Këshillit të Lartë 

Gjyqësor të kësaj të drejte ligjore të tyre. Po ashtu, 5 (pesë) ish-gjyqtarëve të Gjykatës së 
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Larte si me sipër, iu bë e ditur se nëse ishin të interesuar për realizimin e të drejtës për t'u 

caktuar në një pozicion në nivel apeli, Këshilli i Lartë Gjyqësor do të konsideronte 

ndjekjen e procedurave ligjore të parashikuara nga Ligji nr.96/2016. Në të kundërt, 

Këshilli i Lartë Gjyqësor do të duhet të konsideronte mbajtjen nga ata të statusit të 

magjistratit. 

Në kuadër të këtij komunikimi dhe kërkesë të Këshillit të Lartë Gjyqësor, 5 (pesë) 

ish-gjyqtarët e Gjykatës së Lartë si më sipër, më datë 08.04.2019, kanë depozituar pranë 

Këshillit të Lartë Gjyqësor konfirmimet përkatëse për sa iu është kërkuar. 

Konkretisht znj.{...}, më datë 08.04.2019, ka konfirmuar, me shkrim, mbi 

kërkesën e Këshillit të Lartë Gjyqësor, se as tani dhe as në të ardhmen, nuk dëshiron të 

emërohet në një pozicion në nivel apeli. 

Gjithashtu, znj.{...}, më datë 08.04.2019, ka konfirmuar, me shkrim, mbi 

kërkesën e Këshillit të Lartë Gjyqësor, se nuk dëshironte te aplikonte për një pozicion në 

nivel apeli. 

Në këto kushte, Këshilli i Lartë Gjyqësor mbështetur në nenin 179, pika 4 e 

Kushtetutës së Republikës, si dhe në nenet 62 dhe 64 të ligjit nr. 96/2016, me vendimin 

nr. 66, datë 24.04.2019 ka vendosur: “Të deklarojë mbarimin e statusit të magjistratit, për 

ish-gjyqtaren e Gjykatës së Lartë, znj. {...}, për shkak të heqjes dorë nga e drejta e 

caktimit në një pozicion në nivel gjykate apeli”, ndërsa me vendimin nr. 67, datë 

24.04.2019, Këshilli ka vendosur: “Të deklarojë mbarimin e statusit të magjistratit, për 

ish-gjyqtaren e Gjykatës së Lartë, znj. {...}, për shkak të heqjes dorë nga e drejta e 

caktimit në një pozicion në nivel gjykate apeli” 

Në relacionin shoqërues të këtyre vendimeve, ndër të tjera, Këshilli shprehet se: 

Nisur nga interpretimi i bërë sipas Ligjit të Statusit, ndërsa kanë qenë në një 

detyrë me mandat të kufizuar (detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Lartë), mbarimi i 

mandatit dhe dorëzimi i detyrës së gjyqtarit të Gjykatës së Lartë nuk ka passjellë 

automatikisht mbarimin e statusit të magjistratit për 5 (pesë) ish-gjyqtarët e Gjykatës së 

Lartë. 
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Statusi i magjistratit mbaron në rastet e përcaktuara shprehimisht nga neni 64, 

pika 1, të Ligjit të Statusit, ku mbarimi i mandatit të gjyqtarit të Gjykatës së Lartë nuk 

përcaktohet si një nga rastet e mbarimit të statusit të magjistratit, pra shuarjes së 

marrëdhënies së shërbimit publik, domethënë shuarjes së të drejtave dhe detyrimeve që 

burojnë nga statusi i magjistratit. Referuar kuadrit ligjor në fuqi dhe situatës faktike për 5 

ish-gjyqtarët e Gjykatës së Lartë  si më lart - vazhdon relacioni i Këshillit të Lartë 

Gjyqësor lidhur me ato vendime -  të cilëve u ka mbaruar mandati gjatë periudhës 

tranzitore të ligjit, ndërsa ata nuk janë në asnjë lloj detyre dhe nuk kanë kërkuar 

asnjëherë, tashmë prej gati 19 muajsh realizimin e të vetmes së drejtë që i lidh ata me 

statusin e magjistratit, pra të drejtës për t’u caktuar në pozicionin e parë që publikohet i 

lirë në nivel gjykate apeli, përkundrazi kanë konfirmuar edhe me shkrim mungesën e 

interesit për realizimin e kësaj të drejte, vlerësohet se është vendi për deklarimin e 

mbarimit të statusit të magjistratit për ata.  

Nuk po vijoj më tej me atë çka është parashtruar në atë relacion sepse të gjithë 

anëtarët janë të njohur. 

Rezulton gjithashtu që pas marrjes së vendimeve respektive nga Këshilli i Lartë 

Gjyqësor, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit të ketë disponuar me vendimin nr. 186, datë 

23.07.2019 nëpërmjet të cilit ka vendosur: “1. Të deklarojë se procesi i rivlerësimit 

kalimtar për subjektin e rivlerësimit znj. {...}, është ndërprerë. 2. Të deklarojë humbjen e 

së drejtës së këtij subjekti për t’u emëruar gjyqtar ose prokuror i çdo niveli, anëtar i 

Këshillit të Lartë Gjyqësor ose i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Inspektor i Lartë i 

Drejtësisë ose Prokuror i Përgjithshëm, për një periudhë 15-vjeçare”. Gjithashtu rezulton 

që KPK ka disponuar edhe me vendimin e datës 08.07.2019, nëpërmjet të cilit ka 

vendosur: “1. Të deklarojë se procesi i rivlerësimit kalimtar për subjektin e rivlerësimit 

znj. {...}, është ndërprerë. 2. Të deklarojë humbjen e së drejtës së këtij subjekti për t’u 

emëruar gjyqtar ose prokuror i çdo niveli... , etj.” 

Bazuar në ankimin e subjektit të rivlerësimit znj. {...} kundër vendimit datë 

23.07.2019 të KPK-së, Kolegji i Posaçëm i Apelimit ka disponuar me vendimin datë 
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11.11.2020 duke vendosur:“1. Lënien në fuqi të vendimit datë 23.07.2019, të Komisionit 

të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit, znj. {...}. 2. Ky vendim 

është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm”. 

Ndërkohë që më datë 12.02.2021, Kolegji i Posaçëm i Apelimit – nuk ndodhet 

numri i vendimit në relacion sepse relacioni është dërguar anëtarëve përpara disponimit të 

këtij kolegji – ka disponuar gjithashtu lidhur me ankimin e paraqitur nga zonja{...} në 

KPA, duke vendosur edhe ky kolegj lënien në fuqi të vendimit të KPK-së. 

Ndër të tjera, vendimi i KPA dhe këtu nënkuptoj vendimin datë 11.11.2020 që 

lidhet me zonjën{...}, në këtë vendim KPA, në mënyrë të përmbledhur, shprehet se: 

“Trupi gjykues, në lidhje me pretendimin tjetër të ngritur nga subjekti i rivlerësimit se kur 

fillon dhe mbaron statusi i magjistratit për anëtaren e Gjykatës së Lartë dhe nëse statusi 

përfundonte për efekt të ligjit me mbarimin e mandatit kushtetues 9-vjeçar, në kuptim të 

nenit 161, pika 1 e ligjit nr. 96/2016 që parashikon se: Gjyqtari në detyrë i Gjykatës së 

Lartë do të konsiderohet magjistrat sipas këtij ligji, vlerëson se subjekti i rivlerësimit znj. 

{...}, si gjyqtare në detyrë e Gjykatës së Lartë, në kohën e hyrjes në fuqi të ligjit nr. 

96/2016, gëzonte statusin e magjistratit sipas këtij ligji. Ndërsa sa i përket mbarimit të 

statusit të magjistratit të subjektit, neni 64, pika 13 e po këtij ligji parashikon në mënyrë 

shteruese rastet e mbarimit të statusit të magjistratit dhe nuk lë mundësinë që ligje të tjera 

të parashikojnë situatë shtesë të cilat shkaktojnë këtë pasojë. Duke nënvizuar faktin që 

kjo dispozitë ligjore është miratuar pas ndryshimeve kushtetuese me ligjin nr. 96/2016, 

ligjvënësi e kishte krejtësisht të qartë panoramën që krijohej me mbarimin e mandateve të 

anëtarëve të Gjykatës së Lartë, që do të thotë se nuk kemi të bëjmë me një ometim të 

ligjit, por me një parashikim të qartë se statusi vazhdon të ruhet pas përfundimit të 

mandatit. Për rrjedhojë, mbarimi i mandatit të gjyqtarit të Gjykatës së Lartë nuk çon në 

mbarimin e statusit të magjistratit, pasi vetë neni 62, pika 1 e po këtij ligji ka parashikuar 

të drejtën e gjyqtarit të Gjykatës së Lartë që në fund të mandatit t’i njihet e drejta për t’u 

caktuar në një pozicion në nivel apeli. Pra, vetë ligji për statusin e magjistratit u garanton 
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kështu anëtarëve të Gjykatës së Lartë që u mbaron mandati, vazhdimësinë e punës në 

sistemin e drejtësisë dhe për pasojë gëzimin e statusit të magjistratit në vazhdim…” 

Nuk po e citoj të plotë përmbajtjen sepse është cituar në relacion. 

Znj.{...} dhe znj.{...} kanë ushtruar të drejtën e ankimit ndaj vendimit nr. 66 dhe 

67, datë 24.04.2019 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, pranë Gjykatës Administrative të 

Apelit Tiranë, duke kërkuar shfuqizimin e pjesshëm të këtyre vendimeve. 

Gjykata Administrative e Apelit, bazuar në nenet 10 pika 2 shkronja b, 40 pika 1 

germa b, 41, 42 të ligjit nr. 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e 

mosmarrëveshjeve administrative” i ndryshuar, neni 64 të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin 

e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, me vendimin nr. 6 datë 

26.01.2021 ka vendosur: 

1. Pranimin e padisë së paditëses {...}. 

2. Ndryshimin e pjesshëm të vendimit nr. 67, datë 24.04.2019 të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor në këtë mënyrë: “Të deklarojë mbarimin e statusit të magjistratit për ish-

gjyqtaren e Gjykatës së Lartë znj. {...}, në datën 31.07.2017”.  

3. Pranimin e padisë së paditëses {...}. 

4. Ndryshimin e pjesshëm të vendimit nr. 66, datë 24.04.2019 të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor në këtë mënyrë: “Të deklarojë mbarimin e statusit të magjistratit për ish-

gjyqtaren e Gjykatës së Lartë znj. {...}, në datën 31.07.2017”.  

Ndër të tjera, në këtë vendim, Gjykata Administrative e Apelit, ndryshe nga 

qëndrimi që mban KLGJ në relacionin që shoqëron vendimin nr. 66 dhe nr. 67, shprehet 

se: 

“Pra, mandati i gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë, është kufizuar nga ligji për një 

periudhë prej 9 vjetësh, pa të drejtë rizgjedhjeje. Por, referuar parashikimeve të nenit 64 

pika 1 të ligjit nr. 96/2016, i ndryshuar, konstatohet se përfundimi i afatit të mandatit nuk 

është parashikuar nga dispozita në fjalë si një prej rasteve që passjell mbarimin e statusit 

të magjistratit. Kjo nuk është rastësore, por është vijim logjik i përcaktimit të nenit 61 

pika 3 të ligjit që parashikon vijimësinë e qëndrimit në detyrë dhe ushtrimit të funksionit 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 16.02.2021 (Pika 7) 
 

47 

nga gjyqtari i Gjykatës së Lartë deri në caktimin e gjyqtarit pasardhës. Nëse i referohemi 

titullit të nenit 64 të ligjit nr. 96/2016, konstatohet se përcakton kohëzgjatjen në detyrë të 

magjistratit. Pra, në vlerësim të këtij përcaktimi, konstatohet se parashikimet e kësaj 

dispozite janë të lidhura me përcaktimin e kohës gjatë të cilës magjistrati qëndron në 

detyrë dhe përfundimi i qëndrimit në detyrë për çdonjërin prej shkaqeve të përcaktuara në 

dispozitën përkatëse, është pikërisht momenti i mbarimit të statusit të magjistratit apo i 

ndërprerjes së emërimit. Duke e parë këtë dispozitë të lidhur me parashikimet e pikës 2 të 

nenit 1 të ligjit, të cituar më sipër, gjykata vlerëson se statusin e magjistratit e gëzon 

personi që nga momenti i emërimit e deri në ditën e largimit nga detyra për arsyet e 

parashikuara në ligj. 

Referuar rrethanave të faktit, konstatohet se paditëset znj. {...} dhe znj. {...}, me 

vullnet të lirë, në zbatim të parashikimeve kushtetuese e ligjore kanë ndërprerë ushtrimin 

e detyrës si gjyqtare në Gjykatën e Lartë, e për më tepër, duke konsideruar të mbaruar 

statusin e tyre si magjistrate kanë vijuar ushtrimin e aktivitetit të lirë të avokatisë. Në 

vlerësim të analizës së bërë më sipër, lidhur me përfundimin e statusit të magjistratit, për 

sa paditëset kanë ndërprerë ushtrimin e detyrës në datën 31.07.2017, duke njoftuar për 

këtë edhe Kryetarin e Gjykatës së Lartë, vlerësohet se prej kësaj date për paditëset {...} 

dhe {...} ka mbaruar natyralisht statusi i magjistratit. Në eventualitetin që paditëset {...} 

dhe {...}, mbas ftesës së bërë nga pala e paditur Këshilli i Lartë Gjyqësor, për të përfituar 

nga e drejta që i njeh Kushtetuta dhe Ligji nr. 96/2016 për t’u caktuar në një pozicion 

apeli, do të kishin shfaqur vullnet pozitiv, Këshilli i Lartë Gjyqësor, pas publikimit të 

vendeve vakante dhe verifikimit të plotësimit të kritereve nga paditëset për t’u caktuar në 

nivel apeli, duhet të bënte riemërimin e tyre si magjistrate, në përputhje edhe me 

parashikimet e neneve 36 e 62 të ligjit. Në këtë moment gjykata vlerëson të evidentojë se 

në pikën 1 të nenit 62 përcaktohet se: “... parashikimet e pikave 3 deri në 7 të nenit 60 të 

këtij ligji, aplikohen për aq sa gjejnë zbatim”. Pra, dispozita në fjalë referon për zbatim 

edhe pikën 6 të nenit 60 që përcakton se: “Këshilli merr masat që kthimi i magjistratit 
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sipas këtij neni, të realizohet në kohë, menjëherë me mbarimin e afatit të periudhës së 

përkohshme”. 

Në vlerësim të situatës ligjore të mësipërme, konstatohet se neni 62 i ligjit përdor 

termin “caktim” për gjyqtarët e Gjykatës së Lartë që përfitojnë nga e drejta e parashikuar 

në këtë dispozitë, duke ngarkuar Këshillin e Lartë Gjyqësor për marrjen e masave që 

magjistrati të vijojë në mënyrë të pandërprerë ushtrimin e funksionit tashmë në një 

pozicion tjetër sipas përcaktimeve të dispozitës përkatëse. Në kushtet kur kjo ka qenë e 

pamundur, për më tepër kur Këshilli i Lartë Gjyqësor ende nuk ishte krijuar, statusi i 

magjistratit për paditëset ka përfunduar me ndërprerjen e ushtrimit të funksionit. Në këto 

rrethana e drejta për t’u caktuar në një pozicion apeli ka mbetur në kuadër të të drejtave 

që ligji i njeh magjistratit për shkak të funksionit që ka ushtruar, siç janë edhe të drejta të 

tjera të parashikuara në ligj, e drejta për të përfituar pension suplementar dhe përfitime të 

tjera, etj., të drejta që ushtrohen pas mbarimit të statusit të magjistratit dhe për shkak të 

tij. 

Për sa më sipër, Gjykata Administrative e Apelit vlerëson se statusi i magjistratit 

për paditëset {...} e {...} ka përfunduar në datë 31.07.2017. Në këto rrethana, padia në 

gjykim duhet pranuar duke ndryshuar pjesërisht vendimet nr. 66 dhe nr. 67, datë 

24.04.2019 të Këshillit të Lartë Gjyqësor lidhur me shkakun e mbarimit të statusit të 

magjistratit për dy paditëset, duke përcaktuar datën e mbarimit të statusit për shkak të 

ndërprerjes së ushtrimit të detyrës prej tyre.” 

Më datë 04.02.2021, pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, Gjykata Administrative e 

Apelit Tiranë ka depozituar vendimin e arsyetuar {...} që i përket palëve paditëse {...}, 

{...} dhe palës së paditur Këshilli i Lartë Gjyqësor. 

Në analizë të vendimit datë 26.01.2021, të Gjykatës Administrative të Apelit, 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, ka vlerësuar se ky vendim, në tërësinë e tij, vjen në 

kundërshtim me të kuptuarit, interpretimin dhe qasjen e Këshillit ndaj ligjit 96/2016 “Për 

statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në kushtet kur ky 

vendim, reflekton në një mënyrë krejt të ndryshme, nocionet dhe kuptimin e “statusit të 
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magjistratit” dhe “mandatit të gjyqtarit të Gjykatës së Lartë”, duke emetuar një rast ekstra 

ligjor të mbarimit të statusit të magjistratit, të etiketuar si mbarim i statusit për shkak të 

mbarimit natyralisht të mandatit dhe të ndërprerjes së ushtrimit të detyrës.  

Komisioni vlerëson se Gjykata Administrative e Apelit, duke ndryshuar pjesërisht 

vendimet nr.66 dhe 67 të Këshillit, duke ndryshuar shkakun e mbarimit të statusit të 

magjistratit për znj.{...} dhe znj.{...}, duke përcaktuar si shkak të mbarimit të statusit, 

ndërprerjen e ushtrimit të detyrës prej tyre, kapërcen kornizën ligjore dhe konkretisht atë 

çka përcakton neni 64 i ligjit për statusin, duke parashikuar një situatë të re të mbarimit të 

statusit të magjistratit që nuk parashikohet si e tillë nga ligji. 

Në këto kushte, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, duke vlerësuar se në rastin 

konkret jemi para interpretimit dhe zbatimit jo të drejtë të ligjit nga Gjykata 

Administrative e Apelit, ka hartuar projekt vendimin “Për ushtrimin e të drejtës së 

rekursit ndaj vendimit {...}, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë që i përket palëve 

paditëse {...} e {...}”, duke i propozuar Këshillit të Lartë Gjyqësor që të miratojë 

projektvendimin për ushtrimin e së drejtës së rekursit ndaj këtij vendimi. 

Gjithsesi ky është një projektvendim që kalon për miratim në Këshill, pra i takon 

Këshillit të vlerësojë nëse jemi në kushtet e ushtrimit të rekursit ndaj këtij vendimi apo jo. 

Faleminderit! 

 

Maksim Qoku: Faleminderit, zonja Shehu! 

Nëse anëtarët kanë diçka për të shtuar? 

Nëse nuk ka gjë për të shtuar, kalojmë në votim? 

Brunilda Kadi: Kundër, me arsyetimin se në diskutimet që janë bërë nga Këshilli 

në marrjen e vendimeve që janë ndryshuar nga gjykata, vendimin e të cilës duam të 

bëjmë rekurs, unë kam pasur mendim ndryshe nga Këshilli, kam dalë në pakicë, dhe pak 

a shumë kam dhënë të njëjtin arsyetim siç jepet edhe tek vendimi i gjykatës. Gjykata flet 

mbas Këshillit, dhe përderisa ka argumenta të ngjashëm me atë që kam dhënë unë, jam 

kundër rekursit. 
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Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Kundër, pasi kam ndarë një opinion të kundërt me shumicën në 

vendimet nr. 66 dhe nr. 67, datë 24.04.2019 dhe si e tillë nuk jam dakord edhe për 

rekursin. Faleminderit!  

Fatmira Luli: Pro. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Kundër. 

Maksim Qoku: Dakord. 

(7 vota ‘pro’ dhe 3 vota ‘kundër’.) 

Me shumicën e votave të anëtarëve kalon projektvendimi. Kështu që Këshilli 

votoi në shumicë, pra miraton vendimin në lidhje me bërjen e rekursit kundrejt vendimit 

{...} të Gjykatës Administrative të Apelit.  

 Me kaq mbyllet shqyrtimi i rendit të ditës. 

Nëse nga anëtarët nuk ka gjë tjetër, deklaroj mbylljen e mbledhjes. 

 

* * * 

(Pika 7 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


