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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 25.01.2021) 

 

Pika 2 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për deklarimin e 

mbarimit të caktimit të përkohshëm dhe transferimin e gjyqtarit z. {...}”, përgatitur nga 

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

 

Drejton mbledhjen Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, zonja Naureda Llagami.   

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 13:30 

dhe mbaroi në orën 14:02. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 
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Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje anëtarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Brikena 

Ukperaj. 

 

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: 

2. Shqyrtimi i projektvendimit “Për deklarimin e mbarimit të caktimit të përkohshëm dhe 

transferimin e gjyqtarit z. {...}”, përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës 

(relator z. Ilir Toska). 

 

 Naureda Llagami: Vijojmë mbledhjen plenare të Këshillit të Lartë Gjyqësor të 

datës 25 janar 2021. Siç jeni në dijeni, sot në rendin e ditës janë 5 çështje. Një nda 

çështjet, çështja e parë e cila ishte një çështje që zhvillohet me dyer të mbyllura është 

shtyrë për një seancë tjetër. 

 Vazhdojmë me çështjet e tjera për të cilat jeni vënë në dijeni dhe që kanë të bëjnë 

me: Deklarimin e mbarimit të caktimit të përkohshëm dhe transferimin e gjyqtarit z. {...}. 

 Ndërkohë që janë tre projektvendime që kanë të bëjnë me rihapjen e procedurës 

së ngritjes në detyrë për një pozicion në Gjykatën e Apelit Korçë, dhe dy pozicione në 

Gjykatën e Apelit Shkodër. 

 Gjithashtu kemi 6 projektvendime të përgatitura nga Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës për hapjen/rihapjen e procedurave të ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme 

të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar (gjithsej janë 6 pozicione). 
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 Gjithashtu kemi shqyrtimin e 3 projektvendimeve të përgatitura po nga Komisioni 

i Zhvillimit të Karrierës që kanë të bëjnë me rihapjen e tre pozicioneve në Gjykatën e 

Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. 

 Së fundi, po nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës janë propozuar edhe caktimi i 

gjyqtarëve në gjykatat në nevojë, shqyrtimi i disa kërkesave nga këto gjykata. 

 Ky është rendi i ditës. 

 Nëse jeni dakord? 

 

 Kërkohet fjala nga zonja Kadi. 

 Brunilda Kadi: Faleminderit, Kryetare! 

 Unë i kërkoj mbledhjes plenare të shtojë në rend dite një çështje që ka të bëjë me 

një ndreqje gabimi material, konkretisht tek raporti i vlerësimit që i bashkëngjitet 

vendimit nr. 8 të Këshillit, datë 14.01.2021, në lidhje me vlerësimin profesional të 

përshpejtuar të gjyqtares {...}, për vitin 2019. Unë sapo ia kam nisur anëtarëve relacionin 

dhe projektvendimin. Nëse do jenë dakord dhe nuk do iu duhet kohë, do kërkoja që të 

përfshihet sot në rendin e ditës kjo çështje, me qëllim që t’i njoftohet sa më shpejt 

gjyqtares edhe ky gabim material. 

 

 Naureda Llagami: Faleminderit zonja Kadi! 

 Jemi dakord për propozimin për shtimin e kësaj çështjeje në rendin e ditës? 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord.  

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 
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Më lejoni t’ju them që sot janë të pranishëm të gjithë anëtarët, përveç zonjës 

Ukperaj e cila për arsye shëndetësore e kishte sërish të pamundur për të qenë prezent në 

mbledhjen plenare.  

Pa humbur kohë kalojmë në shqyrtimin e rendit të ditës. 

Për çështjen e parë, relator është zoti Ilir Toska.  

 

 Ilir Toska: Faleminderit!  

 Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka përgatitur projektvendimin “Për deklarimin 

e mbarimit të caktimit të përkohshëm dhe transferimin e gjyqtarit z. {...}”. 

 Krahas projektvendimit, ju është përcjellë edhe relacioni shpjegues lidhur me këtë 

projektvendim. 

 Në mënyrë të hollësishme, të gjitha dispozitat ligjore mbi të cilat ne do të 

obligohemi të marrim vendimin e propozuar, janë përmendur në relacion. Faktet lidhen sa 

më poshtë:  

Këshilli i Lartë Gjyqësor me vendimin nr. 286, datë 18.12.2019 ka vendosur 

fillimin e funksionimit të Gjykatave të Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar më datë 19.12.2019. Sipas këtij vendimi Gjykata e Shkallës së Parë për 

Krimet e Rënda emërtohet Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar. 

Për shkak të fillimit të funksionimit të kësaj gjykate, duke qenë përpara detyrimit 

ligjor mbi caktimin e gjyqtarëve në detyrë të Gjykatës së Krimeve të Rënda përkohësisht 

ose në mënyrë të përhershme, në varësi të përmbushjes së kushteve dhe kritereve ligjore, 

Këshilli i Lartë Gjyqësor mori Vendimin nr.301, datë 18.12.2019 “Për caktimin në 

pozicion, në mënyrë të përkohshme, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, të gjyqtarit z. {...}”. Caktimi i përkohshëm i këtij 

gjyqtari u bë në kushtet e parashikuara nga neni 162, pika 3, e Ligjit nr.96/2016 “Për 

statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, pasi 

rezultoi se ndaj tij kishte filluar procesi i rivlerësimit, sipas përcaktimeve të Ligjit “Për 

rivlerësimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, mirëpo në datën 

18.12.2019 ende nuk kishte një vendim të formës së prerë për konfirmimin e tij në detyrë, 

ndërkohë që ai dhe familjarët e tij kishin dhënë pëlqimin për kontrollin periodik të 
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llogarive të tyre bankare dhe të telekomunikimeve vetjake, sipas Ligjit “Për organizimin 

dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”. 

Rezulton se në janar 2021 Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, pasi ka shqyrtuar 

dokumentacionin si dhe ka zhvilluar tre seanca dëgjimore në datat respektive, ka 

vendosur: “Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, z. {...}, gjyqtar në Gjykatën 

e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar...” . 

Në këto kushte, bazuar në neni 162, pika 4 të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, që përcakton se: 

“...4. Në rast se ndaj gjyqtarit të caktuar përkohësisht, me vendim të Komisionit të 

Pavarur të Kualifikimit, vendoset masë disiplinore, në bazë të ligjit “Për rivlerësimin 

kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, caktimi i 

përkohshëm i tij mbaron pavarësisht nëse është bërë ose jo ankim ndaj këtij vendimi”, 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, vendos të deklarojë të mbaruar caktimin e përkohshëm të 

gjyqtarit z. {...} pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar. 

Mbi këtë bazë, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka hartuar projektvendimin 

“Për deklarimin e mbarimit të caktimit të përkohshëm dhe transferimin e gjyqtarit z. 

{...}”, ku në pikën 1 të projektvendimit është deklaruar mbarimi i caktimit të përkohshëm 

të gjyqtarit z. {...} pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar. 

Përveç sa sipër, Këshilli i Lartë Gjyqësor obligohet të caktojë gjyqtarin z. {...} në 

një pozicion tjetër të të njëjtit nivel gjykate, por me juridiksion të përgjithshëm, për sa 

kohë ai, pavarësisht masës disiplinore të dhënë me një vendim që ende nuk është 

përfundimtar dhe pezullimit ex lege nga detyra e tij në pritje të vendimit të Kolegjit të 

Posaçëm të Apelimit, sikurse përcakton neni 62, pika 1, i Ligjit nr.84/2016 “Për 

rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, ai vijon 

të ruajë statusin e magjistratit dhe të gëzojë të drejtën e pagës në masën 75 për qind të saj, 

sikurse përcakton kjo dispozitë e ligjit, por edhe neni F, pika 5, i Aneksit të Kushtetutës 

së Republikës së Shqipërisë. 

Në kushtet kur gjyqtari z. {...} është në pritje të vendimit të Kolegjit të Posaçëm 

të Apelimit dhe gjatë kësaj periudhe ai nuk ka të drejtë të shqyrtojë dhe të gjykojë 

çështje, por gëzon vetëm të drejtën e pagës, duke konsideruar mbarëvajtjen e pushtetit 
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gjyqësor, Këshilli i Lartë Gjyqësor, ndërsa ka detyrimin për të caktuar në një pozicion 

pune gjyqtarin në fjalë, do të duhet të konsiderojë po ashtu edhe funksionalitetin e 

gjykatave me juridiksion të përgjithshëm ku gjyqtari duhet të caktohet, në kuptimin që 

caktimi i tij në pozicion të mos pengojë plotësimin e vakancave emergjente në këto 

gjykata. 

Në pikën 2 të projektvendimit, është parashikuar që gjyqtari z. {...} transferohet 

në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Berat, duke filluar nga data 19.01.2021 dhe deri në 

përfundimin e procesit të rivlerësimit kalimtar ndaj tij sipas Ligjit nr.84/2016 "Për 

rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë". 

Një transferim i tillë i gjyqtarit z. {...} garanton të drejtën aktuale që ai gëzon nga 

pasja e statusit të magjistratit, pra të drejtën e pagës.  

Nga ana tjetër, për garantimin e të drejtave që z. {...} i rrjedhin nga statusi i 

magjistratit, të cilat bëhen efektive vetëm në rast të konfirmimit të tij në detyrë nga 

Kolegji i Posaçëm i Apelimit, në pikën 3 të projektvendimit është parashikuar se ai, në 

një rast të tillë, gëzon të drejtën të zgjedhë për t'u transferuar në çdo pozicion, që do të 

jetë i lirë në atë moment apo që pritet të bëhet i lirë brenda gjashtë muajve, në gjykatat e 

shkallës së parë me juridiksionin të përgjithshëm, sikurse një gjë të tillë magjistratit ia 

garanton neni 44, pika 2, shkronja “b”, e Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, duke patur në konsideratë se 

transferimi i z. {...} është pa pëlqim në kushtet kur për shkak të ligjit ai ka dhënë pëlqim 

që të vijojë punën si gjyqtar pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. 

Sipas pikës 4 të projektvendimit parashikohet se një kopje e këtij vendimi i 

njoftohet gjyqtarit sipas kërkesave të nenit 98 të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e 

qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, si dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Berat. 

Në pikën 5 të projektvendimit parashikohet e drejta dhe afati i ankimit të gjyqtarit, 

konkretisht se kundër vendimit mund të bëhet ankim, brenda 15 ditëve nga data e 

njoftimit, në Gjykatën Administrative të Apelit. 

Së fundi, projektvendimi përcakton hyrjen në fuqi menjëherë të tij, si dhe 

publikimin e vendimit në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, pasi të 

redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. Faleminderit!  
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Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Toska! 

Kemi ndonjë diskutim për projektvendimin? 

Nëse jo, kalojmë në votimin e tij? 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord.  

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Deklarimin e mbarimit të caktimit të përkohshëm të 

gjyqtarit z. {...} pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar. 

2. Transferimin e gjyqtarit të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat, duke 

filluar nga data 19.01.2021 dhe deri në përfundimin e procesit të rivlerësimit kalimtar 

ndaj tij sipas Ligjit nr.84/2016 "Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve 

në Republikën e Shqipërisë". 

3. Në rast të konfirmimit në detyrë nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit, gjyqtari z. 

{...} gëzon të drejtën të zgjedhë për t'u transferuar në çdo pozicion, që do të jetë i lirë në 

atë moment apo që pritet të bëhet i lirë brenda gjashtë muajve, në gjykatat e shkallës së 

parë me juridiksionin të përgjithshëm, sikurse një gjë të tillë magjistratit ia garanton neni 

44, pika 2, shkronja “b”, e Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve 

në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 

4. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtarit z. {...} sipas kërkesave të nenit 98 të 

Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, si dhe 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat. 
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5. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim, brenda 15 ditëve nga data e 

njoftimit, në Gjykatën Administrative të Apelit. 

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

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

 

* * * 

(Pika 2 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 25.01.2021) 

 

Pika 3 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i 3 projektvendimeve të përgatitura nga 

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

3.1 “Për rihapjen e procedurës së ngritjes në detyrë të gjyqtarit pranë Gjykatës së Apelit 

Korçë, për një pozicion në fushën e të drejtës penale”. 

3.2 “Për rihapjen e procedurës së ngritjes në detyrë të gjyqtarit pranë Gjykatës së Apelit 

Shkodër, për një pozicion në fushën e të drejtës civile”. 

3.3 “Për rihapjen e procedurës së ngritjes në detyrë të gjyqtarit pranë Gjykatës së Apelit 

Shkodër, për një pozicion në fushën e të drejtës penale”. 

 

Drejton mbledhjen Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, zonja Naureda Llagami.   

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 13:30 

dhe mbaroi në orën 14:02. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 
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8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje anëtarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Brikena 

Ukperaj. 

 

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 3 projektvendimeve të përgatitura nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës 

(relator z. Ilir Toska): 

3.1 “Për rihapjen e procedurës së ngritjes në detyrë të gjyqtarit pranë Gjykatës së Apelit 

Korçë, për një pozicion në fushën e të drejtës penale”. 

3.2 “Për rihapjen e procedurës së ngritjes në detyrë të gjyqtarit pranë Gjykatës së Apelit 

Shkodër, për një pozicion në fushën e të drejtës civile”. 

3.3 “Për rihapjen e procedurës së ngritjes në detyrë të gjyqtarit pranë Gjykatës së Apelit 

Shkodër, për një pozicion në fushën e të drejtës penale”. 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë në çështjen tjetër të rendit të ditës që ka të bëjë me 

shqyrtimin e tre projektvendimeve të përgatitura nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, 

për rihapjen e procedurave të ngritjes në detyrë për një pozicion në fushën e së drejtës 
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penale në Gjykatën e Apelit Korçë dhe për dy pozicione në Gjykatën e Apelit Shkodër, 

një në fushën e së drejtës civile dhe një në fushën e së drejtës penale. 

 Për më shumë detaje fjalën ia jap sërish zotit Toska.  

 

 Ilir Toska: Faleminderit! 

 Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka përgatitur tre projektvendime Për rihapjen e 

procedurës së ngritjes në detyrë të gjyqtarit pranë Gjykatës së Apelit Korçë, për një 

pozicion të lirë në fushën e të drejtës penale si dhe për rihapjen e procedurës së ngritjes 

në detyrë të gjyqtarit pranë Gjykatës së Apelit Shkodër, për dy pozicione, një në fushën e 

të drejtës penale dhe një në fushën e të drejtës civile. 

Krahas projektvendimeve janë përcjellë edhe relacioni shpjegues për këto tre 

projektvendime. Në relacion parashtrohet historiku i shpalljes fillimit të këtyre 

pozicioneve dhe rihapja e tyre disa herë ku nuk ka kandiduar asnjë gjyqtar. 

Në këto kushte, Komisioni ka përgatitur përsëri projektvendimet për rihapjen e 

procedurës së ngritjes në detyrë në këto dy gjykata të apelit të juridiksionit ë 

përgjithshëm.  

 Për më shumë detaje rreth vendimeve për të cilat janë hapur procedurat dhe afatet, 

i gjeni në relacion. Sa herë janë rihapur procedurat, janë shpjeguar të gjitha faktet që 

kishin ndodhur në atë moment. Së fundi është edhe fakti që në procedurat që i rihapëm në 

dhjetor, përsëri nuk kandidoi asnjë gjyqtar, kështu jemi në kushtet për t’i rihapur përsëri 

këto tre pozicione të lira të përhershme në Gjykatën e Apelit Korçë dhe Shkodër. 

Faleminderit!  

  

Naureda Llagami: Afati i kandidimi? 

Ilir Toska: Afati i kandidimit nuk është specifikuar në projektvendime për faktin 

se nuk kishim të ditur se kur do bëhej mbledhja plenare. 

Ajo që ligji na thotë është që afati i kandidimit të jetë jo më pak se dy javë. 

Nëse konsiderojmë ditën e sotme, dyjavëshi i bie në datën 8 shkurt. Mund të 

propozoj që të jetë data 12 shkurt afati që ne të pranojmë kandidimet për këto tre 

pozicione të lira. 

 

Naureda Llagami: Jemi dakord me propozimin? 
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Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord.  

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, kalojmë procedurën e parë. Vendimmarrja e parë “Për rihapjen e 

procedurës së ngritjes në detyrë të gjyqtarit pranë Gjykatës së Apelit Korçë, për një 

pozicion në fushën e të drejtës penale”. Afati i kandidimit deri më 12.02.2021. Jemi 

dakord? 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord.  

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, kalojmë tek projektvendimi i dytë, “Për rihapjen e procedurës së ngritjes 

në detyrë të gjyqtarit pranë Gjykatës së Apelit Shkodër, për një pozicion në fushën e të 

drejtës civile”. Afati i kandidimit deri më 12.02.2021. Votim! 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord.  

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 
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Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, kalojmë në votim të procedurës tjetër që ka të bëjë me: “Për rihapjen e 

procedurës së ngritjes në detyrë të gjyqtarit pranë Gjykatës së Apelit Shkodër, për një 

pozicion në fushën e të drejtës penale”. Afati i kandidimit deri më 12.02.2021.  

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord.  

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: (Nuk dëgjohet votimi i zonjës Shehu.) 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 (Miratohen te tre procedurat e rihapjes së ngritjes në detyrë të gjyqtarit në 

Gjykatën e Apelit Korçë dhe Shkodër (pozicionet në fushën e të drejtës penale/civile)). 

 

* * * 

(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 25.01.2021) 

 

Pika 4 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i 6 projektvendimeve të përgatitura nga 

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

4.1 “Për hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së 

Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për një pozicion të lirë”; 

4.2 “Për hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së 

Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për një pozicion të lirë”; 

4.3 “Për rihapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së 

Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për një pozicion të lirë”; 

4.4 Për rihapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së 

Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për një pozicion të lirë”; 

4.5 Për rihapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së 

Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për një pozicion të lirë”; 

4.6 “Për rihapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së 

Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për një pozicion të lirë”. 

 

Drejton mbledhjen Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, zonja Naureda Llagami.   

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 13:30 

dhe mbaroi në orën 14:02. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 
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2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje anëtarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Brikena 

Ukperaj. 

 

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: 

4. Shqyrtimi i 6 projektvendimeve të përgatitura nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës 

(relator z. Ilir Toska): 

4.1 “Për hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së 

Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për një pozicion të lirë”; 

4.2 “Për hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së 

Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për një pozicion të lirë”; 
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4.3 “Për rihapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së 

Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për një pozicion të lirë”; 

4.4 Për rihapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së 

Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për një pozicion të lirë”; 

4.5 Për rihapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së 

Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për një pozicion të lirë”; 

4.6 “Për rihapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së 

Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për një pozicion të lirë”. 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë në shqyrtimin e 6 projektvendimeve të përgatitura 

nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, dy janë për hapje të procedurës së ngritjes në 

detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar dhe 4 të tjera janë për rihapje të procedurave po në Gjykatën e Posaçme të 

Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. Për më shumë detaje, fjalën 

e ka zoti Toska.  

 

 Ilir Toska: Faleminderit!  

 Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka përgatitur 2 projektvendime “Për hapjen e 

procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”, në secilin rast për një pozicion të lirë, dhe 4 

projektvendime të tjera “Për rihapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e 

Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”, gjithsej për 4 

pozicione të lira. 

 Për projektvendimet është përgatitur edhe relacioni shpjegues ku janë parashtruar 

faktet e hapjes së 2 pozicioneve dhe rihapjes së 4 pozicioneve të lira, së fundi në muajin 

dhjetor ku nuk kandidoi përsëri asnjë gjyqtar.  

 Ndërkohë, pranë kësaj gjykate janë hapur rishtazi dy pozicione të lira, një për 

shkak të mbarimit të statusit të magjistratit z. {...}, po kështu edhe për pozicionin tjetër që 

u bë i lirë për shkak të shkarkimit nga detyra prej KPK-së të z. {...}. Në këto kushte, për 

këto dy të fundit do duhet t’i hapim rishtazi dy pozicione të lira. Ndërsa, për katër të tjera 

që i kemi hapur disa herë, do duhet t’i rihapim përsëri pozicionet e lira për Gjykatën e 

Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. 
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 Edhe në këtë rast në projektvendime nuk është specifikuar afati për shkak se nuk 

dihej kur do të zhvillohej mbledhja plenare e Këshillit. Edhe në këtë rast do konsiderojmë 

një afat minimal 2-javor. 

 Nisur nga procedurat e mëparshme të rihapura në Këshill, përsëri do të propozoja 

datën 12.02.2021 për këto gjashtë procedura që duhet të miratojmë. Faleminderit!  

  

 Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Toska! 

 Kalojmë projektvendimin e parë: “Për hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në 

Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për 

një pozicion të lirë”, me afat kandidimi 12.02.2021. Jemi dakord?  

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord.  

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 Kalojmë ne procedurën tjetër: “Për hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në 

Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për 

një pozicion të lirë”, me afat kandidimi 12.02.2021. Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord.  

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 
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Naureda Llagami: Dakord. 

 Kalojmë në “Për rihapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e 

Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”, për 4 pozicione 

të lira, me afat kandidimi 12.02.2021. Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord.  

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. Por secili pozicion do të marrë një vendim. Është për qëllim 

identifikimi. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

(Miratohen të 6 procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarit në Gjykatën e 

Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, ku dy 

procedura janë hapje dhe katër procedura janë rihapje.) 

  

* * * 

(Pika 4 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 25.01.2021) 

 

Pika 5 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i 3 projektvendimeve të përgatitura nga 

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

5.1 “Për rihapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për një pozicion të lirë”; 

5.2 “Për rihapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për një pozicion të lirë”; 

5.3 “Për rihapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për një pozicion të lirë”. 

 

Drejton mbledhjen Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, zonja Naureda Llagami.   

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 13:30 

dhe mbaroi në orën 14:02. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 
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8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje anëtarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Brikena 

Ukperaj. 

 

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 3 projektvendimeve të përgatitura nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës 

(relator z. Ilir Toska): 

5.1 “Për rihapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për një pozicion të lirë”; 

5.2 “Për rihapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për një pozicion të lirë”; 

5.3 “Për rihapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për një pozicion të lirë”. 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë në shqyrtimin e tre projektvendimeve të përgatitur po 

nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës për rihapjen e procedurave në Gjykatën e 

Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, konkretisht për tre 

pozicione të lira. Për më shumë detaje, fjalën ia jap zotit Toska.  
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 Ilir Toska: Faleminderit!  

 Edhe për Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka përgatitur tre projektvendime për 

rihapjen e procedurave për ngritjen në detyrë në këtë gjykatë, gjithsej për tre pozicione të 

lira.  

Edhe për këtë rast është përgatitur relacioni përkatës. Janë fakte që ne i kemi të 

njohura, pasi këto procedura janë rihapur disa herë dhe ku nuk ka kandiduar asnjë nga 

gjyqtarët. Së fundi, edhe procedura që u rihap në fund të muajit nëntor dhe përfundoi në 

dhjetor, përsëri nuk kandidoi asnjë nga gjyqtarët. Në këto kushte, Komisioni ka 

propozuar të rihapë përsëri tre procedurat. 

Ju sjell në vëmendje, që Gjykata e Posaçme e Apelit ka gjithsej 16 pozicione. 5 

pozicione janë të zëna pasi janë 5 gjyqtarë në detyrë. 3 pozicione që ne i kemi shpallur 

më herët, kemi kandidatura dhe jemi në procedura të përfundimit të ngritjes në detyrë për 

këto 3 pozicione. Kështu që mbesin edhe 3 pozicione që do duhet t’i rihapim përsëri.  

Edhe në këtë rast në projektvendime nuk është specifikuar afati. Propozoj afat të 

njëjtë edhe si në rastet e mëparshme, afatin deri më 12.02.2021. Faleminderit!  

  

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Toska! 

Kalojmë në votim për të tre pozicionet të cilat do të marrin vendim secila. Afati i 

kandidimit do të jetë deri më 12.02.2021.   

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord.  

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 
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 (Miratohen tre projektvendimet “Për rihapjen e procedurës së ngritjes në detyrë 

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

një pozicion të lirë.) 

 

* * * 

(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 25.01.2021) 

 

Pika 6 shtesë e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për korrigjimin e 

gabimit në shkrim në vendimin nr. 8, datë 14.01.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, 

përgatitur nga Komisioni i Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale (relatore znj. Brunilda 

Kadi). 

 

Drejton mbledhjen Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, zonja Naureda Llagami.   

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 13:30 

dhe mbaroi në orën 14:02. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 
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Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje anëtarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Brikena 

Ukperaj. 

 

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 shtesë. Shqyrtimi i projektvendimit “Për korrigjimin e gabimit në shkrim në vendimin 

nr. 8, datë 14.01.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, përgatitur nga Komisioni i Etikës 

dhe Veprimtarisë Profesionale (relatore znj. Brunilda Kadi).  

 

 Përpara çështjes së caktimit të gjyqtarëve në gjykata të tjera, trajtohet çështja e 

cila u shtua në fillim të mbledhjes plenare, me relatore znj. Kadi. 

  

 Brunilda Kadi: Faleminderit!  

 Ndërkohë u është nisur me e-mail anëtarëve relacionin dhe projektvendimin. 

 Shkurtimisht po përmbledh që tek vendimi nr. 8, datë 14.01.2021 për miratimin e 

“Raporti i vlerësimit të përshpejtuar etik dhe profesional të gjyqtares {...}, për vitin 2019, 

mbasi është nisur dhe njoftuar gjyqtares, është konstatuar se janë bërë dy gabime 

materiale në shkrim kur është zbardhur raporti i vlerësimit. Mbledhja plenare, siç mund të 

konstatohet edhe nga procesverbali, është korrekte në vendimmarrje, thjesht në zbardhjen 

e vendimit janë konstatuar si më poshtë: në faqen 11 të raportit të vlerësimit etik dhe 

profesional të gjyqtarit, në tabelën përmbledhëse të grupkriterit “Aftësia organizative të 

gjyqtarit”, niveli i vlerësimit pasqyruar “Shumë mirë” të korrigjohet në “Shkëlqyeshëm”. 
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 Në faqen 15 të raportit të vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarit, në tabelën 

përmbledhëse, niveli i vlerësimit për çdo kriter tek pika 2 “Aftësitë organizative të 

gjyqtarit” niveli i vlerësimit i pasqyruar “Shumë mirë”, të korrigjohet në 

“Shkëlqyeshëm”, si dhe niveli i përgjithshëm i pasqyruar “Shumë mirë” të korrigjohet në 

“Shkëlqyeshëm”. 

 Kjo është edhe përmbajtja e projektvendimit, bazuar kjo në nenin 112 të Kodit të 

Procedurës Administrative, i cili thotë që organi administrativ kryesisht ose me kërkesë, 

ku konstaton gabime në shkrim i bën këto korrigjime dhe projektvendimi, përveç këtyre 

dy saktësimeve që u propozuan, propozohet të ketë pikën 2 sipas tekstit më poshtë: Një 

kopje e këtij vendimi i bashkohet vendimit nr.8, datë 14.01.2021 të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. Pika 3: Një kopje e vendimit t’i njoftohet gjyqtares {...}. Ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë. Faleminderit!      

   

Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Kadi. 

Nëse nuk keni ndonjë diskutim, kalojmë në votimin e projekt-aktit? 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord.  

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Korrigjimin e gabimit në shkrim, në faqen 11 dhe 

faqen 15 të “Raportit të Vlerësimit Etik dhe Profesional të Gjyqtarit”, si me poshtë: 

Në faqen 11 të Raportit të Vlerësimit Etik dhe Profesional të Gjyqtarit, në tabelën 

përmbledhëse të grup-kriterit “Aftësitë organizative të gjyqtarit”, niveli i vlerësimit i 

pasqyruar “Shumë mirë”, të korrigjohet në “Shkëlqyeshëm” .  
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Në faqen 15 të Raportit të Vlerësimit Etik dhe Profesional të Gjyqtarit, në tabelën 

përmbledhëse “Niveli i vlerësimit për çdo kriter”, pika 2 “Aftësitë organizative të 

gjyqtarit”, niveli i vlerësimit i pasqyruar “Shumë mirë”, të korrigjohet në 

“Shkëlqyeshëm”, si dhe “Niveli i përgjithshëm” i pasqyruar “Shumë mirë”, të korrigjohet 

në “Shkëlqyeshëm”.  

2. Një kopje e këtij vendimi i bashkohet vendimit nr.8, datë 14.01.2021 të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

3. Një kopje e vendimit t’i njoftohet gjyqtares {...}.   

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

* * * 

(Pika 6 shtesë 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 25.01.2021) 

 

Pika 7 e rendit të ditës me objekt: Caktimi i gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve 

gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në 

mënyrë të përhershme, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës.1 

 

Drejton mbledhjen Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, zonja Naureda Llagami.   

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 13:30 

dhe mbaroi në orën 14:02. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

                                                 
1 Procesverbali i kësaj çështjeje të rendit të ditës është përmbledhje. 
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Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje anëtarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Brikena 

Ukperaj. 

 

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. Ermira Lleshi, Specialiste pranë Sektorit të Oponencës Juridike & Përafrimit të 

Legjislacionit.  

7. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

7. Caktimi i gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, 

të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme, i përgatitur nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës.    

   

  Çështja e fundit e rendit të ditës ka të bëjë me caktimin e gjyqtarëve për gjykimin 

e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë 

funksionet në mënyrë të përhershme. 

Relator i kësaj çështjeje është zoti Ilir Toska. 

Zoti Toska informon Këshillin lidhur me tre gjykatat të cilat janë në nevojë: 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës, Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar dhe Gjykata e Apelit Shkodër. 

Vijohet me relatimin e relacionit të parë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor Kukës. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës ka 

paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore, lëndë penale. 

 Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës, në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 
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gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën 

e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë 

tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohen për 

gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të 

veçantë, të jetë 2. 

Sa i përket mospërjashtimeve nga shorti, Komisioni propozon: 

Në shortimin e çështjes, si përjashtim nga rregulli, në kushtet e ngarkesës 

relativisht të ulët të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë, si dhe numrit të kufizuar të 

gjyqtarëve të saj, të mos përjashtohet nga shorti Kryetarja në detyrë e kësaj gjykate, 

konkretisht: Znj. Enkeleda Dalipi. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion): 

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarët Sami Ujkashi dhe Enkeleda Dalipi. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të dytë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën 

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

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Posaçme e Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ka paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore.  

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Posaçme të Apelit kundër Korrupsionit dhe 

Krimit të Organizuar, në pamundësi të zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit 

dhe të transferimit të përkohshëm të gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i Vendimit të 

KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje 

gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në 

mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhet gjyqtari që do të caktohet për gjykimin e 1 

çështjeje gjyqësore të veçantë, të jenë gjykatat e apelit me juridiksion të përgjithshëm. 
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Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të 

veçanta, të jetë 1. 

Gjyqtari për 1 çështje gjyqësore të veçantë, të përzgjidhet, me short, ndërmjet 

atyre të cilët kanë të paktën dhjetë vjet përvojë në ushtrimin e profesionit, nga të cilat të 

paktën pesë vjet si gjyqtar për çështjet penale, si dhe kanë kaluar me sukses procesin e 

rivlerësimit kalimtar sipas Ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes të përjashtohen nga shorti gjyqtarët e gjykatave të apelit 

me juridiksion të përgjithshëm që plotësojnë kriteret si më lart, të cilët janë caktuar më 

herët, gjatë vitit 2020 e në vijim, për gjykimin e një apo më shumë çështjeve gjyqësore të 

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

konkretisht: Z.Astrit Kalaja; Znj.Anita Mici; Z.Dritan Banushi; Z. Enton Dhimitri; 

Znj.Edlira Petri; Znj.Irena Brahimi; Znj.Margarita Buhali; Z.Ridvan Hado; Znj.Vojsava 

Osmanaj; Z.Sokol Ngresi. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, gjyqtarja Valbona Vata. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të tretë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën 

e Apelit Shkodër”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Apelit Shkodër, ka paraqitur 

nevojë në 1 çështje në lëndë penale. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Apelit Shkodër, në pamundësi të zbatimit të 

mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të gjyqtarit, bëhet 

i nevojshëm zbatimi i Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të 

gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, të 

ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 
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Gjykata nga duhet të përzgjidhen me short gjyqtarët që do të caktohet për 

gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Apelit Durrës. Numri i 

gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë 1. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti Kryetari në detyrë i Gjykatës 

së Apelit Durrës, konkretisht: Z.Desart Avdulaj. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr.1, penale, gjyqtarja Igerta Hysi. 

 

Me kaq mbyllen procedurat e shortit dhe në tërësi e gjithë mbledhja plenare. 

 

* * * 

(Pika 7 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 

 


