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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 04.03.2021) 

 

Pika 1 e rendit të ditës me objekt: 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 (Vazhdim nga seanca e datës 

25.02.2021). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:05 

dhe mbaroi në orën 11:48. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 
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10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

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

Brunilda Kadi. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

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. Vildan Kaloshi, Drejtor pranë Drejtorisë së Shërbimeve Juridike. 

5. Artur Metani, Inspektor i Lartë i Drejtësisë. 

6. {...}, gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë. 

7. Ardian Visha, Avokati i magjistrates. 

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 ILD-së për fillimin e 

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

Rrethit Gjyqësor Krujë (Vazhdim nga seanca e datës 25.02.2021). 

 

 Naureda Llagami: Përshëndetje! 

 Fillojmë mbledhjen e radhës së Këshillit të Lartë Gjyqësor, të parashikuar më datë 

4 mars 2021.  

 Të pranishëm janë të gjithë anëtarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor, përveç zonjës 

Kadi e cila për arsye shëndetësore është në pamundësi për t’u bashkuar në këtë mbledhje. 

 Siç jeni në dijeni nga rendi i ditës, sot kemi gjashtë çështje për të marrë në 

shqyrtim. 
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 Çështja e parë ka të bëjë me zhvillimin e seancës dëgjimore për shqyrtimin e 

kërkesës së ILD-së për fillimin e procedimit disiplinor në ngarkim të magjistrates {...}, me 

detyrë gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë (vijim i seancës dëgjimore 

25.02.2021). 

Çështja e dytë ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për miratimin e “Raport 

i punës së Komisionit të Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale për vitin 

2020”. 

Çështja e tretë ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për fillimin e 

procedurës së vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit 

(gradimin) të  gjyqtarëve që kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit”. 

Çështja e katërt ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për përfundimin e 

procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Vlorë, për pozicionin e lirë në fushën 

e të drejtës civile, të shpallur me vendimin nr. 186, datë 28.05.2020, për kandidatin z. 

{...}”. 

Çështja e pestë ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për fillimin e 

procedurës së verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit për gjyqtar në Gjykatën e 

Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionin e lirë të 

shpallur me vendimin nr. 30, datë 25.01.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

Çështja e fundit ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për skualifikimin e 

kandidates znj. {...} dhe përjashtimin e saj nga procedurat e emërimit në Gjykatën e Lartë”. 

Jeni dakord me rendin e ditës? 

(Anëtarët e Këshillit janë dakord.) 

 

Kalojmë në çështjen e parë, me vazhdimin e seancës dëgjimore. Ftojmë palët të 

jenë prezent në sallë. 

 

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

magjistratja zonja {...} dhe avokati i magjistrates, z. Ardian Visha.) 
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 Naureda Llagami: Deklaroj të hapur seancën 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. 

 Të pranishëm në këtë seancë dëgjimore: 

Nga ana e Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë? 

 

Artur Metani: Artur Metani, Inspektor i Lartë i Drejtësisë. 

 

Naureda Llagami: Gjithashtu, ka ardhur në këtë seancë dëgjimore vetë magjistratja 

dhe përfaqësuesi, avokat Ardian Visha. 

 Siç, jeni në dijeni, kjo seancë dëgjimore është publike dhe për këtë qëllim janë të 

ftuar për të ndjekur në kohë reale përfaqësues të medias së shkruar dhe vizive, prezenca e të 

cilëve do të mundësohet nëpërmjet platformës “online”, duke respektuar protokollin e 

COVID-19. 

 Atëherë, siç jeni në dijeni, kjo seancë është vijim i seancës së kaluar, ku Këshilli i 

Lartë Gjyqësor ka bërë shtyrjen e seancës dëgjimore, me argumentin që do vlerësoheshin 

kërkesat e parashtruara nga mbrojtësi i magjistrates.  

 Përpara se të kalojmë në vlerësimin nga ana e Këshillit, duke qenë se magjistratja 

është prezent vetë, unë do doja t’ia jepja fjalën nëse ajo ka ndonjë gjë për të shtuar përtej 

asaj që ka thënë mbrojtësi i saj gjatë këtyre seancave. 

 

 {...}: I qëndroj të gjitha parashtrimeve që ka thënë mbrojtja në seancën e kaluar 

dëgjimore dhe kërkoj që të thirren si dëshmitarë personat që janë listuar.  

Njëkohësisht, të kemi mundësi që të paraqesim edhe aktet të cilat nuk na janë vënë 

në dispozicion nga Zyra e Shërbimit të Provës Shkodër dhe Tiranë dhe aktet e tjera të 

domosdoshme në lidhje me këtë. 

Kam shumë për të thënë, por gjithsesi për momentin i qëndroj fjalës së mbrojtjes.  

 

Naureda Llagami: Pra i qëndroni kërkesave që ka bërë mbrojtësi. 
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Atëherë, më lejoni që Këshilli të vendosi në lidhje me kërkesat e mbrojtësit, t’ju 

shprehë vendimmarrjen. Kështu që mund të prisni përjashta. 

 

(Dalin nga salla e mbledhjes Inspektori i Lartë i Drejtësisë, zoti Artur Metani 

magjistratja zonja {...} dhe avokati i magjistrates, z. Ardian Visha. Mbledhja vijon vetëm në 

prezencë të anëtarëve deri në momentin e futjes sërish në sallë të palëve.) 

  

Naureda Llagami: Atëherë, Këshilli i Lartë Gjyqësor vendosi:  

Mospranimin e provave dhe thirrjen në cilësinë e dëshmitarëve të shtetasve: 

Z.{...}, me detyrë Drejtor i Përgjithshëm i Burgjeve; Znj.{...}, me detyrë Drejtoreshë e 

Marrëdhënieve Juridiksionale me Jashtë në Ministrinë e Jashtme; Z.{...}, me detyrë jurist 

i Drejtorisë së Burgjeve; Z.{...}, punonjës i Zyrës së Shërbimit të Provës; Z.{...}, me 

detyrë prokuror; Z.{...}, ish-prokuror (aktualisht në pension); Z.{...}, me argumentin se 

faktet me të cilat pretendohet të provohen me marrjen e këtyre provave nuk kanë lidhje 

me objektin e procedimit.  

Gjithashtu, Këshilli i Lartë Gjyqësor vendosi: 

Mospranimin në cilësinë e provave të akteve shkresore: a) Vërtetim me nr. 229/1 

prot., datë 19.01.2021 i Gjykatës së Apelit Tiranë; b) Kopje të akteve drejtuar Ministrisë, 

Shërbimit të Provës Tiranë, që në datë 06.02.2021 dhe atij dërguar Shërbimit të Provës 

Shkodër datë 10.02.2021, krahas pritjes së mbërritjes së përgjigjeve përkatëse, me 

argumentin se ajo që pretendohet të provohet nëpërmjet këtyre provave, nuk kanë lidhje 

me objektin e këtij procedimi, pasi personat e dënuar, nuk janë pjesë e këtij procedimi 

disiplinor, pasi për këtë është pezulluar.  

Nga ana tjetër, lidhur me kërkesën për marrjen si provë të Vendimit nr. 590, datë 

20.12.2016 të Gjykatës së Lartë, Këshilli i Lartë Gjyqësor vendosi: 

Mospranimin e marrjes së këtij akti si provë shkresore, pasi ky akt është pjesë e 

dosjes së procedimit disiplinor, të përcjellë nga ILD. 

Atëherë, në fakt, në zbatim të Rregullores, do ftoja palët për konkluzionet 

përfundimtare. 

Votimi ka qenë unanim. 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 04.03.2021 (Pika 1) 
 

 

6 

 

{...}: Përtej vendimmarrjes tuaj, unë gjykoj që thirrja e këtyre personave është 

mjaft e rëndësishme në lidhje me këtë seancë.  

Gjithsesi, unë kërkoj kohë që të parashtroj gjithë qëndrimin tim, përtej asaj që ka 

parashtruar avokati, pasi që nga data 11 shkurt 2021, me një “Urdhër ndalimi” ndodhem 

në ambientet e “IEVP Ali Dem”. Kërkoj kohë që të parashtroj të gjithë pretendimet e mia 

me shkrim. 

Pamundësinë për të paraqitur ndoshta akte shkresore sot e kam realisht, sepse për 

arsye objektive, pjesa më e madhe e akteve që unë kam marrë gjatë kohës që ju më keni 

dhënë, ka qenë voluminoze, por gjithsesi nuk e disponoj sepse unë në ambientet e IEVP-

së kam marrë vetëm sendet e mia, veshjet dhe asgjë tjetër. 

Unë do kërkoj kohë, në afatin që ta çmoni ju dhe që të parashtroj të gjithë 

qëndrimin tim në lidhje me këtë procedim disiplinor. 

Gjykoj dhe çmoj, që qëndrimi që do mbani të mos jetë ai i ndikuar sepse e kam 

thënë edhe në shkresë kur kam përcjellë në lidhje me pjesëmarrjen time në seancat e 

mëparshme dëgjimore, të mos jetë e ndikuar nga situata e fundit. Vetëm kaq kërkoj. 

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  

Nga ana e avokatit? 

 

Ardian Visha (Akovati): Jam dakord natyrisht për sa kërkon {...}. Është e drejtë e 

saj që të kërkojë si kohën ashtu edhe mundësinë e dhënies së fjalës. Por, e theksoj që në 

krye të herës që unanimiteti rrëzues i kërkesave tona të ligjshme dhe keq artikulimi i 

rrëzimit prej jush, për mua përbëjnë provë të paragjykimit të çështjes dhe procesit të 

padrejtë.   

 

Naureda Llagami: Nga ana e Inspektorit, në lidhje me kërkesën për shtyrjen për 

konkluzionet? 
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Artur Metani: E kam thënë edhe seancën tjetër. Situata është padyshim delikate 

dhe e mirëkuptoj. Unë nuk shoh realisht një arsye ligjore për shtyrjen e seancës sepse e 

para, nuk e parashikon ligji arsyen; e dyta, mbrojtja ka qenë efektive sepse është paraqitur 

avokati në të gjitha seancat, madje u paraqitën edhe konkluzione apo mendime të avokatit 

për çështjen. Por në kuadër të respektit të gjendjes në të cilën ndodhet magjistratja, tentoj 

të shkoj drejt një miratimi ose drejt dhënies së mendimit pozitiv për shtyrjen, por jo më 

shumë se disa ditë. 

 

Naureda Llagami: Atëherë, duke respektuar kërkesën e bërë nga magjistratja, të 

drejtën për t’u mbrojtur, unë do propozoja që seanca e radhës për të diskutuar mbi 

konkluzionet përfundimtare, të jetë data 11 mars, ora 10:00. 

Faleminderit!  

   

 

 

* * * 

(Pika 1 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 04.03.2021) 

 

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

punës së Komisionit të Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale për vitin 

2020”, përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale 

(relatore Brikena Ukperaj). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:04 

dhe mbaroi në orën 12:06.  

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 
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10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

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

Brunilda Kadi. 

 

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. Vildan Kaloshi, Drejtor pranë Drejtorisë së Shërbimeve Juridike. 

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

7. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

2. Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e “Raport i punës së Komisionit të 

Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale për vitin 2020”, përgatitur nga 

Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale (relatore Brikena 

Ukperaj). 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë në shqyrtimin e çështjes së dytë që ka të bëjë me 

shqyrtimin e projektvendimit “Për miratimin e “Raport i punës së Komisionit të 

Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale për vitin 2020”, i cili do të relatohet 

nga zonja Brikena Ukperaj. 

  

 Brikena Ukperaj: Faleminderit, zonja Kryetare! 

 Raporti vjetor i punës së Komisionit të Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë 

Profesionale” është hartuar në bazë të parashikimeve në nenit 62, pika 16 të ligjit nr. 

115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”. 
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 Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale është një ndër 

katër Komisionet e përhershme të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Anëtarë të përhershëm të 

Komisionit janë: znj. Brikena Ukperaj (Lubonja), znj. Brunilda Kadi, z. Erjon 

Muharremaj dhe anëtarë zëvendësues znj.Fatmira Luli dhe z. Medi Bici.  

 Gjatë vitit 2020, ky Komision e ka ushtruar funksionin e tij në mënyrë të plotë 

nëpërmjet tre anëtarëve të zgjedhur si anëtarë të përhershëm, pa qenë e nevojshme 

zëvendësimi i ndonjë prej tyre nga anëtarët zëvendësues.  

Komisioni është asistuar për gjatë vitit 2020 nga tre këshilltaret ligjore znj.Rudina 

Palloj, znj.Alsma Shehu dhe znj.Rezarta Taushani, për të cilat vlerësimi i punës nga të tre 

anëtarët e Komisionit, është maksimal. 

Gjatë vitit 2020, Komisioni ka organizuar punën me qëllim përmbushjen e 

funksioneve, duke zhvilluar veprimtarinë e tij në disa drejtime, si më poshtë: 

Hartimin, diskutimin dhe paraqitjen për miratim të akteve nënligjore normative 

dhe kolektive që përfshijnë fushën e veprimtarisë së këtij Komisioni si dhe veprimtari të 

tjera, në bashkëpunim me Komisionet e tjera të përhershme dhe të përkohshme të 

Këshillit; Trajtimin e kërkesave të gjyqtarëve drejtuar Këshillit për çështje që janë në 

fushën e veprimtarisë së këtij Komisioni dhe paraqitjen e tyre pranë Këshillit për 

vendimmarrje; Administrimin e kërkesave të gjyqtarëve për ushtrimin e veprimtarive 

jashtë funksionit; Dhënien e opinionit për ndryshime ligjore të propozuara; Trajtimin e 

vazhdueshëm të dokumentacionit dhe praktikave të kaluara pranë Komisionit; Fillimin 

dhe zhvillimin e procedurave të vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarëve me qëllim 

gradimi dhe për vitin 2019. 

Raporti është i strukturuar në disa nënpjesë referuar fushës së veprimtarisë 

kryesore të këtij Komisioni.  

Duke filluar me veprimtarinë për hartimin e akteve nënligjore: 

Gjatë punës njëvjeçare, Komisioni është angazhuar në procesin e hartimit, 

diskutimit dhe paraqitjes për miratim pranë mbledhjes plenare të një sërë aktesh 

nënligjore në bazë dhe për zbatim të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. Konkretisht, gjatë vitit 2020 Komisioni ka 

hartuar dhe paraqitur për miratim aktet nënligjore si më poshtë: 
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1. “Udhëzues për plotësimin e tabelave me të dhëna statistikore për efekt të 

vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarëve”, miratuar me vendimin nr.60 datë 30.1.2020 

të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Nëpërmjet këtij akti është detajuar mënyra e plotësimit  të tabelave me të dhëna 

statistikore me qëllim unifikimin e mënyrës së plotësimit të tyre, për të përfituar të dhëna 

të sakta dhe të dobishme për vijimin e procesit të vlerësimit etik dhe profesional të 

gjyqtarëve.  

2. “Për miratimin e Formularit të Integruar të Vlerësimit të Gjyqtarit” miratuar me 

vendimin nr.120, datë 5.3.2020, datë të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Ky formular ka qenë burim i rëndësishëm vlerësimi për sa i përket procesit të 

vlerësimit etik dhe profesional, një dokument i vetëm i cili mban të integruar 

vetëvlerësimin e gjyqtarit, mendimin e kryetarit dhe standardet e dhënies së mendimit të 

kryetarit. Dua të theksoj që ky formular i është nënshtruar diskutimit me kryetarë të 

gjykatave, duke reflektuar sugjerime dhe mendimet e përcjella prej tyre lidhur me 

formatin dhe përmbajtjen njëkohësisht. Modeli i formularit elektronik të miratuar ka 

përmbyllur procesin e hartimit dhe testimit të tij, proces i zhvilluar nga ekspertë të 

Euralius V në bashkëpunim me këtë Komision dhe disa gjyqtarë të cilët kanë 

bashkëpunuar gjatë fazës së testimit të formularit elektronik. 

3. “Rregullat për përzgjedhjen me short të çështjeve në procesin e vlerësimit etik 

dhe profesional të gjyqtarit”, i miratuar me vendimin nr. 197, datë 11.06.2020 të Këshillit 

të Lartë Gjyqësor.  

Gjithashtu ky projekt-akt ka qenë një akt i domosdoshëm për plotësimin e skemës 

së vlerësimit dhe fillimin e procesit të përzgjedhjes së dosjeve me short.  

4. Projekt-akti “Për krijimin e njësive të shërbimit ligjor pranë gjykatave të 

apelit”, miratuar me vendimin nr.495, datë 21.10.2020. 

Hartimi dhe miratimi i këtij projekt-akti, i ka hapur rrugën plotësimit të njësive 

me ndihmësit ligjore që janë aktualisht në sistem por edhe me ndihmësit që kanë 

përfunduar Programin e Formimit Fillestar. 

Lidhur me veprimtarinë e Komisionit për hartimin e rregullave të brendshme: Në 

këtë pjesë të Raportit janë përmbledhur në mënyrë sintetike, të gjitha aktet e propozuara 
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nga Komisioni dhe që kanë të bëjnë kryesisht me mbështetjen e ngritjes së strukturave në 

mbështetje të Komisioneve por edhe të gjithë Këshillit në tërësi, si dhe që kanë të bëjnë 

me lehtësimin e funksionimit të këtyre strukturave.   

5. Projekt-akti “Për shfuqizimin e pezullimit të procedurës së komandimit për 

pozicionin e nëpunësit përgjegjës për vlerësimin”, duke i hapur rrugën plotësimit të 

Njësisë së Vlerësimit Etik dhe Profesional të Gjyqtarëve.  

6. Projekt-akti “Për miratimin e modelit të procesverbalit “Për pasqyrimin e 

veprimeve që kryhen gjatë procedurës së përzgjedhjes me short të çështjeve në procesin e 

vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarit”, në të cilin pasqyrohen të gjitha veprimet që 

kryhen gjatë procedurës së përzgjedhjes me short dhe hartimi i këtij procesverbali ka 

pasur për qëllim dokumentimin e plotë dhe të saktë të procedurës së shortit si dhe 

garantimin e rregullshmërisë dhe transparencës në zhvillimin e kësaj procedure, duke 

marrë parasysh që vendimet e Këshillit lidhur me vlerësimin e gjyqtarëve mund të 

ankimohen në Gjykatën e Apelit, pikërisht për shkelje të procedurës. 

7. Projekt-akti “Për shpalljen e kërkesës për kandidatura nga radhët e gjyqtarëve 

për komandim në Këshillin e Lartë Gjyqësor, kohëzgjatjen, kriteret dhe procedurën e 

komandimit”, akt i cili është paraqitur si bashkë propozim me Komisionin e Zhvillimit të 

Karrierës.  

Në vijim të përfundimit të fazës së vlerësimit, për të lehtësuar standardizimin dhe 

për të paraqitur një model të njëjtë ndjekjeje në hartimin e raporteve analitikë, nga ana e 

Komisionit është propozuar dhe është miratuar nga mbledhja plenare: 8. Projekt-akti “Për 

miratimin e modelit të hartimit të raportit analitik për vlerësimin etik dhe profesional të 

gjyqtarit”. 

Në bashkëpunim me Komisionin e Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe 

Buxhetit, me relator zotin Erjon Muharremaj, si anëtar njëkohësisht i marrëdhënieve të 

Këshillit me median, është propozuar dhe është miratuar: 9. Projekt-akti “Për krijimin e 

bazës së të dhënave në Gjykatën e Lartë dhe dhënien e autorizimit për akses në sistemet e 

menaxhimit të çështjeve gjyqësore”. Ky vendim, ka dhënë mundësinë e krijimit të një 

sistemi elektronik Gjykatës së Lartë, duke bërë të mundur aksesimin në programin 

‘Word’ të vendimmarrjes së gjykatave të shkallëve të para dhe apelit, në favor të 
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ekonomisë gjyqësore, duke shmangur hedhjen manuale të të dhënave nga çështjet 

gjyqësore në shqyrtim. 

Në vazhdim të këtyre rregullave të brendshme është miratuar edhe 10. Projekt-

akti “Për miratimin e modelit të hartimit të projektraportit të vlerësimit etik dhe 

profesional të gjyqtarit”, i cili ka pasur për qëllim standardizimin e mënyrës së hartimit të 

raportit nga relatori dhe përfshirjen e të gjithë elementëve të domosdoshëm që duhet të 

përmbajë sipas nenit 93, pika 5 të Ligjit për Statusin. 

Nga ana e Komisionit i është propozuar dhe është miratuar nga mbledhja plenare, 

11. Projekt-akti “Për miratimin e planit strategjik të komunikimit për sistemin gjyqësor”, 

miratuar me vendimin nr. 590, datë 26.11.2020 si dhe 12. Projekt-akti për miratimin e 

“Rregullores për komunikimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor me median”, miratuar me 

vendimin nr. 592, datë 26.11.2020. Si Plani Strategjik ashtu edhe Rregullorja për 

komunikimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor me median, duke pasur si anëtar relator z. 

Muharremaj, janë hartuar në mbështetjen dhe ndihmën e vazhdueshme të ekspertëve të 

Projektit “Justice for All” të USAID. 

 Gjithashtu, Komisioni, në fund të vitit 2020 i ka propozuar dhe është miratuar 

nga mbledhja plenare 13. Projekt-akti “Për miratimin e programit të vlerësimit etik dhe 

profesional të gjyqtarëve për vitin 2021”. 

Lidhur me veprimtarinë e Komisionit për trajtimin e kërkesave të gjyqtarëve dhe 

institucioneve dhe hartimin e akteve administrative individuale, gjatë punës njëvjeçare 

Komisioni ka trajtuar kërkesat e gjyqtarëve apo edhe të institucioneve përkatëse në lidhje 

me, kërkesat për leje, përjashtim nga procedurat e shortit, etj. Këto kërkesa janë trajtuar 

nga Komisioni i cili pasi ka zhvilluar procedurën administrative, në rastet kur trajtimi i 

tyre është vlerësuar se duhet të finalizohet nëpërmjet vendimmarrjes, duke u përgatitur 

edhe propozimet në mbledhjen plenare. Konkretisht, gjatë vitit 2020, janë trajtuar dhe 

miratuar aktet administrative individuale si më poshtë: 

Janë miratuar 4 vendime për komandimin e gjyqtarëve në Njësinë e Vlerësimit 

Etik dhe Profesional (në raport janë të përmendura në mënyrë të specifikuar) dhe 3 

vendime të tjera që kanë të bëjnë me trajtimin e kërkesave të gjyqtarëve për leje të 
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papaguar, si dhe 1 vendim për zëvendësimin e Nëpunësit Përgjegjës të Vlerësimit, z. 

F.Çoniku, në procedurat e vlerësimit për shkak të mbarimit të statusit të magjistratit. 

Në kuadër të bashkëpunimit me Shkollën e Magjistraturës për realizimin e 

Programit të Formimit Fillestar dhe Vazhdues të Shkollës së Magjistraturës, janë trajtuar 

kërkesat e Shkollës së Magjistraturës që kanë të bëjnë me miratimin e pjesëmarrjes së 

gjyqtarëve në trajnimin vazhdues të Shkollës së Magjistraturës. Të gjitha këto kërkesa 

kanë pasur për qëllim trajtimin sipas një periodiciteti tremujor të pjesëmarrjes së 

gjyqtarëve në aktivitete trajnuese.  

Gjithashtu, nga ana e Komisionit janë trajtuar edhe praktika që kanë të bëjnë me 

zëvendësimin e magjistratëve udhëheqës për gjatë vitit 2020 (vendimet 73 dhe 123) 

Lidhur me fillimin e procedurave të vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarëve, 

gjatë vitit 2020, përpos plotësimit të skemës së vlerësimit me të gjitha aktet e nevojshme 

nënligjore, Komisioni ka administruar të gjitha dosjet me aktet e vlerësimit profesional 

për gjyqtarët që kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit kalimtar. Menjëherë, pas 

administrimit të dosjeve, i ka propozuar mbledhjes plenare fillimin e procedurave të 

vlerësimit etik dhe profesional, me qëllim gradimi. Janë 4 vendime, me anë të të cilave ka 

filluar procesi i vlerësimit, me qëllim gradimi, për 27 gjyqtarë në vitin 2020. 

Paralelisht me këtë proces, nga ana e Komisionit janë propozuar dhe ka filluar 

procedurat e vlerësimit të detyrueshëm për të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për 

ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, në gjykatat e posaçme dhe në gjykatat e apelit. 

Janë 4 vendime me anë të të cilit ka filluar procedura e vlerësimit për 42 gjyqtarë. 

 Për të gjithë gjyqtarët për të cilët ka filluar procedura e vlerësimit etik dhe 

profesional, procesi ka vijuar me hapat përkatës sipas ligjit për Statusin dhe akteve 

nënligjore, duke i dhënë përparësi gradimit dhe vlerësimit të përshpejtuar të detyruar të 

kandidatëve aplikues për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë dhe në Gjykatën e 

Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.  

Në kuadër të këtyre procedurave, gjatë vitit 2020, janë mbyllur pa vendim 

përfundimtar vetëm dy procedura vlerësimi.  

Faktorë që kanë ndikuar në ecurinë e procesit të vlerësimit në vitin 2020. 
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Në referim të parashikimeve të nenit 90 dhe 91 të Ligjit për Statusin dhe 

Programin e Vlerësimit për vitin 2020, gjykatat janë njoftuar në muajin janar të vitit 2020 

për përgatitjen e tabelave me të dhëna statistikore për gjyqtarët e përfshirë në programin e 

vlerësimit. 

Ky proces ka zgjatur në kohë për shkak të volumit të punës si dhe situatës së 

krijuar për shkak të pandemisë në muajin mars të vitit 2020 dhe në vijim,  e cila ka sjellë 

si pasojë pezullimin e punës në gjykata për disa muaj. 

Pas rifillimit të punës gjykatat kanë vijuar dërgimin e tabelave me të dhëna 

statistikore. Për disa nga gjyqtarët që kanë aplikuar për ngritje në detyrë, ato plotësohen 

rishtazi pasi ata nuk janë pjesë e programit të vlerësimit për vitin 2020, sepse kanë pasur 

përvojë profesionale mbi 15 vjet. 

Pezullimi i punës së gjykatave në kuadër të masave për parandalimin e përhapjes 

së virusit Covid-19 ka penguar për një periudhë disa mujore fillimin e procedurave të 

vlerësimit për gjyqtarët për shkak se fillimi i procedurës shoqërohet me zhvillimin e 

procedurës së shortit për përzgjedhjen e dosjeve për vlerësim, procedurë e cila zhvillohet 

në gjykatë. 

Menjëherë pas rifillimit të punës në gjykata dhe në Këshillin e Lartë Gjyqësor, 

KVEVP ka marrë të gjitha masat e nevojshme për fillimin e procedurës së vlerësimit për 

gradimin e gjyqtarëve për të cilët janë dërguar dosjet me aktet e vlerësimit profesional për 

përcaktimin e nivelit të vlerësimit, gjithashtu ka filluar edhe procedurën e vlerësimit të 

përshpejtuar për vitin 2019. 

Pavarësisht pengesave të hasura, Komisioni së bashku me Njësinë e Vlerësimit 

është angazhuar maksimalisht në marrjen e masave për ecurinë  e procedurave të 

vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarëve për të cilët ka filluar procedura e vlerësimi. 

Diskutimi i projektraporteve të para të vlerësimit etik dhe profesional në mbledhje 

plenare ka filluar në muajin janar të vitit 2021, pas komunikimit të tyre gjyqtarëve në 

proces vlerësimi dhe dhënies së kohës së nevojshme për paraqitjen e kundërshtimeve në 

zbatim të dispozitave ligjore. 

Komisioni, për gjatë vitit 2020 ka trajtuar çdo kërkesë të paraqitur nga gjykatat, 

gjyqtarët dhe institucione të tjera, që ka të bëjë me fushën e veprimtarisë së tij si dhe çdo 
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çështje tjetër të adresuar pranë këtij Komisioni për trajtim, duke proceduar sipas rastit me 

përgatitjen e opinioneve ose kthimin e përgjigjeve. 

Disa nga çështjet e trajtuara janë si më poshtë: 

- Administrimi i kërkesave për ushtrimin e veprimtarisë jashtë funksionit të 

gjyqtarëve, të cilat janë evidentuar në një regjistër elektronik të administruar pranë 

Njësisë së Burimeve Njerëzore; 

- Dhënie mendimi në lidhje me propozimin për ndryshime në nenin 77 të ligjit 

nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, 

opinion i cili është marrë në konsideratë dhe miratuar me ligjin nr.149/2020, datë 

17.12.2020. 

- Trajtim i kërkesave të gjyqtarëve dhe institucioneve lidhur me çështje të cilat 

përfshihen në veprimtarinë e Komisionit apo kompetenca të tjera të Këshillit, për të cilat 

është hartuar kthim përgjigje apo adresuar për zgjidhje problematika e bërë prezent. 

Në fund të raportit, nga Komisioni paraqiten objektivat e tij për vitin 2021, të tilla 

si më poshtë: 

1. Miratimi i standardeve të etikës gjyqësore dhe rregullave të sjelljes së 

gjyqtarëve; 2. Miratimi i rregullave të detajuara për ushtrimin  e veprimtarive jashtë 

funksionit; 3. Miratimi i akteve plotësuese të Skemës së Vlerësimit Etik dhe Profesional 

për ndihmësmagjistratët në Gjykatën e Lartë dhe gjyqtarët e komanduar në KLGJ; 4. 

Vlerësimi me prioritet i gjyqtarëve që aplikojnë për ngritje në detyrë; 5. Vazhdimi i 

procedurave të vlerësimit me qëllim gradimi për gjyqtarët e konfirmuar në detyrë me 

vendim të formës së prerë; 6. Fillimi dhe përfundimi i procedurave të vlerësimit etik dhe 

profesional për të gjithë gjyqtarët e përfshirë në programin e vlerësimeve për vitin 2021. 

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Ukperaj! 

Ftoj kolegët nëse kanë ndonjë diskutim. 

Nëse jo, kalojmë në procedurën e votimit të raportit? 

Maksim Qoku: Dakord.  

Dritan Hallunaj: Pro.  
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Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Miratimin e “Raporti i punës së Komisionit të 

Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale për vitin 2020”, sipas tekstit 

bashkëlidhur këtij vendimi. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(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 04.03.2021) 

 

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

së vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimin) 

të  gjyqtarëve që kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit”, përgatitur nga 

Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale (relatore Brikena 

Ukperaj). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:04 

dhe mbaroi në orën 12:06.  

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (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 anëtarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, zonja 

Brunilda Kadi. 

 

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. Vildan Kaloshi, Drejtor pranë Drejtorisë së Shërbimeve Juridike. 

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

7. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

3. Shqyrtimi i projektvendimit “Për fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe 

profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimin) të  gjyqtarëve që 

kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit”, përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të 

Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale (relatore Brikena Ukperaj). 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë në çështjen e radhës, e cila ka të bëjë me shqyrtimin e 

projektvendimit “Për fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional me qëllim 

përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimin) të  gjyqtarëve që kanë kaluar me sukses 

procesin e rivlerësimit”. Ky projekt-akt do të relatohet nga zonja Brikena Ukperaj. 

 

 Brikena Ukperaj: Faleminderit, zonja Kryetare! 

 Në kushtet kur Këshilli në mënyrë periodike njihen me përmbajtjen e këtyre 

relacioneve të cilat kanë të bëjnë me fillimin e procedurave të vlerësimit me qëllim 

gradimin, unë nuk dua të ndalem. Janë dy relacione në fakt që i bashkëlidhen këtij 
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vendimi dhe kanë të bëjnë me fillimin e procedurave për gjyqtarët të cilët kanë kaluar 

procesin e rivlerësimit me vendim të formës së prerë.  

Kemi gjashtë gjyqtarë aktualisht. Këshilli duhet t’i trajtojë me përparësi 

procedurat e gradimit të këtyre gjyqtarëve: Bëhet fjalë për gjyqtarët: {...} – {...}.   

 Prandaj edhe është propozuar projektvendimi “Për fillimin e procedurës së 

vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimin) të  

gjyqtarëve që kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit”, duke u zhvilluar procedura 

e shortit midis tre anëtarëve dhe tre nëpunësve përgjegjës për vlerësimin dhe gjashtë 

gjyqtarëve të cilat janë në listën e propozuar. 

 Procedurën e shortit tashmë e kemi standardizuar. Faleminderit!  

 

 Naureda Llagami: Atëherë, administrata të mundësojë hedhjen e shortit. 

 

Procedura e hedhjes së shortit. 

Futen me radhë në enën e parë të qelqit shiritat e letrës me emrat e anëtarëve të 

Komisionit: Znj. Brikena Ukperaj (dy shirita); Znj. Brunilda Kadi (dy shirita); Z. Erjon 

Muharremaj (dy shirita). 

Futen me radhë në enën e dytë të qelqit shiritat e letrës me emrat e nëpunësve 

përgjegjës për vlerësimin: Znj. Esmerilda Habili (dy shirita); Znj. Gilda Hoxha(dy 

shirita); Znj. Zeta Tërpollari (dy shirita). 

Futen me radhë në enën e tretë të qelqit shiritat e letrës me emrat e 6 gjyqtarëve: 

{...}, {...}, {...}, {...}, {...}, {...}. 

 

Pas hedhjes së shortit rezulton si më poshtë: 

 1. Për gjyqtaren znj. {...} - Relatore znj. Brikena Ukperaj - Nëpunës përgjegjës 

për vlerësimin znj. Esmerilda Habili. 

 2. Për gjyqtarin z. {...} - Relator z. Erjon Muharremaj - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Esmerilda Habili. 

 3. Për gjyqtarin z. {...} - Relatore znj. Brikena Ukperaj - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Zeta Tërpollari. 
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4. Për gjyqtaren znj. {...} – Relatore znj. Brunilda Kadi - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Zeta Tërpollari. 

5. Për gjyqtaren znj. {...} - Relator z. Erjon Muharremaj - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Gilda Hoxha. 

6. Për gjyqtaren znj. {...} – Relatore znj. Brunilda Kadi - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Gilda Hoxha. 

    

 Naureda Llagami: Faleminderit!  

 Atëherë, kalojmë në votim të projekt-aktit? 

Maksim Qoku: 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. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: I. Fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe 

profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimin) të gjyqtarëve që kanë 

kaluar me sukses procesin e rivlerësimit kalimtar, për të cilët janë dorëzuar në vijim nga 

organet e rivlerësimit, dosjet me aktet e vlerësimit profesional.  

II. Caktimin e relatorit dhe nëpunësit përgjegjës për vlerësimin për secilin gjyqtar, 

si më poshtë: 

1. Për gjyqtaren znj. {...} - Relator z. Erjon Muharremaj - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Gilda Hoxha. 

2. Për gjyqtarin z. {...} - Relatore znj. Brikena Ukperaj - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Zeta Tërpollari. 
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3. Për gjyqtaren znj. {...} – Relatore znj. Brunilda Kadi - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Gilda Hoxha. 

4. Për gjyqtaren znj. {...} - Relatore znj. Brikena Ukperaj - Nëpunës përgjegjës 

për vlerësimin znj. Esmerilda Habili. 

5. Për gjyqtaren znj. {...} – Relatore znj. Brunilda Kadi - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Zeta Tërpollari. 

6. Për gjyqtarin z. {...} - Relator z. Erjon Muharremaj - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Esmerilda Habili. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë me botimin në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

* * * 

(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 04.03.2021) 

 

Pika 4 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për përfundimin e 

procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Vlorë, për pozicionin e lirë në 

fushën e të drejtës civile, të shpallur me vendimin nr. 186, datë 28.05.2020, për 

kandidatin z. {...}”, përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relatore znj. 

Marçela Shehu). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:04 

dhe mbaroi në orën 12:06.  

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (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 anëtarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, zonja 

Brunilda Kadi. 

 

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. Vildan Kaloshi, Drejtor pranë Drejtorisë së Shërbimeve Juridike. 

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

7. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

4. Shqyrtimi i projektvendimit “Për përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në 

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

vendimin nr. 186, datë 28.05.2020, për kandidatin z. {...}”, përgatitur nga Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës (relatore znj. Marçela Shehu). 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë në çështjen e radhës, e cila ka të bëjë me shqyrtimin e 

projektvendimit “Për përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit 

Vlorë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me vendimin nr. 186, 

datë 28.05.2020, për kandidatin z. {...}”, relatore zonja Marçela Shehu. 

  

 Marçela Shehu: Faleminderit, Kryetare! 

 Do përpiqem të jem shumë e përmbledhur, duke qenë që projektvendimi dhe 

relacioni ju është vënë në dispozicion të gjithë anëtarëve prej disa kohësh. 
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 Në cilësinë e relatores, për kandidatin, gjyqtarin z. Pëllumbi, lidhur me 

procedurën e verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit të tij në procedurat e ngritjes në 

detyrë, ju sjell në vëmendje se fillimisht kandidati ka aplikuar në procedurat e ngritjes në 

detyrë për pozicionin nr. 183, në fushën e së drejtës civile, në Gjykatën e Apelit Tiranë, 

për pozicionin nr. 186, në fushën e së drejtës civile, në Gjykatën e Apelit Vlorë, dhe për 

një vend në Gjykatën Administrative të Apelit, konkretisht për pozicionin nr. 188, që më 

pas u rikonsiderua si kandidim lidhur me pozicionin nr. 187, pas caktimit të zotit {...} në 

pozicionin nr. 188, në Gjykatën Administrative të Apelit. 

 Është realizuar procedura e verifikimit paraprak për këtë kandidat dhe me 

Vendimin nr. 307, datë 10.09.2020, të Këshillit është vendosur dhe verifikimi i plotësimit 

të kritereve formale nga kandidati.  

Ndërkohë, gjatë procedurës së mëtejshme të verifikimit të kritereve të tjera, zoti 

Pëllumbi është tërhequr nga kandidimi lidhur me pozicionin nr. 183, në Gjykatën e Apelit 

Tiranë, në fushën e së drejtës civile dhe ka kandiduar për pozicionin nr. 392, që lidhet me 

kandidimin e tij në Gjykatën e Apelit Durrës për një vend në fushën e së drejtës civile.  

Heqja dorë nga ky pozicion është miratuar me vendimin nr. 536, datë 05.11.2020, 

të KLGJ.    

Ndërkohë, zoti Pëllumbi është tërhequr edhe nga pozicioni nr. 186, që lidhet me 

një vend në fushën e së drejtës civile në Gjykatën e Apelit Vlorë, pasi aktualisht, pas 

shpalljes së pozicioneve të lira në Gjykatën e Posaçme të Apelit nga Këshilli, ka aplikuar 

për pozicionin nr. 30. 

 Pra aktualisht rezulton që kandidati ka një aplikim në Gjykatën Administrative të 

Apelit nr. 187, për një pozicion në Gjykatën e Apelit Durrës, për një pozicion në fushën 

civile, pozicioni 392, dhe për pozicionin nr. 30, në Gjykatën e Posaçme të Apelit.  

 Bazuar në sa më sipër është përgatitur relacioni dhe projektvendimi përkatës 

bazuar në vendimin e Këshillit nr. 75, datë 23.05.2019, për procedurën e verifikimit të 

kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin e kandidatëve për gjyqtarë, ku përcaktohet 

se: “Kur kandidati njofton tërheqjen nga kandidimi, relatori i çështjes përgatit relacionin 

që përshkruan procedurën e zhvilluar dhe projekt-aktin mbi përfundimin e procedurës të 
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verifikimit të kandidatit të tërhequr, duke e dërguar menjëherë për shqyrtim përpara 

Komisionit, i cili vendos për dërgimin e çështjes në mbledhjen e Këshillit”. 

 Në këto kushte është paraqitur edhe projektvendimi përkatës, në pikën e parë të të 

cilës propozohet përfundimi i procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit 

Vlorë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me Vendimin nr. 186, 

datë 28.05.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, për kandidatin z. {...}, për shkak të 

tërheqjes së tij nga kandidimi për këtë pozicion. 

 Dhe në pikën 2 të projektvendimit është parashikuar njoftimi i vendimit 

kandidatit. 

 Ftoj Këshillin që të diskutojë dhe të vendosë lidhur me miratimin ose jo të 

projektvendimit. Faleminderit!   

 

 Naureda Llagami: Faleminderit!  

 Atëherë, ftoj kolegët nëse kanë ndonjë diskutim. 

Nëse jo, kalojmë në procedurë votimi propozimin e bërë nga Komisioni? 

Maksim Qoku: 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. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në 

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

Vendimin nr. 186, datë 28.05.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, për kandidatin z. {...}, 

për shkak të tërheqjes së tij nga kandidimi për këtë pozicion. 
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2. Një kopje e arsyetuar e vendimit i njoftohet z. {...}, sipas kërkesave të nenit 98 

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

dhe bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, pasi të 

redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. 

Ky vendim hyn në fuqi në datën e publikimit në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(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 04.03.2021) 

 

Pika 5 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për fillimin e procedurës 

së verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit për gjyqtar në Gjykatën e Posaçme të 

Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me 

vendimin nr. 30, datë 25.01.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, përgatitur nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:04 

dhe mbaroi në orën 12:06.  

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (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 anëtarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, zonja 

Brunilda Kadi. 

 

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. Vildan Kaloshi, Drejtor pranë Drejtorisë së Shërbimeve Juridike. 

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

7. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

5. Shqyrtimi i projektvendimit “Për fillimin e procedurës së verifikimit të kritereve 

ligjore të kandidimit për gjyqtar në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 30, datë 

25.01.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës. 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë në çështjen tjetër të rendit të ditës, e cila ka të bëjë me 

shqyrtimin e projektvendimit “Për fillimin e procedurës së verifikimit të kritereve ligjore 

të kandidimit për gjyqtar në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 30, datë 25.01.2021, të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor”. Fjalën për relatimin e këtij projekt-akti ia jap zotit Toska. 

 

 Ilir Toska: Faleminderit!  
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 Atëherë, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka përgatitur projektvendimin “Për 

fillimin e procedurës së verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit për gjyqtar në 

Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionin 

e lirë të shpallur me vendimin nr. 30, datë 25.01.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

 Për këtë projektvendim është përgatitur edhe relacioni shpjegues, të cilin 

shkurtimisht po parashtroj:  

Sipas nenit 147/a, pika 1, shkronja “a”, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, ndër të tjera, ushtron edhe funksionin e ngritjes në detyrë të 

gjyqtarëve të të gjitha niveleve. 

Funksioni kushtetues si më lart i Këshillit të Lartë Gjyqësor, që lidhet me zhvillimin 

e karrierës gjyqësore, gjen rregullim të mëtejshëm edhe në Ligjin nr.115/2016 “Për organet 

e qeverisjes së drejtësisë”, i ndryshuar, pikërisht në nenin 86, shkronja “ç”, ndërkohë që në 

shkronjën “ë” të kësaj dispozite, parashikohet përgjegjësia e Këshillit në lidhje me çdo 

detyrë tjetër të caktuar me ligj në lidhje me zhvillimin e karrierës gjyqësore. 

  Përgjegjësia e Këshillit të Lartë Gjyqësor për çështjet që lidhen me zhvillimin e 

karrierës gjyqësore dhe konkretisht sa i përket ngritjes në detyrë të gjyqtarëve në shkallët 

më të larta, gjen rregullim edhe në Ligjin nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, pikërisht në nenin 48, ndërkohë që 

në pikën 7 të kësaj dispozite, përcaktohet detyrimi i Këshilli për verifikimin e kandidatëve 

që konkurrojnë për ngritjen në detyrë në shkallët më të larta ose të specializuara, sipas 

parashikimeve të pikave 2 deri në 7, të nenit 32, të këtij ligji. 

Lidhur me verifikimin e kandidatëve në kuadër të zhvillimit të karrierës gjyqësore, 

përfshirë edhe për ata që kandidojnë për ngritjen në detyrë në shkallët më të larta, Këshilli i 

Lartë Gjyqësor ka miratuar procedura të detajuara përmes Vendimit nr. 75, datë 

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

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

gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë”. Sipas këtij akti nënligjor, konkretisht Kreut V, Seksioni 

A, pika 1, shkronja “c”, procedura e verifikimit të kandidatëve fillon me vendim të 

Këshillit, ndër të tjera, “jo më vonë se 7 ditë nga përfundimi i afatit të kandidimit të 

gjyqtarëve për ngritjen në detyrë”.  
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Pikërisht, në respektim të këtij rregulli, Këshilli duhet të disponojë për fillimin e 

procedurës së verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit për gjyqtar në Gjykatën e 

Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për kandidatin që ka 

kandiduar për pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin nr. 30, datë 25.01.2021, të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, afati i kandidimit për të cilin ka përfunduar më datë 

12.02.2021. Për këtë pozicion të lirë ka kandiduar vetëm një kandidat, gjyqtari z.{...}. 

Duhet përmendur se, më datë 25.01.2021, përmes Vendimeve nr. 28 dhe nr. 29, 

Këshilli ka rihapur procedurat e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar edhe për dy pozicione të tjera të lira, procedura në 

të cilat nuk aplikoi asnjë gjyqtar. Për rrjedhojë, në mungesë të kandidatëve në këto 

procedura ngritjeje në detyrë, nuk ka vend për fillimin e procedurës së verifikimit.     

Në vijim, sipas Kreut V, Seksioni A, pika 2, të aktit nënligjor si më lart, përcaktohet 

se: “Në të njëjtën ditë të mbledhjes së Këshillit zhvillohet edhe procedura e shortit për 

caktimin, ndërmjet anëtarëve të Komisionit, të relatorit për secilin kandidat”. Në zbatim të 

këtij rregulli, Këshilli, në të njëjtën ditë të mbledhjes kur duhet të vendosë për fillimin e 

procedurës së verifikimit të kandidatëve për në Gjykatën e Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin nr. 

30, datë 25.01.2021, do të duhet të caktojë dhe relatorin për kandidatin e vetëm që ka 

kandiduar, nëpërmjet hedhjes së shortit midis anëtarëve të Komisionit të Zhvillimit të 

Karrierës. 

Projektvendimi që është paraqitur është me dy pika. Në fakt, në këtë moment do të 

shtoj edhe një pikë të tretë si më poshtë: 

Në pikën 1 të projektvendimit përcaktohet fillimi i procedurës së verifikimit të 

kritereve ligjore të kandidimit për gjyqtar në Gjykatën e Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin nr. 

30, datë 25.01.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 
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Pika 2 e projektvendimit bën fjalë për caktimin e relatorit për kandidatin e vetëm, z. 

{...} për pozicionin e lirë në të cilin ka kandiduar, për të cilin fillon procedura e verifikimit 

të kritereve ligjore të kandidimit sipas pikës 1 të projektvendimit. 

Ndërsa pika e tretë që do të propozohet që të jetë pjesë e vendimit të Këshillit është 

me këtë formulim: Për kandidatin z. {...}, i cili ka kandiduar më parë për ngritjen në detyrë 

në Gjykatën e Apelit Durrës dhe në Gjykatën Administrative të Apelit, procedura e 

verifikimit sa i përket pasurisë dhe figurës që është në proces e sipër për këto kandidime, 

është e vlefshme edhe për kandidimin e tij për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të 

Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me 

Vendimin nr. 30, datë 25.01.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Kjo shtesë e projektvendimit bëhet sikundër kemi proceduar në të gjitha rastet e 

tjera të ngjashme, referuar Kreut VI, Seksioni B, pika 7 të vendimit të Këshillit nr. 75, datë 

23.05.2019, ku përcaktohet se: Në rastin e kandidatëve që kanë kandiduar njëkohësisht në 

më shumë se një pozicion të lirë në proces shqyrtimi nga Këshilli, procedura standarde e 

verifikuese e realizuar në rastin më të parë është e vlefshme për çdo procedurë tjetër 

kandidimi të atëkohshme.  

Në kuptim dhe zbatim të këtij rregulli, për këtë kandidat që ka kandiduar për ngritje 

në detyrë edhe në Gjykatën e Apelit Durrës edhe në Gjykatën Administrative të Apelit, sa i 

përket kriterit të pasurisë dhe figurës, janë të njëjtë për çdo lloj kandidimi, procedura e 

verifikimit që është në proces e sipër në lidhje me to, do duhet të konsiderohet e vlefshme 

edhe për kandidimin e tij më të fundit, pra atë për ngritje në detyrë në Gjykatën e Posaçme 

të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. Në këtë mënyrë do të shmangim 

dublimin e verifikimeve për të njëjtat kritere. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit! 

Atëherë, ftoj administratën që të hedhë shortin.  

 

Procedura e shortit: 

Fillimisht hidhen në vazon e qelqit shiritat e letrës me emrat e anëtarëve të KZHK: 

z. Ilir Toska (kryetar), z. Alban Toro (anëtar), znj. Marçela Shehu (anëtare). 
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Për kandidatin z. {...}, përzgjidhet relatore znj. Marçela Shehu.  

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  

Atëherë, kalojmë në votim të projekt-aktit? 

Maksim Qoku: 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. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: 

 1. Fillimin e procedurës së verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit për gjyqtar 

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

pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin nr. 30, datë 25.01.2021, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 

2. Caktimin e relatorit si më poshtë: Për kandidatin z. {...}, relatore znj. Marçela 

Shehu. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

Ilir Toska: Më fal, Kryetare, shtova edhe një pikë të tretë në projektvendim, që ka 

këtë përmbajtje: “3. Për kandidatin z. {...}, i cili ka kandiduar më parë për ngritjen në 

detyrë në Gjykatën e Apelit Durrës dhe në Gjykatën Administrative të Apelit, procedura e 

verifikimit sa i përket pasurisë dhe figurës që është në proces e sipër për këto kandidime, 

është e vlefshme edhe për kandidimin e tij për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme 
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të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me 

Vendimin nr. 30, datë 25.01.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor.”  

 

 Naureda Llagami: Dakord. 

 Kalojmë në votim në tërësi me këto tre pika. 

Maksim Qoku: 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. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 

* * * 

(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 04.03.2021) 

 

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

kandidates znj. {...} dhe përjashtimin e saj nga procedurat e emërimit në Gjykatën e 

Lartë”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relatore znj. Marçela Shehu). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:04 

dhe mbaroi në orën 12:06.  

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 04.03.2021 (Pika 6) 
 

 

36 

 

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

Brunilda Kadi. 

 

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. Vildan Kaloshi, Drejtor pranë Drejtorisë së Shërbimeve Juridike. 

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

7. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

6. Shqyrtimi i projektvendimit “Për skualifikimin e kandidates znj. {...} dhe përjashtimin 

e saj nga procedurat e emërimit në Gjykatën e Lartë”, i përgatitur nga Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës (relatore znj. Marçela Shehu). 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë tek pika e fundit e cila ka të bëjë me projektvendimin 

“Për skualifikimin e kandidates znj. {...} dhe përjashtimin e saj nga procedurat e emërimit 

në Gjykatën e Lartë”. Relatore e çështjes është zonja Marçela Shehu.  

  

 Marçela Shehu: Faleminderit, Kryetare!  

 Me cilësinë e relatores për kandidaten {...}, lidhur me procedurat e ngritjes në 

detyrë në Gjykatën e Lartë, ju rikujtoj se kandidatja ka kandiduar për një pozicion të lirë në 

fushën e së drejtës civile në Gjykatën e Lartë, konkretisht për pozicionin e shpallur me 

vendim të Këshillit nr. 87, datë 26.02.2020 dhe për pozicionin nr. 243, datë 09.07.2020, që 

lidhet me një pozicion të lirë në Gjykatën e Lartë në fushën e së drejtës penale.  

Me qëllim plotësimin në kohë të pozicioneve të lira në Gjykatën e Lartë dhe bërjen 

e kësaj të fundit funksionale në një kohë sa më të shpejtë, Këshilli i Lartë Gjyqësor 
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konsideroi zhvillimin paralelisht të procedurës së verifikimit të kritereve të kandidimit, me 

atë të vlerësimit etik dhe profesional të kandidatëve për secilin nga pozicionet e lira. 

Kështu, për të filluar në kohë procesin e vlerësimit etik dhe profesional të kandidatëve, çka 

do të mundësonte më pas përmbylljen e procedurës së renditjes dhe të përzgjedhjes së 

kandidatit të renditur më lart, pra finalizimin e procedurës së ngritjes në detyrë përmes 

propozimit përkatës për emërim, Këshilli konsideroi ndarjen në dy faza të procedurës së 

verifikimit të kritereve të kandidimit.  

Në fazën e parë të procedurës së verifikimit, kandidatët do t’i nënshtroheshin 

verifikimit për tre kriteret formale të kandidimit, në logjikën sipas të cilës kandidati që nuk 

i plotësonte këto kritere do të duhej të skualifikohej nga kandidimi, duke mos u bërë kështu 

ai pjesë e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional, pra për të lehtësuar këtë proces dhe 

synuar përfundimin në kohë të tij. Ndërsa në fazën e dytë të procedurës së verifikimit, 

kandidatët do t’i nënshtroheshin verifikimit të kriterit të pasurisë dhe të figurës. Vetëm pas 

verifikimit të të gjithë kritereve të kandidimit, Këshilli do të vendoste përfundimisht për 

kualifikimin ose jo të çdo kandidati. 

Lidhur me fazën e parë të verifikimit, pra lidhur me verifikimin e kritereve formale, 

në përfundim të verifikimit paraprak të tre kritereve formale të kandidimit për zonjën {...}, 

bazuar në të dhënat e grumbulluara, me Vendimin nr. 329, datë 17.09.2020, Këshilli 

vendosi:  

“1. Verifikimin e plotësimit nga kandidatja znj. {...}, në procedurat e ngritjes në 

detyrë në Gjykatën e Lartë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me 

Vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 87, datë 26.02.2020 dhe për pozicionin e lirë në 

fushën e të drejtës penale, të shpallur me Vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 243, 

datë 09.07.2020, të kritereve të “përvojës profesionale minimale”, të “mospasjes masë 

disiplinore në fuqi” dhe të “mosqenies në situatën e papajtueshmërisë ambientale”. 

2. Vijimin e procedurës së verifikimit të kandidates për kriteret e tjera ligjore të 

kandidimit në procedurat e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë”. 

Mbas këtij vendimi, Këshilli, me vendimin nr. 337, datë 24.09.2020, ka vendosur:  
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Fillimin e procedurës së përshpejtuar të detyruar të vlerësimit etik dhe profesional, 

viti kalendarik 2019, për gjyqtarët që kanë plotësuar kriteret ligjore të kandidimit për 

ngritje në detyrë në  Gjykatën e Lartë. 

 Për kandidaten zonjën {...} ka vijuar procedura e verifikimit për kriteret e 

kandidimit, pikërisht të pasurisë dhe të figurës, ndërsa Këshilli ka qenë në pritje të 

përfundimit me përparësi të procesit të rivlerësimit kalimtar për kandidaten. Gjatë kësaj 

procedure, me shkresën nr. 1204 prot., datë 03.02.2021, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit 

njoftoi Këshillin e Lartë Gjyqësor për përfundimin e procesit të rivlerësimit kalimtar për 

kandidaten znj. {...}, si subjekt rivlerësimi “ex officio” sipas nenit 179/b të Kushtetutës së 

Republikës së Shqipërisë dhe Ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve 

dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, si dhe se, me Vendimin nr. 341, datë 

01.02.2021, ka vendosur: “Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, znj. {...}, si 

gjyqtare në Gjykatën e Apelit Vlorë”. 

Mbas shqyrtimit të të dhënës së njoftuar nga Komisioni i Pavarura i Kualifikimit, si 

dhe të dokumentacionit të administruar gjatë procedurës së verifikimit, në mbledhjen e 

datës 24.02.2021, bazuar në pikën 12, Seksioni B, Kreu VI, të Vendimit 75/2019, 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës vendosi që kandidatja {...} të njoftohej për gjetjen e 

kësaj procedure në lidhje me një prej kritereve të kandidimit për emërim/ngritjen në 

detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Lartë, pikërisht atë të “mospasjes masë disiplinore në 

fuqi”. 

Më datë 24.02.2021, në rrugë elektronike, kandidates i është dërguar njoftimi “Për 

gjetjen e procedurës së verifikimit”. 

Në njoftimin “Për gjetjen e procedurës së verifikimit”, kandidates i është bërë e 

ditur se gjatë procedurës së verifikimit ishte evidentuar një rrethanë, e cila, bazuar në pikën 

8, të nenit 48, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, mund të passillte skualifikimin/ndalimin e 

kandidimit të saj për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Lartë, e konkretisht ajo e 

“pasjes masë disiplinore në fuqi”. 

Lidhur me rrethanën që mund të passillte skualifikimin/ndalimin e kandidimit të saj 

për emërimin/ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, në njoftimin “Për gjetjen e procedurës 
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së verifikimit”, kandidates i është bërë e ditur se “Shkarkimin nga detyra”, me Vendimin 

nr. 341, datë 01.02.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, përbënte masë 

disiplinore në kuptim të neneve 58, pika 1, shkronja “c”, 61 dhe 62, të Ligjit nr.84/2016 

“Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. 

Ndërkohë që, në pikën 8, të nenit 48, të Ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, përcaktohej se: “Vetëm kandidatët 

të cilët kalojnë verifikimin e pasurisë dhe figurës dhe që nuk kanë masa disiplinore në fuqi, 

pranohen në procedurat e mëtejshme të ngritjes në detyrë”. Kurse në pikën 7, Seksioni B, 

Kreun X, të Vendimit 75/2019, nxjerr, ndër të tjera, edhe për zbatimin e neneve 32 dhe 48, 

të Ligjit nr.96/2016 përcaktohej se: “7. Kandidatët subjekt i procedurës së rivlerësimit 

kalimtar sipas Ligjit nr.84/2016, të cilët nuk janë konfirmuar në detyrë me vendim të 

Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, edhe kur ndaj atij vendimi është paraqitur ankim, 

nuk pranohen të kandidojnë dhe nuk i nënshtrohen procedurës së verifikimit të kushteve 

dhe kritereve të tjera ligjore të kandidimit sipas pikave 2 deri në 7, të nenit 32, të Ligjit për 

Statusin”. 

Nëpërmjet njoftimit “Për gjetjen e procedurës së verifikimit”, kandidates i është 

bërë e ditur se, në respektim të të drejtës për t’u dëgjuar të subjektit në një procedurë 

administrative, si dhe në zbatim të Vendimit 75/2019, kishte të drejtën për të paraqitur 

shpjegime lidhur me gjetjen e procedurës së verifikimit, si dhe çdo dokumentacion 

mbështetës sipas vlerësimit të saj, ndërsa afati për paraqitjen e shpjegimeve dhe 

dokumenteve mbështetës ishte 5 (pesë) ditë dhe fillonte nga dita e nesërme e marrjes së 

njoftimit.  

Bashkë me njoftimin “Për gjetjen e procedurës së verifikimit”, kandidates i është 

dërguar edhe Shkresa nr. 1204 prot., datë 03.02.2021, e Komisionit të Pavarur të 

Kualifikimit. 

Brenda afatit të caktuar, më datë 01.03.2021, kandidatja ka depozituar në Këshillin 

e Lartë Gjyqësor, shpjegime në lidhje me gjetjen e procedurës së verifikimit. 

 Ndër të tjera – nuk po i lexoj të plota shpjegimet e kandidates, pasi ju i keni përpara 

në relacionin që ju është vënë në dispozicion – ndër të tjera, në shpjegime, kandidatja 

parashtron se:  
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Në shpjegimet e saj për gjetjen e procedurës së verifikimit, kandidatja ka 

parashtruar se: 

“Në datën 25.02.2021, në rrugë elektronike më është komunikuar njoftimi “Për 

gjetjen e procedurës së verifikimit”, nga përmbajtja e së cilës rezulton që sipas Këshillit të 

Lartë Gjyqësor, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, pas Vendimit nr. 341, datë 01.02.2021 

të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, është vlerësuar se ky vendim, përbën masë 

disiplinore në kuptim të neneve 58, pika 1, shkronja “c” dhe 61, 62 të Ligjit nr. 84/2016 

“Për vlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. 

Kjo gjetje më është komunikuar duke mu dhënë njëkohësisht e drejta për të dhënë 

shpjegime. 

Vlerësoj se konstatimi i Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, vjen në kundërshtim 

me një vendim të Këshillit të Lartë Gjyqësor, vendim i cili nuk është revokuar dhe në bazë 

të të cilit është hetuar dhe është konstatuar se sipas dokumentacionit të administruar nga 

Këshilli i Lartë Gjyqësor ndaj meje nuk ka masë disiplinore në fuqi.  

Në pikën 8, të nenit 48, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, përcaktohet se: “Vetëm kandidatët 

të cilët kalojnë verifikimin e pasurisë dhe figurës dhe që nuk kanë masa disiplinore në fuqi, 

pranohen në procedurat e mëtejshme të ngritjes në detyrë”. Sipas të njëjtit ligj, masat 

disiplinore, referuar nenit 105 të tij, merren nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. Siç është 

konstatuar sipas dokumentacionit të administruar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor ndaj meje 

nuk ka masë disiplinore në fuqi.  

Në lidhje me Vendimin nr. 341, datë 01.02.2021 të Komisionit të Pavarur të 

Kualifikimit, me të cilin është vendosur shkarkimi im nga detyra, vendim i cili nuk është 

arsyetuar dhe nuk është publikuar, për pasojë ende nuk kam vendosur nëse do ta ankimoj 

ose jo, pra nuk ka marrë formë të prerë, nuk përbën “masë disiplinore në fuqi” në kuptim të  

nenit 48, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë”. Në asnjë dispozitë të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” nuk referohet tek ligji nr. 84/2016 “Për 

vlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. Në nenin 

164 të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e 
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Shqipërisë”, vendimi i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, i cili nuk ka marrë formë të 

prerë, nuk cenon statusin e magjistratit. Pra, aktualisht kam statusin e magjistratit, dhe ndaj 

meje nuk ka masë disiplinore në fuqi, të marrë nga organi i caktuar me ligj për marrjen e 

masave disiplinore.” 

Në mënyrë të përmbledhur ky ishte edhe qëndrimi i kandidates, e cila nuk e 

konsideroj të drejtë gjetjen që ka konstatuar Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, pasi në 

vlerësimin e saj “shkarkim nga detyra” nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit nuk përbën 

masë disiplinore në fuqi, në kuptim të ligjit 96/2016. 

Duke e vlerësuar të plotë procedurën e verifikimit për kandidaten znj. {...}, në 

lidhje me kriterin e kandidimit “të mos ketë masë disiplinore në fuqi”, përcaktuar nga pika 

8, e nenit 48, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, me cilësinë e relatores kam parashtruar rastin përpara 

Komisionit të Zhvillimit të Karrierës. 

Në mbledhjen e datës 02.03.2021, duke konsideruar të plotë procedurën e 

verifikimit për kandidaten znj. {...}, në lidhje me kriterin e kandidimit “të mos ketë masë 

disiplinore në fuqi”, përcaktuar nga pika 8, e nenit 48, të Ligjit nr.96/2016 “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe duke vlerësuar 

se aktualisht, për kandidaten, verifikohet një e dhëne e re në lidhje me një prej kritereve 

formale të kandidimit, mbi të cilën, Këshilli, kryesisht, bazuar në nenet 113 dhe 114 të 

Kodit të Procedurave Administrative, me qëllimin rivendosjen e ligjshmërisë, duhet të 

shqyrtojë ligjshmërinë e Vendimit të tij nr. 329, datë 17.09.2020, e dhënë kjo, që nga ana 

tjetër, mund të passjellë edhe skualifikimin e kandidates nga procedurat e emërimit në 

Gjykatën e Lartë, bazuar në pikën 3, Seksioni C, Kreu VI, të Vendimit 75/2019, Komisioni 

i Zhvillimit të Karrierës vendosi kalimin e çështjes për shqyrtim në mbledhjen plenare të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor për të vlerësuar dhe vendosur ky i fundit për shfuqizimin e 

Vendimit të tij nr. 329, datë 17.09.2020 dhe skualifikimin e kandidates dhe përjashtimin e 

saj nga procedurat e emërimit në Gjykatën e Lartë ose për vijimin e procedurës së 

verifikimit për të. 

Bashkëlidhur është edhe projektvendimi përkatës, në pikën 1 të të cilit është 

parashikuar propozimi për shfuqizimin e vendimit nr. 329, datë 17.09.2020, të Këshillit të 
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Lartë Gjyqësor, “Për verifikimin e plotësimit nga kandidatja, të tre kritereve të kandidimit 

për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë. 

Në pikën 2 është propozuar skualifikimi i kandidates dhe përjashtimin e saj nga 

procedurat e emërimit në Gjykatën e Lartë. 

Në pikën 3 është parashikuar njoftimi i vendimit kandidates. 

Në pikën 4 e drejta e kandidates për të ankimuar vendimin përkatës të Këshillit. 

Ky është edhe propozimi i paraqitur sot përpara Këshillit. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, Marçela! 

Atëherë, kemi ndonjë diskutim lidhur me projekt-aktin? 

Nëse jo, kalojmë në votim? 

Maksim Qoku: 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. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Shfuqizimin e vendimit nr. 329, datë 17.09.2020, të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, “Për verifikimin e plotësimit nga kandidatja znj. {...}, të tre 

kritereve të kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, për pozicionin e lirë në 

fushën e të drejtës civile, të shpallur me vendimin nr. 87, datë 26.02.2020 dhe për 

pozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale, të shpallur me vendimin nr. 243, datë 

09.07.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe vijimin e procedurës së verifikimit për 

kriteret e tjera ligjore të kandidimit”. 

2. Skualifikimin e kandidates znj. {...} dhe përjashtimin e saj nga procedurat e 

emërimit në Gjykatën e Lartë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur 
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me Vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 87, datë 26.02.2020 dhe për pozicionin e lirë 

në fushën e të drejtës penale, të shpallur me Vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 243, 

datë 09.07.2020. 

3. Një kopje e arsyetuar e vendimit i njoftohet kandidates znj. {...} sipas kërkesave 

të nenit 98 të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i 

ndryshuar, si dhe bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, 

pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. 

4. Kundër vendimit mund të paraqitet ankim në Gjykatën Administrative të Apelit, 

brenda 5 ditëve, nga dita e njoftimit të vendimit të arsyetuar. 

Ky vendim hyn në fuqi në datën e publikimit në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 Me kaq, nëse nuk kemi ndonjë gjë tjetër nga kolegët, mbyllim mbledhjen e 

sotshme.  

 Punë të mbarë! 

 

* * * 

(Pika 6 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


