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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 05.03.2021) 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 13:05 

dhe mbaroi në orën 13:14. 

 

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) 

 

Shënim 1: Nuk mori pjesë në mbledhje anëtarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. 

Brunilda Kadi. 
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Shënim 2: Fillimisht parashtrohet nga Kryetarja e Këshillit që zonja Shehu nuk merr 

pjesë në mbledhje, por zonja Shehu futet në platformën “online” gjatë shqyrtimit të 

çështjes së rendit të ditës (lexo në faqen 5 të procesverbalit). 

 

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. Aleksandër Çavo, 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. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

1. Shqyrtimi i projektvendimit “Për përfundimin e procedurave të ngritjes në detyrë në 

Gjykatën e Lartë, për kandidaten znj. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës (relator z. Ilir Toska). 

  

Naureda Llagami: Përshëndetje! 

Po fillojmë me mbledhjen plenare të datës 05.03.2021. 

Përveç zonjës Kadi dhe zonjës Shehu të cilat për arsye shëndetësore e kanë të 

pamundur që të jenë “online” në këtë mbledhje. Të gjithë anëtarët e tjerë janë të 

pranishëm. 

Fillojmë më shqyrtimin e projektvendimit lidhur me përfundimin e procedurave të 

ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për kandidaten znj. {...} i përgatitur nga 

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

 

Ilir Toska: Faleminderit!  

Atëherë, siç parashtroi Kryetarja, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka përgatitur 

një projektvendim “Për përfundimin e procedurave të ngritjes në detyrë në Gjykatën e 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 05.03.2021  

3 

Lartë, për kandidaten znj. {...}”. Krahas projektvendimit ju është përcjellë edhe relacioni 

shpjegues lidhur me arsyet e paraqitjes së këtij projektvendimi. 

Mund t’ju them se zonja {...} ka kandiduar për ngritjen në detyrë në Gjykatën e 

Lartë për tre pozicione të lira në fushën e të drejtës penale, konkretisht ato të shpallura 

me vendimet nr. 241, nr. 242, nr. 243, datë 09.07.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Pas kësaj, për zonjën {...} ka filluar procedura e verifikimit e cila siç jeni në dijeni 

është ndarë në dy faza, faza e parë ku bëhet verifikimi paraprak i tre kritereve formale të 

kandidimit me qëllim për t’i hapur rrugë fillimit të procesit të vlerësimit etik dhe 

profesional të kandidates, ndërsa ligji kërkon që për çdo kandidat në funksion të 

përzgjedhjes së kandidatëve për më lart, duhet të ketë dy vlerësime etike dhe 

profesionale. 

Në përfundim të verifikimit paraprak të tre kritereve formale, zonja {...} është 

verifikuar që i plotësonte këto tre kritere me vendimin nr. 331, datë 17.09.2020, të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. Më pas ka filluar edhe procedura e vlerësimit të përshpejtuar 

për vitin 2019 për zonjën {...}, ndërsa më herët ka filluar procedura e vlerësimit etik dhe 

profesional, me qëllim përcaktimin e nivelit të gradimit të gjyqtarëeve që kanë kaluar me 

sukses procesin e rivlerësimit kalimtar dhe një ndër këta ishte edhe zonja {...}.  

Ndërkohë ka përfunduar verifikimi tërësor sa i përket kritereve të kandidimit për 

zonjën {...}, duke u kualifikuar ajo për procedurat e mëtejshme të ngritjes në detyrë në 

Gjykatën e Lartë, konkretisht kjo ka ndodhur me vendimin nr. 462, datë 19.10.2020.   

Më pas kanë përfunduar edhe dy procedurat e vlerësimit etik dhe profesional për 

zonjën {...}, konkretisht me vendimin nr. 67, datë 01.03.2021 dhe me vendimin nr. 68, 

datë 01.03.2021. 

Pas kësaj Këshilli ka filluar edhe procedurën e përzgjedhjes edhe për kandidatët 

që kishin kandiduar për pozicionet e lira në fushën e të drejtës penale për ngritjen në 

detyrë në Gjykatën e Lartë, procedurë kjo që ka filluar me vendimin nr. 55, datë 

16.02.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, ku sa i përket ndjekjes së kësaj procedure, jam 

caktuar unë si relator i saj. 

Ndërkohë, nga ana e zonjës {...} është paraqitur një shkresë në datën 2 mars 2021 

(citohet nr. i protokollit të shkresës), përmes së cilës kandidatja ka parashtruar: 
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“Ju drejtohem me anë të kësaj kërkese, duke parashtruar tërheqjen time nga 

kandidimi për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë të R.SH., në referim të vendimit nr. 

70, datë 07.02.2020 të Këshillit të Lartë “Mbi kriteret dhe procedurat e ngritjes në detyrë 

të gjyqtarëve” (referuar Kapitullit “Rregulla të Përgjithshme të procedurës së 

përzgjedhjes për ngritjen në detyrë” e konkretisht, në shkronjën “B” të tij, mbi të drejtat e 

kandidatit, pika 36). / Tërheqja ime është e nxitur nga arsye personale, duke vijuar që 

eksperiencën profesionale prej 23 vite si gjyqtare, ta ushtrojë pranë Gjykatës së Posaçme 

të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”. 

Në pikën 36, Seksioni B, Kreun V, të Vendimit të Këshillit nr.70, datë 

07.02.2020, “Mbi kriteret dhe procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve”, përcaktohet 

se: “Kandidati ka të drejtë të tërhiqet nga kandidimi derisa nuk ka përfunduar procedura e 

përzgjedhjes për ngritjen në detyrë, duke depozituar kërkesën e tij me shkrim. Mbi këtë 

kërkesë, me propozim të relatorit të çështjes, Këshilli vendos përfundimin e procedurës së 

ngritjes në detyrë për këtë kandidat dhe përjashtimin e tij nga procedurat e mëtejshme të 

kandidimit. …”. Në përcaktimin e këtij rregulli në këtë akt nënligjor, Këshilli ka mbajtur 

në konsideratë parashikimet e Kodit të Procedurave Administrative, konkretisht, 

parashikimin e pikës 2, të nenit 64, sipas të cilit: “Një palë, me anë të një kërkese me 

shkrim, mund të tërhiqet tërësisht ose pjesërisht nga procedura administrative dhe të heqë 

dorë nga të drejtat dhe interesat e saj ligjorë, përveç rasteve kur kjo ndalohet me ligj. 

Ndryshimi apo tërheqja e kërkesës mund të kryhet në çdo kohë, për sa kohë që organi 

publik nuk ka marrë një vendim përfundimtar. Pas tërheqjes së një pale, organi publik 

vendos përfundimin e procedurës administrative. Në këtë rast, organi publik njofton palët 

e tjera, nëse ka”. Po ashtu, parashikimi i bërë në aktin nënligjore të Këshillit të Lartë  

Gjyqësor ka mbajtur në konsideratë edhe parashikimin e bërë në pikën 3, të nenit 90, 

sipas të cilit: “Procedura administrative, e nisur me kërkesë apo kryesisht, deklarohet e 

përfunduar pa një vendim përfundimtar për çështjen, në rastet e parashikuara në nenet 93-

96 të këtij Kodi. Deklarata e përfundimit të procedurës administrative, pa një vendim 

përfundimtar për çështjen, përbën akt administrative”. Po ashtu është mbajtur në 

konsideratë edhe parashikimi i pikës 1, të nenit 94, sipas të cilit: “Si rregull, në 

procedurën administrative të nisur me kërkesë, organi publik deklaron përfundimin e saj 
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pa një vendim përfundimtar për çështjen, nëse pala që ka paraqitur kërkesën e tërheq atë”. 

Në rrethanat si më lart, rastin ia kam paraqitur Komisionit të Zhvillimit të 

Karrierës, i cili në mbledhjen e datës 04.03.2021, duke e konsideruar të rregullt 

procedurat e ndjekura deri në këtë moment për kandidaten znj. {...}, si dhe po ashtu, si të 

qartë dhe të plotë vullnetin e shfaqur nga kandidatja për t’u tërhequr nga kandidimet për 

ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, për pozicionet e lira në fushën e të drejtës penale, 

bazuar në pikën 55, Seksioni C, Kreu VI, të Vendimit të Këshillit nr.70, datë 07.02.2020, 

vendosi kalimin e çështjes për shqyrtim në mbledhjen plenare të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor për të vlerësuar dhe vendosur për përfundimin e këtyre procedurave të ngritjes 

në detyrë në Gjykatën e Lartë, për kandidaten znj. {...}, për shkak të tërheqjes së saj nga 

kandidimi. 

Ky është edhe relatimi për sa i përket rastit. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Toska! 

Kemi ndonjë diskutim nga kolegët?  

Nëse jo, kalojmë në votimin e projekt-aktit sipas propozimit të bërë.  

Maksim Qoku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

 Fatmira Luli: Dakord. 

 Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Marçela Shehu: Dakord, se më kaloi radha. 

Naureda Llagami: Të bëj një ndërhyrje, që Marçela është futur “online”.  

Sepse Marçela kur e hapëm mbledhjen, ti nuk kishe arritur të futeshe. 

Marçela Shehu: Hyra pak fare me vonesë për shkak të linjës. Gjithsesi e kam 

ndjekur relatimin që nga fillimi. Jam dakord. 

 Medi Bici: Pro. 

 Naureda Llagami: Dakord. 
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 Atëherë Këshilli vendosi: 1. Përfundimin e procedurave të ngritjes në detyrë në 

Gjykatën e Lartë, për pozicionet e lira në fushën e të drejtës penale, të shpallura me 

Vendimet nr. 241, nr. 242 dhe nr. 243, datë 09.07.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, për 

kandidaten znj. {...}, për shkak të tërheqjes së saj nga kandidimi. 

Një kopje e arsyetuar e vendimit i njoftohet 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. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 Me përfundimit e shqyrtimit të këtij projekt-akti po mbyllin mbledhjen për sot. 

Faleminderit dhe mirupafshim! 

  

  

* * * 

(Mbledhja deklarohet e mbyllur) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


