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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 29.03.2021) 

 

Pika 1 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për fillimin e procedurës 

së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Korçë, për pozicionin e lirë në 

fushën e të drejtës civile, të shpallur me vendimin nr. 176, datë 28.05.2020, të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, (relator z. Ilir 

Toska). 

 

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

së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për 

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

93, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, i përgatitur nga Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës, (relator z. Ilir Toska).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 11:00 

dhe mbaroi në orën 12:35. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

                                                 
1 Sipas rendit të ditës, kjo çështje ishte parashikuar të trajtohej e pesta. 
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2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

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. 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: 

1. Shqyrtimi i projektvendimit “Për fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në 

detyrë në Gjykatën e Apelit Korçë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të 

shpallur me vendimin nr. 176, datë 28.05.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, i 

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

 

 2. Shqyrtimi i projektvendimit “Për fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në 

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

Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 93, datë 26.02.2020, të 
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Këshillit të Lartë Gjyqësor”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, (relator 

z. Ilir Toska). 

 

 Naureda Llagami: Përshëndetje të gjithëve! 

 Po fillojmë mbledhjen e programuar më datë 29 mars 2021.  

Prezent janë të gjithë anëtarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Siç jeni në dijeni, sot nga ana e Këshillit do të merren në shqyrtim 7 çështje. 

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

procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Korçë, për 

pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me vendimin nr. 176, datë 

28.05.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

Çështja e dytë ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për përjashtimin e 

gjyqtares {...} nga lista e gjyqtarëve që caktohen për gjykimin e çështjeve gjyqësore të 

veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të 

përhershme”. 

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

statusit të magjistratit për gjyqtarin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë z.{...}”.  

Çështja e katërt ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimeve të përgatitura nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, kanë të bëjnë me renditjen e kandidatëve në 

procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe 

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

90, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

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

procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së 

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

vendimin nr. 93, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

Çështja e gjashtë ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për një shtesë në 

vendimin nr. 97, datë 17.03.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

Çështja e shtatë ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për refuzimin e 

kërkesës së gjyqtares {...} për dhënie leje shtesë të papaguar”. 
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 Jemi dakord me rendin e ditës? 

 (Anëtarët janë dakord.) 

 Atëherë, nëse nuk kemi diskutime, kalojmë në çështjen e parë. 

Do doja t’ia jepja fjalën zotit Toska. 

 

Ilir Toska: Faleminderit!  

Atëherë, për shkak të tipologjisë së njëjtë të kësaj pike të rendit të ditës me pikën 5, 

do propozoja që t’i shqyrtojmë njëra pas tjetrës, për efekt edhe të procedurave të shortit.  

Naureda Llagami: Dakord. 

  

 Ilir Toska: Atëherë, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka përgatitur dy 

projektvendime: një projektvendim është “Për fillimin e procedurës së përzgjedhjes për 

ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Korçë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës 

civile, të shpallur me vendimin nr. 176, datë 28.05.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor” 

ndërsa projektvendimi tjetër është “Për fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen 

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

Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 93, datë 26.02.2020, të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

 Për projektvendimin e parë, sikurse është parashtruar edhe në relacionin e 

dërguar, po ju parashtroj si vijon: 

 Këshilli i Lartë Gjyqësor pas plotësimit të kuadrit ligjor nëpërmjet miratimit të 

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

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

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

ndër të tjera, edhe në Gjykatën e Apelit Korçë, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës 

civile, të shpallur me Vendimin nr. 176, datë 28.05.2020, si dhe për një pozicion të lirë në 

fushën e të drejtës penale, të shpallur me Vendimin nr. 177, datë 28.05.2020. 

Brenda afatit të kandidimit për këto pozicione të lira, që ishte data 15.06.2020, 

kandidoi vetëm një kandidate, konkretisht znj. {...}, për pozicionin e lirë në fushën e të 

drejtës civile, të shpallur me Vendimin nr. 176, ndërsa për pozicionin e lirë në fushën e të 
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drejtës penale, të shpallur me Vendimin nr. 177 nuk pati asnjë kandidat. Ky pozicion i lirë 

është rihapur disa nga Këshilli por nuk ka patur kandidatë.  

Ndërkohë, për kandidaten e vetme për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile 

në Gjykatën e Apelit Korçë, menjëherë pas përfundimit të afatit të kandidimit, me 

Vendimin nr. 238, datë 07.07.2020, Këshilli vendosi fillimin e procedurës së verifikimit të 

kritereve ligjore të kandidimit, duke caktuar edhe relatorin për këtë kandidate. 

Mbas përfundimit të procedurës së verifikimit, Këshilli ka vendosur kualifikimin e 

kandidatit të vetëm dhe vijimin për të, të procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e 

Apelit Korçë, për pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin nr. 176, datë 28.05.2020. 

Konkretisht, kandidatja që është kualifikuar për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit 

Korçë, për pozicionin e lirë të sipërcituar, për të cilin po vijon procedura e vlerësimit etik 

dhe profesional nga ana e Komisionit të Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë 

Profesionale, është znj. {...}, për të cilën, Këshilli, me Vendimin nr. 102, datë 18.03.2021 

ka vendosur kualifikimin e kandidates dhe vijimin e procedurës së ngritjes në detyrë në 

Gjykatën e Apelit Korçë, për pozicionin e lirë në të cilin ka kandiduar. 

Në Vendimin nr. 70, datë 07.02.2020, “Mbi kriteret dhe procedurat e ngritjes në 

detyrë të gjyqtarëve”, Kreun V, Seksioni A, titulluar “Fillimi i procedurës së përzgjedhjes 

për ngritjen në detyrë dhe caktimi i relatorit”, pika 24, parashikohet se: “Këshilli, jo më 

vonë së 7 ditë nga vendimi i parë për kualifikimin e një kandidati, vendos fillimin e 

procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë, si dhe cakton, nëpërmjet shortit, relatorin 

për atë procedurë. Për arsye të motivuara, mbi kërkesën e çdo anëtari të Komisionit, 

Këshilli mund të vendosë përjashtimin e tij nga shorti”. Ndërsa, në Kreun VI, Seksioni B, 

titulluar “Veprimet procedurale dhe verifikuese të relatorit”, pika 45, parashikon se: 

“Procedura e përzgjedhjes për ngritjen në detyrë zhvillohet paralelisht: a) me procedurat e 

verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit, të pasurisë dhe të figurës për kandidatët e tjerë 

që konkurrojnë për atë pozicion të lirë; ...”. 

Nga ana tjetër, në këtë akt nënligjor, Kreun III (“Përkufizime”), pika 7, shkronja 

“j”, përcaktohet se: “Procedurë përzgjedhjeje për ngritjen në detyrë”, nënkupton procesin 

administrativ të renditjes dhe përzgjedhjes, sipas rastit, kandidatin ose kandidatët e renditur 

më lart”. Më tej, në shkronjën “d”, të kësaj pike, përcaktohet se: “Komision”, nënkupton 
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Komisionin e Zhvillimit të Karrierës pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, që përbëhet nga tre 

anëtarë, anëtarët e përhershëm ose zëvendësues, duke ruajtur në çdo rast kompozimin e tij 

sipas pikës 10, neni 62, të Ligjit për Qeverisjen”. Ndërsa, në shkronjën “g”, të kësaj pike, 

përcaktohet se: “Relator”, nënkupton anëtarin e përhershëm ose zëvendësues të Komisionit 

të Zhvillimit të Karrierës, që zgjidhet me short për të realizuar një procedurë përzgjedhjeje 

për ngritjen në detyrë”. 

Ndaj sa më sipër, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka përgatitur projektvendimin 

“Për fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit 

Korçë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me Vendimin nr. 176, 

datë 28.05.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”.  

Nëpërmjet këtij projektvendimi, Këshillit i propozohet të vendosë fillimin e 

procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Korçë, për 

pozicionin e lirë të sipërpërmendur. 

Po ashtu, sipas këtij projektvendimi, Këshilli do të duhet të caktojë relatorin për 

këtë procedurë përzgjedhjeje për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Korçë. Sa i përket 

relatorit për këtë procedurë përzgjedhjeje për ngritje në detyrë, bazuar në Vendimin e 

Këshillit nr. 70, datë 07.02.2020, ai duhet të zgjidhet me short ndërmjet 3 anëtarëve të 

përhershëm të Komisionit për Zhvillimin e Karrierës.  

Projektvendimi i propozuar është strukturuar në 2 pika. 

Pika 1 e projektvendimit bën fjalë për fillimin e procedurës të përzgjedhjes për 

ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Korçë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës 

civile, të shpallur me Vendimin nr. 176, datë 28.05.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Pika 2 e projektvendimit bën fjalë për caktimin e relatorit, pas zhvillimit të shortit, 

për procedurën e përzgjedhjes për ngritjen në detyrë, referuar pikës 1 të projektvendimit. 

Së fundi, në projektvendim parashikohet dhe momenti i hyrjes së tij në fuqi, 

konkretisht menjëherë me botimin e vendimit në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 

 

Sa i përket projektvendimit tjetër “Për fillimin e procedurës së përzgjedhjes për 

ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe 
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Krimin e Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 93, datë 

26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, sikurse ju është parashtruar edhe në 

relacionin shpjegues të këtij projektvendimi, ju parashtroj si vijon:  

Këshilli i Lartë Gjyqësor pas plotësimit të kuadrit ligjor nëpërmjet miratimit të 

akteve nënligjore të autorizuara nga ligji , hapi procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve 

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

pesë pozicione të lira, nëpërmjet Vendimeve nr. 93, nr. 94, nr. 95, nr. 96 dhe nr. 97, datë 

26.02.2020, duke përcaktuar dhe afatet respektive të kandidimit për secilën procedurë 

ngritje në detyrë. 

Pas përfundimit të afatit të kandidimit në procedurën e ngritjes në detyrë për 

pozicionin e parë të lirë të hapur me Vendimin nr. 93, datë 26.02.2020, pra deri më datë 

29.04.2020, aplikoi një kandidat, ndërkohë që me Vendimin nr.153, datë 06.05.2020, 

Këshilli vendosi fillimin e procedurës së verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit për 

kandidatin e vetëm për këtë pozicion, duke caktuar dhe relatorin përkatës. 

Në procedurat e tjera të ngritjes në detyrë, konkretisht në procedurën e dytë, të tretë, 

të katërt dhe të pestë të hapura me Vendimet nr. 94, nr. 95, nr. 96 dhe nr. 97, datë 

26.02.2020, brenda afateve të kandidimit, nuk aplikoi asnjë kandidat dhe Këshilli i ka 

rihapur ato disa herë.   

Mbas përfundimit të procedurës së verifikimit, Këshilli ka vendosur kualifikimin e 

kandidatit të vetëm dhe vijimin për të, të procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e 

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

lirë të shpallur me Vendimin nr. 93, datë 26.02.2020. Konkretisht, kandidati që është 

kualifikuar për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionin e lirë të sipërcituar, për të cilin po 

vijon procedura e vlerësimit etik dhe profesional nga ana e Komisionit të Vlerësimit të 

Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, është z. {...}, për të cilin, Këshilli, me Vendimin nr. 

50, datë 11.02.2021 ka vendosur kualifikimin e kandidatit dhe vijimin e procedurës së 

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

e Organizuar, për pozicionin e lirë në të cilin ka kandiduar. 
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Edhe në këtë rast, referuar të njëjtës bazë ligjore që përmenda më herët sa i përket 

procedurës së përzgjedhjes për Gjykatën e Apelit Korçë, Këshilli do duhet të fillojë 

procedurën e përzgjedhjes për ngritjen në detyrë për Gjykatën e Posaçme të Shkallës së 

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

Vendimin nr. 93, datë 26.02.2020, ku edhe në këtë rast, me të njëjtën bazë ligjore do duhet 

të përzgjedhim nëpërmjet shortit relatorin për këtë procedurë përzgjedhjeje midis 3 

anëtarëve të Komisionit të Përhershëm të Zhvillimit të Karrierës.  

Projektvendimi i propozuar është strukturuar në 2 pika. 

Pika 1 e projektvendimit bën fjalë për fillimin e procedurës së përzgjedhjes për 

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

e Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin nr. 93, datë 26.02.2020, të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Pika 2 e projektvendimit bën fjalë për caktimin e relatorit, pas zhvillimit të shortit, 

për procedurën e përzgjedhjes për ngritjes në detyrë, referuar pikës 1 të projektvendimit. 

Së fundi, në projektvendim parashikohet dhe momenti i hyrjes së tij në fuqi, 

konkretisht menjëherë me botimin e vendimit në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 

Nisur nga fakti që kemi dy procedura përzgjedhjeje, që do duhet të caktojmë 

përmes shortit dy relatorë, propozoj që procedura e shortit të jetë një e vetme, ku fillimisht 

të zgjidhet relatori për procedurën e parë për procedurën e përzgjedhjes për ngritjen në 

detyrë në Gjykatën e Apelit Korçë dhe më pas të zgjidhet edhe relatori për procedurën e 

përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.  

Në një enë të hidhen emrat e tre anëtarëve të KZHK. Do të tërhiqet emri i parë, që 

do t’i korrespondojë relatorit për procedurën e përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në 

Gjykatën e Apelit Korçë dhe emri i dytë që do të tërhiqet do t’i korrespondojë relatorit për 

procedurën e përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë 

për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. Faleminderit!  

  

Procedura e shortit: 
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Hidhen në enën e qelqit shiritat me emrat e relatorëve të Komisionit të Zhvillimit të 

Karrierës: 1. Z. Ilir Toska; 2. Znj. Marçela Shehu dhe 3. Z. Alban Toro. 

 

Përzgjidhet emri i parë relator që është zonja Marçela Shehu, për procedurën e 

ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Korçë. 

Përzgjidhet emri i dytë relator që është z. Alban Toro, për procedurën e ngritjes në 

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

Organizuar.  

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  

Kalojmë në votimin e projekt-aktit të parë për fillimin e procedurës së përzgjedhjes 

për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Korçë. Jeni dakord? 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Marçela Shehu: Dakord. Pata një shkëputje. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në 

detyrë në Gjykatën e Apelit Korçë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të 

shpallur me Vendimin nr. 176, datë 28.05.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

2. Caktimin e znj. Marçela Shehu si relatore për këtë procedurë përzgjedhjeje për 

ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Korçë. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 
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 Naureda Llagami: Kalojmë në votim të projekt-aktit tjetër që ka të bëjë me 

fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të 

Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. Jemi dakord me shortin dhe 

propozimin e relatorit? 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Marçela Shehu: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në 

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

Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin nr. 93, datë 26.02.2020, të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

2. Caktimin e z. Alban Toro si relator për këtë procedurë përzgjedhjeje për 

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

Krimin e Organizuar. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 1 dhe 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 29.03.2021) 

 

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

gjyqtares {...} nga lista e gjyqtarëve që caktohen për gjykimin e çështjeve gjyqësore të 

veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të 

përhershme”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, relator z. Alban Toro.2 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:00 

dhe mbaroi në orën 12:35. 

 

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. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

                                                 
2 Sipas rendit të ditës, kjo çështje ishte parashikuar të trahtohej e dyta. 
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9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

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. 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 përjashtimin e gjyqtares {...} nga lista e gjyqtarëve që 

caktohen për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme 

nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme”, i përgatitur nga Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës, relator z. Alban Toro. 

 

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

gjyqtares {...} nga lista e gjyqtarëve që caktohen për gjykimin e çështjeve gjyqësore të 

veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të 

përhershme. Kjo çështje do relatohet nga zoti Toro.  

 

Alban Toro: Faleminderit!  

Pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, me aktin nr. {...} prot., datë 10.02.2021, është 

regjistruar kërkesa e gjyqtares {...}, në detyrë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë, me 

lëndë: “Kërkesë për përjashtimin nga delegimet”. Nëpërmjet kësaj kërkese gjyqtarja kërkon 

të përjashtohet nga delegimet (caktimi në gjykata të tjera për të gjykuar çështje gjyqësore të 

veçanta), dhe në këtë aspekt ka paraqitur disa akte. Një dokument “recetë” e cila 
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pasqyronte gjendjen e faktit të pashoqëruar me diagnozën konkrete dhe më pas një akt 

tjetër i cili ishte paraqitur në formën “përgjigje rekomandim datë 12.02.2021”, ku paraqitej 

edhe diagnoza përkatëse. 

Në këtë aspekt, duke pasur parasysh që shkaku shëndetësor i pasqyruar është i tillë 

që në bazë të rregullores të miratuar me vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 30, datë 

14.02.2019 është shkak i arsyeshëm për ta përjashtuar atë deri në gjashtë muaj nga lista e 

gjyqtarëve që caktohen për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta, Komisioni ju 

propozon dhe ka përgatitur njëkohësisht edhe projektvendimin, në diapozitivin e të cilit do 

të gjeni: 1. Përjashtimin e gjyqtares znj.{...}, gjyqtare e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë, 

nga lista e gjyqtarëve që caktohen për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta, për një 

afat 6 (gjashtë) mujor.  

2. Ngarkohet për zbatimin e këtij vendimi Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Në kushtet kur pas përgatitjes së këtij relacioni, në komunikim me kryetarin e 

gjykatës u informuam se: “Në përgjigje të e-mailit tuaj ju informojmë se nga komunikimi 

me magjistraten {...}, përfitimi i lejes së lindjes do të fillojë nga data 10 maj”, propozoj që 

afati gjashtëmujor të reduktohet deri në 31 maj, për sa kohë që pas kësaj date magjistratja 

do të përfitojë lejen e lindjes. Kështu që në këtë aspekt, ju propozoj që në pikën e parë të 

vendimit të mos shprehemi për një afat gjashtëmujor, por deri në 31 maj 2021. 

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Toro!  

Kemi ndonjë diskutim për projekt-aktin? 

Nëse jo, kalojmë në votimin e tij sipas propozimit të bërë? 

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. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Përjashtimin e gjyqtares znj.{...}, e Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Pukë, nga lista e gjyqtarëve që caktohen për gjykimin e çështjeve 

gjyqësore të veçanta, për një afat 6 (gjashtë) mujor (propozimi i relatorit ishte “për një 

afat deri më 31 maj 2021”). 

2. Ngarkohet për zbatimin e këtij vendimi Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

Ilir Toska: Zonja kryetare, mund të ndërhyj pak. 

Propozimi i fundit i relatorit z. Toro ishte që përjashtimi të ndodhë deri më 31 maj 

2021. E modifikoi propozimin fillestar dhe jo për gjashtë muaj por deri më datë 31 maj. 

Këtë votuam ne në fakt. 

 

Naureda Llagami: Dakord. Ta reflektojmë në zbardhje. 

 

* * * 

(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 29.03.2021) 

 

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

të magjistratit për gjyqtarin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë z.{...}”, i përgatitur 

nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, relator z. Alban Toro.3   

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:00 

dhe mbaroi në orën 12:35. 

 

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. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

                                                 
3 Sipas rendit të ditës, kjo çështje ishte parashikuar të trahtohej e treta. 
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10. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

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. 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 mbarimin e statusit të magjistratit për gjyqtarin e 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë z.{...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës, relator z. Alban Toro.   

 

 Naureda Llagami: Kalojmë tek relatimi i çështjes Për mbarimin e statusit të 

magjistratit për gjyqtarin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë z.{...}, relator z. Alban 

Toro.   

 

Alban Toro: Relacioni është dërguar dhe prej disa kohësh e keni në disponim, 

kështu që nuk po humbas kohë dhe po e paraqes në mënyrë të sintetizuar.  

Fillimisht kam paraqitur karrierën si magjistrat të zotit {...} në sistemin e drejtësisë, 

deri në momentin kur ndaj tij kanë filluar, për shkak të kallëzimit të paraqitur nga 

ILDKPKI-ja dhe Ministria e Drejtësisë, kanë filluar disa procedime, një procedim penal 

dhe një procedim disiplinor, të cilët në të dy rastet, njëri ka shkuar në pushim në datën 

15.05.2017 është vendosur nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër mosfillimi i 

procedimit penal dhe në rastin rastin tjetër, me vendimin nr. 16, datë 24.04.2018 është 

vendosur “Revokimi i vendimit {...}, datë 22.12.2015 të Këshillit “Mbi pezullimin e 
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shqyrtimit te procedimit disiplinor ndaj gjyqtarit {...}; Rrëzimin e kërkesës së Ministrit të  

Drejtësisë me shkresën nr.{...} prot, datë 28.09.2015, për dhënien e masës disiplinore 

“Shkarkim nga detyra” ndaj gjyqtarit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë {...}”. 

Më pas Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda inicion 

një tjetër procedim penal {...}, viti 2015 për veprën penale të “korrupsionit pasiv të 

gjyqtareve, prokuroreve dhe funksionareve të tjerë të organeve të drejtësisë” parashikuar 

nga neni 319/ç e Kodit Penal, në ngarkim të magjistratit {...}.  

Me Vendimin nr.280, datë 08.06.2015 Gjykata e Shkalles së Parë për Krime të 

Rënda Tiranë ka vleftësuar si të ligjshëm ndalimin e personit nën hetim {...} duke caktuar 

si masë sigurimit atë të “arrestit me burg” me afat 30 ditë. Me Vendimin nr.{...}, datë 

23.06.2015, Gjykata e Apelit për Krime të Rënda Tiranë ka vendosur “Miratimin e 

Vendimin nr.{...}, datë 08.06.2015 të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të  Rënda 

Tiranë, për sa i përket të vleftësimit si të ligjshëm të ndalimit.  

Ndryshimin e vendimit.. omissis.. Caktimi si masë sigurimi “arrest në shtëpi”..” 

Me Vendimin nr.{...}, datë 24.10.2016 Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të  

Rënda Tiranë ka vendosur ”deklarimin fajtor të pandehurit {...}, për kryerjen e veprës 

penale të “korrupsionit pasiv të gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të 

organeve të drejtësisë” parashikuar nga neni 319/ç i Kodit Penal dhe dënimin e tij me katër 

vjet e gjashtë muaj burg ..” Gjykata e Apelit për Krime të Rënda Tiranë me Vendimin e saj 

nr.{...}, datë 31.05.2017 ka vendosur “kthimin për rigjykim të çështjes në ngarkim të të 

pandehurit {...}...”. 

Ndaj këtij vendimi është ushtruar rekurs në Gjykatën e Lartë dhe statusi i dosjes 

aktualisht është “në gjykim”.  

Ish-Këshilli i Lartë i Drejtësisë me Vendimin nr.{...}, datë 10.07.2015 ”Mbi 

pezullimin nga detyra të gjyqtarit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë, {...}” ka 

vendosur “Të pezullojë nga detyra e gjyqtarin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë, {...} 

derisa të merret vendim gjyqësor i formës së prerë për çështjen penale në ngarkim të tij”. 

Duke iu rikthyer trajtimit të dorëheqjes rezulton se në kërkesën e tij, gjyqtari , z. 

{...} ka kërkuar që: “ ... kërkesën për heqje dorë e mbështes në nenin 65 të ligjit nr.96/2016 

“Për statusin e gjyqtareve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. Pra në ligjin 
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aktual, në këtë nen pasqyrohet një nga shkaqet e mbarimit të statusit që është edhe rasti i 

dorëheqjes. 

Ndërkohë që në nenin 139 të ligjit të sipërcituar është parashikuar mundësia e 

kufizimit të ndalimit të konfirmimit mbarimit të statusit për shkak të fillimit të procedimit 

disiplinor, “2... Dorëheqja e magjistratit nuk ndalon fillimin ose vazhdimin e procedimit 

disiplinor”. 

Në çështjen objekt gjykimi, konstatohet se pezullimi i detyruar nga detyra vendosur 

ndaj magjistratit nga ish-Këshilli i Lartë i Drejtësisë përfaqëson një masë e përkohshme që 

vendoset ndaj magjistratit, deri në përfundimin e çështjes penale, për shkak të zbatimit të 

nenit 151 të ligjit nr. 96/2016. Ndaj tij nuk rezulton të ketë nisur ndonjë procedim disiplinor 

që mund të përfundohej si procedurë me dhënien e masës disiplinore të pezullimit nga 

detyra sipas neneve 105 e 110 të ligjit nr. 96/2016.  

Për shkak se pezullimi në zbatim të institutit të pezullimit të detyruar të lidhur 

ekskluzivisht me procesin penal që ka nisur në ngarkim të tij nuk përbën masë disiplinore si 

edhe fakti që për shkak të efekteve të krijuara nga ekzekutimi i Vendimit nr.{...}, datë 

31.05.2017 të Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda Tiranë i cili ka vendosur “kthimin për 

rigjykim të çështjes në ngarkim të të pandehurit {...}” dhe paraqitjes së rekursit pranë 

Gjykatës së Lartë, magjistrati vazhdon të ruajë statusin e “prezumimit të pafajësisë” në 

kuptim të nenit 4 të Procedurës Penale, relatori nuk konstaton shkaqe të tilla që do të 

kufizonin konfirmimin e mbarimit te statusit.  

Në kushtet kur neni 65 të ligjit të sipërcituar, ka parashikuar dorëheqjen si shkak 

për përfundimin e statusit të magjistratit duke dhënë efekte në fund të muajit pasardhës nga 

dita kur Këshilli merr deklarimin me shkrim të dorëheqjes, relatori propozon mbarimin e 

statusit për shkak të dorëheqjes.  

Në këto kushte, pasi i është paraqitur Komisionit, është përgatitur edhe 

projektvendimi, në dispozitivin e të cilit do të gjeni: 1. Deklarimin e mbarimit të statusit të 

magjistratit për z. {...}, gjyqtar i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë, për shkak të 

dorëheqjes së tij nga ky status. 

2. Efektet e këtij urdhërimi fillojnë më datë 31.03.2021. 
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3. Një kopje e këtij vendimi i njoftohet gjyqtarit z. {...} sipas kërkesave të shkronjës 

“b”, të pikës 1, të nenit 98, të Ligjit nr. 115/2016. 

4. 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. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Kemi ndonjë diskutim nga kolegët? 

 

Brikena Ukperaj: Zonja Kryetare, mund të flas? 

Naureda Llagami: Po, Brikena! 

Brikena Ukperaj: Nisur nga faktet e përshkruara nga relatori në relacionin e sapo 

lexuar, kam një pyetje për relatorin: - Janë bërë verifikime nga ana e tij nëse ka hetim 

disiplinor të filluar për zotin {...} për faktet që përbëjnë objekt procedimi penal? Sot zoti 

{...} ka cilësinë e të pandehurit për shkak se vendimi i shkallës së parë është prishur nga 

gjykata e apelit. Për këto fakte, ka hetim disiplinor të filluar? 

 

Alban Toro: Në Drejtorinë e Personelit nuk ka asnjë akt të pasqyruar nga ILD-ja që 

të konfirmojë që ka një hetim disiplinor në lidhje me këtë çështje.    

 

Brikena Ukperaj: Nga kush nuk ka? Nga Drejtoria e Personelit? 

 

Alban Toro: ILD-ja, në momentin që fillon një procedim disiplinor... 

 

Brikena Ukperaj: Nuk mund ta ketë filluar ILD-ja, se bëhet fjalë për fakte të 

ndodhura në 2015 dhe 2016, por nga praktika e deritanishme na ka rezultuar që ka patur 

hetime disiplinore të filluara nga ish-Inspektorati i KLD-së, vendime që janë pezulluar. 

Normalisht kështu duhet të ketë ndodhur. Unë nuk e di se si janë faktet aktualisht. Prandaj 

të pyeta. Kur bëhej fjalë për një vepër penale, Inspektorati fillonte hetimin disiplinor dhe e 

pezullonte deri në momentin kur vendimi penal të merrte formë të prerë.  
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 Është shumë e rëndësishme në vlerësimin tim të dimë këtë fakt, për të pasur një 

qëndrim si Këshill, pra do të procedojmë me pranimin e dorëheqjes së gjyqtarëve gjatë 

kohës që kemi hetime disiplinore? Pse e them këtë gjë? -Relacionin që përgatite për zotin 

{...}, një nga arsyet për të cilat ti si relator propozove pezullimin e procedurës së shqyrtimit 

të dorëheqjes, ishte fakti që vazhdonte hetimi disiplinor për të dhe mund të çonte ai në një 

procedim disiplinor të filluar.    

Për këtë arsye, për të patur të njëjtin standard por edhe për të mbajtur ne si Këshill 

një standard të njëjtë për të gjitha rastet kur ndaj gjyqtarëve ka procedime penale të filluara 

dhe faktet e të cilave bëjnë shkak edhe për fillimin e hetimeve disiplinore, pra kur ka 

hetime disiplinore të filluara, të shikojmë çfarë qëndrimi do mbajmë. Sepse mbarimi i 

statusit të magjistratit për shkak të dorëheqjes nuk çon në mbylljen e hetimit disiplinor. 

Gjithashtu, mbarimi i statusit të magjistratit për shkak të dorëheqjes nuk çon as në mbylljen 

e procedurës disiplinore për ne pa seancë dëgjimore, problematika këto që i ka referuar 

edhe Komisioni Disiplinor në rekomandimet që ka bërë në raportin vjetor të tij.  

Mendoj që, në kushtet kur hetimi ose verifikimi juaj është shtrirë vetëm tek 

Drejtoria e personelit, duhet t’i kërkohet ILD-së, por ndoshta edhe në arkivin e institucionit 

tonë, nëse ka hetim disiplinor të filluar për të njëjtat fakte për të cilat sot ka procedim penal 

për zotin {...}. Faleminderit!  

 

Alban Toro: Më lejoni të sqaroj se hetimi nga ana ime është fokusuar jo vetëm në 

Drejtorinë e personelit, ku zakonisht pasqyrohen të gjitha aktet e ish-Inspektoratit të KLD-

së dhe çdo akt që ka prodhuar ky Inspektorat është pasqyruar në një kopje pranë këtij 

departamenti, por edhe në arkiv nuk është gjetur apo konstatuar ndonjë fakt i tillë, që të jetë 

pasqyruar ndonjë veprim që të pasqyrojë procedimin disiplinor.  

Nëse ju mendoni që, meqenëse këtu nuk ka, të shikojmë tek ILD-ja e cila 

normalisht i ka të administruara, por duhet të kishim të paktën një kopje nga ky institucion, 

okej, nuk ka problem, i çojmë edhe një shkresë ILD-së në kuadër të verifikimit.  Por në 

kushtet kur unë nuk kam gjetur asnjë dokument në arkiv dhe në personel për këtë çështje, e 

kam parë të panevojshme t’i drejtohem ILD-së, për sa kohë që ILD-ja ka marrë shkresat 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 29.03.2021 (Pika 4) 
 

 

21 

apo ka administruar arkivin që ka pasur ish-Inspektorati pranë KLD-së (që do të thotë 

pranë KLGJ-së). Faleminderit!  

 

Brikena Ukperaj: Mendoj që ndoshta duhet t’i drejtohemi ILD-së sepse hetimet 

disiplinore të pezulluara të ish-Inspektoratit duhet të jenë transferuar, nëse ka patur hetim 

disiplinor.  

 

Medi Bici: A mund të them diçka unë? 

Rasti i {...}t ka vendim të formës së prerë. Kurse në rastin e gjyqtarit {...}, jemi si 

në rastin e gjyqtarit {...}, të cilit Këshilli i ka pranuar dorëheqjen nga statusi i magjistratit 

sepse nuk ka pasur vendim të formës së prerë.  

 

Brikena Ukperaj: Tek rasti i zotit {...} unë vetë s’kam qenë në dijeni që ka pasur 

hetim disiplinor të filluar. Për të bërë hetim më të thelluar, mendoj që duhet të merret. Si ta 

mendojë Këshilli, gjithsesi. 

 

Ilir Toska: Mund ta kem fjalën? 

Nga relatori u bë e ditur që pranë Këshillit nuk ka asnjë dokumentacion, sipas të 

cilit, për zotin {...} të ketë filluar ndonjë hetim disiplinor, aq më pak të ketë nga ILD-ja, se 

nuk ka asnjë njoftim deri më sot që të ketë filluar hetim disiplinor ndaj gjyqtarit {...}.    

 

Naureda Llagami: E do fjalën ndonjë koleg tjetër? 

Do vlerësojmë që të marrim dhe të verifikojmë edhe një herë nga ana e relatorit tek 

Inspektori, dokumentet që i janë përcjellë Inspektorit? 

  

Brikena Ukperaj: Në fakt zonja Kryetare, ky ishte propozimi im. 

Naureda Llagami: Prandaj po them, ta nisim me propozimin tuaj, dhe për efekt të 

vlerësimit më pas, se nuk na kushton gjë nëse neve mund t’i kërkojmë edhe një 

informacion, të paktën lidhur me dokumentacionet që i janë përcjellë. 

Jemi dakord? 
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Ilir Toska: Nëse është marrë ky konfirmim, nuk e kuptoj pse duhet ta marrim 

prapë? Nëse nuk është marrë, -okej! 

Naureda Llagami: Zoti Toro na informoi që ka marrë informacion vetëm nga 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore. 

Ilir Toska: Pranë Këshillit. ILD-ja i merr të gjitha materialet e vjetra nga Këshilli. 

Nëse të vjetra nuk ka...? Unë nuk e di nëse ILD-ja do thotë një gjë ndryshe, -që ka. 

 

Brikena Ukperaj: Zonja Kryetare, hetime disiplinore të pezulluara që kanë 

ekzistuar tek Inspektorati, janë përcjellë të gjitha ILD-së apo kemi ne në Këshill 

dokumentacion? 

Naureda Llagami:  Atëherë, procesi i përcjelljes është një proces në të cilin janë 

përcjellë ato që ne kemi pasur mundësi të administronim. Është bërë grupi i punës dhe janë 

administruar. Nga komunikimet që kemi pasur edhe me organet e vetting-ut, kemi 

konstatuar që shpeshherë ka pasur edhe praktika të cilat nuk janë përcjellë, qoftë ILD-së 

dhe qoftë organeve të vetting-ut, për shkak se këto praktika nuk janë mbajtur në mënyrën e 

duhur në arkiv.  

Kështu që nuk mund të them me garanci që s’ka pasur gabime në përcjellje. Të 

gjithë kemi qenë prezent që janë gjetur dokumentacione të cilat nuk janë përcjellë. Kjo 

vazhdon dhe ky është një proces që në momentin që ne gjejmë dokumentacione, është 

vijuar me përcjelljen e tyre nëpër institucionet përkatëse.  

Kështu që, unë nuk mund të flasë në këto momente për të verifikuar edhe një herë, 

nuk e di nëse tek burimet njerëzore ku ka marrë informacion zoti Toro....?! Do të sugjeroja 

që të merrnim edhe një herë informacion tek arkivi sepse ky është një proces i cili 

gradualisht po dixhitalizohet dhe po verifikohet për çdo veprim që po bëhet. Kështu që nuk 

marr dot përsipër të them që çfarë kemi pasur e kemi përcjellë sepse kemi pasur situata që 

neve na kanë dalë edhe akte të reja edhe gjatë inventarizimit këtu.  

Në funksion të çështjes, nëse ju e gjykoni, mund të rishikojmë edhe një herë tek 

pjesa e arkivit, nëse është çuar apo jo duke verifikuar listën e dokumentacioneve dhe ta 

shtyjmë në një seancë tjetër, ditën e enjte e kalojmë në seancë.  

Jeni dakord? 
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Maksim Qoku: Ta saktësojmë, çfarë do hedhim në votim të lutem? 

Naureda Llagami: Në fakt nuk është kërkesë për votim, por diskutimi sot është që 

Brikena kërkoi që të marrim më shumë informacion/të verifikojmë.  

Albani me të drejtë ka thënë që ka marrë informacion tek Drejtoria (bëhet fjalë për 

burimet njerëzore në KLGJ). Realiteti është që ne me të vërtetë kemi thënë, por gjatë 

inventarizimit na kanë dalë edhe praktika të reja të cilat në vijimësi i përcjellim tek ILD apo 

tek organet e vetting-ut, kur kemi pasur situata.  

Kështu që, nëse ju e gjykoni, për ta ezauruar më mirë shqetësimin që ka Brikena, 

unë do propozoja që çështjen ta spostojmë për mbledhjen e ardhshme që është ditën e enjte, 

për ta verifikuar edhe një herë mirë shqetësimin që ka Brikena dhe për ta shqyrtuar. 

Maksim Qoku: Atëherë, nisur nga klauzola që jepni Kryetare, për t’u shqyrtuar të 

enjten, për hir të situatës jam dakord. Le të verifikohet.  

Brunilda Kadi: Unë mendoj që jo kishte nevojë për votim sepse është çështje 

procedurale. Votoj pro propozimit që bën Brikena, me arsyetimin që Këshilli duhet ta dijë 

është apo s’është në procedim disiplinor magjistrati, pavarësisht se unë personalisht, në 

lidhje me themelin e kërkesës kam qëndrim që nuk ka lidhje me këtë fakt, por gjithsesi 

faktet duhet të dalin të qarta, pra duhet të bëhet e ditur që magjistrati është apo s’është në 

procedim disiplinor dhe pastaj se çfarë vendosët më tutje, kjo i përket Këshillit. Kështu që 

unë votoj pro propozimit të Brikenës. 

Dritan Hallunaj: Pro propozimit dhe duhet të jetë pjesë e praktikës tonë në të gjitha 

rastet që të merret informacion nëse ka një procedim të filluar. Faleminderit!   

Ilir Toska: Kundër sepse besoj që është marrë informacioni. Faleminderit!  

Alban Toro: Kundër për faktin se është i besuar pranë infrastrukturës së KLGJ-së 

dhe është konstatuar që nuk ka informacion i cili të bën të mendosh që ka procedim 

disiplinor (në aspektin e procedimit penal). Gjithashtu, nëse do të themi për hetim të 

thelluar, i bie që të çojmë edhe një kërkesë tek organet e vetting-ut për të parë nëse atje ka 

ndonjë informacion në lidhje me procedimet disiplinore ndaj këtij gjyqtari.   

Fatmira Luli: Pro propozimit të Brikenës. Është e nevojshme të bëhen verifikime 

përpara se të vendosim. 
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Marçela Shehu: Kundër. Mendoj që informacioni i marrë nga relatori është i saktë, 

i plotë, kështu që jemi në kushtet për të vijuar me votimin e projektvendimit.  

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Kundër me arsyetimin që bën relatori. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 Kjo çështje shtyhet për mbledhjen e ardhshme të ditës së enjte.  

 Nga ana e stafit të verifikohet edhe një herë situata e kërkuar. 

 

* * * 

(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 29.03.2021) 

 

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

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, relator z. Ilir Toska: 

5.1 Për renditjen e kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme 

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

vendimin nr.88, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

5.2 Për renditjen e kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme 

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

vendimin nr.89, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

5.3 Për renditjen e kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme 

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

vendimin nr.90, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor.4   

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:00 

dhe mbaroi në orën 12:35. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

                                                 
4 Sipas rendit të ditës, kjo çështje ishte parashikuar të trajtohej e katërta. 
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2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

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. 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 projektvendimeve të përgatitura nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, 

relator z. Ilir Toska: 

5.1 Për renditjen e kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme 

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

vendimin nr.88, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

5.2 Për renditjen e kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme 

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

vendimin nr.89, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 
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5.3 Për renditjen e kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme 

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

vendimin nr.90, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor 

 

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

projektvendimeve të përgatitura nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, që bëhet fjalë për 

renditjen e kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të 

Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionet e lira të shpallura me 

vendimet nr. 88, 89, 90, datë 26.02.2020. Për më shumë detaje, fjalën ia jap zotit Toska. 

 

Ilir Toska: Faleminderit!  

Atëherë, në cilësinë e relatorit të procedurës së përzgjedhjes në procedurat e ngritjes 

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

tre pozicionet e lira të shpallura me vendimet 88, 89, 90, datë 26.02.2020, kam përgatitur 

projektvendimet për renditjen e kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrë për secilin 

nga pozicionet e lira të shpallura nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. Për të tre projektvendimet 

është përgatitur një relacion shpjegues dhe më poshtë po vijoj t’ju parashtroj shkaqet dhe 

arsyet se përse janë propozuar tre projektvendimet e sipërpërmendura.  

Këshilli i Lartë Gjyqësor, pas plotësimit të kuadrit ligjor nëpërmjet miratimit të 

akteve nënligjore të autorizuara nga ligji, në ushtrim të përgjegjësisë për mbarëvajtjen e 

sistemit gjyqësor (neni 147, pika 1, i Kushtetutës) dhe në veçanti të funksionit të ngritjes në 

detyrë të gjyqtarëve të të gjitha niveleve (neni 147/a, pika 1, shkronja “a”, i Kushtetutës), 

në kuadër të plotësimit të pozicioneve të lira në Gjykatën e Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, ndër të tjera, ka hapur procedurat e ngritjes në 

detyrë, ndër të tjera, edhe për 3 pozicione të lira, respektivisht me Vendimet nr. 88, nr. 89 

dhe nr. 90, datë 26.02.2020. 

Në procedurat e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për 3 pozicionet e lira si më lart, brenda afateve të 

kandidimit, që përfunduan respektivisht në datat 29.04.2020, 06.05.2020 dhe 13.05.2020, 

kandiduan gjithsej 3 kandidatë dhe konkretisht: {...}; {...} dhe {...}. Nga këta kandidatë, dy 
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prej tyre, konkretisht {...} dhe {...}, kandiduan për të 3 pozicionet e lira. Ndërsa {...} ka 

kandiduar vetëm për 2 nga pozicionet e lira. Konkretisht, kandidimet për këto 3 pozicione 

të lira janë paraqitur në relacion në formë tabelare: 

Kështu për pozicionin me vendimin nr. 88 kanë kandiduar të tre kandidate, pra 

zonja {...}, zonja {...} dhe znj. {...}. Për pozicionin e shpallur me vendimin nr. 89 ka 

konkuruar zonja {...} dhe zonja {...}. Për pozicionin e fundit, pra atë të shpallur me 

vendimin nr. 90, kanë kandiduar përsëri tre kandidatet zonja {...}, zonja {...} dhe znj. {...}.  

Sipas pikës 9, të nenit 48, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, në një procedurë ngritjeje në detyrë 

për një pozicion të lirë, Këshilli i Lartë Gjyqësor bën renditjen e kandidatëve që 

përmbushin kriteret, renditje kjo që bëhet në funksion të përzgjedhjes së kandidatit të 

renditur më lart, i cili do të duhet të ngrihet në detyrë në atë pozicion të lirë. 

Për të evidentuar kandidatët që përmbushnin kriteret e kandidimit për ngritjen në 

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

Këshilli realizoi procedurat e verifikimit të plotësimit nga secili kandidat të kritereve të 

mëposhtme:  

1) “përvojës profesionale minimale”, sipas shkronjës “b”, pika 2, të nenit 47, të 

Ligjit për Statusin, ku përcaktohet se: “2. Magjistrati ngrihet në detyrë nëse plotëson këto 

kritere minimale për përvojën profesionale: ...; b) për pozicionin gjyqtar apeli në Gjykatën 

e Posaçme të Apelit për gjykimin e veprave penale të korrupsionit dhe krimit të organizuar, 

magjistrati duhet të ketë ushtruar funksionin jo më pak se dhjetë vjet si gjyqtar, nga të cilat 

të paktën pesë vjet si gjyqtar për çështjet penale ose si inspektor në Zyrën e Inspektorit të 

Lartë të Drejtësisë; ...”; 

2) “mospasjes masë disiplinore në fuqi”, sipas pikës 8, të nenit 48, të Ligjit për 

Statusin, ku përcaktohet se: “8. Vetëm kandidatët të cilët ... nuk kanë masa disiplinore në 

fuqi, pranohen në procedurat e mëtejshme të ngritjes në detyrë”; 

3) “mosqenies në situatën e papajtueshmërisë ambientale”, sipas nenit 8, të Ligjit 

për Statusin, ku përcaktohet se: “1. Papajtueshmëria ambientale, në kuptimin e këtij neni, 

krijohet për shkak të lidhjeve të ngushta familjare mes magjistratëve, që janë përkatësisht 

bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi/ja, ose të afërmit e tij deri në shkallë të dytë. 2. Këshillat, 
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gjatë ... ngritjes në detyrë të magjistratit, për aq sa është e mundur dhe pa cenuar në mënyrë 

joproporcionale të drejtën për zhvillimin normal të karrierës profesionale të magjistratit, 

marrin masa për të shmangur papajtueshmërinë ambientale, sipas pikës 3, të këtij neni, me 

qëllim që të garantohet besimi i publikut në sistemin e drejtësisë, pavarësia dhe paanësia e 

magjistratit, efiçenca e gjykatave dhe zyrave të prokurorisë në dhënien e drejtësisë. 3. 

Papajtueshmëri ambientale përbëjnë rrethanat e mëposhtme: a) nëse respektivisht në të 

njëjtën gjykatë ose prokurori ku magjistrati kërkon të caktohet, ushtron funksionin një 

magjistrat tjetër, që ndodhet në kushtet e pikës 1 të këtij neni; ... 5. Për efekt të zbatimit të 

kësaj dispozite, magjistrati, në momentin e paraqitjes së kërkesës për ... ngritje në detyrë, 

paraqet një vetëdeklarim përpara Këshillit, ku deklaron nëse ndodhet apo jo në një nga 

rastet e papajtueshmërisë ambientale, sipas pikës 3, të këtij neni. ...”; 

4) “dhënies së pëlqimit” (ajo edhe familjarët e afërm) për kontrollin periodik të 

llogarive bankare dhe të telekomunikimeve vetjake, sipas Ligjit nr. 95/2016 “Për 

organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e 

organizuar”, sipas pikës 4, të nenit 135, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, ku 

përcaktohet se: “4. ... Kandidatët për gjyqtarë ... në gjykatat e posaçme, si dhe familjarët e 

afërm të kandidatëve, para emërimit, ..., si dhe japin pëlqimin për kontrollin periodik të 

llogarive të tyre bankare dhe të telekomunikimeve vetjake, sipas ligjit”; po kështu sipas 

pikës 3, të nenit 47, të Ligjit për Statusin, ku përcaktohet se: “3. Për të gjitha pozicionet e 

përcaktuara në pikën 1, të këtij neni, magjistrati duhet të përmbushë edhe kriteret e tjera 

dhe kushtet e sigurisë, të parashikuara në ligjin "Për organizimin dhe funksionimin e 

institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar"; si dhe pikave 1 dhe 2, 

të nenit 48, të Ligjit nr.95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të 

luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”, ku përcaktohet se: “1. Përpara emërimit, 

kandidatët për gjyqtarë ... në gjykatat kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ... 

firmosin deklaratën përkatëse me shkrim për heqjen dorë nga e drejta e tyre për pritshmëri 

për privatësi (jetë private) në telekomunikimet e tyre dhe në të dhënat financiare, të dhënë 

në shtojcat B1 e B2 të këtij ligji. Kjo deklaratë firmoset përpara se ata të caktohen me 

detyrë apo të punësohen. 2. Anëtarët e afërt të familjeve të personave të përmendur në 
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pikën 1 gjithashtu firmosin deklaratën përkatëse për heqjen dorë nga të drejtat, të dhënë në 

shtojcën B3 të këtij ligji, si tregues se i kuptojnë kushtet”; 

5) “të pasurisë dhe figurës, sipas pikave 7 dhe 8, të nenit 48, të Ligjit për Statusin, 

ku përcaktohet se: “7. Këshilli verifikon kandidatët, sipas parashikimeve të pikave 2 deri në 

7, të nenit 32, të këtij ligji”, si dhe: “8. Vetëm kandidatët të cilët kalojnë verifikimin e 

pasurisë dhe figurës ..., pranohen në procedurat e mëtejshme të ngritjes në detyrë”. 

Me synimin për plotësimin në kohë të pozicioneve të lira, ndër të tjera, edhe në 

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

gjitha procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatat më të larta ose të specializuara, ka 

konsideruar 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 përzgjedhjes së kandidatit të renditur 

më lart, 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 katër kriteret formale të kandidimit, pikërisht atyre të “përvojës profesionale 

minimale”, të “mospasjes masë disiplinore në fuqi”, të “mosqenies në situatën e 

papajtueshmërisë ambientale” dhe të “dhënies së pëlqimit (ai edhe familjarët e afërm) për 

kontrollin periodik të llogarive bankare dhe të telekomunikimeve vetjake, sipas Ligjit nr. 

95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe 

krimin e organizuar”, 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. 

 

Për të tre kandidatët, Këshilli i Lartë Gjyqësor verifikoi plotësimin nga ata të 

kritereve të kandidimit, duke vendosur kualifikimin e tyre dhe vijimin e procedurave 
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përkatës për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar, për pozicionet e lira respektive ku ata kanë kandiduar. Konkretisht:   

1. Për {...}, Këshilli ka vendosur kualifikimin e kandidates dhe vijimin e 

procedurave të ngritjes në detyrë, me Vendimin nr. 372, datë 28.09.2020; 

2. Për {...}, Këshilli ka vendosur kualifikimin e kandidates dhe vijimin e 

procedurave të ngritjes në detyrë, me Vendimin nr. 384, datë 02.10.2020; 

3. Për {...}, Këshilli ka vendosur kualifikimin e kandidates dhe vijimin e 

procedurave të ngritjes në detyrë, me Vendimin nr. 383, datë 02.10.2020. 

Siç u parashtrua, krahas procedurave të verifikimit të kritereve të kandidimit, 

paralelisht, për kandidatët kanë vijuar edhe procedurat e vlerësimit etik dhe profesional, 

konkretisht: 1) vlerësimi me qëllim gradimi, për periudhën e vlerësimit 2013-2016 

(periudhën e rivlerësimit kalimtar), referuar pikës 5, të nenit 171, të Ligjit për Statusin; 2) 

vlerësimi i përshpejtuar për vitin 2019, referuar pikës 3, të nenit 25, “Dispozitë kalimtare”, 

shtuar në këtë ligj me Ligjin nr.48/2019. 

Ndërsa proceset e verifikimit të kritereve të kandidimit dhe atyre të vlerësimit etik 

dhe profesional të kandidatëve vijonin, për përfundimin në kohë të procedurave tërësore të 

ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar, Këshilli i Lartë Gjyqësor, me Vendimin nr. 59, datë 16.02.2021, filloi 

procedurat e përzgjedhjes së kandidatëve, ndër të tjera, edhe të atyre që kanë kandiduar për 

tre pozicionet e lira si më lart, në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar. Me këtë vendim, si relator i procedurave të përzgjedhjes u caktua 

anëtari i Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, z. Ilir Toska. 

Më datë 17.02.2021, në rrugë elektronike, në zbatim të pikës 30, të Vendimit të 

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

gjyqtarëve”, kandidatët e kualifikuar u njoftuan për fillimin e procedurave të përzgjedhjes 

për tre pozicionet e lira të shpallura për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit 

për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, si dhe për caktimin e relatorit. Kandidatët nuk 

paraqitën kundërshtime ose kërkesa për përjashtimin e relatorit apo për ndonjë nga anëtarët 

e tjerë të Këshillit. 
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Në zbatim të shkronjës “a”, pika 47, të Vendimit të Këshillit nr.70, datë 07.02.2020, 

relatori administroi dokumentacionin përkatës të secilit kandidat, që gjendej në dosjet e tyre 

personale apo në praktikat dokumentare të procedurave të verifikimit të plotësimit të 

kritereve të kandidimit. Po ashtu, relatori administroi edhe vendimet përkatëse të Këshillit 

në lidhje me dy vlerësimet etike dhe profesionale për ata.  

Për kandidaten {...} u administruan dy vlerësimet etike dhe profesionale të 

miratuara me Vendimet e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 95, datë 17.03.2021 dhe nr. 96, 

datë 17.03.2021, vendime të cilat janë përfundimtarë, ndërsa ndaj tyre nuk është paraqitur 

ankim referuar deklaratës së kandidates, protokolluar në Këshill me aktin nr. {...}, datë 

24.03.2021, përmes të cilës është shprehur se pasi u njoh me vendimet e arsyetuara të 

Këshillit, deklaron se nuk ka ankim ndaj tyre.   

Për kandidaten {...} u administruan dy vlerësimet etike dhe profesionale të 

miratuara me Vendimet e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 7, datë 14.01.2021 dhe nr. 8, datë 

14.01.2021, vendime të cilat janë përfundimtarë, ndërsa ndaj tyre nuk është paraqitur 

ankim referuar Shkresës nr. {...} prot., datë 25.02.2021, të Gjykatës Administrative të 

Apelit.  

Për kandidaten {...} u administruan dy vlerësimet etike dhe profesionale të 

miratuara me Vendimet e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 93, datë 17.03.2021 dhe nr. 94, 

datë 17.03.2021, ndërsa ndaj tyre nuk është paraqitur ankim referuar deklaratës së 

kandidates, protokolluar në Këshill me aktin nr. {...}, datë 24.03.2021, përmes të cilës është 

shprehur se pasi u njoh me vendimet e arsyetuara të Këshillit, deklaron se nuk ka ankim 

ndaj tyre.  

Pas shqyrtimit të dokumentacionit të administruar, në përputhje me Kreun IV 

(Hapat, kriteret dhe përparësitë e renditjes së kandidatëve), të Vendimit të Këshillit nr. 

70/2020, relatori realizoi renditjen e kandidatëve për secilin pozicion të lirë të shpallur nga 

Këshilli për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar, duke ndjekur rendin kronologjik të shpalljes së tyre. 

Lidhur me renditjen e kandidatëve u mbajt në konsideratë pika 9, e Ligjit për 

Statusin, ku përcaktohet se: “9. Këshillat shqyrtojnë kandidimet dhe rendisin kandidatët që 

përmbushin kriteret, sipas rezultateve të mëposhtme: a) së pari, dy vlerësimet e mëparshme, 
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duke pasur parasysh: i) që përvoja në pozicionet e komanduara, si magjistrat në skemën e 

delegimit, ose si anëtar i Këshillit që i ka mbaruar mandati tre vite përpara kandidimit do të 

ketë përparësi; ii) në rastet e më shumë kandidatëve me rezultate të njëjta, magjistratët 

brenda grupit të kandidatëve me rezultatet më të larta të vlerësimit do të renditen sipas 

skemës së pikëve, të përcaktuar nga Këshilli i Lartë i Gjyqësor; b) së dyti, në rast se pas 

vlerësimit të bërë sipas shkronjës "a", të pikës 9, të këtij neni, ka më shumë se një kandidat 

me pikë më të larta, Këshilli rendit këta kandidatë, sipas përvojës profesionale specifike që 

kërkohet për pozicionin e lirë; c) së treti, në rast se pas vlerësimit të bërë, sipas shkronjës 

"b", të pikës 9, të këtij neni, ka më shumë se një kandidat me pikë më të larta, Këshilli 

rendit këta kandidatë sipas vjetërsisë si magjistrat ose jurist”. 

Po ashtu, për renditjen e kandidatëve u mbajtën në konsideratë hapat, kriteret dhe 

përparësitë e renditjes së kandidatëve, sipas përcaktimeve të Vendimit nr. 70/2020 të 

Këshillit, dalë në zbatim të pikës 14, të nenit 48, të Ligjit për Statusin, ku përcaktohet se: 

“14. Këshillat miratojnë rregulla më të detajuara, të cilat përcaktojnë: a) kriteret për etikën 

dhe veprimtarinë profesionale ndërmjet kandidatëve me pikë të barabarta vlerësimi; b) 

kriteret për vlerësimin e përvojës profesionale që kërkohet për pozicionin e lirë; c) 

procedurën që ndiqet në rastin e pikëve të barabarta; ...”. 

Renditja e kandidatëve për pozicionin e parë të lirë të shpallur me vendimin nr. 88, 

datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor -  

Në procedurën e përzgjedhjes për pozicionin e parë të lirë të shpallur me Vendimin 

e Këshillit nr. 88, datë 26.02.2020, u përfshinë tre kandidatë, konkretisht: {...}, {...} dhe 

{...}. Për këta kandidatë u verifikua plotësimi i dy kërkesave të ligjës për të qenë pjesë e 

procedurës së përzgjedhjes për këtë pozicion të lirë, në kushtet kur ata ishin kualifikuar në 

procedurën e ngritjes në detyrë ndërsa plotësonin kriteret e kandidimit, si dhe kishin dy 

vlerësime etike dhe profesionale, sikurse kërkohet për efekt renditje nga shkronja “a”, pika 

9, e nenit 48, të Ligjit për Statusin dhe përcaktohet në shkronjën “c”, pika 7 dhe në pikën  

46, të Vendimit të Këshillit nr.70/2020. 

Për renditjen e kandidatëve, fillimisht u ndoq hapi i parë i renditjes, ku për secilin 

kandidat u bë një vlerësim krahasues i treguesve të kritereve dhe përparësive të përcaktuara 
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dhe të renditura në nenin 48, pika 9, shkronja “a”, të Ligjit për Statusin, si dhe të detajuara 

në Seksionin B, Kreu IV, të Vendimit të Këshillit nr. 70/2020. 

Siç u parashtrua, në pikën 9, të Ligjit për Statusin, përcaktohet se: “9. Këshillat 

shqyrtojnë kandidimet dhe rendisin kandidatët që përmbushin kriteret, sipas rezultateve të 

mëposhtme: a) së pari, dy vlerësimet e mëparshme, ...”. Ndërsa në pikën 12, të Vendimit të 

Këshillit nr. 70/2020, përcaktohet se: “Renditja e kandidatëve bazohet në vlerësimin 

krahasues të niveleve të dy vlerësimeve të mëparshme etike dhe profesionale. Kandidati me 

nivelet më të larta të vlerësimit etik dhe profesional, renditet më lart”. 

Referuar kriterit të parë të renditjes, pra atij sipas “niveleve të dy vlerësimeve të 

mëparshme etike dhe profesionale”, për kandidatët u konstatua: 

Për {...} - Sipas Vendimit të Këshillit nr. 95, datë 17.03.2021, kandidatja është 

vlerësuar/graduar për periudhën e vlerësimit 2013-2016, në nivelin e përgjithshëm “Shumë 

mirë”; Sipas Vendimit të Këshillit nr. 96, datë 17.03.2021, kandidatja është vlerësuar për 

vitin 2019, në nivelin “Shkëlqyeshëm”; 

Për {...} - Sipas Vendimit të Këshillit nr. 7, datë 14.01.2021, kandidatja është 

vlerësuar/graduar për periudhën e vlerësimit 2013-2016, në nivelin e përgjithshëm “Shumë 

mirë”; Sipas Vendimit të Këshillit nr. 8, datë 14.01.2021, kandidatja është vlerësuar për 

vitin 2019, në nivelin “Shkëlqyeshëm”; 

Për {...} - Sipas Vendimit të Këshillit nr. 93, datë 17.03.2021, kandidatja është 

vlerësuar/graduar për periudhën e vlerësimit 2013-2016, në nivelin e përgjithshëm 

“Shkëlqyeshëm”; Sipas Vendimit të Këshillit nr. 94, datë 17.03.2021, kandidatja është 

vlerësuar për vitin 2019, në nivelin e përgjithshëm “Shkëlqyeshëm”. 

Nga zbatimi i kriterit të parë të renditjes, pra atij sipas “niveleve të dy vlerësimeve 

të mëparshme etike dhe profesionale”, rezultoi që kandidatja {...}, të ketë “Shkëlqyeshëm” 

dy nivelet e vlerësimeve të mëparshme etike dhe profesionale. Kurse kandidatet {...} dhe 

{...}, dy nivelet e vlerësimeve të mëparshme etike dhe profesionale i kanë “Shumë mirë” 

dhe “Shkëlqyeshëm”. Nga vlerësimi krahasues i niveleve të dy vlerësimeve të mëparshme 

etike dhe profesionale për kandidatët, duke patur parasysh pesë nivelet e vlerësimit sipas 

pikës 1, të nenit 78, të Ligjit për Statusin, arrihet të identifikohet kandidati me rezultatet më 

të larta, pikërisht {...}. Mbi këtë bazë arrihet të bëhet renditja e kandidatëve, për pozicionin 
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e parë të lirë, të shpallur me Vendimin e Këshillit nr. 88, datë 26.02.2020, ku më lart 

renditet kandidatja {...}, ndërsa kandidatët e tjerë renditen pas saj, duke mos patur rëndësi 

për këtë procedurë përzgjedhjeje renditja mes tyre e kandidatëve të tjerë, pra e kandidatëve 

me rezultate të njëjta më të ulëta, {...} dhe {...}. 

Për pasojë, nga zbatimi i kriterit të parë të renditjes, pra atij sipas “niveleve të dy 

vlerësimeve të mëparshme etike dhe profesionale”, renditja e kandidatëve për pozicionin e 

parë të lirë të shpallur me Vendimin e Këshillit nr. 88, datë 26.02.2020, është si më poshtë: 

1) {...}; 2) {...}; {...}. 

Bazuar në sa më lart, relatori përgatiti projektvendimin “Për renditjen e kandidatëve 

në procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin nr. 88, datë 

26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

Sipas pikës 1 të projektvendimit, Këshillit i propozohet të miratojë renditjen e 

kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për 

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

88, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si më poshtë: 1) {...}; 2) {...}; {...}. 

Në pikën 2 të projektvendimit, përcaktohet se një kopje e arsyetuar e vendimit iu 

njoftohet kandidatëve {...}, {...} dhe {...}, sipas kërkesave të nenit 98 të Ligjit nr. 115/2016 

“Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar. 

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

nga çdo kandidat, në Gjykatën Administrative të Apelit, brenda 5 ditëve, nga dita e 

njoftimit të vendimit. 

Së fundi, në projektvendim përcaktohet se ky vendim botohet në faqen zyrtare të 

internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Projektvendimi “Për renditjen e kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrë në 

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

lirë të shpallur me Vendimin nr. 88, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, u 

shqyrtua nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës në mbledhjen e datës 24.03.2021, sikurse 

përcaktohet në Seksionin C, Kreu VI, të Vendimit të Këshillit nr. 70/2020, ku pasi ka 
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konstatuar si të plotë dokumentacionin e administruar për kandidatët në këtë procedurë 

përzgjedhjeje, ka vendosur kalimin e çështjes për shqyrtim në Këshillin e Lartë Gjyqësor. 

Renditja e kandidatëve për pozicionin e dytë të lirë të shpallur me vendimin nr. 89, 

datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor - 

Në procedurën e përzgjedhjes për pozicionin e dytë të lirë të shpallur me Vendimin 

e Këshillit nr. 89, datë 26.02.2020, u përfshinë dy kandidatë, konkretisht: {...} dhe {...}. Për 

këta kandidatë u verifikua plotësimi i dy kërkesave të ligjës për të qenë pjesë e procedurës 

së përzgjedhjes për këtë pozicion të lirë, në kushtet kur ata ishin kualifikuar në procedurën 

e ngritjes në detyrë ndërsa plotësonin kriteret e kandidimit, si dhe kishin dy vlerësime etike 

dhe profesionale, sikurse kërkohet për efekt renditjeje nga shkronja “a”, pika 9, e nenit 48, 

të Ligjit për Statusin dhe përcaktohet në shkronjën “c”, pika 7 dhe në pikën  46, të 

Vendimit të Këshillit nr. 70/2020. 

Edhe në këtë procedurë përzgjedhjeje, për renditjen e kandidatëve, fillimisht u ndoq 

hapi i parë i renditjes, ku për secilin kandidat u bë një vlerësim krahasues i treguesve të 

kritereve dhe përparësive të përcaktuara dhe të renditura në nenin 48, pika 9, shkronja “a”, 

të Ligjit për Statusin, si dhe të detajuara në Seksionin B, Kreu IV, të Vendimit të Këshillit 

nr. 70/2020. 

Në relacion gjenden të dhënat që rezultojnë nga vlerësimet e bëra nga Këshilli për 

secilën kandidate, pra të dhënat për dy vlerësimet etike dhe profesionale, që janë të njëjtat 

sikurse u parashtrua edhe më herët. 

Për pasojë, nga i zbatimi i kriterit të parë të renditjes, pra atij sipas “niveleve të dy 

vlerësimeve të mëparshme etike dhe profesionale”, renditja e kandidatëve për pozicionin e 

dytë të lirë të shpallur me Vendimin e Këshillit nr. 89, datë 26.02.2020, është si më poshtë: 

1) {...}; 2) {...}. 

Bazuar në sa më lart, relatori përgatiti projektvendimin “Për renditjen e kandidatëve 

në procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin nr. 89, datë 

26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

Sipas pikës 1 të projektvendimit, Këshillit i propozohet të miratojë renditjen e 

kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për 
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Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin nr. 

89, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si më poshtë: 1) {...}; 2) {...}. 

Në pikën 2 të projektvendimit, përcaktohet se një kopje e arsyetuar e vendimit iu 

njoftohet kandidatëve {...} dhe {...}, sipas kërkesave të nenit 98 të Ligjit nr. 115/2016 “Për 

organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar. 

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

ankim nga çdo kandidat, në Gjykatën Administrative të Apelit, brenda 5 ditëve, nga dita e 

njoftimit të vendimit. 

Së fundi, në projektvendimin përcaktohet se ky vendim botohet në faqen zyrtare të 

internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Projektvendimi “Për renditjen e kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrë në 

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

lirë të shpallur me Vendimin nr. 89, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, u 

shqyrtua nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës në mbledhjen e datës 24.03.2021, sikurse 

përcaktohet në Seksionin C, Kreu VI, të Vendimit të Këshillit nr. 70/2020, ku pasi ka 

konstatuar si të plotë dokumentacionin e administruar për kandidatët në këtë procedurë 

përzgjedhjeje, ka vendosur kalimin e çështjes për shqyrtim në Këshillin e Lartë Gjyqësor. 

Renditja e kandidatëve për pozicionin e tretë të lirë të shpallur me vendimin nr. 90, 

datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor - 

Në procedurën e përzgjedhjes për pozicionin e tretë të lirë të shpallur me Vendimin 

e Këshillit nr. 90, datë 26.02.2020, u përfshinë tre kandidatë, konkretisht: {...}, {...} dhe 

{...}. Për të njëjtat shkaqe që u përmendën më herët, pasi ata plotësonin dy kërkesat e ligjës 

për të qenë pjesë e procedurës së përzgjedhjes për këtë pozicion të lirë, në kushtet kur ishin 

kualifikuar në procedurën e ngritjes në detyrë ndërsa plotësonin kriteret e kandidimit, si dhe 

kishin dy vlerësime etike dhe profesionale. 

Edhe në këtë procedurë përzgjedhjeje, për renditjen e kandidatëve, fillimisht u ndoq 

hapi i parë i renditjes, ku për secilin kandidat u bë një vlerësim krahasues i treguesve të 

kritereve dhe përparësive të përcaktuara dhe të renditura në nenin 48, pika 9, shkronja “a”, 

të Ligjit për Statusin, si dhe të detajuara në Seksionin B, Kreu IV, të Vendimit të Këshillit 

nr. 70/2020. 
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Edhe në këtë rast, në relacion gjeni rezultatet e të dhënave sa i përket dy 

vlerësimeve të mëparshme etike dhe profesionale”, për të tre kandidatët, të dhëna këto që u 

përmendën edhe më herët. 

Nga shqyrtimi i kriterit të parë të renditjes, pra atij sipas “niveleve të dy 

vlerësimeve të mëparshme etike dhe profesionale”, si dhe më lart u parashtrua, rezultoi që 

kandidatja {...}, të ketë “Shkëlqyeshëm” dy nivelet e vlerësimeve të mëparshme etike dhe 

profesionale. Kurse kandidatet {...} dhe {...}, dy nivelet e vlerësimeve të mëparshme etike 

dhe profesionale i kanë “Shumë mirë” dhe “Shkëlqyeshëm”. Nga vlerësimi krahasues i 

niveleve të dy vlerësimeve të mëparshme etike dhe profesionale për kandidatët, duke patur 

parasysh pesë nivelet e vlerësimit sipas pikës 1, të nenit 78, të Ligjit për Statusin, arrihet të 

identifikohet kandidati me rezultatet më të larta, pikërisht {...}. Mbi këtë bazë arrihet të 

bëhet renditja e kandidatëve, për pozicionin e tretë të lirë, të shpallur me Vendimin e 

Këshillit nr. 90, datë 26.02.2020, ku më lart renditet kandidatja {...}, ndërsa kandidatët e 

tjerë renditen pas saj, duke qenë se kanë të njëjtin rezultat sipas këtij kriteri. 

Për pasojë, nga zbatimi i kriterit të parë të renditjes, pra atij sipas “niveleve të dy 

vlerësimeve të mëparshme etike dhe profesionale”, renditja e kandidatëve për pozicionin e 

tretë të lirë të shpallur me Vendimin e Këshillit nr. 90, datë 26.02.2020, është si më poshtë: 

1) {...}; 2) {...}; {...}. 

Por, marrë shkas nga fakti se kandidatja e renditur më lart, {...}, është renditur më 

lart edhe për dy pozicionet e tjera të lira pararendëse të shpallura për ngritjen në detyrë në 

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

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

eventualitetin e përmbylljes së këtyre tre procedurave të ngritjes në detyrë në këtë gjykatë, 

u çmua e nevojshme vijimi i procedurës së përzgjedhjes, për renditjen e dy kandidatëve të 

tjerë me rezultate të njëjta më të ulëta, për pozicionin e tretë të lirë, të shpallur me 

Vendimin e Këshillit nr. 90, datë 26.02.2020. 

Sikurse u parashtrua, nga zbatimi i kriterit të parë të renditjes, pra atij sipas 

“niveleve të dy vlerësimeve të mëparshme etike dhe profesionale”, rezultoi e pamundur 

renditja e dy kandidatëve me rezultate të njëjta më të ulëta, pra {...} dhe {...}, ndërsa u 
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konstatua që ato kanë të njëjtat rezultate, pra të njëjtin nivel vlerësimi në dy vlerësimet e 

mëparshme etike dhe profesionale. 

Në vijim të shkronjës “a”, të pikës 9, të nenit 48, të Ligjit për Statusin, siç u 

parashtrua, përcaktohet se: “... duke pasur parasysh: i) që përvoja në pozicionet e 

komanduara, si magjistrat në skemën e delegimit, ose si anëtar i Këshillit që i ka mbaruar 

mandati tre vite përpara kandidimit do të ketë përparësi; ...”. Ndërsa në pikën 15, të 

Vendimit të Këshillit nr. 70/2020, përcaktohet se: “Në rast se ka më shumë se një kandidat 

me rezultate të njëjta, për renditjen e kandidatëve me rezultatet më të larta zbatohen 

përparësitë sipas radhës së mëposhtme: a) “niveli i vlerësimit të fundit” - Sipas kësaj 

përparësie, kandidati me nivelin më të lartë të vlerësimit të fundit etik dhe profesional, 

renditet më lart; b) “përvoja si gjyqtar i komanduar, si gjyqtar në skemën e delegimit, ose si 

anëtar i Këshillit” - Sipas kësaj përparësie, kandidati që ka një nga këto përvoja, renditet më 

lart; c) “kohëzgjatja e përvojës si gjyqtar i komanduar, si gjyqtar në skemën e delegimit, 

ose si anëtar i Këshillit” - Sipas kësaj përparësie, kandidati me përvojën me kohëzgjatjen 

më të madhe në vite, renditet më lart; ç) “shumëllojshmëria e përvojave si gjyqtar i 

komanduar, si gjyqtar në skemën e delegimit ose si anëtar i Këshillit” - Sipas kësaj 

përparësie, kandidati që ka më shumë nga këto përvoja, renditet më lart”. 

Referuar përparësisë së parë për kriterin e parë të renditjes, pra asaj sipas “nivelit të 

vlerësimit të fundit”, nisur nga sa më lart u parashtrua, për kandidatët me rezultate të njëjta 

më të ulëta, pra {...} dhe {...}, u konstatua që ato kanë të njëjtin nivel vlerësimi, 

“Shkëlqyeshëm”, për vlerësimin e fundit etik dhe profesional, pra për atë të vitit 2019. Për 

pasojë, rezultoi e pamundur renditja e këtyre dy kandidatëve sipas kësaj përparësie. 

Referuar përparësisë së dytë për kriterin e parë të renditjes, pra asaj sipas “përvojës 

si gjyqtar i komanduar, si gjyqtar në skemën e delegimit, ose si anëtar i Këshillit”, u 

konstatua se asnjë nga dy kandidatët me rezultate të njëjta më të ulëta, nuk ka përvoja të 

tilla. Për pasojë, kjo përparësi është e paaplikueshme për renditjen e këtyre dy kandidatëve 

në këtë rast. 

Referuar nënpërparësive të përparësisë së dytë për kriterin e parë të renditjes, pra 

atyre sipas “kohëzgjatjes së përvojës si gjyqtar i komanduar, si gjyqtar në skemën e 

delegimit, ose si anëtar i Këshillit” dhe “shumëllojshmërisë së përvojave si gjyqtar i 
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komanduar, si gjyqtar në skemën e delegimit ose si anëtar i Këshillit”, në kushtet kur asnjë 

nga dy kandidatët me rezultate të njëjta më të ulëta, pra {...} dhe {...}, nuk ka përvoja të 

tilla, edhe këto nënpërparësi janë të paaplikueshme për renditjen e këtyre dy kandidatëve në 

këtë rast. 

Në vijim të shkronjës “a”, të pikës 9, të nenit 48, të Ligjit për Statusin, siç u 

parashtrua, përcaktohet se: “... duke pasur parasysh: ... ii) në rastet e më shumë kandidatëve 

me rezultate të njëjta, magjistratët brenda grupit të kandidatëve me rezultatet më të larta të 

vlerësimit do të renditen sipas skemës së pikëve, të përcaktuar nga Këshilli i Lartë i 

Gjyqësor”. Ndërsa në pikën 16, të Vendimit të Këshillit nr. 70/2020, përcaktohet se: “Në 

rast se edhe pas zbatimit të përparësive sipas pikës 15 ka më shumë se një kandidat me 

rezultate të njëjta, renditja e kandidatëve me rezultatet më të larta bazohet në skemën e 

pikëve të miratuar nga Këshilli me: a) Vendimin nr. 263, datë 21.11.2019, “Për rregullat 

plotësuese të vlerësimit të gjyqtarëve” dhe Vendimin nr.264, datë 21.11.2019, 

“Metodologjia e pikëzimit me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit të gjyqtarit”; ...”. 

Kurse në pikën 18, të këtij vendimi, përcaktohet se: “Sipas kriterit të renditjes të 

parashikuar në pikën 16, të këtij vendimi, kandidati me totalin më të lartë të pikëve në dy 

vlerësimet e mëparshme etike dhe profesionale, renditet më lart”. 

Referuar përparësisë së tretë për kriterin e parë të renditjes, asaj sipas “skemës së 

pikëve të miratuar nga Këshilli”, për dy kandidatët me rezultate të njëjta më të ulëta, u 

konstatua se: 

a) Për {...} -Sipas “Raportit të vlerësimit etik dhe profesional me qëllim gradimi të 

gjyqtares {...}, për periudhën e vlerësimit 2013-2016”, miratuar me Vendimin e Këshillit 

nr.95, datë 17.03.2021, për të 4 kriteret e vlerësimit, kandidatja është vlerësuar në total me 

376 pikë; Sipas “Raportit të vlerësimit të përshpejtuar etik dhe profesional të gjyqtares 

{...}, për vitin 2019”, miratuar me Vendimin e Këshillit nr.96, datë 17.03.2021, për të 4 

kriteret e vlerësimit, kandidatja është vlerësuar në total me 386 pikë; Në total, për të dy 

vlerësimet etike dhe profesionale, kandidatja është vlerësuar me 762 pikë; 

b) Për {...} -  Sipas “Raportit të vlerësimit etik dhe profesional me qëllim gradimi të 

gjyqtares {...}, për periudhën e vlerësimit 2013-2016”, miratuar me Vendimin e Këshillit 

nr.7, datë 14.01.2021, për të 4 kriteret e vlerësimit, kandidatja është vlerësuar në total me 
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374 pikë; Sipas “Raportit të vlerësimit të   përshpejtuar etik dhe profesional të gjyqtares 

{...}, për vitin 2019”, miratuar me Vendimin e Këshillit nr.8, datë 14.01.2021, për të 4 

kriteret e vlerësimit, kandidatja është vlerësuar në total me 378 pikë; Në total, për të dy 

vlerësimet etike dhe profesionale, kandidatja është vlerësuar me 752 pikë. 

Nga zbatimi i përparësisë së tretë për kriterin e parë të renditjes, pra asaj sipas 

“skemës së pikëve të miratuar nga Këshilli”, bëhet e mundur renditja e dy kandidatëve me 

rezultate të njëjta më të ulëta, si më poshtë: 1) {...} - 762 pikë; 2) {...} - 752 pikë. 

Për pasojë, renditja e kandidatëve për pozicionin e tretë të lirë të shpallur me 

Vendimin e Këshillit nr. 90, datë 26.02.2020, rezulton si më poshtë: 1) {...};  2) {...}; 3) 

{...}. 

Bazuar në sa më lart, relatori përgatiti projektvendimin “Për renditjen e kandidatëve 

në procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin e Këshillit nr. 90, datë 

26.02.2020”. 

Sipas pikës 1 të projektvendimit, Këshillit i propozohet të miratojë renditjen e 

kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për 

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

90, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si më poshtë: 1) {...}; 2) {...}; {...}. 

Në pikën 2 të projektvendimit, përcaktohet se një kopje e arsyetuar e vendimit iu 

njoftohet kandidatëve {...}, {...} dhe {...}, sipas kërkesave të nenit 98 të Ligjit nr. 115/2016 

“Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar. 

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

ankim nga çdo kandidat, në Gjykatën Administrative të Apelit, brenda 5 ditëve, nga dita e 

njoftimit të vendimit. 

Së fundi, në projektvendimin përcaktohet se ky vendim botohet në faqen zyrtare të 

internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Projektvendimi “Për renditjen e kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrë në 

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

lirë të shpallur me Vendimin nr. 90, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, u 

shqyrtua nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës në mbledhjen e datës 24.03.2021, sikurse 
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përcaktohet në Seksionin C, Kreu VI, të Vendimit të Këshillit nr. 70/2020, ku pasi ka 

konstatuar si të plotë dokumentacionin e administruar për kandidatët në këtë procedurë 

përzgjedhjeje, ka vendosur kalimin e çështjes për shqyrtim në Këshillin e Lartë Gjyqësor. 

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Toska! 

Kalojmë një nga një vendimet e renditjes sipas secilit pozicion? 

Akti i parë ka të bëjë me renditjen e kandidatëve në procedurën e ngritjes në 

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

pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 88, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. Jeni dakord me propozimin e bërë nga Komisioni?  

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord.  

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord.  

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 Këshilli vendosi: 1. Miratimin e renditjes së kandidatëve në procedurën e ngritjes 

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

për pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin nr. 88, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, si më poshtë: 

1. {...}; 

2. {...}; {...}. 
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2. Një kopje e arsyetuar e vendimit iu njoftohet kandidatëve {...}, {...} dhe {...}, 

sipas kërkesave të nenit 98 të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar.  

3. Kundër vendimit mund të bëhet ankim nga çdo kandidat, në Gjykatën 

Administrative të Apelit, brenda 5 ditëve, nga dita e njoftimit të vendimit. 

Ky vendim botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

  

 Naureda Llagami: Kalojmë në renditjen e kandidatëve në procedurën e ngritjes 

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

për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr.89, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. Jemi dakord me renditjen e propozuar nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord.  

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord.  

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendori: 1. Miratimin e renditjes së kandidatëve në procedurën e 

ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin nr. 89, datë 26.02.2020, të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, si më poshtë: 

1. {...}; 

2. {...}. 
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2. Një kopje e arsyetuar e vendimit iu njoftohet kandidatëve {...} dhe {...}, sipas 

kërkesave të nenit 98 të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar.  

3. Kundër vendimit mund të bëhet ankim nga çdo kandidat, në Gjykatën 

Administrative të Apelit, brenda 5 ditëve, nga dita e njoftimit të vendimit 

Ky vendim botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin e tretë që ka të bëjë me renditjen e 

kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për 

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

nr.90, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Jeni dakord me propozimin e 

ardhur nga Komisioni? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord.  

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord.  

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendori: 1. Miratimin e renditjes së kandidatëve në procedurën e 

ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin nr. 90, datë 26.02.2020, të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, si më poshtë: 

1. {...}; 

2. {...};  

3. {...}. 
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2. Një kopje e arsyetuar e vendimit iu njoftohet kandidatëve {...}, {...} dhe {...}, 

sipas kërkesave të nenit 98 të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar.  

3. Kundër vendimit mund të bëhet ankim nga çdo kandidat, në Gjykatën 

Administrative të Apelit, brenda 5 ditëve, nga dita e njoftimit të vendimit. 

Ky vendim botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

  

* * * 

(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 29.03.2021) 

 

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

vendimin nr. 97, datë 17.03.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, i përgatitur nga 

Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale (relator z. Erjon 

Muharremaj). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:00 

dhe mbaroi në orën 12:35. 

 

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. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

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

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

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. 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 një shtesë në vendimin nr. 97, datë 17.03.2021, të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor”, i përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe 

Veprimtarisë Profesionale (relator z. Erjon Muharremaj). 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë në çështjen e radhës së rendit të ditës e cila ka të bëjë 

me një shtesë në vendimin nr. 97, datë 17.03.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, 

projektvendim i cili është i përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe 

Veprimtarisë Profesionale dhe do relatohet nga zoti Muharremaj. 

 

Erjon Muharremaj: Faleminderit, zonja Kryetare! 

Me vendimin nr. 97, datë 17.03.2021 vendosëm miratimin e pjesëmarrjes së 

gjyqtarëve në programin e formimit vazhdues pranë Shkollës së Magjistraturës, për 

periudhën prill-korrik 2021, por pas kërkesës së drejtuar nga znj. {...}, gjyqtare në Gjykatën 

e Rrethit Gjyqësor Tiranë, ajo parashtron në të se ka qenë në pamundësi objektive për të 

plotësuar formularin e aplikimit për pjesëmarrje në aktivitetet trajnuese, për shkak se në 

periudhën e plotësimit të këtij formulari ka qenë e infektuar me COVID-19. Kërkesa e 
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gjyqtares për të marrë pjesë në aktivitetet e mëposhtme, është e mbështetur në nenet 1 dhe 

5 të Ligjit nr. 96/2016.  

Konkretisht gjyqtarja kërkon të marrë pjesë në: 

- Aktivitet trajnues datë 15-16 prill 2021, me temë “Standardet ndërkombëtare të 

punës (SNP) në praktikën  gjyqësore”; 

- Aktivitet trajnues datë 7 maj 2021, me temë “Ankimi kushtetues individual”. 

- Aktivitet trajnues datë 1-2 qershor 2021, me temë “Kriteret ligjore dhe procedura 

specifike e aplikimit të “Lirimit me kusht”; 

- Aktivitet trajnues datë 7 qershor 2021, me temë “Pavlefshmëria e akteve të 

procedurës penale dhe reforma e procedurës penale”. 

- Aktivitet trajnues datë 5 korrik 2021, me temë “Disponimet e gjykatës rishikuese 

në gjykimin civil dhe administrativ dhe rigjykimi pas prishjes së vendimit në gjykimin civil 

dhe administrativ”. 

Në nenin 5 të Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar, parashikohet detyrimi ligjor i magjistratëve për të 

ndjekur programin e formimit vazhdues në përputhje me parashikimet e këtij neni (pra jo 

më pak se pesë ditë të plota në vit dhe jo më shumë se 40 ditë të plota në vit) dhe në fakt 

kërkesa e gjyqtares bie brenda këtyre afateve. 

Në pikën e parë të projektvendimit që i paraqitet për miratim Mbledhjes Plenare, 

është përcaktuar shtimi i emrit të gjyqtares {...} në listën e pjesëmarrësve në programin e 

formimit vazhdues pranë Shkollës së Magjistraturës, për periudhën prill 2021 – korrik 

2021, pra listë e cila paraprakisht është miratuar të miratuar me vendimin nr. 97, datë 

17.03.2021. 

Në pikën e dytë të projektvendimit parashikohet detyrimi i njoftimit të vendimit 

Shkollës së Magjistraturës dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, ku gjyqtarja ushtron 

aktualisht detyrën.  

Së fundi, në projektvendim përcaktohet hyrja në fuqi e menjëherë e vendimit dhe 

botimi i tij faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, në referim të 

parashikimeve të nenit 98, pika 3, të Ligjit nr.115/2016. Faleminderit!  
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Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Muharremaj! 

Jemi dakord me propozimin e ardhur nga Komisioni? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord.  

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord.  

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Të shtojë në listën e pjesëmarrësve të gjyqtarëve në 

programin e formimit vazhdues pranë Shkollës së Magjistraturës, për periudhën prill 

2021 – korrik 2021, të miratuar me vendimin nr. 97, datë 17.03.2021, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, gjyqtaren {...}, në aktivitetet trajnuese, sipas listës bashkëlidhur këtij vendimi, 

pjesë përbërëse e tij. 

2. Gjyqtarja e përfshirë në listën sipas pikës 1 të këtij vendimi, merr pjesë në 

aktivitetet trajnuese, në përputhje me rregullat e parashikuara në Rregulloren e 

Brendshme të Shkollës së Magjistraturës. 

3. Gjyqtarja duhet të marrë masa organizative për të mos penguar ushtrimin e 

veprimtarisë gjyqësore, në ditët që do të marrë pjesë në aktivitetet trajnuese. 

4. Ky vendim i njoftohet Shkollës së Magjistraturës dhe Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Tiranë. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

  

* * * 

(Pika 6 e rendit të ditës) 
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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 29.03.2021) 

 

Pika 7 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për refuzimin e kërkesës 

së gjyqtares {...} për dhënie leje shtesë të papaguar”, i përgatitur nga Komisioni i 

Vlerësimit të 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 11:00 

dhe mbaroi në orën 12:35. 

 

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. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

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

 

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. 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: 

7. Shqyrtimi i projektvendimit “Për refuzimin e kërkesës së gjyqtares {...} për dhënie leje 

shtesë të papaguar”, i përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë 

Profesionale (relatore znj. Brunilda Kadi). 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë tek çështja e fundit e rendit të ditës për mbledhjen e 

sotshme që ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për refuzimin e kërkesës së 

gjyqtares {...} për dhënie leje shtesë të papaguar”, i përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit 

të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale dhe do relatohet nga zonja Kadi. 

 

Brunilda Kadi: Faleminderit, Kryetare! 

Me Vendimin nr. 26, datë 09.02.2018, ish-Këshilli i Lartë i Drejtësisë, ka akorduar  

leje për shkëputje të përkohshme nga puna, gjyqtares se Gjykatës së Apelit Tiranë, znj. 

{...}, për një periudhë 2-vjeçare për arsye shëndetësore/familjare. Kjo leje që ka filluar më 

01.04.2018, përfundonte më datë 31.03.2020, datë në të cilën gjyqtarja duhej të paraqitej në 

detyrë. 

Znj. {...} ka paraqitur më datë 09.10.2020, nëpërmjet postës elektronike, kërkesë 

për leje shtesë pa të drejtë page për një periudhë 1-vjeçare. 
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Me përmbajtjen e kërkesës besoj të gjithë anëtarët janë njohur sepse kjo kërkesë 

është një rishqyrtim dhe unë po ndalem në disa momente të tjera dhe s’po e lexoj 

përmbajtjen e kërkesës. 

 Në lidhje me këtë kërkesë të paraqitur në datën që u citua më lart, Këshilli me 

vendimin e datës 28.10.2020, nr. 530, ka vendosur rezufizimin e saj duke dhënë edhe 

arsyetimin kryesisht për dy arsye: së pari, afati maksimal për të marrë leje të papaguar për 

arsye familjare ose shëndetësore është 2 vjet dhe nga ana e gjyqtares ky afat i është dhënë 

me lejen e KLD-së dhe të konsumuar tërësisht prej saj dhe arsyeja që referonte gjyqtarja e 

që ishte pamundësia për të udhëtuar nga Shtetet e Bashkuara në Shqipëri nuk përfshihet në 

asnjë nga rastet që ligji parashikon si mundësi për magjistratin për të marrë leje të 

papaguar.  

Gjyqtarja ka ushtruar të drejtën e ankimit ndaj vendimit të Këshillit pranë Gjykatës 

Administrative të Apelit, e cila me vendimin nr. {...}, datë 02.02.2021, ka vendosur: 1. 

Pranimin pjesërisht të padisë. 2. Shfuqizimin e vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe 

detyrimin e kësaj pale të vijojë shqyrtimin e kërkesës së gjyqtares {...}. 3. Pushimin e 

gjykimit të çështjes për kërkimet e tjera.  

Ky vendim i është dërguar i arsyetuar Këshillit në datë 18.02.2021. Me vendimin 

nr. 66, datë 25.02.2021, Këshilli ka vendosur të ushtrojë rekurs ndaj vendimit të sipërcituar 

të Gjykatës Administrative të Apelit. Ky rekurs është depozituar pranë Gjykatës së Lartë në 

datë 10.03.2021. 

Ndërkohë, nga ana e KVEVP, nëpërmjet e–mailit të datës 01.03.2021, i është 

kërkuar znj. {...} të paraqesë prova me qëllim vijimin e shqyrtimit të kërkesës së saj,  sipas 

urdhërimit të vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit. Nga ana e znj. {...}, nëpërmjet 

e–mailit të datës 04.03.2021, janë paraqitur provat, të cilat sipas tekstit të këtij e–maili, janë 

të njëjtat me ato që janë paraqitur prej saj në gjykatë.  

Në lidhje më shqyrtimin në themel të kësaj kërkese, KVEVP, pasi u njoh me provat 

e paraqitura nga znj. {...}, referuar arsyetimit të vendimit nr.{...}, datë 02.02.2021 të 

Gjykatës Administrative të Apelit, dhe parashikimeve ligjore që rregullojnë këtë situatë, 

vlerëson se: 
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Së pari, në lidhje me provat e paraqitura nga znj. {...}, për të mbështetur kërkesën e 

saj për leje të papaguar, vlerësohet se: 

a) nga ana e saj nuk jepet asnjë shpjegim se çfarë fakti konkretisht provon secila 

prej tyre; 

b) nga njohja me to, nuk rezulton i provuar asnjë fakt relevant në lidhje me 

kërkesën. Dokumentacioni provues i dërguar nga gjyqtarja, referon në të dhëna mjekësore 

të bashkëshortit të gjyqtares dhe vetë asaj, të shkëputura nga vërtetimi i pamundësisë së 

udhëtimit për shkak të tyre nga SHBA në Shqipëri. Rreziku potencial që mund të shkaktojë 

për shëndetin e gjyqtares, udhëtimi nga SHBA në Shqipëri, pavarësisht faktit të njohur 

botërisht për gjendjen e pandemisë, nuk provohet në asnjë nga aktet e paraqitura.  

Së dyti, edhe në hipotezën që këto prova do të provonin faktin e pretenduar nga 

znj.{...}, e që është rreziku që udhëtimi,  nga SHBA në Shqipëri mund t’i shkaktojë 

probleme shëndetësore, ky fakt,  nuk përbën një shkak të parashikuar nga ligji, drejtpërdrejt 

apo edhe me interpretim të zgjeruar, për të marrë leje të papaguar sipas nenit 24 të ligjit 

96/2016. 

Këshilli në këtë rishqyrtim të kërkesës së znj.{...}, sipas urdhërimeve të vendimit të 

gjykatës, i referohet të njëjtës bazë ligjore, sikundër ka bërë edhe në shqyrtimin e parë të 

saj. Ndërkohë,  në vendimin e gjykatës, nuk jepet ndonjë argument i kundërt, që të 

orientonte Këshillin në një interpretim të ndryshëm të ligjit. 

Bazuar  në nenin 24 të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve 

në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar, dhe Vendimin nr. 72, datë 20.05.2019  “Për lejet 

e papaguara të gjyqtarëve që jepen nga Këshilli i Lartë Gjyqësor”,  kjo leje nuk mund të 

jepet pasi (jepen të njëjtat arsye që janë dhënë edhe herën e parë nga Këshilli në vendimin 

kur ka refuzuar kërkesën): 

1. afati maksimal për të marrë leje të papaguar për arsye familjare dhe/ose 

shëndetësore, është  2 vjet,  dhe  nga ana e gjyqtares, ky afat maksimal i është dhënë dhe 

është konsumuar; 

2. arsyeja që referon gjyqtarja, që është pamundësia për të udhëtuar nga SHBA në 

Shqipëri, nuk është nga rastet që ligji parashikon si mundësi për magjistratin për të marrë 

leje të papaguar.  
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Në vendimin e gjykatës, referohet në dispozita të Kushtetutës, të KEDNJ-së, apo 

praktika të GJEDNJ-së, e që kanë të bëjnë me të drejtën e jetës dhe shëndetit të njeriut. Në 

shqyrtimin e kësaj kërkesë, KVEVP, vlerëson se nuk është në diskutim kjo e drejtë e 

gjyqtares.   

E drejta e magjistratit për leje të papaguar, sipas përcaktimeve të nenit 24 të ligjit 

96/2016, është parashikuar dhe zbatohet sipas atyre parimeve që vetë gjykata citon në 

vendimin e saj. Kjo e drejtë, sipas përcaktimeve të qarta të kësaj dispozite, ka një qëllim 

tërësisht të ndryshëm nga justifikimi i mungesës në detyrë, e për më tepër për një kohë që 

ka kaluar. Gjyqtarja ka bërë kërkesën për këtë leje të papaguar në datën 09.10.2020, 

ndërkohë që ajo duhej të ishte paraqitur në detyrë në datën 01.04.2020. Justifikimi i 

mungesës në detyrë, është një situatë tjetër, e cila gjen rregullim në ligjin për statusin, por 

që nuk rregullohet nga e drejta për leje të papaguar. Fakti që e drejta e jetës prevalon mbi 

çdo të drejtë, nuk do te thotë që mund t’i referohemi cilësdo dispozitë, edhe pse dukshëm 

pa lidhje me situatën konkrete.   

Këshilli, si organi kushtetues, përgjegjës për mbarëvajtjen e sistemit gjyqësor, gjatë 

ushtrimit të detyrës së tij, udhëhiqet nga të gjitha ato parime që gjykata referon në vendim, 

por jo vetëm. Këshilli në ushtrimin e detyrave të tij ka parasysh dhe zbaton edhe parimin e 

ligjshmërisë,  dhe atë të barazisë dhe mosdiskriminimit.   

Në ushtrim të detyrave dhe përgjegjësitë për të gjithë sistemin gjyqësor dhe të gjithë 

gjyqtarët e Republikës, Këshilli ka parasysh, se këta gjyqtarë, gjithashtu kanë të drejtën e 

jetës dhe shëndetit, por që pavarësisht situatës së pandemisë apo situatave të tyre 

shëndetësore, kanë qenë dhe janë në krye të detyrës. Këta gjyqtarë kanë qenë gjithë kohës 

duke gjykuar, jo vetëm çështjet e tyre, por edhe ato që duhej të ishin duke u gjykuar nga 

znj. {...}.  

Nëse Këshilli, duke injoruar parashikimin ligjor, jep këtë leje për një situatë që nuk 

dihet sa vazhdon, apo që mund të këtë në të ardhmen një pafundësi arsye të tjera që mund 

të pengojnë znj. {...}, apo çdo gjyqtar tjetër të paraqitet në punë, kjo legjitimon më pas 

situatën që Këshilli vazhdon dhe jep leje të papaguar pafundësisht. Pamundësia për t’u 

paraqitur në detyrë mund të vazhdojë për një kohë të pacaktuar, dhe Këshilli nuk do të 
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kishte mundësi të refuzojë një kërkesë të dytë, apo më shumë, për të njëjtën arsye, kur 

njëherë e ka pranuar. 

Ligji nr.96/2016 për statusin, dhe i gjithë kuadri tjetër ligjor, ka parashikuar zgjidhje 

të situatës, duke bërë balancim të të drejtave që i gëzon një gjyqtar, me përgjegjësitë e tij 

për shkak të detyrës dhe interesit publik. Në momentin kur znj. {...} ka vlerësuar të largohet 

nga Shqipëria apo të kryejë çdo veprim tjetër, është në të drejtën, por edhe përgjegjësinë  e 

saj, të vlerësojë dhe balancojë interesat dhe të drejtat e saj si individ, me të drejtat, 

privilegjet, por dhe përgjegjësitë që ka për shkak të detyrës.   

Mundësia që i jepet magjistratit nga ligji nr. 96/2016 për leje të papaguar, ka një 

arsye dhe qëllim të mirë përcaktuar, dhe kjo dukshëm pa asnjë lidhje me situatën në të cilën 

referon se ndodhet znj. {...}. Nga ana tjetër, edhe kjo leje për këto arsye, për të balancuar të 

drejtat, interesat e magjistratit, me interesin publik, ka një kohë të limituar, e që është 2 

vjet. Këtë kohë, e ka vlerësuar ligjvënësi se është një balancë e drejtë mes këtyre të drejtave 

dhe interesit publik. Këshilli, jo vetëm që nuk ka kompetencë të dalë përtej parashikimeve 

ligjore, por ka  përgjegjësinë dhe detyrimin që të ruajë këtë balancë. 

Referuar sa më sipër Komisioni propozon: 

1. Refuzimin e kërkesës së znj. {...}, gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit Tiranë për 

dhënie leje shtesë të papaguar për një periudhë 1-vjeçare. 

2. Njoftimin e këtij vendimi gjyqtares {...} dhe Gjykatës së Apelit Tiranë. 

3. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Apelit, 

brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga e nesërmja e komunikimit të vendimit të arsyetuar.  

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

Këshillit, pasi të redaktohet për sigurimin e anonimitetit. Ky është projektvendimi që 

propozohet nga Komisioni, në lidhje me rishqyrtimin e kërkesës së znj. {...}. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Kadi! 

Do të ftoja kolegët nëse kanë ndonjë diskutim mbi projekt-aktin. 

Nëse jo kalojë në votim të propozimit të Komisionit. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord.  
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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. Refuzimin e kërkesës së znj. {...}, gjyqtare pranë 

Gjykatës së Apelit Tiranë, për dhënie leje shtesë të papaguar për një periudhë 1-vjeçare. 

2. Njoftimin e këtij vendimi gjyqtares {...} dhe Gjykatës së Apelit Tiranë. 

3. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të 

Apelit, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga e nesërmja e komunikimit të vendimit të 

arsyetuar.  

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

Këshillit, pasi të redaktohet për sigurimin e anonimitetit. 

 

Me kaq mbyllet mbledhja për sot nëse nuk ka ndonjë diskutim tjetër. 

Punë të mbarë! 

  

* * * 

(Pika 7 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


