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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 02.04.2021) 

 

Pika 1 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e listave 

emërore të kandidatëve që plotësojnë kriteret për të marrë pjesë në provimin e pranimit 

në Programin e Formimit Fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 

2021-2022, për këshilltarë dhe ndihmës ligjorë”, i përgatitur nga Komisioni i Përkohshëm 

për Verifikimin e Plotësimit të Kritereve të Kandidatëve për Këshilltarë dhe Ndihmës 

Ligjorë (relator z. Medi Bici). 

 

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 12:40. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

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

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje anëtari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, z. Dritan 

Hallunaj. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

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

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

Gjyqësor. 

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

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

6. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

1. Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e listave emërore të kandidatëve që 

plotësojnë kriteret për të marrë pjesë në provimin e pranimit në Programin e Formimit 

Fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 2021-2022, për këshilltarë 

dhe ndihmës ligjorë”, i përgatitur nga Komisioni i Përkohshëm për Verifikimin e 

Plotësimit të Kritereve të Kandidatëve për Këshilltarë dhe Ndihmës Ligjorë (relator z. 

Medi Bici). 

 

 Naureda Llagami: Përshëndetje të gjithëve! 

 Po fillojmë mbledhjen e datës 2 prill 2021. 

 Janë të pranishëm të gjithë anëtarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor, zotit Hallunaj, i 

cili është në një angazhim që përfaqëson Këshillin e Lartë Gjyqësor. 
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 Në rendin e ditës në fakt janë 5 çështje. 

 Çështja e parë ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për miratimin e listave 

emërore të kandidatëve që plotësojnë kriteret për të marrë pjesë në provimin e pranimit 

në Programin e Formimit Fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 

2021-2022, për këshilltarë dhe ndihmës ligjorë”. 

 Më pas kemi shqyrtimin e Opinionit “Komente dhe sugjerime mbi rezultatet e 

vlerësimit paraprak nga Shkolla e Magjistraturës të kandidateve që kanë aplikuar për 

pranimin në formimin fillestar për magjistrat, profili gjyqtar, për vitin akademik 2021-

2022”. 

 Më tej kemi shqyrtimin e projektvendimit “Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të 

Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të znj. {...}”. 

 Më tej kemi shqyrtimin e projektvendimit “Për caktimin e gjyqtarit të skemës së 

delegimit z. {...}, për gjykimin e një çështjeje gjyqësore në Gjykatën e Posaçme të 

Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”. 

 Më tej është shqyrtimi i relacioneve për caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e 

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

funksionet në mënyrë të përhershme. 

Pa humbur kohë, nëse nuk kemi diskutime mbi rendin e ditës, do kalojmë tek 

çështja e parë. 

Më lejoni në fakt që të tërheq vëmendje Komisionit, i cili na i ka përcjellë 

materialin në ditën e fundit të diskutimit. Sipas ligjit, materiali duhej të miratohej me datë 

31, ndërkohë që Komisioni na i ka përcjellë po me datë 31. Prandaj ishte edhe urgjenca e 

kësaj mbledhjeje.  

Ju lutem, merrni masat herë tjetër, që materialet të mos na i dërgoni më datë 31, 

ora 10:00 e darkës (22:00). 

Për më tej ia jap fjalën zotit Bici për relatim. 

 

 

Medi Bici: Faleminderit, zonja Kryetare! 
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Bazuar në nenet 34, 53, 55 dhe 56 të ligjit nr. 98/2016, “Për organizimin e pushtetit 

gjyqësor në Republikën e Shqipërisë” dhe në nenin 274 të ligjit nr. 115/2016, “Për organet 

e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, Komisioni i Përkohshëm për Verifikimin e Plotësimit 

të Kritereve të Kandidatëve për Këshilltarë dhe Ndihmës Ligjorë që do të pranohen për të 

ndjekur Programin e Formimit Fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, për vitin 

akademik 2021-2022, në respektim të procedurës së përcaktuar në ligj dhe në vendimin 

nr.424, datë 12.10.2020 “Për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të 

rekrutimit të kandidatit për kancelar, për këshilltar ose për ndihmës ligjor” të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor, ka kryer verifikimin e plotësimit të kritereve, bazuar në dokumentacionin e 

paraqitur nga çdo kandidat.  

Me shkresën nr. 170 prot., datë 01.03.2021, Shkolla e Magjistraturës ka përcjellë 

pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor listën përfundimtare me 74 (shtatëdhjetë e katër) 

kandidatë, sipas së cilës 43 (dyzet e tre) kanë shprehur vullnetin për të qenë kandidatë për 

këshilltarë dhe 62 (gjashtëdhjetë e dy) për ndihmës ligjorë. Në shkresën përcjellëse të 

Shkollës së Magjistraturës, nga kolona “Profili i Zgjedhur”, duke e verifikuar me dosjet 

faktike del se numri i aplikuesve për këshilltarë ligjorë është 40 (dyzet), pasi tre nga 

kandidatët që janë shënuar në shkresën përcjellëse se kanë aplikuar për të dyja profilet, 

faktikisht kanë aplikuar vetëm për profilin ndihmës ligjorë dhe jo këshilltarë. Konkretisht 

janë kandidatët: {...}, {...} dhe {...}, kanë aplikuar vetëm për ndihmës ligjorë. 

Nga verifikimi rezulton se plotësojnë kriteret për Këshilltarë Ligjorë 26 (njëzet e 

gjashtë) kandidatë, ndërsa nuk plotësojnë kriteret për këshilltarë ligjorë 14 

(katërmbëdhjetë) kandidatë. Gjithashtu, rezulton se plotësojnë kriteret për ndihmës ligjorë 

53 (pesëdhjetë e tre) kandidatë, ndërsa nuk plotësojnë kriteret për ndihmës ligjorë 9 (nëntë) 

kandidatë.  

Gjatë vlerësimit të bërë mbi dosjen e çdo kandidati, Komisioni i Përkohshëm për 

Verifikimin e Plotësimit të Kritereve të Kandidatëve për Këshilltarë dhe Ndihmës Ligjorë, 

ka marrë në konsideratë se, një pjesë e aplikantëve kanë depozituar aplikimin e tyre edhe 

për magjistrat, për këtë arsye ka ndodhur që në dosjen për këshilltarë dhe ndihmës ligjorë të 

jenë depozituar kopje e dokumenteve jo të noterizuara, por pamundësia për t’i kërkuar 
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kandidatëve të depozitojnë dokumente të noterizuar për shkak të kohës dhe situatës, ka 

qenë jo e mundur, për këtë arsye këto dokumente janë marrë për të mirëqena, në kushtet 

kur këta kandidatë rezultojnë të kualifikuar edhe më parë nga Këshilli.  

Gjithashtu, për aplikuesit që janë kualifikuar për të kaluar në fazën e testimit për 

pozicionin këshilltarë dhe ndihmës ligjorë edhe pse nuk kanë të depozituar të gjithë 

dokumentet e kërkuara sipas vendimit nr.35, datë 28.01.2021, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, Komisioni ka vlerësuar të mbajë të njëjtin qëndrim dhe t’i kualifikojë këta 

kandidatë, siç ka vlerësuar në mënyrë të arsyeshme dhe Komisioni i mëparshëm i 

Përkohshëm për Verifikimin e Plotësimit të Kritereve të Kandidatëve për Këshilltarë dhe 

Ndihmës Ligjorë, për vitin akademik 2020-2021, pra që t’i kualifikojë. Gjithashtu, nga 

Komisioni është vlerësuar që të propozojë për kualifikim kandidaten {...}, e cila ka përvojë 

profesionale 9 vite, 9 muaj e 8 ditë, pasi skualifikimi i saj, vetëm për këtë kriter, në aspektin 

dhe të ndryshimeve të reja ligjore dhe kohës së mbetur për plotësimin të plotë të periudhës 

së kërkuar, nuk do të ishte proporcional. 

Për këtë është përgatitur edhe projektvendimi i cili është strukturuar në katër pika. 

Pika e parë është miratimi i listës emërore të kandidatëve që plotësojnë kriteret për 

Këshilltarë Ligjorë.  

Pika e dytë është miratimi i listës emërore të kandidatëve që nuk plotësojnë kriteret 

për Këshilltarë Ligjorë.  

Pika e tretë të miratojë listën emërore të kandidatëve që plotësojnë kriteret Ndihmës 

Ligjorë. 

Dhe pika e katërt është të miratojë listën emërore të kandidatëve që nuk plotësojnë 

kriteret për të marrë pjesë për në provimin e pranimit si Ndihmës Ligjorë.  

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë me publikimin e tij në faqen zyrtare të Këshillit 

të Lartë Gjyqësor. 

 

Lista e magjistratëve është e tillë. 

1. Lista e kandidatëve që plotësojnë kriteret për Këshilltarë Ligjorë - LIDHJA 1- 

(26 emrat e kandidatëve). 
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2. Lista e kandidatëve që nuk plotësojnë kriteret për Këshilltarë Ligjorë – LIDHJA 

2- 

1. {...}  - ka përvojë profesionale më pak se 10 vjet; 2. {...} - ka përvojë 

profesionale më pak se 10 vjet; 3. {...} - ka përvojë profesionale më pak se 10 vjet; 4. {...} - 

ka përvojë profesionale më pak se 10 vjet; 5. {...} - ka përvojë profesionale më pak se 10 

vjet; 6. {...}- ka përvojë profesionale më pak se 10 vjet; 7. {...}- ka përvojë profesionale më 

pak se 10 vjet; 8. {...} – ka përvojë profesionale më pak se 10 vjet dhe nuk ka notë 

mesatare mbi 7 (shtatë) për grupin e lëndëve kryesore; 9. {...} - ka përvojë profesionale më 

pak se 10 vjet; 10. {...} - ka përvojë profesionale më pak se 10 vjet; 11. {...} – ka përvojë 

profesionale më pak se 10 vjet dhe nuk ka notë mesatare mbi 7 (shtatë) për grupin e 

lëndëve kryesore; 12. {...} - nuk provohet përvoja profesionale jo më pak se 10 vjet; 13. 

{...} - nuk provohet përvoja profesionale jo më pak se 10 vjet;  14. {...} - ka përvojë 

profesionale më pak se 10 vjet; 

3. Lista e kandidatëve që plotësojnë kriteret për Ndihmës Ligjorë LIDHJA 3- 

(53 emrat e kandidatëve). 

4. Lista e kandidatëve që nuk plotësojnë kriteret për Ndihmës Ligjorë LIDHJA 4- 

1. {...} – nuk plotëson vitet e përvojës profesionale 5 vjet; 2. {...} - nuk plotëson 

vitet e përvojës profesionale 5 vjet; 3. {...}- nuk plotëson vitet e përvojës profesionale 5 

vjet; 4. {...}- nuk plotëson vitet e përvojës profesionale 5 vjet; 5. {...}– nuk ka notë 

mesatare mbi 7 (shtatë) për grupin e lëndëve kryesore; 6. {...}- ka përvojë profesionale më 

pak se 5 vjet; 7. {...} - ka përvojë profesionale më pak se 5 vjet; 8. {...}– ka përvojë 

profesionale më pak se 5 vjet dhe nuk ka notë mesatare mbi 7 (shtatë) për grupin e lëndëve 

kryesore; 9. {...}- nuk provohet përvoja profesionale jo më pak se 5 vjet. 

 Këto ishin. Faleminderit, zonja Kryetare! 

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Bici! 

Ftoj kolegët nëse kanë ndonjë diskutim mbi listat e propozuara. 

 

Alban Toro: A mund të flas? 
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Naureda Llagami: Po! 

Alban Toro: Të më ndjejë kryetari i Komisionit që po i marrë këtë pjesë diskutimi. 

Kryetare, jua kam thënë edhe herë të tjera, që nuk jeni në pozitën që ju të kërkoni 

tërheqje vëmendje në lidhje me punën e një komisioni të caktuar. Nëse nuk e dini, 

referojuni nenit 59 dhe do të shikoni që ia fusni kot ndonjëherë. 

Naureda Llagami: Ruaj pak etikën, të lutem Alban! 

Alban Toro: Urdhëro? 

Naureda Llagami: Ruaj etikën kur komunikon sepse përdorimi i termave nuk janë 

etikë. 

Alban Toro: Atë kam bërë gjithmonë më duket.  

Etikën duhet ta ruani ju, që të respektoni kompetencat që ju ngarkon ligji. 

Nuk je Drejtori Ekzekutiv i Këshillit. 

Juve si anëtare e Këshillit duhet të shprehni shqetësimin se pse kjo është dorëzuar 

me vonesë, pra të dini arsyen si anëtare e Këshillit. Më kuptuat? Nuk është hera e parë që 

na sillni materiale në orën 12:00 të natës.  

Kjo ka ndodhur sepse anëtari i caktuar i Komisionit ka pasur ngarkesën përkatëse. 

Në momentin që është konstatuar nga anëtarët e tjerë të Komisionit, është ndërhyrë dhe 

është bërë përgatitja e materialit.  

Ju duhet të shqetësoheni pse akte të rëndësishme në funksionim të Këshillit nuk 

kanë dalë - pra këtë shqetësim duhet të shprehni – akte të rëndësishme të Këshillit që 

rregullojnë funksionimin e Këshillit, nuk shohin dritën e diellit akoma. Kjo është më tepër 

shqetësuese sesa materiali që duhet të ishte përgatitur prej disa ditësh dhe arsyeja e kësaj 

është sepse anëtari i caktuar i këtij Komisioni ka patur ngarkesë në përgatitjen e 

materialeve të tjera dhe si e tillë është vonuar për të përgatitur brenda kohës këtë pjesë. 

Kështu që, në këto kushte, në momentin që është konstatuar nga ana jonë, është ndërhyrë 

dhe është ndihmuar për t’i përgatitur. Është objektive ngarkesa dhe për rrjedhim edhe 

përgatitja e dokumentacionit.  

Vijmë tek pjesa e dytë – në lidhje me listën e këshilltarëve ligjorë, si anëtar në 

pakicë i Komisionit, kam vlerësuar të mbaj të njëjtin qëndrim dhe t’i skualifikojë këta 
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kandidatë, siç kam bërë edhe në rastet e tjera, pasi nuk kanë plotësuar dhe nuk plotësojnë 

akte të parashikuara në nenin 34, pika 6 të ligjit 98/2016 dhe kryesisht pikat /c/, /d/, /e/. 

Asnjë nga këta nuk i plotëson. Për rrjedhim, unë jam detyruar që t’i skualifikojë, por jam në 

pakicë në këtë drejtim dhe do ta shpreh, përveç këtij mendimi kundër në këtë mbledhje, do 

ta shpreh edhe nëpërmjet vendimit përkatës të arsyetuar. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Kemi diskutime mbi përmbajtjen e projekt-aktit? 

Nëse jo, atëherë për efekt të replikës që tha zoti Toro, praktika ju ka kaluar me datë 

1 mars (kryetarit të Komisionit). Ligji parashikon që deri më datë 31 mars Këshilli duhet t’i 

kishte miratuar.  

Në lidhje me ngarkesën që shfaqni shqetësim, pa diskutim që nga ana jonë jemi 

gjithmonë të hapur dhe të kuptueshëm ndaj njëri-tjetrit për ngarkesën. Por, deri në datën 31 

mars, ora 22:40, nga asnjë anëtar i Komisionit nuk është parashtruar problematika e 

ngarkesës, në mënyrë që unë, si drejtuese e këtij institucioni (të administratës), t’i ofroja 

anëtarëve të Komisionit staf ekstra lidhur me përpunimin e të dhënave.  

Fakti që unë e diskutoj këtë është që e kemi vënë standard që çështjet dhe aktet që 

kemi sot për nesër, që kanë volum, ne duhet t’i lexojmë përpara dhe të kemi mundësi të 

konsultohemi me aktet. Kjo ishte pjesa e tërheqjes së vëmendjes lidhur me menaxhimin e 

kohës nga ana e Komisionit.  

Nëse nuk keni diskutime mbi projekt-aktin, atëherë kalojmë në proces... 

 

Alban Toro: Kam unë diskutim për këta sa thatë, sepse dalim prapë tek pjesa që ne 

nuk kemi të drejtë t’i tërheqim vëmendjen njëri-tjetrit. Ne shprehim shqetësime për 

mënyrën se si është bërë një punë e caktuar. Shqetësime, jo tërheqje vëmendje. Tërheqje 

vëmendje, bën pjesë tek lloji i masës disiplinore dhe tingëllon keq kur artikulohet nga ana 

jote, keq artikulohet nga ana jote. 

Naureda Llagami: Nga ana juaj.  

Atëherë, kalojmë në votimin e projekt-aktit? 

Maksim Qoku: Dakord.  



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 02.04.2021 (Pika 1) 
 

 

9 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Pjesërisht dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Të miratojë listën emërore të kandidatëve që 

plotësojnë kriteret për të marrë pjesë për në provimin e pranimit në Programin e Formimit 

Fillestar në Shkollën e Magjistraturës, për vitin akademik 2021 – 2022, për Këshilltarë 

Ligjorë, sipas Lidhjes 1, bashkëlidhur këtij vendimi.  

2. Të miratojë listën emërore të kandidatëve që nuk plotësojnë kriteret për të 

marrë pjesë për në provimin e pranimit në Programin e Formimit Fillestar në Shkollën e 

Magjistraturës, për vitin akademik 2021 – 2022, për Këshilltarë Ligjorë, sipas Lidhjes 2, 

bashkëlidhur këtij vendimi. 

3. Të miratojë listën emërore të kandidatëve që plotësojnë kriteret për të marrë 

pjesë për në provimin e pranimit në Programin e Formimit Fillestar në Shkollën e 

Magjistraturës, për vitin akademik 2021 – 2022, për Ndihmës Ligjorë, sipas Lidhjes 3, 

bashkëlidhur këtij vendimi.  

4. Të miratojë listën emërore të kandidatëve që nuk plotësojnë kriteret për të 

marrë pjesë për në provimin e pranimit në Programin e Formimit Fillestar në Shkollën e 

Magjistraturës, për vitin akademik 2021 – 2022, për Ndihmës Ligjorë, sipas Lidhjes 4, 

bashkëlidhur këtij vendimi.  

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë me publikimin e tij në faqen zyrtare të Këshillit 

të Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 
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(Pika 1 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 02.04.2021) 

 

Pika 2 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i Opinionit “Komente dhe sugjerime mbi 

rezultatet e vlerësimit paraprak nga Shkolla e Magjistraturës të kandidateve që kanë 

aplikuar për pranimin në formimin fillestar për magjistrat, profili gjyqtar, për vitin 

akademik 2021-2022”, i përgatitur nga Komisioni i Përkohshëm për Verifikimin e 

Plotësimit të Kritereve të Kandidatëve për Këshilltarë dhe Ndihmës Ligjorë (relator z. 

Medi Bici). 

 

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 12:40. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

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

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje anëtari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, z. Dritan 

Hallunaj. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

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

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

Gjyqësor. 

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

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

6. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

2. Shqyrtimi i Opinionit “Komente dhe sugjerime mbi rezultatet e vlerësimit paraprak 

nga Shkolla e Magjistraturës të kandidateve që kanë aplikuar për pranimin në formimin 

fillestar për magjistrat, profili gjyqtar, për vitin akademik 2021-2022”, i përgatitur nga 

Komisioni i Përkohshëm për Verifikimin e Plotësimit të Kritereve të Kandidatëve për 

Këshilltarë dhe Ndihmës Ligjorë (relator z. Medi Bici). 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë në çështjen tjetër e cila ka të bëjë me lidhur me 

“Komente dhe sugjerime mbi rezultatet e vlerësimit paraprak nga Shkolla e 

Magjistraturës të kandidateve që kanë aplikuar për pranimin në formimin fillestar për 

magjistrat, profili gjyqtar, për vitin akademik 2021-2022”. Për më shumë detaje ia jap 

sërish fjalën zotit Bici. 
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 Medi Bici: Faleminderit, zonja Kryetare! 

 Këshilli i Lartë Gjyqësor, me Vendimin nr. 35, datë 28.01.2021, ka përcaktuar, 

ndër të tjera, edhe numrin e kandidatëve magjistratë/profili gjyqtar që do të pranohen në 

programin e formimit fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 2021-

2022. 

Pas këtij vendimi, Këshilli Drejtues i Shkollës së Magjistraturës, në datë 

01.02.2021, ka vendosur të publikojë thirrjen për kandidime për pranimin në formimin 

fillestar për magjistrat. Po ashtu, Këshilli Drejtues i Shkollës së Magjistraturës ka 

miratuar edhe përbërjen e Komisionit të Administrimit të Provimit, si dhe ka caktuar 

datën e zhvillimit të provimit të pranimit, pikërisht në datat 19 dhe 22 prill 2021. Në 

vendim është përcaktuar gjithashtu edhe periudha e regjistrimit për kandidatët në 

formimin fillestar, në përputhje me nenin 30 të Ligjit nr. 96/2016, “Për Statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 

Me anë të njoftimit publik janë informuar të gjithë të interesuarit për fillimin e 

procedurës së aplikimeve, periudhën gjatë të cilës Shkolla e Magjistraturës do të pranonte 

dhe mblidhte dokumentacionin e personave të interesuar, datat e zhvillimit të provimit të 

pranimit, kriteret që duhet të plotësoheshin sipas rastit, të parashikuara në nenin 28 të 

Ligjit “Për Statusin”, si dhe në nenin 10 të Rregullores së Brendshme të Shkollës së 

Magjistraturës, si dhe për dokumentet që duhet të dorëzohen nga personat e interesuar, 

parashikuar në nenin 11 të Rregullores. 

Për gjatë periudhës 1 deri në 28 shkurt 2021, Sekretaria Shkencore për Formimin 

Fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës ka pranuar aplikimet nga personat e interesuar 

për të marrë pjesë në provimin e pranimit. Gjatë periudhës së regjistrimit, personat që 

kanë shprehur interesin dhe kryer procedurat e regjistrimit për të marrë pjesë në konkurs 

janë në total 286 (dyqind e tetëdhjetë e gjashtë), nga të cilët: 286 (dyqind e tetëdhjetë e 

gjashtë) aplikues vetëm për kandidatë për magjistratë (profili  gjyqtar dhe prokuror); 282 

(dyqind e tetëdhjetë e dy) aplikues vetëm për kandidatë për magjistratë (profili  gjyqtar); 

4 (katër) kandidatë kanë aplikuar vetëm për magjistratë (profili  prokuror). 
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Pas përfundimit të periudhës së regjistrimit, Komisioni për verifikimin e 

dokumentacionit i ngritur në Shkollën e Magjistraturës, ka filluar punën për të verifikuar 

përmbushjen e kritereve të konkurrentëve si edhe dokumentacionin e kërkuar nga ana e 

Shkollës, për të dëshmuar plotësimin e këtyre kritereve. 

Më 12 mars 2021, mbi bazën e verifikimeve të kryera, Komisioni ka evidentuar 

gjetjet për çdo aplikim të paraqitur dhe ka arritur në përfundimin se: 282 (dyqind e 

tetëdhjetë e dy) kanë aplikuar për të konkurruar për magjistrat; 250 (dyqind e pesëdhjetë) 

prej aplikantëve të interesuar përmbushin kriteret ligjore për kandidatë për magjistratë; 32 

(tridhjetë e dy) prej aplikantëve të interesuar nuk përmbushin kriteret ligjore për 

kandidatë për magjistratë. 

Në vijim, raporti për rezultatet e vlerësimit paraprak, si dhe dokumentacioni i 

kandidatëve, i janë përcjellë Këshillit të Lartë Gjyqësor, në respektim të pikës 4, të nenit 

30, të Ligjit “Për Statusin”, sipas të cilit:  

“4. Shkolla e Magjistraturës i paraqet Këshillave raportin për rezultatet e 

vlerësimit paraprak së bashku me dosjet me dokumentet e kandidimit për secilin 

kandidat. Këshillat mund të japin komente ose kundërshtime jo më vonë se në fund të 

muajit mars të çdo viti. ... “. 

Sipas dispozitës së mësipërme, Këshilli i Lartë Gjyqësor mund të japë komente 

ose kundërshtime, në lidhje me rezultatet e vlerësimit paraprak të kandidatëve nga 

Shkolla e Magjistraturës, duke qenë kjo e fundit organi përgjegjës kompetent për të 

vendosur përfundimisht për vlerësimin përfundimtar të kandidatëve, pra për kualifikimin 

ose përjashtimin e tyre nga pjesëmarrja në provimin e pranimit për në formimin fillestar. 

Këshilli i Lartë Gjyqësor ka detyrimin që komentet dhe sugjerimet e tij t’i bazojë 

në ligj, pikërisht referuar kritereve të përcaktuara në nenin 28 të Ligjit “Për Statusin”. 

Kriteret e mësipërme ligjore janë detajuar më tej në Rregulloren e Brendshme të 

Shkollës së Magjistraturës, dhe ato jepen në nenin 10. (nuk lexohen për efekt të kohës.) 

Referuar kritereve të pranimit në formimin fillestar, Këshilli konsideron bërjen e 

komenteve dhe sugjerimeve në lidhje me rezultatet e vlerësimit paraprak nga Shkolla e 

Magjistraturës për aplikantët që kanë kandiduar për magjistrat, profili gjyqtar, me qëllim 
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që ato të vlerësohen nga Shkolla e Magjistraturës, në kuadër të miratimit të raportit të 

vlerësimit përfundimtar. 

I. Komente dhe sugjerime për aplikantët që janë vlerësuar paraprakisht se 

përmbushin kriteret ligjore: 

1) Për aplikanten znj. {...}, sa i përket përmbushjes së kriterit të përvojës së 

nevojshme profesionale, pas përfundimit të plotë të studimeve universitare, sipas nenit 10 

pika 1, shkronja “f”, të Rregullores së Shkollës, sugjerohet rivlerësimi i kohëzgjatjes së 

përvojës profesionale për këtë aplikante pasi, sipas përllogaritjes në bazë të dokumenteve 

të depozituar nga aplikantja, kjo e fundit nuk duket që të ketë tre vjet përvojë profesionale 

me kohë të plotë sikurse kërkohet nga neni 28, pika 1, shkronja “ç”, e Ligjit “Për 

Statusin”.  

Për këtë mbahet parasysh se, sipas dokumentit Librezë Pune, për aplikanten jepen 

këto të dhëna punësimi: periudha 05.04.2017 - 01.09.2017, “Asistente avokate” pranë 

Avokates L.Ç.; periudha 14.11.2018 - 22.11.2019, “Avokate” pranë “Pharma One”; 

periudha 25.11.2019 - 30.04.2020, “Specialiste/Juriste” Drejtoria e Përgjithshme e 

Burgjeve; periudha 24.09.2020 e në vijim, “Juriste” pranë E.W. Menagement Institute. 

Në total, periudha e punësimit e aplikantes, deri në momentin e aplikimit, është pak më 

shumë se 2 vjet e 2 muaj, pra më e vogël se 3 vjet. 

2) Për aplikantin z. {...}, sa i përket përmbushjes së kriterit të përvojës së 

nevojshme profesionale, pas përfundimit të plotë të studimeve universitare, sipas nenit 

10, pika 1, shkronja “f”, të Rregullores së Shkollës, sugjerohet rivlerësimi i kohëzgjatjes 

së përvojës profesionale për këtë aplikant pasi, sipas përllogaritjes në bazë të 

dokumenteve të depozituara nga aplikanti, ky i fundit nuk duket që të ketë tre vjet përvojë 

profesionale me kohë të plotë, sikurse kërkohet nga neni 28, pika 1, shkronja “ç”, e Ligjit 

“Për Statusin”. Për këtë mbahet parasysh se, sipas dokumentit Librezë Pune, për 

aplikantin jepen këto të dhëna punësimi: periudha 02.01.2019 - 15.03.2019, “Avokat”; 

periudha 18.03.2019 e në vijim, “Specialist” pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe 

Energjisë. Në total, periudha e punësimit e aplikantit është 2 vjet e 2 muaj, pra më e vogël 

se 3 vjet.  
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Duket që në përllogaritjen e përvojës profesionale për aplikantin, sipas rezultateve 

të vlerësimit paraprak, të jetë përfshirë edhe periudha në të cilën ai ka kryer stazhin si 

“asistent avokat” pranë Studios Ligjore “Ç&A”, pikërisht periudha Tetor 2017 - Korrik 

2018. Referuar Ligjit nr. 9109, datë 17.07.2003, “Për profesionin e avokatit në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar (ligji i kohës), në nenin 29 të tij, përcaktohej se: 

“Avokati ka të drejtë të ketë një ose më shumë asistentë. Asistentët zgjidhen nga vetë 

avokati ndërmjet personave të diplomuar juristë, që nuk kanë marrë lejen për ushtrimin e 

profesionit të avokatit. Avokati ka për detyrë që, brenda 15 ditëve nga ajo e lidhjes së 

marrëdhënieve të punës me asistentin, të depozitojë dokumentacionin e tij për regjistrim 

në dhomën e avokatisë ku është anëtar, në Dhomën Kombëtare të Avokatisë, si dhe në 

Ministrinë e Drejtësisë. Me autorizimin me shkrim të avokatit dhe, kurdoherë, me 

pëlqimin me shkrim të klientit, asistenti përfaqëson ose mbron të interesuarit në 

periudhën hetimore, në gjykimin e kundërvajtjeve penale dhe në seancat përgatitore për 

çështjet civile”. Në rastin konkret, nga dokumentacioni i administruar, rezulton se 

kandidati z. Kota figuron i regjistruar me nr. regjistri 8913, në regjistrin e asistentëve 

avokatë të Republikës së Shqipërisë, në datën 24.10.2017 (referuar për këtë Vërtetimit nr. 

97 prot., datë 09.03.2021, lëshuar nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë), mirëpo nuk 

rezulton të ketë marrëdhënie pune të Zyrës së Avokatisë me kandidatin, dokumentuar kjo 

përmes derdhjes së kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për aplikantin, 

në periudhën respektive.  

3) Për aplikanten znj. {...}, sa i përket përmbushjes së kriterit të përvojës së 

nevojshme profesionale, pas përfundimit të plotë të studimeve universitare, sipas nenit 10 

pika 1, shkronja “f”, të Rregullores së Shkollës, sugjerohet rivlerësimi i kohëzgjatjes së 

përvojës profesionale për këtë aplikante pasi, sipas përllogaritjes në bazë të dokumenteve 

të depozituar nga aplikantja, kjo e fundit nuk duket që të ketë 3 vjet përvojë profesionale 

me kohë të plotë, sikurse kërkohet nga neni 28, pika 1, shkronja “ç”, e Ligjit “Për 

Statusin”.  

Duket që në përllogaritjen e përvojës profesionale për aplikanten, sipas 

rezultateve të vlerësimit paraprak, të jetë përfshirë edhe periudha 19.09.2015 - 
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04.05.2018, referuar prej saj si “asistent notere”, pranë noteres publike A. Gj. Në fakt, 

sipas shënimit të bërë në Librezën e Punës, aplikantja ka mbajtur pozicionin “Sekretare”. 

Nga aplikantja nuk është paraqitur dokument provues sa i përket regjistrimit si “asistent 

notere” sikurse deklarohet nga shkresa e datës 31.05.2018, lëshuar nga noterja A. Gj. 

Sipas parashikimeve të Ligjit nr. 9829, datë 01.06.1994, “Për noterinë”, i ndryshuar (ligji 

në fuqi në kohën e krijimit të kësaj marrëdhënie), në nenin 3/c të tij, parashikohej se: 

“Noteri, në ushtrimin e veprimtarisë së vet noteriale, mund të asistohet nga një ose më 

shumë asistentë. Brenda 15 ditëve nga lidhja e kontratës me asistentin, noteri duhet të 

depozitojë në dhomën e noterisë ku është anëtar, në Dhomën Kombëtare të Noterisë dhe 

në Ministrinë e Drejtësisë kopje të kontratës dhe dokumentacionit ligjor të kërkuar për 

asistentët. Përpara fillimit të ushtrimit të veprimtarisë së tij, asistenti duhet të regjistrohet 

në regjistrin përkatës të Ministrisë së Drejtësisë dhe të depozitojë dokumentacionin e 

kërkuar prej saj”. Në rastin konkret, nga dokumentacioni i administruar, nuk rezulton që 

midis znj. {...} dhe Noteres A. Gj. të jetë lidhur një kontratë e kësaj natyre dhe as të jenë 

përmbushur detyrimet për deklarimin dhe regjistrimin e saj pranë Dhomës Kombëtare të 

Noterisë dhe Ministrisë së Drejtësisë. 

4) Për aplikanten znj. {...}, sa i përket përmbushjes së kriterit të përvojës së 

nevojshme profesionale, pas përfundimit të plotë të studimeve universitare, sipas nenit 10 

pika 1, shkronja “f”, të Rregullores së Shkollës, sugjerohet rivlerësimi i kohëzgjatjes së 

përvojës profesionale për këtë aplikante pasi, sipas përllogaritjes në bazë të dokumenteve 

të depozituara nga aplikantja, kjo e fundit nuk duket që të ketë tre vjet përvojë 

profesionale me kohë të plotë sikurse kërkohet nga neni 28, pika 1, shkronja “ç”, e Ligjit 

“Për Statusin”. 

Duket që në përllogaritjen e përvojës profesionale për aplikanten, sipas 

rezultateve të vlerësimit paraprak, të jenë përfshirë periudha 01.01.2013 - 31.12.2015, 

referur prej saj si “asistente notere”, pranë noteres publike R.H., si dhe periudha 

15.06.2017 - 30.04.2019, referur prej saj si “asistente notere”, pranë noteres publike Ç.H.. 

Në fakt, sipas shënimeve të bëra në Librezën e Punës, aplikantja ka mbajtur pozicionin 

“Sekretare”. Nga aplikantja nuk është paraqitur dokument provues sa i përket regjistrimit 
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si “asistente notere” sikurse kërkohej nga ligji i kohës, Ligji nr. 9829, datë 01.06.1994, 

“Për noterinë”, i ndryshuar. 

5) Për aplikantin z. {...}, sa i përket përmbushjes së kriterit të përvojës së 

nevojshme profesionale, pas përfundimit të plotë të studimeve universitare, sipas nenit 

10, pika 1, shkronja “f”, të Rregullores së Shkollës, sugjerohet rivlerësimi i kohëzgjatjes 

së përvojës profesionale për këtë aplikant pasi, sipas përllogaritjes në bazë të 

dokumenteve të depozituara nga aplikanti, ky i fundit nuk duket që të ketë tre vjet përvojë 

profesionale me kohë të plotë sikurse kërkohet nga neni 28, pika 1, shkronja “ç”, e Ligjit 

“Për Statusin”. Për këtë mbahet parasysh se për aplikantin vërtetohet se për periudhën 

01.05.2014 dhe në vazhdim, ai është i punësuar në pozicionin “inspektor” pranë 

Shërbimit Informativ Shtetëror, eksperiencë pune kjo që nuk klasifikohet si përvojë 

profesionale pune nga ato të parashikuara në nenin 28, shkronja “ç”, e Ligjit “Për 

Statusin”.  

6) Për aplikanten znj. {...}, sa i përket përmbushjes së kriterit të përvojës së 

nevojshme profesionale, pas përfundimit të plotë të studimeve universitare, sipas nenit 10 

pika 1, shkronja “f”, të Rregullores së Shkollës, sugjerohet rivlerësimi i kohëzgjatjes së 

përvojës profesionale për këtë aplikante pasi, sipas përllogaritjes në bazë të dokumenteve 

të depozituara nga aplikantja, kjo e fundit nuk duket që të ketë tre vjet përvojë 

profesionale me kohë të plotë sikurse kërkohet nga neni 28, pika 1, shkronja “ç”, e Ligjit 

“Për Statusin”. 

Duket që në përllogaritjen e përvojës profesionale për aplikanten, sipas 

rezultateve të vlerësimit paraprak, të jenë përfshirë periudha 03.10.2016 - 31.10.2017, 

gjatë të cilës, sipas Vërtetimit datë 15.02.2021, lëshuar nga Avokati I.Sh., aplikantja ka 

kryer stazhin si “asistent avokate”, mirëpo nuk rezulton të jenë derdhur kontribute për 

këtë periudhë dhe sipas ligjit të kohës, periudha si “asistent avokat” nuk njihet si periudhë 

vjetërsie në punë, përveç kur provohet ndryshe. Kështu, referuar Ligjit nr. 9109, datë 

17.07.2003, “Për profesionin e avokatit në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar (ligji i 

kohës), në nenin 29 të tij, përcaktohej se: “Avokati ka të drejtë të ketë një ose më shumë 

asistentë (e përmendëm edhe më sipër). Në rastin konkret, nga dokumentacioni i 
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administruar, nuk rezulton që midis znj. {...} dhe Avokatit I.Sh. të jetë lidhur një kontratë 

e kësaj natyre dhe as të jenë përmbushur detyrimet për deklarimin dhe regjistrimin e 

kandidates pranë Dhomës Kombëtare të Avokatisë dhe Ministrisë së Drejtësisë dhe as të 

jenë ndjekur procedurat përkatëse që kërkon ligji. 

7) Për aplikantin z. {...}, sa i përket përmbushjes së kriterit të përvojës së 

nevojshme profesionale, pas përfundimit të plotë të studimeve universitare, sipas nenit 

10, pika 1, shkronja “f”, të Rregullores së Shkollës, sugjerohet rivlerësimi i kohëzgjatjes 

së përvojës profesionale për këtë aplikant pasi, sipas përllogaritjes në bazë të 

dokumenteve të depozituara nga aplikanti, ky i fundit nuk duket që të ketë tre vjet përvojë 

profesionale me kohë të plotë sikurse kërkohet nga neni 28, pika 1, shkronja “ç”, e Ligjit 

“Për Statusin”. Për këtë mbahet parasysh se, sipas dokumenteve Librezë Pune dhe 

Vërtetim “Mbi bazën e vlerësuar” datë 01.03.2021, për aplikantin konstatohet që të ketë 

filluar punë më datë 19.06.2018. Nisur nga ky fakt, deri në momentin e aplikimit, 

aplikanti ka gjithsej 2 vite, 8 muaj dhe 10 ditë përvojë profesionale, pra më pak se 3 vjet. 

Komente dhe sugjerime për aplikantët që janë vlerësuar paraprakisht se nuk 

përmbushin kriteret ligjore: 

1) Për aplikanten znj. {...}, për të cilën është vlerësuar se nuk përmbush kriterin e 

mesatares së përgjithshme, parashikuar nga neni 10, pika 4, shkronja “d”, e Rregullores 

së Brendshme të Shkollës së Magjistraturës, duke u evidentuar se kjo mesatare është 

“7.97”, sugjerohet rivlerësimi i mesatares së llogaritur. Nga përllogaritja e mesatares së 

përgjithshme për aplikanten, duket që ajo është në nivelin “8.34”. Pasaktësia në 

llogaritjen e mesatares së përgjithshme për aplikanten mund të ketë ardhur nga një gabim 

që konstatohet në Dokumentin “Vërtetim Notash” nr. 2775 prot., datë 14.10.2011, ku në 

lidhje me numrin e lëndëve të kategorisë B-Disiplina të formimit karakterizues të 

programit I-të detyrueshme për të gjithë, ka një kapërcim nga numri rendor “10” në 

numrin rendor “13”, ndërsa në fund rezultojnë lëndë totale “31”, ndërkohë që në realitet 

lëndët janë “29”.  

2) Për aplikanten znj. {...}, për të cilën është vlerësuar se nuk përmbush kriterin e 

mesatares së lëndëve kryesore, parashikuar nga neni 10, pika 4, shkronja “d”, të 
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Rregullores së Brendshme të Shkollës së Magjistraturës, duke u evidentuar se kjo 

mesatare është “7.88”, sugjerohet rivlerësimi i mesatares së llogaritur. Nga përllogaritja e 

mesatares së lëndëve kryesore për aplikanten, duket që ajo është në nivelin “8.875”. 

3) Për aplikanten znj. {...}, për të cilën është vlerësuar se nuk përmbush kriterin e 

përvojës së nevojshme profesionale, pas përfundimit të plotë të studimeve universitare, 

duke përfshirë edhe “Masterin Shkencor”, sipas nenit 10 pika 1, shkronja “f”, të 

Rregullores së Brendshme të Shkollës së Magjistraturës, Shkollës, sugjerojmë që përvoja 

profesionale e aplikantes të rivlerësohet sipas përcaktimeve të nenit 28, pika 1, shkronja 

“ç”, të Ligjit “Për Statusin”, i cili kërkon si kriter të paktën tre vjet përvojë profesionale 

aktive me kohë të plotë. Për këtë, duke filluar nga mbarimi i Bachelor-it, sugjerojmë që 

periudha e punës së aplikantes të njihet si përvojë pune profesionale, mbi arsyetimin se 

nuk mund të trajtohen në mënyrë të pabarabartë kandidatët që e kryejnë të njëjtën punë 

pas përfundimit të Masterit Shkencor, me ata që e kanë kryer atë që pas mbarimit të 

Bachelor-it dhe Masterit Profesional, si në rastin konkret, në kushtet kur ligji nuk e 

ndalon punësimin. Gjithsesi, konsiderimi i këtij sugjerimi, nuk ndikon në përfundimin e 

arritur në vlerësimin paraprak, pasi aplikantja nuk përmbush edhe një nga kriteret e tjera.  

4) Për aplikantët znj. {...}, znj. {...}, z. {...}, për të cilët është vlerësuar se nuk 

përmbushin kriterin e mesatares së përgjithshme, parashikuar nga neni 10, pika 4, 

shkronja “d”, e Rregullores së Brendshme të Shkollës së Magjistraturës, sugjerohet 

rivlerësimi i mesatares së llogaritur, pasi nga përllogaritjet e bëra duket që mesatarja e 

përgjithshme për këta kandidatë është e ndryshme nga ajo e evidentuar në rezultatet e 

vlerësimit paraprak. Ky rishikim i mesatares së përgjithshme të llogaritur vlen të 

konsiderohet edhe për disa kandidatë të tjerë të paspecifikuar më lart, për të cilët, 

pavarësisht se nuk përmbushin ndonjë prej kritereve të tjera, duhet që rezultatet 

përfundimtare të pasqyrojnë me saktësi realitetin për çdo kriter. 

5) Për aplikantin z. {...}, për të cilin është vlerësuar se është në kushtet e ndalimit 

të parashikuar në nenin 10, pika 5, të Rregullores së Brendshme të Shkollës së 

Magjistraturës, për shkak se: “Nuk lejohen të konkurrojnë në Shkollën e Magjistraturës 

stafi i brendshëm i saj, si dhe familjarë apo persona të lidhur me ta, për një periudhë deri 
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në një vit nga koha e ndërprerjes së marrëdhënies së punës së tyre me Shkollën e 

Magjistraturës, Z. {...} është person i lidhur me një pedagog të brendshëm, e për 

rrjedhojë nuk lejohet të marrë pjesë në provimin e pranimit, sipas parashikimit të nenit 

10, pika 5 e Rregullores së Brendshme të Shkollës së Magjistraturës”. Sugjerohet 

rivlerësimi i këtij përfundimi me arsyetimin se ligji lejon konkurrimin në Shkollën e 

Magjistraturës të çdo personi që plotëson kriteret e përcaktuara prej tij, duke mos penguar 

kështu kandidimin për në formimin fillestar edhe të personave që janë familjarë apo të 

lidhur me stafin e brendshëm të Shkollës së Magjistraturës. Duket qartë se rregullimi në 

nenin 10, pika 5, të Rregullores së Brendshme të Shkollës së Magjistraturës, është bërë në 

funksion të parandalimit të “konfliktit të interesit”, por se ky rregull, pavarësisht 

parandalimit të “konfliktit të interesit”, në fakt iu mohon individëve të drejta kushtetuese 

dhe ligjore. Nga ana tjetër, referuar Ligjit nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e 

konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, i ndryshuar, është “zyrtari”, 

sikundër edhe çdo epror dhe institucion epror, ata që kanë për detyrë parandalimin dhe 

zgjidhjen e çdo gjendjeje konflikti interesi, në mënyrën më të frytshme të mundshme. 

6) Për aplikantët znj. {...}, znj. {...}, z. {...}, znj. {...}, znj. {...} dhe z. {...}, për të 

cilët është vlerësuar se nuk përmbushin kriterin e përvojës së nevojshme profesionale, pas 

përfundimit të plotë të studimeve universitare, duke përfshirë edhe “Masterin Shkencor”, 

sipas nenit 10, pika 1, shkronja “f”, të Rregullores së Brendshme të Shkollës së 

Magjistraturës, sugjerojmë që përvoja profesionale e këtyre aplikantëve të rivlerësohet 

sipas përcaktimeve të nenit 28, pika 1, shkronja “ç”, të Ligjit “Për Statusin”. Sikurse dhe 

më lart u përmend, kjo dispozitë ligjore kërkon si kriter të paktën tre vjet përvojë 

profesionale aktive me kohë të plotë. Ndaj, nëse punësimi i aplikantëve në fjalë ka qenë 

aktiv me kohë të plotë në sistemin gjyqësor ose të prokurorisë, në administratën publike, 

profesionet e lira ligjore, mësimdhënie në fakultetet e drejtësisë, ose në çdo pozicion 

tjetër të barasvlershëm me to, në sektorin privat ose organizatat ndërkombëtare, duke 

filluar që pas mbarimit të Bachelor-it, sugjerohet që kjo periudhë të njihet si përvojë pune 

profesionale edhe nëse aplikanti e ka kryer më pas Masterin Shkencor. Në vlerësim të 

Këshillit, nuk duhet të ketë trajtim të pabarabartë mes kandidatëve që e kryejnë të njëjtën 
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punë pas përfundimit të Masterit Shkencor, me ata që e kanë kryer atë që pas mbarimit të 

Bachelor-it, në kushtet kur ligji nuk e ndalon punësimin. 

  Për këto komente ne kemi përgatitur edhe një projektvendim që përmban vetëm 1 

pikë: 1. Miratimin e “Komente dhe sugjerime mbi rezultatet e vlerësimit paraprak nga 

Shkolla e Magjistraturës të kandidateve që kanë aplikuar për pranimin në formimin 

fillestar, profili gjyqtar, për vitin akademik 2020-2021”, sipas tekstit bashkëlidhur. Ky 

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

Lartë Gjyqësor. Faleminderit, zonja Kryetare! 

  

Naureda Llagami: Atëherë, pas relatimit, kemi ndonjë diskutim? 

 

Brikena Ukperaj: Zonja Kryetare! 

Naureda Llagami: Po, Brikena! 

  

Brikena Ukperaj: Një pyetje për zotin Bici, lidhur me aplikantin z. {...}, ky ka qenë 

një kandidat i cili është kualifikuar nga Shkolla e Magjistraturës. Tek opinioni që keni 

përgatitur referoni në faktin që duhet të rishikohet përvoja e tij e nevojshme profesionale 

për shkak se pozicioni inspektor pranë Shërbimit Informativ Shtetëror nuk është 

eksperiencë punë sipas nenit 28, shkronja “ç” të ligjit për Statusin. A mendoni se ky 

pozicion nuk i përket nenit 28? E them këtë nisur nga kandidimet e mëparshme ku unë kam 

qenë 1 vit pjesë e Komisionit dhe ne kemi kualifikuar. Kanë qenë kandidime për këshilltarë 

dhe ndihmës ligjorë, por ideja ka qenë që është konsideruar përvojë aktive profesionale 

sipas kërkesave të nenit 28, për shkak se pozicioni është në administratë publike dhe 

sigurisht që kandidati ka mbaruar arsimin juridik. Pse është arritur në këtë konkluzion që 

inspektori i Shërbimit Informativ Shtetëror nuk konsiderohet përvojë profesionale? 

 

Ilir Toska: Mund t’i përgjigjem unë pyetjes? 

Naureda Llagami: Po, Ilir! 
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Ilir Toska: Pavarësisht se qenia në një pozicion në administratën publike dhe qenia 

jurist në e zotit {...}, përvoja e punës së tij si inspektor nuk ka të bëjë me përvojën e punës 

si jurist. Nuk është e mjaftueshme që dikush të ketë një diplomë dhe të jetë i pozicionuar në 

administratë publike në sistemin gjyqësor apo në prokurori, në pozicionet që përmend neni 

28 i ligjit për Statusin, por duhet që puna që ai bën realisht të ketë lidhje me punën si jurist. 

Puna si inspektor në Shërbimin Informativ nuk është përvojë profesionale si jurist. 

Minimalisht, kandidati/aplikanti do duhet të kishte vërtetuar këtë gjë. Nga dokumentacioni 

që është paraqitur, nuk vërtetohet kjo gjë. Prandaj kemi sugjeruar që Shkolla ta rishikojë 

këtë kategorizim të punës së kandidatit në funksion të plotësimit apo jo të kriterit që kërkon 

ligji. Faleminderit!  

 

Brikena Ukperaj: Zoti Toska, pra jo në funksion të kohëzgjatjes, por në funksion të 

llojit të përvojës. 

  

Ilir Toska: Po, të llojit të përvojës që duhet si jurist. Pasja e diplomës jo 

domosdoshmërisht do të thotë që ai që ka diplomën punon si jurist apo kryen shërbime që 

kanë të bëjnë me fushën e juristit. Kjo është arsyeja. Sa kohë nuk ka dokumentacion të 

paraqitur nga kandidati që të vërtetojë këtë gjë, kemi sugjeruar që të rishikohet kjo gjë. 

Nëse kandidatit i jepet mundësia dhe paraqet dokumentacion që vërteton atë që ai 

pretendon se ka përvojë si jurist, okej. Këtë gjë e vendos Shkolla. Por me aq dokumente sa 

janë në dosje, ne kemi kaq kemi konstatuar.  

 

Brikena Ukperaj: Sepse mund të ndodhë që ai për shkak të pozicionit si inspektor 

të ketë patur në përshkrimin e punës edhe detyra që kanë karakterin e një juristi.  

Ilir Toska: Atëherë, duhet ta vërtetojë aplikanti. Nuk mund ta vërtetoj dot unë këtë 

gjë. Unë jam i detyruar, bashkë me Komisionin, të bëj prezent faktet që janë prezent në 

dosje. Dosja aq fakte ka dhe kaq po jua referojmë edhe juve. Të tjerat nuk mund t’i 

hamendësojmë. Do duhet aplikanti që ka detyrimin, t’i vërtetojë. 
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Brikena Ukperaj: Edhe një pyetje tjetër për t’u sqaruar, lidhur me kandidatin {...} 

edhe ky kandidat është kualifikuar nga Shkolla e Magjistraturës. Në opinion sugjerohet që 

të rivlerësohet përvoja e tij e nevojshme profesionale sepse përvoja që mendohet që Shkolla 

mund të ketë llogaritur si asistent avokat, nuk mund të konsiderohet si përvojë profesionale 

aktive me kohë të plotë sepse nuk janë paguar sigurimet shoqërore. Diçka të tillë kam 

kuptuar.  

Në vlerësimin tim, ka disa situata për kandidatët që kanë aplikuar duke pretenduar 

që plotësojnë përvojën profesionale për shkak të punësimit si asistent avokat. Gjatë gjithë 

kohës Shkolla i ka lejuar asistentët avokatë, i ka konsideruar si përvojë profesionale në 

kuadër të profesioneve të lira. Ka aplikues që kanë kryer stazhin e avokatisë pas hyrjes në 

fuqi të ligjit në 2018 (në mos gaboj) dhe ka edhe aplikues që kanë punuar si asistentë 

avokatë përpara hyrjes në fuqi të këtij ligji. Zoti {...} ka përvojën profesionale të pretenduar 

si asistent avokat para hyrjes në fuqi të ligjit të 2018, pra ndërkohë kur ka qenë ligji i 2003, 

i ndryshuar. Ky kandidat ka qenë i regjistruar në Dhomën Kombëtare të Avokatisë si 

asistent avokat por për këtë kandidat nuk janë paguar sigurimet shoqërore. Nëse ky 

kandidat, në të njëjtat kushte, do ta kishte këtë përvojë, pas hyrjes në fuqi të ligjit të vitit 

2018, atëherë do të konsiderohej, sepse ligji tashmë në mënyrë të shprehur nuk e lidh 

vjetërsinë në punë me pagimin e kontributeve të sigurimeve shoqërore.  

Ajo që unë vlerësoj është që kur bëhet fjalë për përvojë profesionale aktive me kohë 

të plotë, mjafton që aplikuesi që ka punuar asistent avokat, të provojë faktin që është i 

regjistruar pranë një avokati dhe është regjistruar në Dhomën Kombëtare të Avokatisë, 

pavarësisht nëse janë paguar apo nuk janë paguar sigurimet shoqërore. Pagesa apo jo 

pagesa lidhet me vjetërsinë e tij në punë. S’mund të ketë një trajtim të diferencuar të 

asistentëve avokatë që punojnë sot pra atyre që bëjnë stazhin (ligji i quan që bëjnë stazhin 

pranë një avokati) me ata që kanë punuar para hyrjes në fuqi të ligjit të vitit 2018. Nëse nuk 

janë paguar kontributet për sigurimet shoqërore, sigurisht që ajo mundet që të ketë efekte të 

tjera në kuadër të verifikimit të pasurisë. Por për sa i përket përvojës profesionale aktive, në 

vlerësimin tim, mjafton që ai të jetë regjistruar pranë një asistent avokati, të jetë i regjistruar 
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pranë Dhomës së Avokatisë. Prandaj mendoj që opinioni për zotin {...} nuk është i 

nevojshëm. Vlerësoj që Shkolla me të drejtë e ka kualifikuar. Këto dy sugjerime kisha. 

 

Ilir Toska: Mund ta kem fjalën? 

Naureda Llagami: Po, zoti Toska! 

Ilir Toska: Atëherë, ka një ndryshim midis ligjit të 2003 dhe ligjit të 2018. Ligji i 

2003, neni 29 kërkonte që përveç regjistrimit mes avokatit dhe asistentit, të lidhej një 

kontratë pune dhe për rrjedhojë do duhej të paguheshin kontributet e sigurimeve shoqërore. 

Ndryshe nga ky rregullim, tek ligji i 2018, vetë ligji përcakton që marrëdhënia e punës 

është në formë intershipi dhe kandidatët për avokatë, gjatë periudhës së kryerjes së stazhit 

nuk përfitojnë pagesë, përveçse kur kanë detyrime avokatët që të paguajnë kontributet e 

sigurimeve shoqërore. Pra situata ligjore, përpara vitit 2018, është e ndryshme me atë të pas 

vitit 2018, sa i përket përvojës së punës, si asistent avokat. Kjo ka qenë arsyeja që për 

shkak të këtij dallimi që ka bërë ligji, ne kemi konsideruar këtë sugjerim që është 

parashtruar dhe që parashtroi edhe zoti Bici. Faleminderit!  

 

Brikena Ukperaj: Ilir, po kjo marrëdhënia e punës nuk konsiderohet e provuar me 

regjistrimin tek Dhoma Kombëtare e Avokatisë? 

 

Ilir Toska: Regjistrimi nuk provon marrëdhënien e punës. Marrëdhënia e punës 

është një marrëdhënie juridike që duhet të vërtetohet, o vërtetohet me kontratë pune 

(derdhjen e kontributeve), o vërtetohet me dokumente të tjerë, që ka kryer punë; se thjesht 

fakti i regjistrimit nuk do të thotë që ke bërë një punë.  

 

Brikena Ukperaj: Po ka dy vërtetime: ka edhe nga Zyra e Avokatisë, ka edhe nga 

Dhoma Kombëtare e Avokatisë që është i regjistruar. Kontratat jo gjithmonë mund të jenë 

me shkrim. Megjithatë, ky është opinioni im, për të mbajtur edhe të njëjtin qëndrim që kam 

mbajtur edhe kur kam qenë anëtare e Komisionit të mëparshëm. Faleminderit!  
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Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Ukperaj! 

Kemi ndonjë diskutim tjetër mbi projektvendimin? 

Nëse jo, ta kalojmë në votim? 

 

Maksim Qoku: Do bënte propozime Brikena? 

Naureda Llagami: Brikena, ke ndonjë propozim konkret? 

 

Brikena Ukperaj: Dy propozimet që unë ngrita, për zotin {...} dhe për zotin {...}, të 

mos përpilohet asnjë rekomandim për Shkollën. E konsideroj të bazuar në ligj kualifikimin 

e tyre mbi bazë dokumentacioni. 

 

Naureda Llagami: Sikurse ju sqaruat, këtë qëndrim keni mbajtur edhe në 

Komisionin e shqyrtimit kur keni qenë anëtare e Komisionit? 

Brikena Ukperaj: Po! 

Naureda Llagami: Që i keni përcjellë po Shkollës së Magjistraturës. 

Brikena Ukperaj: Po! 

 

Ilir Toska: Me leje? 

Meqenëse Kryetarja ndërhyri dhe evidentoi këtë fakt, nuk di që të kemi bërë 

ndonjëherë debat rreth këtij momenti. Gjithsesi, Këshilli ta vlerësojë vetë. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Jo, diskutimi është që, duke qenë se unë në cilësinë e Kryetares 

së Këshillit të Lartë Gjyqësor jam gjithashtu edhe anëtare e Këshillit Drejtues të Shkollës së 

Magjistraturës, këto lloj çështjesh janë pjesë e diskutimit në mbledhjen e Këshillit (të 

Shkollës) dhe pa diskutim që konsekuenca e qëndrimit që kemi ne si Këshill, shpeshherë ka 

qenë pjesë e diskutimeve edhe në mbledhjet e atij Këshilli (të Shkollës), kështu që unë në 

këtë kontekst e dhashë sqarimin për Brikenën. 

Megjithatë, kalojmë në propozimin e bërë nga Brikena. 
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 Heqja e komenteve lidhur me kandidatin {...}. Hedhim, në votim. 

 Maksi, je dakord me propozimin? 

 Maksim Qoku: Dakord me propozimin, se me sa më kujtohet, edhe unë si pjesë e 

këtij Komisioni, më duket vjet, të njëjtin qëndrim pak a shumë kemi mbajtur.  

Brunilda Kadi: Dakord, me të njëjtin arsyetim që bëri zonja Ukperaj. 

Ilir Toska: Kundër. 

Alban Toro: Kundër. 

Fatmira Luli: Dakord, meqenëse vjet kemi votuar për të njëjtin rast kur ka qenë 

kandidati inspektor në SHIK dhe ne i kemi njohur si përvojë pune. 

 

Ilir Toska: Fatmira, nuk ka lidhje ajo tjetra. Është një rast tjetër ky që po votojmë. 

Brikena Ukperaj: Është për asistentin avokat Fatmira! 

 

Naureda Llagami: Fatmira, të lutem edhe një herë lidhur me votimin tuaj. Rasti në 

fjalë ka të bëjë me asistent avokatin dhe jo me eksperiencën si inspektor pranë SHISH. Jeni 

dakord apo jo lidhur me këtë qëndrim?  

Fatmira Luli: Dakord jam me propozimin, meqenëse ligji thotë përvojë 

profesionale dhe nuk e ndan, me shpërblime apo pa shpërblime të sigurimeve.  

Marçela Shehu: Kundër. 

Erjon Muharremaj: Pro, në vijim të votimeve të mëparshme. 

Brikena Ukperaj: Pro, sipas arsyetimit. 

Medi Bici: Kundër. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Hedhim në votim propozimin e dytë, i cili ka të bëjë me {...}. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Ilir Toska: Kundër. 

Alban Toro: Kundër. 

Fatmira Luli: Dakord. 
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Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Kundër. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Miratohen të dy propozimet e bëra nga zonja Ukperaj.  

Në material do të reflektohen heqja e dy komenteve. 

Hedhim në votim në tërësi materialin. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Ilir Toska: Dakord, me komentet që duhet të ishin shtesë. Faleminderit!  

Alban Toro: Dakord, me komentet. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro, përveç pikës 2 dhe pikës 5. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Miratimin e “Komente dhe sugjerime mbi rezultatet 

e vlerësimit paraprak nga Shkolla e Magjistraturës të kandidatëve që kanë aplikuar për 

pranimin në formimin fillestar, profili gjyqtar, për vitin akademik 2020-2021”, sipas 

tekstit bashkëlidhur (së bashku me dy komentet e propozuara dhe miratuara në seancën e 

sotshme). 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

* * * 

(Pika 2 e rendit të ditës) 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 02.04.2021) 

 

Pika 3 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për ngritjen në detyrën e 

gjyqtarit të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të 

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

 

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

 

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

dhe mbaroi në orën 12:40. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

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

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje anëtari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, z. Dritan 

Hallunaj. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

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

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

Gjyqësor. 

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

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

6. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

3. Shqyrtimi i projektvendimit “Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Posaçme 

të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të znj. {...}”, i përgatitur nga 

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

 

 Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-atkin e radhës që kanë të bëjnë me 

ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar të znj. {...}. Për më shumë detaje, fjalën ia jap relatorit z. Toska. 

 

 Ilir Toska: Faleminderit!  

 Është përgatitur projektvendimi “Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së 

Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të znj. {...}”. Ky 

projektvendim është përgatitur nga ana ime si relator i procedurës së përzgjedhjes. 

 Lidhur me projektvendimin është paraqitur edhe një relacion shpjegues për sa 

është propozuar. 
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 Shkurtimisht mund t’ju them se 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 dhe në veçanti të funksionit të 

ngritjes në detyrë të gjyqtarëve të të gjitha niveleve, 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 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: znj. {...}; znj. {...} dhe znj. {...}. Nga këta 

kandidatë, dy prej tyre, konkretisht znj. {...} dhe znj. {...}, kandiduan për të 3 pozicionet 

e lira. Ndërsa znj. {...} ka kandiduar vetëm për 2 nga pozicionet e lira. Konkretisht, 

kandidimet për këto 3 pozicione të lira janë paraqitur në relacion në formë tabelare, 

referuar të cilës: Për pozicionin e shpallur me Vendimin nr.88, datë 26.02.2020 kanë 

kandiduar të tre kandidatet, znj {...}, znj. {...}, znj. {...}; Për pozicionin e shpallur me 

Vendimin nr.89, datë 26.02.2020 kanë kandiduar znj. {...} dhe znj. {...}; Për pozicionin e 

shpallur me Vendimin nr.90, datë 26.02.2020 kanë kandiduar përsëri të tre kadidatet znj. 

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

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

Ligjit për Statusin; 

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

Statusin; 

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

për Statusin; 

4) “dhënies së pëlqimit ai edhe nga 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 dhe 

pikës 3, të nenit 47, të Ligjit për Statusin, sikundër dhe pika 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”; 

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

Statusin. 

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 
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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 

përkatëse 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 znj. {...}, Këshilli ka vendosur kualifikimin e kandidates dhe vijimin e 

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

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

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

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

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

7. 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 
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Krimin e Organizuar. Me këtë vendim, jam caktuar unë si relator i procedurave të 

përzgjedhjes si një nga anëtarët e Komisionit të Zhvillimit të Karrierës. 

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. 

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

07.02.2020, “Mbi kriteret dhe procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve” unë si relator 

administrova 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 kështu, administrova edhe vendimet përkatëse të Këshillit në 

lidhje me dy vlerësimet etike dhe profesionale për ata.  

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

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

vendime të cilët janë përfundimtarë, ndërsa ndaj tyre nuk është paraqitur ankim referuar 

deklaratës së kandidates, protokolluar në Këshill me aktin nr. 1168/3, 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 znj. {...} u administruan dy vlerësimet etike dhe profesionale të 

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

vendime të cilët janë përfundimtarë, ndërsa ndaj tyre nuk është paraqitur ankim referuar 

shkresës nr. 93 prot., datë 25.02.2021, të Gjykatës Administrative të Apelit.  

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

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

ndërsa ndaj tyre nuk është paraqitur ankim referuar deklaratës së kandidates, protokolluar 
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në Këshill me aktin nr. 1166/3, 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 të 

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

dhe përparësitë e renditjes së kandidatëve, sipas përcaktimeve të Vendimit të Këshillit nr. 

70/2020, dalë në zbatim të pikës 14, të nenit 48, të Ligjit për Statusin. 

Lidhur me projektvendimin “Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së 

Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të znj. {...}” - 

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

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

{...} dhe znj. {...}. 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. 

Bazuar në hapat, kriteret dhe përparësitë e renditjes së kandidatëve, sipas 

përcaktimeve të pikës 9, të Ligjit për Statusin, si dhe Vendimit të Këshillit nr. 70/2020, 

dalë në zbatim të pikës 14, të nenit 48, të këtij ligji, si relator i procedurës së përzgjedhjes 

realizoi renditjen e kandidatëve për pozicionin e parë të lirë të shpallur me Vendimin e 

Këshillit nr. 88, datë 26.02.2020. 

Mbi propozimin ti si relatori i procedurës së përzgjedhjes, Këshilli i Lartë 

Gjyqësor, me Vendimin për Renditjen e Kandidatëve nr. 110, datë 29.03.2021, vendosi: 
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“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) Znj. {...}; 2) Znj. {...}; Znj. {...}. ...”. 

Vendimi si më lart, më datë 30.03.2021, iu njoftua rregullisht kandidatëve znj. 

{...}, znj. {...} dhe znj. {...}, të cilët, bazuar në pikën 10, të nenit 48, të Ligjit për Statusin, 

gëzonin të drejtën e ankimit ndaj këtij vendimi. 

Kandidatja znj. {...}, në rrugë elektronike, më datë 30.03.2021, konfirmoi marrjen 

e njoftimit për vendimin si më lart të Këshillit. Po ashtu, kjo kandidate, në rrugë 

elektronike, po në këtë datë, i bëri të ditur Këshillit të Lartë Gjyqësor se nuk ka ankim 

ndaj vendimit. 

Kandidatja znj. {...}, në rrugë elektronike, më datë 31.03.2021, konfirmoi marrjen 

e njoftimit për vendimin si më lart të Këshillit. Po ashtu, kjo kandidate, në rrugë 

elektronike, po në këtë datë, i bëri të ditur Këshillit të Lartë Gjyqësor se nuk ka për të 

paraqitur ankim ndaj vendimit. 

Kandidatja znj. {...}, në rrugë elektronike, më datë 01.04.2021, konfirmoi marrjen 

e njoftimit për vendimin si më lart të Këshillit. Po ashtu, kjo kandidate, në rrugë 

elektronike, po në këtë datë, i bëri të ditur Këshillit të Lartë Gjyqësor heqjen dorë nga e 

drejta e ankimit ndaj vendimit.   

Në kushtet kur kandidatët kanë konfirmuar marrjen e Vendimit për Renditjen e 

Kandidatëve nr. 110, datë 29.03.2021, si dhe kanë deklaruar se nuk kanë ankim ndaj tij, 

ky vendim konsiderohet se ka marrë formë të prerë. 

Për rrjedhojë, në zbatim të pikës 68, të Vendimit të Këshillit nr. 70, datë 

07.02.2020, “Mbi kriteret dhe procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve”, si relator i 

procedurës së përzgjedhjes përgatiti projektvendimin për ngritjen në detyrë në Gjykatën e 

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

lirë të shpallur me Vendimin e Këshillit nr. 88, datë 26.02.2020, të kandidatit të renditur 

më lart, pra znj. {...}.  
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Lidhur me propozimin për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për 

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

Vendimin e Këshillit nr. 88, datë 26.02.2020, të kandidatit të renditur më lart, pra të znj. 

{...}, mbahet në konsideratë fakti se ajo, pavarësisht kandidimit edhe për pozicione të 

tjera të lira për ngritjen në detyrë në këtë gjykatë, konstatohet të mos ketë shprehur 

preferenca kandidimi sikurse përcaktohet në pikën 6, të nenit 48, të Ligjit për Statusin. 

Për pasojë, për këtë kandidate është e pazbatueshme preferenca e kandidimit, duke u 

konsideruar njësoj i preferuar për të, çdo kandidim i saj.  

Projektvendimi i propozuar titullohet “Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të 

Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të znj. {...}”. 

Projektvendimi është i strukturuar në 3 pika.  

Pika 1 e projektvendimit bën fjalë për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës 

së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të znj. {...}. 

Në pikën 2 të projektvendimit përcaktohet se efektet juridike të tij fillojnë më datë 

06.04.2021, pra në një datë të mëvonshme, periudhë gjatë të cilës ajo do të duhet të 

dorëzojë detyrën pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar.  

Në pikën 3 të projektvendimit përcaktohet se një kopje e vendimit i njoftohet znj. 

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

sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar dhe Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar.  

Së fundi, në projektvendim përcaktohet hyrja e tij në fuqi menjëherë dhe 

publikimi në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Toska! 

Atëherë, kemi ndonjë diskutim nga kolegët? 

Nëse jo, kalojmë në procedurë votimi? 

Maksim Qoku: Dakord.  
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Brunilda Kadi: Dakord. 

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. Ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së 

Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të znj. {...}. 

2. Efektet juridike të këtij vendimi fillojnë më datë 06.04.2021. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

 

* * * 

(Pika 3 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 02.04.2021) 

 

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

të skemës së delegimit z.{...}për gjykimin e një çështjeje gjyqësore në Gjykatën e 

Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”, i përgatitur nga 

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

 

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

 

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

dhe mbaroi në orën 12:40. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

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

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje anëtari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, z. Dritan 

Hallunaj. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

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

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

Gjyqësor. 

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

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

6. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

4. Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin e gjyqtarit të skemës së delegimit z.{...}për 

gjykimin e një çështjeje gjyqësore në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës, relator z. Ilir Toska.  

 

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

caktimin e gjyqtarit të skemës së delegimit z. {...}, për gjykimin e një çështjeje gjyqësore 

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

Organizuar. Për më shumë detaje, sërish fjalën ia jap zotit Toska.  

 

 Ilir Toska: Faleminderit!  
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 KZHK ka përgatitur projektvendimin “Për caktimin e gjyqtarit të skemës së 

delegimit z.{...}për gjykimin e një çështjeje gjyqësore në Gjykatën e Posaçme të Shkallës 

së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”.  

Krahas projektvendimit ju është përcjellë edhe relacioni shpjegues lidhur me këtë 

projektvendim. 

 Më konkretisht, pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, me aktin nr.1351 prot., datë 

30.03.2021, është regjistruar kërkesa e Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, dërguar me Shkresën nr.380 prot., datë 

26.03.2021, nëpërmjet të cilës kërkohet caktimi i dy gjyqtarëve për plotësimin e trupit 

gjykues për gjykimin e çështjes penale nr. 17/43 Regj. Themeltar, datë 24.06.2020, 

kundër të pandehurit ...  (të dhënat e çështjes përkatëse). 

 Kjo kërkesë është bazuar në vendimin e Këshillit nr. 30, datë 14.02.2019, “Për 

rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje gjyqësore të 

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

përhershme”, rregullat sipas këtij vendimi janë të zbatueshme vetëm “në rastet kur skema 

e delegimit dhe transferimi i përkohshëm janë të pamjaftueshme për t’ju përgjigjur 

nevojave aktuale të gjykatave”. 

Aktualisht, në skemën e delegimit të ngritur pranë Këshilli janë përfshirë nëntë 

gjyqtarë, të cilët, për shkak të nevojave emergjente, janë caktuar në pesë gjykata të 

juridiksionit të përgjithshëm. Ndër të tjerë, në skemën e delegimit është përfshirë edhe 

gjyqtari {...}, i cili kandidon për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së 

Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në kuadër të të cilit ai dhe familjarët e 

afërt të tij kanë plotësuar dhe dorëzuar rregullisht formularët e vetëdeklarimit për dhënien 

e pëlqimit për kontrollin periodik të llogarive të tyre bankare dhe të telekomunikimeve 

vetjake, sipas Ligjit “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar 

korrupsionin dhe krimin e organizuar”. Ndërkohë, asnjë nga gjyqtarët e tjerë të skemës së 

delegimit nuk ka plotësuar vetedeklarimet si më lart, duke mos plotësuar kështu kushtet 

shtesë të sigurisë, siç përcakton shkronja “b”, pika 4, e nenit 45, të Ligjit nr. 96/2016 “Për 
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statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, për t’u 

caktuar pranë gjykatave të posaçme për korrupsionin dhe krimin e organizuar. 

Në kushtet kur në listën e gjyqtarëve të skemës së delegimit është vetëm një 

gjyqtar që plotëson kriteret dhe kushtet për t’u caktuar në Gjykatën e Posaçme të Shkallës 

së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, referuar pikës 5, të nenit 13, të 

Rregullores për Kriteret dhe Procedurën e Funksionimit të Skemës së Delegimit të 

Gjyqtarit, miratuar me Vendimin e Këshillit nr.22, datë 07.02.2019, Komisioni i 

Zhvillimit të karrierës ka përgatitur projektvendimin e propozuar si më lart. 

Projektvendimi i propozuar është i strukturuar në 2 pika. 

Në pikën 1 të projektvendimit përcaktohet se gjyqtari i skemës së delegimit z. 

{...}caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar pranë Gjykatës së Posaçme të 

Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar çështjen penale me të 

pandehur: ... (emri i të pandehurit dhe akuza në ngarkim të tij). 

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

gjyqtarit {...}, sipas kërkesave të shkronjës “c”, pika 1, neni 98, të Ligjit nr. 115/2016 

“Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, në adresën postare 

elektronike zyrtare, si dhe Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar.  

Së fundi, në projektvendim përcaktohet dhe hyrja në fuqi, konkretisht menjëherë 

dhe publikimi në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Toska! 

Kemi ndonjë diskutim? 

Nëse jo, kalojmë në votimin e projekt-aktit? 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 
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Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Gjyqtari i skemës së delegimit z. {...}caktohet në 

përbërje të trupit gjykues për të gjykuar pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë 

për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar çështjen penale me të pandehur: {...}; Akuza: 

“Për kryerjen e veprave penale të parashikuara nga nenet 298/3, 333/a/2 dhe 334/1 të 

Kodit Penal”. 

  2. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtarit {...}, sipas kërkesave të shkronjës 

“c”, pika 1, neni 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar, në adresën postare elektronike zyrtare, si dhe Gjykatës së 

Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 4 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 02.04.2021) 

 

Pika 5 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i relacioneve për caktimin e gjyqtarëve për 

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

ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme.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 12:40. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

                                                 
1 Procesverbali i kësaj çështjeje të rendit të ditës është përmbledhje. 
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8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje anëtari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, z. Dritan 

Hallunaj. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

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

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

Gjyqësor. 

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

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

Legjislacionit. 

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 relacioneve për caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të 

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

përhershme. 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë pa humbur kohë tek shqyrtimi i relacioneve për 

caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të 

ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme. Ia jap sërish fajëln 

zotit Toska.  

 

 Relator i kësaj çështjeje është zoti Ilir Toska. 
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Zoti Toska relaton shkurtimisht relacionin sa i përket radhës së shortit duke i 

propozuar Këshillit që procedurat e shortit të ndiqen sipas kësaj radhe:  

 A. Gjykatat e shkallës së parë, sipas kësaj radhe: 

I. Gjykatat e shkallës së parë sipas juridiksioneve të gjykatave të apelit me 

juridiksion të përgjithshëm: 

1. Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Tiranë: 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë; 

2. Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Shkodër: a. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës; b. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pukë. 

II. Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar. 

B. Gjykatat e apeleve, sipas kësaj radhe: 

I. Gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm: 1. Gjykata e Apelit Durrës; 2. 

Gjykata e Apelit Shkodër; 3. Gjykata e Apelit Vlorë; 4. Gjykata e Apelit Korçë; 

II. Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. 

 

Pasi anëtarët janë dakord me radhën e shortit, vijohet me relatimin e relacionit të 

parë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë”.  

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

paraqitur një kërkesë për 4 çështje në lëndë penale. 

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

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën 

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

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

Propozimet e Komisionit janë: 

 Gjykata nga duhet të përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohen për 

gjykimin e 4 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kurbin 
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dhe Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mat. Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për 

gjykimin e 4 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë 4. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes të përjashtohen nga shorti Kryetari në detyrë 

(Zëvendëskryetari) i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin, konkretisht: Z. Ded Miri. 

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

relativisht jo të lartë dhe numrit të kufizuar të gjyqtarëve të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Mat, të mos përjashtohet nga shorti Kryetari në detyrë i kësaj gjykate, konkretisht: Z. 

Murat Lleshi. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtar Rexhep Karaj. 

Për çështjen nr. 4, penale, gjyqtar Olti Skrame. 

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtar Murat Lleshi. 

Për çështjen nr. 3, penale, gjyqtar Aurel Arapi. 

 

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

e Rrethit Gjyqësor Kukës”. 

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

paraqitur nevojë në 2 çështje gjyqësore, 1 në lëndë penale dhe 1 në lëndë civile. 

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

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën 

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

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

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohen për 

gjykimin e 2 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë. 
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Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 2 çështjeve gjyqësore të veçanta, 

të jetë 2. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti Kryetarja në detyrë e Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Tropojë, konkretisht: znj. Enkeleda Dalipi. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtari Sami Ujkashi. 

Për çështjen nr. 2, civile, gjyqtari Aulon Pashaj.  

 

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

e Rrethit Gjyqësor Pukë”. 

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

paraqitur nevojë në 1 çështje gjyqësore, në lëndë penale. 

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

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën 

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

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

Propozimet e Komisionit janë: 

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

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

(Seksioni Penal). Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 çështjeje 

gjyqësore të veçantë, të jetë 1. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti Kryetari në detyrë 

(Zëvendëskryetari) i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, konkretisht: Z. Arbër Çela. 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohen nga shorti gjyqtarët e Seksionit Penal të 
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Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, të cilët janë caktuar më herët, gjatë vitit 2020 dhe 

në vijim, në katër apo më shumë çështje gjyqësore në gjykata të tjera të ndryshme nga ajo 

ku ushtrojnë funksionin në mënyrë të përhershme, konkretisht: Z. Tonin Stërkaj; Z. Sokol 

Shehu; Z. Besmir Stroka. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarja Luveda Dardha. 

 

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

e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për 

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

lëndë penale. 

Nëpërmjet vendimit të miratuar pak më herët, u plotësua nevoja sa i përket një 

gjyqtari, duke caktuar përmes skemës së delegimit gjyqtarin {...}. Mbetet për t’u trajtuar 

nevoja e kësaj gjykate sa i përket caktimit të një gjyqtari tjetër. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin 

dhe Krimin e Organizuar, në pamundësi të zbatimit të mekanizmave të skemës së 

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

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

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

funksionin në mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

 Gjykata nga duhet të përzgjidhen gjyqtarët që do të caktohen për gjykimin e 1 

çështjeje gjyqësore të veçantë, të jenë gjykatat e shkallës së parë të juridiksionit të 

përgjithshëm. 

Gjyqtarët për 1 çështje gjyqësore të veçantë, të përzgjidhen, me short, ndërmjet 

atyre të cilët kanë të paktën shtatë vjet përvojë në ushtrimin e profesionit, nga të cilat të 
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paktën pesë vjet si gjyqtar për çështjet penale, si dhe kanë kaluar me sukses procesin e 

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

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. 

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

veçantë, të jetë 1.  

Sa i përket përjashtimeve nga shorti: 

Në shortimin e çështjes të përjashtohen nga shorti gjyqtarëve të gjykatave të 

shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm që plotësojnë kriteret si më lart, të cilët 

janë në përbërje të Kolegjit Zgjedhor, i cili është thirrur në detyrë tashmë konkretisht: 

Znj. Alma Kolgjoka; Znj. Emona Muçi; Znj. Esmeralda Xhili (Çeka); Znj. Manjola 

Xhaxho. 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti gjyqtari i gjykatës së shkallës së 

parë të juridiksionit të përgjithshëm që plotëson kriteret si më lart, i cili, duke qenë 

gjyqtar i skemës së delegimit dhe plotëson kushtet e sigurisë, që u propozua të caktohet 

në përbërje të trupit gjykues për këtë çështje, konkretisht: z. {...}. 

Në shortimin e çështjes të përjashtohen nga shorti gjyqtarëve të gjykatave të 

shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm që plotësojnë kriteret si më lart, të cilët 

janë caktuar më herët, gjatë vitit 2020 e në vijim, për gjykimin e çështjeve gjyqësore në 

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

konkretisht: znj. Ornela Naqellari; z. Rexhep Bekteshi, znj. Alma Ahmeti dhe z. Petrit 

Çomo. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtari Dritan Hasani. 

 

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

e Apelit Durrës”. 
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Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Apelit Durrës, ka paraqitur nevojë 

për 1 çështje gjyqësore, në lëndë penale.  

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

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

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

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

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

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohet për 

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

gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë 2. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes, si përjashtim nga rregulli, në kushtet e numrit të kufizuar 

të gjyqtarëve të Gjykatës së Apelit Shkodër, të mos përjashtohet nga shorti Kryetari i 

kësaj gjykate, konkretisht: Z. Fuat Vjerdha. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarët Fuat Vjerdha dhe Astrit Kalaja. 

 

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

Gjykatën e Apelit Shkodër”. 

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

nevojë në 5 çështje gjyqësore, 2 në lëndë penale dhe 3 në lëndë civile. 

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

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

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

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

ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme”. 
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Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhen me short gjyqtarët që do të caktohet për 

gjykimin e 5 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Apelit Durrës. Numri i 

gjyqtarëve të jetë 5. Në short të përfshihen edhe gjyqtarët e skemës së delegimit të 

caktuar pranë Gjykatës së Apelit Durrës. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

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

së Apelit Durrës, konkretisht: Z.Desart Avdulaj. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 3, civile, gjyqtarja Igerta Hysi. 

Për çështjen nr. 2, civile, gjyqtarja Anita Mici. 

Për çështjen nr. 5, penale, gjyqtari Valbon Çekrezi. 

Për çështjen nr. 4, penale, gjyqtari Izet Dushaj. 

Për çështjen nr. 1, civile, gjyqtari Florjan Kalaja. 

 

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

Gjykatën e Apelit Vlorë”. 

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

për 2 çështje gjyqësore, në lëndë penale. 

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

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

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

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

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

Propozimet e Komisionit janë: 

 Gjykata nga duhet të përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohen për 

gjykimin e 2 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Apelit Gjirokastër, 
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përfshirë edhe gjyqtari i skemës së delegimit caktuar pranë kësaj gjykate. Numri i 

gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 2 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë 3. 

 Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

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

së Apelit Gjirokastër, konkretisht: Z. Dritan Banushi. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarët Irena Brahimi dhe Enton Dhimitri. 

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtarja Miranda Andoni. 

 

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

Apelit Korçë”. 

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

në 14 çështje, 7 në lëndë penale dhe 7 në lëndë civile.  

Kërkesat me numër rendor nga 1-10 të kësaj gjykate janë bërë në kushtet kur 

KLGJ ende nuk kishte marrë Vendimin nr. 104, datë 25.03.2021, “Për Komandimin e 

gjyqtares znj. Sonjela Voskopi në skemën e delegimit të ngritur pranë Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, për një afat 1-vjeçar”, si dhe Vendimin nr. 105, datë 25.03.2021, me të cilin 

“Gjyqtarja e skemës së delegimit znj. Sonjela Voskopi caktohet për të gjykuar pranë 

Gjykatës së Apelit Korçë për periudhën deri më datë 25.03.2022”. 

Për rrjedhojë, nevojat për 10 nga kërkesat si më lart të Gjykatës së Apelit Korçë, 

konkretisht ato me numër rendor 1 - 10, aktualisht nuk ekzistojnë më, pasi nevoja për 

caktimin e 1 gjyqtari në çështjet respektive plotësohet përmes caktimit të gjyqtares së 

skemës së delegimit, znj. Sonjela Voskopi, referuar edhe e-mail-it datë 29.03.2021 të 

Gjykatës së Apelit Korçë, sipas së cilit thuhet se: “Nga verifikimi formal  i kërkesave 

civile  për  delegim gjyqtari, dërguar KLGJ-së, trupi gjykues plotësohet me gjyqtaren e 

skemës së delegimit znj. Sonjela Voskopi. Nëse do të evidentohen shkaqe për heqjen 
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dorë, nga vetë gjyqtarja, në vijim do të procedojmë me kërkesat të reja për plotësim trupi 

gjykues”. 

Në këto kushte, 10 kërkesat si më lart të Gjykatës së Apelit Korçë tashmë kanë 

mbetur pa objekt, prandaj është vendi që Këshilli të vendos për deklarimin e përfunduar 

të çështjes pa një vendim përfundimtar, bazuar në nenin 90/3 dhe 95 të Kodit të 

Procedurave Administrative, Kod rregullimet e të cilit duhet të zbatohen nga Këshilli në 

çdo rast ose situatë tjetër që nuk parashikohet shprehimisht nga Ligji nr.115/2016 “Për 

organet e qeverisjes si sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, sikurse përcakton neni 97/3 i 

tij. 

Nisur nga rrethanat si më lart, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës i propozon 

Këshillit të Lartë Gjyqësor të vendosë: Deklarimin e përfunduar, pa një vendim 

përfundimtar, të shqyrtimit të kërkesave të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një 

gjyqtari, si vijon: (citohen 10 kërkesat me referencat përkatëse të Gjykatës së Apelit 

Korçë në relacion). 

(Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimit të Komisionit të 

Zhvillimit të Karrierës.) 

Vijohet me nevojat e kërkesave nga numri 11-14. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Apelit Korçë, për kërkesat me nr. rendor 11-

14, në pamundësi të zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit 

të përkohshëm të gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i Vendimit të KLGJ-së “Për 

rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të 

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

përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohen për 

gjykimin e 4 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Apelit Tiranë. Numri i 

gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 4 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë 2. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti Kryetari në detyrë i Gjykatës 
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së Apelit Tiranë, konkretisht: Z. Ridvan Hado. 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohen nga shorti gjyqtarja e Gjykatës së Apelit 

Tiranë, për të cilën nuk ka njoftim nga gjykata për kthimin në detyrë pas përfundimit të 

lejes afatgjatë të akorduar nga ish-Këshilli i Lartë i Drejtësisë dhe refuzimit të zgjatjes së 

lejes nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, konkretisht: Znj. Evjeni Sinojmeri. 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohen nga shorti gjyqtarët e Gjykatës së Apelit 

Tiranë, që janë në përbërje të Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor, i cili është thirrur në detyrë më 

datë 05.03.2021, referuar për këtë nenit 149/2 të Kodit Zgjedhor, konkretisht: Z. Asim 

Vokshi; Znj. Edlira Petri. 

Në shortimin e çështjes nr. 14 të përjashtohet nga shorti gjyqtari i Gjykatës së 

Apelit Tiranë që ka pengesë ligjore, ndërsa është anëtar i trupit gjykues i caktuar më 

herët, konkretisht: z. Genti Shala. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 14, penale, gjyqtarja Valdete Hoxha. 

Për çështjen nr. 13, penale, gjyqtarja Zegjine Sollaku. 

Për çështjen nr. 11, penale, gjyqtarja Valdete Hoxha. 

Për çështjen nr. 12, penale, gjyqtarja Zegjine Sollaku. 

 

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

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

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

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, ka paraqitur nevojë në 6 çështje. 

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

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

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

KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje 
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gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në 

mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykatat nga duhet të përzgjidhen gjyqtarët që do të caktohen për gjykimin e 6 

çështjeve gjyqësore të veçanta, të jenë gjykatat e apelit me juridiksion të përgjithshëm. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 6 çështjeve gjyqësore të 

veçanta, të jetë 9. 

Gjyqtarët për 6 çështje gjyqësore të veçantë, të përzgjidhen, me short, ndërmjet 

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

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

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

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”.  

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes të përjashtohen nga shorti gjyqtarja e Gjykatës së Apelit 

Tiranë që plotëson kriteret si më lart, e cila është në përbërje të Kolegjit Zgjedhor 

Gjyqësor, që është thirrur në detyrë, konkretisht: Znj. Edlira Petri. 

Në shortimin e çështjes nr. 1 të përjashtohet nga shorti gjyqtarja e Gjykatës së 

Apelit Shkodër që plotëson kriteret si më lart, e cila është caktuar më herët për gjykimin e 

kësaj çështjeje, konkretisht: Znj. Valbona Vata. 

Në shortimin e çështjes nr. 6 të përjashtohet nga shorti gjyqtari i Gjykatës së 

Apelit Tiranë që plotëson kriteret si më lart, i cili është caktuar më herët për gjykimin e 

kësaj çështjeje, konkretisht: Z. Genti Shala. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 6, penale, gjyqtarët Margarita Buhali dhe Valbona Vata.  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarja Miranda Andoni. 

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtarët Enton Dhimitri dhe Sokol Ngresi. 

Për çështjen nr. 5, penale, gjyqtarja Vojsava Osmanaj. 
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Për çështjen nr. 3, penale, gjyqtarët Irena Brahimi dhe Genti Shala. 

Për çështjen nr. 4, penale, gjyqtarja Iliba Bezati. 

 

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

* * * 

(Pika 5 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 

 


