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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

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 16.04.2021) 

 

Pika 1 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për ngritjen në detyrën e 

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

Organizuar të {...}”, përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Alban 

Toro). 

 

Drejton mbledhjen Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Maksim Qoku. 

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 12:00 

dhe mbaroi në orën 12:10. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

2. Medi Bici    (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 16.04.2021 (Pika 1) 
 

 

2 

9. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim: Nuk morën pjesë në mbledhje Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor znj. 

Naureda Llagami, si dhe anëtarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Marçela Shehu. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

2. Helena Papa, Drejtore pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

3. Pjerin Prendi, Këshilltar pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

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

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

7. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

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

të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të {...}”, përgatitur nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Alban Toro). 

 

Maksim Qoku: Përshëndetje të nderuar anëtarë! 

Sot zhvillojmë mbledhjen e radhës të datës 16.04. 

Në verifikim të kuorumit, e kemi kuorumin e nevojshëm për zhvillimin e 

mbledhjes. 

Ndërkohë që mbledhja do të drejtohet nga ana ime (Zëvendëskryetari) për shkak të 

mungesës së Kryetares, znj. Llagami.  

Sot në rendin e ditës janë parashikuar të shqyrtohen dy çështje: Çështja e parë 

shqyrtimi i projektvendimit “Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Posaçme të 

Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të {...}”, përgatitur nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Alban Toro). 
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Çështja e dytë, shqyrtimi i projektvendimit “Për përfundimin para afatit të shërbimit 

në Skemën e Delegimit, për gjyqtarin {...}”, përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës. 

 

Nëse nuk keni gjë me rendin e ditës, për relatimin e çështjes së parë, fjalën ia jap 

relatorit z. Alban Toro.  

Zoti Toro, fjala për ju në lidhje me detajet e relacionit. 

 

Alban Toro: Faleminderit! 

Siç jeni në dijeni edhe nga seanca e kaluar plenare, magjistrati {...} është kandidat i 

vetëm për pozicionin e lirë të hapur në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, me vendimin nr. 93, 26.02.2020. 

Ashtu siç kam cituar edhe në seancën e kaluar plenare, për të janë kryer të gjitha 

procedurat e verifikimit në lidhje me kriteret e kandidimit dhe pasurinë, figurën, si dhe janë 

analizuar procedurat e vlerësimit profesional dhe etik, kështu që në këto kushte, Këshilli i 

Lartë Gjyqësor procedoi me vendimin për renditjen e kandidatit me nr. 164, 14.04.2021 ku 

vendosi miratimin e renditjes së kandidatit në procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën e 

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

lirë të shpallur me vendimin nr. 93, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor si më 

poshtë: (duke cituar zotin {...} si kandidat të vetëm).  

Ky vendim iu njoftua kandidatit më 14.04.2021 dhe po në atë datë nga ana e 

kandidatit, pasi u konfirmuar marrja e tij, u procedua me konfirmimin për të mos ushtruar 

të drejtën e ankimit në lidhje me të. Kështu që, në këto kushte, në kuptim të nenit 68, 

vendimit të Këshillit nr. 70, 07.02.2020, nga ana ime si relator i procedurës së përzgjedhjes, 

u përgatit ky relacion dhe njëkohësisht edhe projektvendimi i cili ju propozohet dhe në 

dispozitivin e të cilit ju do të gjeni: 

1. Ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të {...}. 

 

2. Efektet juridike të këtij vendimi fillojnë më datë 20.04.2021. 
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3. Një kopje e vendimit i njoftohet {...} sipas kërkesave të nenit 98, të Ligjit 

nr.115/2016.  

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit!  

 

Maksim Qoku: Faleminderit, zoti Toro! 

Nëse anëtarët kanë diçka në lidhje me sa u relatua? 

Nëse nuk kanë, mund të kalojmë në votim. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

 Maksim Qoku: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli i Lartë Gjyqësor miratoi vendimin “Për ngritjen në detyrën e 

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

Organizuar të {...}”. Sikurse edhe parashtroi relatori, vendimi i njoftohet kandidatit {...} 

dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

  

* * * 

(Pika 1 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

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 16.04.2021) 

 

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

afatit të shërbimit në Skemën e Delegimit, për gjyqtarin z. {...}”, përgatitur nga 

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

 

Drejton mbledhjen Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Maksim Qoku. 

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 12:00 

dhe mbaroi në orën 12:10. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

2. Medi Bici    (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Erjon Muharremaj   (anëtar) 
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Shënim: Nuk morën pjesë në mbledhje Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor znj. 

Naureda Llagami, si dhe anëtarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Marçela Shehu. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

2. Helena Papa, Drejtore pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

3. Pjerin Prendi, Këshilltar pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

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

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

7. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

2. Shqyrtimi i projektvendimit “Për përfundimin para afatit të shërbimit në Skemën e 

Delegimit, për gjyqtarin z. {...}”, përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës 

(relator z. Ilir Toska). 

 

Maksim Qoku: Kalojmë në çështjen e dytë të rendit të ditës dhe që ka të bëjë me 

shqyrtimin e projektvendimit “Për përfundimin para afatit të shërbimit në Skemën e 

Delegimit, për gjyqtarin z. {...}”, përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, 

relator z. Ilir Toska. 

 

Ilir Toska: Faleminderit!  

KZHK ka përgatitur projektvendimin “Për përfundimin para afatit të shërbimit në 

Skemën e Delegimit, për gjyqtarin z. {...}”. Krahas projektvendimit ju është shpërndarë 

edhe relacioni për arsyet e propozimit të projektvendimit si më lart.  

Shkurtimisht mund t’ju them se Këshilli i Lartë Gjyqësor, në ushtrim të 

përgjegjësive të tij, me Vendimin nr.428, datë 14.10.2020, mbi kërkesën e gjyqtarit të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë z. {...}, vendosi komandimin e tij në skemën e 
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delegimit të ngritur pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, me afat deri në një vit, që mund të 

ndërpritet ose zgjatet në varësi të rrethanave. 

Nga ana tjetër, marrë shkas nga situata në Gjykatën e Apelit Shkodër, 

funksionaliteti i të cilës ishte cenuar për shkak të qenies në detyrë të vetëm tre gjyqtarëve, 

nga dhjetë që është organika e saj, mbasi verifikoi se gjyqtari i skemës së delegimit z. 

{...} përmbushte kërkesat, konkretisht kriterin e përvojës minimale profesionale, për 

ushtrimin e funksionit të gjyqtarit të gjykatës së apelit (përcaktuar në nenin 47, pika 4, të 

Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar), me Vendimin nr.429, datë 14.10.2020, Këshilli vendosi: “1. 

Gjyqtari i skemës së delegimit z. {...} caktohet për të gjykuar pranë Gjykatës së Apelit 

Shkodër, për periudhën deri më datë 14.10.2021. ...”. 

Ndërkohë, më herët, gjyqtari z. {...} ka kandiduar në procedurën e ngritjes në 

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

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

26.02.2020. Aktualisht kjo procedurë sapo përfundoi dhe Këshilli me vendimin 

pararendës vendosi ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së 

Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të z. {...}. 

Në kushtet e miratimit të këtij projektvendimi, ndërsa sipas tij {...} ngrihet në 

detyrë dhe caktohet në mënyrë të përhershme në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë 

për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, duke patur parasysh se aktualisht në këtë të 

fundit ushtrojnë detyrën vetëm pesë gjyqtarë, nga gjashtëmbëdhjetë që është organika e 

saj, përveçse dy nga gjyqtarët në detyrë janë në fazën finale të ngritjes në detyrë për 

pozicionet ku kanë kandiduar (në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar), vijimi i shërbimit të {...} në skemë delegimi do të cenonte akoma 

më tepër funksionalitetin e Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar. Nisur nga kjo situatë, duke konsideruar se në rastin konkret 

verifikohet një shkak për përfundimin para afatit të shërbimit në skemën e delegimit për 

{...}, është përgatitur edhe projektvendimi që është përgatitur për miratim.  

Lidhur me projektvendimin, Komisioni ka në vëmendje përcaktimin e shkronjës 

“e”, pika 1, të nenit 4, të Vendimit të Këshillit nr. 22, datë 07.02.2019, “Mbi miratimin e 
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rregullores për kriteret dhe procedurën e funksionimit të skemës së delegimit të 

gjyqtarit”, sipas të cilit: “1. Në skemën e delegimit kandidon çdo gjyqtar që plotëson këto 

kritere: ...; të mos jetë i caktuar në mënyrë të përhershme në një gjykatë ku komandimi 

cenon funksionalitetin e saj; ...”. Po ashtu, Komisioni ka në vëmendje edhe përcaktimin e 

pikës 4, të neni 14, të Vendimit të sipërpërmendur të Këshillit, sipas të cilit: “... 4. Në 

raste të justifikuara, me kërkesë të motivuar dhe me miratim të Këshillit, përfundimi i 

shërbimit mund të japë efekte përpara kohës së përcaktuar në pikën 1 të këtij neni”. 

Komisioni vlerëson se ngritja në detyrë e {...} dhe caktimi në mënyrë të 

përhershme në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë, është një rrethanë që justifikon 

përfundimin para afatit të shërbimit të tij në skemën e delegimit, në kushtet kur vijimi i 

shërbimit në skemë delegimi cenon funksionalitetin e gjykatës ku ai është caktuar në 

mënyrë të përhershme, tashmë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. 

Projektvendimi i propozuar është i strukturuar në 4 pika. 

Pika 1 e projektvendimit bën fjalë për përfundimin para afatit të shërbimit në 

skemën e delegimit, për gjyqtarin z. {...}.  

Në pikën 2 të projektvendimit përcaktohet se efektet juridike të këtij vendimi 

fillojnë më datë 20.04.2021, pra datën kur sipas projektvendimit të miratuar pak më herët 

fillojnë efektet dhe vendimi tashmë “Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së 

Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të z. {...}”. 

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

gjyqtarit z. {...} 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, Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë, ku {...} ka caktimin e 

përhershëm aktualisht, si dhe Gjykatës së Apelit Shkodër, ku ai është caktuar si gjyqtar i 

skemës së delegimit.  

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

ankim, brenda 15 ditëve nga data e njoftimit, në Gjykatën Administrative të Apelit. 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 16.04.2021 (Pika 2) 
 

 

9 

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

dhe publikimi i vendimit në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Faleminderit!  

  

Maksim Qoku: Faleminderit zoti Toska për relatimin! 

Nëse dikush nga anëtarët ka diçka për të shtuar për relacionin? 

Nëse nuk kanë, kalojmë në procesin e votimit. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

 Maksim Qoku: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli i Lartë Gjyqësor miratoi vendimin “Për përfundimin para afatit 

të shërbimit në Skemën e Delegimit, për gjyqtarin z. {...}”, sipas atyre pikave që 

parashtroi edhe vetë relatori. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen e 

internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 Nëse nuk ka gjë tjetër nga anëtarët, duke ju uruar edhe një fundjavë të mbarë, 

mbledhjen e konsideroj të mbyllur. Ditën e mirë! 

  

* * * 

(Pika 2 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


