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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 29.04.2021) 

 

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

vjetor i sistemit gjyqësor dhe Këshillit të Lartë Gjyqësor për vitin 2020”. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:10 

dhe mbaroi në orën 13:01. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 
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11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

 

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

Gjyqësor. 

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

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

8. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

1. Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e “Raporti vjetor i sistemit gjyqësor dhe 

Këshillit të Lartë Gjyqësor për vitin 2020”. 

 

 Naureda Llagami: Përshëndetje! 

 Po fillojmë mbledhjen e Këshillit të Lartë Gjyqësor të programuar për ditën e 

sotshme datë 29.04.2021. 

 Të pranishëm në mbledhje janë të gjithë anëtarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 Siç jeni në dijeni, në rendin e ditës sot kemi 9 çështje për të diskutuar. Megjithatë, 

me propozim të Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, për shkak të urgjencës, është 

përfshirë edhe një çështje që ka të bëjë me caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve 

gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera të ndryshme nga ato ku ushtrojnë funksionet në 

mënyrë të përhershme. 

 Jeni dakord që ta përfshijmë edhe këtë çështje, përveç çështjeve që kishim në 

rendin e ditës? 
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(Anëtarët e Këshillit janë dakord me përfshirjen në rendin e ditës të kësaj 

çështjeje.) 

  

 Naureda Llagami: Atëherë, kalojmë në çështjen e parë, e cila ka të bëjë me 

miratimin e Raportit mbi gjendjen e sistemit gjyqësor dhe veprimtarinë e Këshillit të 

Lartë Gjyqësor për vitin 2020, detyrim që na buron nga neni 82 i ligjit nr.115/2016 “Për 

organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i cili përcakton se: “Këshilli i Lartë 

Gjyqësor raporton para Kuvendit mbi gjendjen e sistemit gjyqësor gjatë vitit të 

mëparshëm kalendarik, jo më pak se një herë në vit”. 

Ju kam përcjellë raportin, pjesa e parë e të cilit ka të bëjë me veprimtarinë e vetë 

institucionit, që është një përmbledhje e raporteve që kanë hartuar vetë komisionet. Pjesa 

e dytë e raportit ka të bëjë me masat që ka marrë Këshill i Lartë Gjyqësor për rritjen e 

fiçencës së sistemit gjyqësor. Pjesa e tretë ka të bëjë me bashkëpunimin ndërinstitucional, 

infrastruktura e teknologjisë së informacionit, burimet njerëzore dhe financiare dhe në 

fund kemi të bëjmë me situatën e sistemit gjyqësor.  

Tashmë, Këshilli ka hyrë në një fazë konsolidimi, e cila gjen shprehje si në 

veprimtarinë e brendshme edhe në vizionin për të ardhmen, një qasje e cila fokusohet tek 

administrimi profesional i sistemit gjyqësor dhe garantimi i një bazë solide për sistemin 

dhe vijueshmërinë e tij. 

Viti 2020 u karakterizua si një vit i vështirë, ku problematikave të mbartura të 

sistemit gjyqësor iu bashkëngjitën edhe fatkeqësitë natyrore, të cilat përkonin me pasojat 

e shkaktuara nga tërmeti i fundvitit 2019 dhe pandemia globale Covid-19. Pasojat e kësaj 

situate të pazakontë u reflektuan në shtyrje të procedurave administrative, ulje të 

produktivitetit dhe në disa raste edhe pezullim të përkohshëm të veprimtarisë si të 

Këshillit ashtu edhe të gjykatave.  

Pavarësisht vështirësive, Këshilli është angazhuar maksimalisht për të ruajtur 

ritmin e veprimtarisë së tij në kuadër të përmbushjes së kompetencave kushtetuese, 

ligjore edhe strategjike. Gjatë vitit 2020, shënjestrohen disa zhvillime pozitive, ndër të 

cilat përmendim:  
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Zhvillimi i 87 mbledhjeve plenare dhe miratimin e 654 vendimeve prej të cilave 

640 janë vendimmarrje me nismën e Komisioneve të Përhershme dhe 14 nga Komisionet 

e Përkohshme. 

Kemi bërë të mundur rifunksionalizimin e Gjykatës së Lartë dhe përfundimin e 

procedurës së përzgjedhjes dhe emërimit të 3 gjyqtarëve nga radhët e juristëve të 

spikatur, si dhe hapjen e garës për 11 vende vakante për kandidatët magjistratë. Plotësimi 

i Gjykatës së Lartë me 7 anëtarë shënoi funksionalizimin e plotë të saj duke mundësuar 

njësimin dhe unifikimin e praktikave përmes shqyrtimit të çështjeve me trup gjykues të 

përbërë nga 5 anëtarë. 

Për herë të parë, Këshilli përmes një pakete aktesh nënligjore, nisi procesin e 

reformës së administratës gjyqësore. Ky proces transformimi në funksion të garantimit të 

një administrate gjyqësore sa më profesionale, të qëndrueshme dhe me integritet të lartë, 

ka si pikënisje rekrutimin e 86 nëpunësve gjyqësorë.  

Masat që ka marrë Këshilli në rritjen e efiçencës në sistemin gjyqësor: 

Krijimi i njësive të shërbimit ligjor në gjykatat e apelit të juridiksionit të 

përgjithshëm, si një mekanizëm për të përshpejtuar evadimin e dosjeve gjyqësore. 

Konkretisht janë hapur 17 vende vakante në pozicionin e ndihmësit ligjor në gjykatat e 

apelit dhe u emëruan përkohësisht 9 të tillë pranë këtyre gjykatave. 

U emëruan në mënyrë të përkohshme 4 këshilltarë ligjor pranë Gjykatës së Lartë.  

U emëruan dhe caktuan në detyrë në total 34 magjistratë të diplomuar nga Shkolla 

e Magjistraturës (janar- tetor 2020).  

U rrit numri i kuotave në Shkollën e Magjistraturës për vitin akademik 2020-

2021, me 40 kandidatë për magjistratë në “profilin gjyqtar”, dhe 25 kandidatë në profilin 

këshilltar dhe ndihmës ligjor, për të cilët u krye verifikimi i kritereve formale-ligjore, 

pasurisë dhe figurës.  

U finalizua propozimi i Hartës së re Gjyqësore, i cili i është përcjellë Ministrisë së 

Drejtësisë që në 29 shtator 2020. Ky projekt, i cili ka si qëllim optimizimin e burimeve 

njerëzore dhe financiare, rritjen e efiçencës së gjykatave, përmirësimin e shpejtësisë së 

gjykimit dhe aksesit në drejtësi të qytetarëve, u hartua në bashkëpunim me partnerët 
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ndërkombëtarë dhe përmes një procesi të gjerë konsultimesh me aktorë brenda dhe jashtë 

sistemit gjyqësor.  

U propozuan ndryshime në ligjet e paketës së reformës në drejtësi, gjithashtu në 

kodet e procedurave si dhe në ligjin për gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative. 

Këto propozime kishin për qëllim rritjen e efiçencës dhe efektshmërisë së gjyqësorit. 

Rregullimi i mekanizmave procedurale të shqyrtimit të kërkesave/ankimeve dhe ulja e 

numrit të gjyqtarëve në përbërje të trupave gjyqësore për shqyrtimin e disa lloj çështjesh, 

do të sjellë impakt pozitiv në funksionimin e gjykatave dhe evadim më të shpejtë të 

çështjeve gjyqësore. 

Këshilli ka vijuar bashkëpunimin me organet e rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve, 

duke hartuar për llogari të KPK-së 72 raporte të aftësive profesionale dhe analizuar rreth 

360 dosje gjyqësore. Në total, që nga fillimi i procesit të rivlerësimit, janë dorëzuar pranë 

KPK-së 300 raporte të cilat përmbyllin këtë proces për 65% të të gjithë subjekteve.  

Me plotësimin e paketës së akteve për vlerësimin etik dhe profesional të 

gjyqtarëve, KLGJ-ja filloi procesin e vlerësimit periodik i cili nuk ishte zhvilluar prej 

vitesh duke vlerësuar 30 gjyqtarë në përputhje me “Programin e vlerësimit etik dhe 

profesional të gjyqtarëve për vitin 2020”. Për shkak të nevojës për t’i dhënë përparësi 

plotësimit të vakancave në Gjykatën e Lartë si dhe situatës në gjykatat e apelit, Këshilli 

gjatë vitit 2020, u fokusua në vlerësimin e kandidatëve për t’u ngritur në detyrë pranë 

këtyre gjykatave.  

Një nga arritjet për t’u përmendur është edhe miratimi i propozimit “Për llojet dhe 

masat e tarifave gjyqësore dhe procedurën e mbledhjes së tyre”, propozim i përcjellë 

Ministrisë së Drejtësisë. Ky propozim mban parasysh si përshkallëzimin ashtu dhe 

proporcionalitetin e tarifave gjyqësore sipas shkallëve të gjykimit, duke garantuar cilësinë 

e shërbimeve gjyqësore dhe siguruar aksesin e qytetarëve në drejtësi, veçanërisht për 

shtresat në nevojë. 

Për herë të parë, gjatë vitit 2020, Këshilli filloi zbatimin e kompetencave të tij 

lidhur me përgjegjësinë disiplinore ndaj gjyqtarëve duke zhvilluar 3 procedime 

disiplinore, në përputhje me Rregulloren “Për procedurat disiplinore në Këshillin e Lartë 
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Gjyqësor”, nga të cilat: dy procedime disiplinore për shkarkimin nga detyra e gjyqtarit ë 

cilat janë përfunduar dhe një procedurë më objekt pezullimi nga funksioni. 

Me qëllim plotësimin e trupave gjyqësore, Këshilli i Lartë Gjyqësor trajtoi 629 

kërkesa për caktimin e 874 gjyqtarëve të caktuar për gjykimin e çështjeve gjyqësore të 

veçanta në gjykata të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionin në mënyrë të 

përhershme.  

Viti pandemik dhe vështirësitë që ai mbarti për sistemin gjyqësor shtuan nevojën 

për komunikim profesional, të hapur dhe cilësor me palët e interesuara dhe publikun. 

Ndaj në këtë kontekst dhe në funksion të garantimit të transparencës, KLGJ ka hartuar 

dhe ka miratuar dy dokumente strategjike: Planin Strategjik të Komunikimit për Sistemin 

Gjyqësor dhe Rregulloren “Për komunikimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor me median”.  

Në zbatim të ligjit për të drejtën e informimit, gjatë vitit 2020, u trajtuan 58 

kërkesa për informacion, të cilat morën përgjigje brenda një afati të arsyeshëm.  

Në funksion të orientimit strategjik dhe në vijim të Planit Strategjik 2019-2020, 

Këshilli finalizoi draftin për konsultim të Planit të ri Strategjik 2021-2023, i cili po i 

nënshtrohet një procesi gjithëpërfshirës dhe transparent diskutimi me grupet e interesit.  

Analiza e sistemit dhe gjetjet: 

Për të pasqyruar një panoramë sa më realiste të indikatorëve kryesorë të sistemit 

dhe për të bërë të mundur krahasime sa më domethënëse me vitet e mëparshme, analiza e 

gjendjes së gjyqësorit këtë vit, për herë të parë, është bërë e kategorizuar sipas 

juridiksionit dhe nivelit të gjykatave, në përputhje të plotë me Udhëzuesin për mbajtjen 

dhe plotësimin e tabelave me të dhëna statistikore (Vendimi Nr. 47, datë 11.02.2021).  

Për sa i përket ngarkesës së përgjithshme të punës në gjykatat e të gjitha niveleve, 

theksohet se ngarkesa totale për gjykatat në vitin 2020 shënon një rënie reale prej vetëm 

5%, pavarësisht se numri i  çështjeve të reja të regjistruara gjatë vitit 2020 është ulur me 

17% krahasuar krahasuar me vitin 2019 por kjo është balancuar nga rritja e backlog-ut të 

krijuar.  

Analiza evidenton një përkeqësim të disa indikatorëve të performancës, që në 

shumicën e rasteve ka ardhur si pasojë e kufizimeve të detyruara nga Pandemia Covid-19 

dhe nga ulja e numrit të gjyqtarëve si rrjedhojë e ecurisë së procesit të Vetting-ut.  
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Vlen të theksohet se raporti midis numrit të gjyqtarëve faktik për 100 mijë banorë 

është 12,61 gjyqtar/100 mijë banorë, kur mesatarja evropiane është 21.4 gjyqtarë/100 

mijë banorë. Ndërsa raporti i numrit të punonjësve të administratë gjyqësore sipas 

organikës në fakt është 926 punonjës/100 mijë banorë, që rezulton të jetë 32.53 punonjës 

administratë gjyqësore, ndërkohë që mesatarja evropiane është 59.7 punonjës/100 mijë 

banorë. 

  Do doja të ndalesha shkurtimisht më në detaje lidhur me treguesit e analizës së 

sistemit gjyqësor, sipas kategorive dhe juridiksioneve, duke i përmbledhur si vijon: 

Gjykata e Lartë, ku në vijim të masave të marra nga Këshilli për rritjen e 

efiçencës, si emërimet e reja të gjyqtarëve, miratimi i udhërrëfyesit, mbështetja me staf të 

specializuar në kuadrin e memorandumit me USAID, plotësimi i organikës së stafit 

mbështetës, përmirësimeve në sistemin e menaxhimit të çështjeve, ka pasur ndikim në 

ritme të zgjidhjes së çështjeve në vlerat e gjykatave të apelit. Në total Gjykata e Lartë ka 

arritur të shqyrtojë 1478 çështje, nga një trupë e vetme gjyqësore, duke e renditur normën 

e eficencës së gjykatës të 7-tën midis 38 gjykatave në vend. 

Gjykatat e Posaçme për Korrupsion dhe Krimin e Organizuar, kanë arritur të kenë 

një performancë pozitive, duke e mbajtur backlog-un nën nivelin 8%, kohën mesatare e 

nevojshme për zgjidhjen e një çështjeje (DT) 31 ditë, dhe normën e likuidimit të 

çështjeve (CR) mbi 95% për të dy shkallët e gjykimit. Gjithashtu evidentohet se në 

shkallën e parë të gjykimit rendimenti mesatar është 185 çështje për gjyqtar ndërsa në 

apel kjo shifër është rreth 55 çështje për gjyqtar. 

Gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm, kanë evidentuar kryesisht një 

ulje të treguesve të efiçencës. Të gjitha gjykatat kanë pësuar rritje të backlog-ut të 

çështjeve, i cili është rritur me 26% krahasuar me vitin 2019. Po kështu, treguesi i kohës 

mesatare të nevojshme për zgjidhjen e një çështjeje (DT) shënon një rritje prej 44% dhe 

norma e likuidimit të çështjeve (CR) është ulur me 9%. Gjithsesi, vihet re që disa gjykata, 

në disa tregues, kanë arritur rezultate pozitive (p.sh.: gjykatat e apelit Durrës, Vlorë dhe 

Gjirokastër) krahasuar me një vit më parë.  
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Gjykatat e shkallës së parë, juridiksioni i përgjithshëm kanë pasur një rendiment 

më të ulët pune krahasuar me një vit më parë. Vetëm 41% e këtyre gjykatave mund të 

klasifikohen në nivelin standard të efiçencës sipas përcaktimeve të CEPEJ. 59% e këtyre 

gjykatave kanë rritje të backlog-ut në çështje civile, penale apo të të dyjave kategorive. 

Backlog-u i çështjeve të mbartura në fund të vitit 2020,  ka pësuar një rritje prej 29% në 

krahasim me fundin e vitit 2019. Kjo rritje përbën një faktor shqetësues për sistemin 

gjyqësor. Gjatë vitit 2020 pjesa më e madhe e gjykatave të shkallës së parë, juridiksioni i 

përgjithshëm kanë përkeqësuar treguesit e efiçencës: Rendimenti i punës për gjyqtar (ER) 

për vitin 2020 ka një ulje prej rreth 20% krahasuar me një vit më parë; Norma e 

likuidimit të çështjeve (CR) është ulur nga 96% në 2019, në 93% në 2020; Koha mesatare 

e nevojshme deri në zgjidhjen e një çështjeje (DT) është rritur me 47.6 ditë.  

Gjykata Administrative e Apelit paraqet një nivel të ulët të efiçencës. Pavarësisht 

se mungojnë vetëm 1.5 gjyqtarë për të plotësuar organikën, ritmi i punës është 

ngadalësuar dhe rendimenti mesatar i likuidimit të çështjeve për gjyqtar (ER) është ulur 

me 61% krahasuar me një vit më parë. Kjo ka sjellë uljen e normës së likuidimit të 

çështjeve (CR) në 37% krahasuar me 2019 duke sjellë njëkohësisht rritjen e backlog-ut 

me rreth 19% dhe zgjatjen e afateve kohore ku koha mesatare e nevojshme deri në 

zgjidhjen e një çështjeje (DT) është rritur nga 1171 ditë në 4020 ditë.  

Gjykatat administrative të shkallës së parë, janë përpjekur të ruajnë treguesit e 

efiçencës në nivele të ngjashme me vitin e mëparshëm. Evidentohet që backlog-u i 

çështjeve të mbartura në fund të 2020 është rritur me 24%, rendimenti mesatar i zgjidhjes 

së çështjeve është 28% më i ulët se një vit më parë, ndërsa norma e likuidimit të çështjeve 

(CR) është ulur nga 98% që ishte në 2019 në 92%. Për sa i përket kohës mesatare të 

nevojshme deri në zgjidhjen e një çështjeje (DT) rezulton që ky tregues është rritur nga 

119 ditë që ishte në vitin 2019 në 163 ditë në 2020.  

 Angazhimet që Këshilli ka për vitin 2021: 

Pa diskutim që Këshilli do mbetet i dedikuar për të garantuar pavarësinë dhe 

mbarëvajtjen e sistemit gjyqësor, i vetëdijshëm dhe në njohje të thellë të situatës së tij, 

dhe shpreson të arrijë dhe përmbushë një sërë prioritetesh, ndër të cilat do doja të 

theksoja:  
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Vazhdimin e zbatimit të reformës në drejtësi përmes hartimit dhe miratimit të 

akteve të tjera nënligjore të nevojshme për konsolidimin institucional të KLGJ-së në 

përputhje me praktikat e mira të punës së evidentuara nga organet e tij vendimmarrëse si 

dhe adresimin në kohë të nevojave të gjykatave me qëllim dhënien e një drejtësie të 

shpejtë dhe pa vonesa për qytetarët; 

Përfundimin e procedurës së emërimit në Gjykatën e Lartë, për 8 pozicione të lira 

të shpallura, 4 në fushën e së drejtës administrative dhe 4 në fushën e së drejtës civile dhe 

plotësimi i kësaj gjykate në një kohë sa më të shpejtë me të paktën 15 gjyqtarë.  

Miratimin dhe fillimin e zbatimit të Hartës së re Gjyqësore pas dakordësimit me 

Ministrinë e Drejtësisë dhe konsultimit me Këshillin e Lartë të Prokurorisë, Prokurorin e 

Përgjithshëm, dhe Ministrinë e Financave. 

Përfundimin e procedurave të ngritjes në detyrë të gjyqtarëve në gjykatat e 

apeleve për 21 pozicione të lira me qëllim plotësimin për sa është e mundur të organikës 

së këtyre gjykatave. 

Përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë për 4 pozicione të lira, në Gjykatën 

e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe 2 pozicione të lira, në 

Gjykatën e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe emërimin me 

prioritet të gjyqtarëve të cilët konfirmohen në detyrë nga organet e rivlerësimit kalimtar. 

Fuqizimin e bashkëpunimit me organet e rivlerësimit kalimtar për sa i përket 

dorëzimit të rreth 90 raporteve të aftësive profesionale të gjyqtarëve në kohë, duke synuar 

përmbylljen e procesit të rivlerësimit kalimtar të të gjithë gjyqtarëve në sistem.  

Vazhdimin e zbatimit dhe përfundimin e procesit të vlerësimit etik-profesional të 

gjyqtarëve, sipas programit të vlerësimit për vitin 2020-2021, në përputhje me skemën e 

re të vlerësimit të gjyqtarëve. 

Verifikimin dhe konfirmimin në detyrë të kancelarëve, në përputhje me 

rregulloren mbi “Procedurën e verifikimit të plotësimit të kushteve dhe kritereve ligjore 

të rekrutimit të kandidatit për kancelar, për këshilltar ligjor në Gjykatën e Lartë dhe për 

ndihmës ligjor në gjykatat e apelit”, të miratuar gjatë vitit 2020.  
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Miratimin e rregullave të etikës për gjyqtarët si dhe përpilimin e manualit praktik 

zbërthyes të këtyre rregullave (gjë për të cilën kemi ecur, pasi i kemi miratuar dhe tashmë 

jemi tek pjesa e dytë). 

 Shkurtimisht, ajo që Këshilli i Lartë Gjyqësor kërkon mbështetje pranë Kuvendit 

të Republikës së Shqipërisë, qasjen me prioritetet dhe objektivat që ka, kuptohet që ne do 

kërkojmë mbështetje për sa i përket: 

1. Rritjen e burimeve njerëzore në gjykata me të paktën 100 punonjës për 

administratën gjyqësore në shkallë vendi, kur nevojat e fillestare kanë qenë të vlerësuara 

për 300 punonjës. 

2 Mbështetjen financiare në investime për gjykatat në nevojë si: Gjykatës së 

Lartë, gjykatave të Durrësit, Fierit, Beratit, Lezhës etj. si dhe për sisteme bashkëkohore të 

teknologjisë së informacionit, veçanërisht për zhvillimin e një Sistemi të ri për 

Menaxhimin e Çështjeve Gjyqësore.  

 Kjo ishte shkurtimisht përmbledhja e raportit vjetor. 

 Nëse keni ndonjë diskutim apo ndonjë koment, sugjerim? 

 Nëse jo, kalojmë në votim? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Dakord dhe ju komplimentoj për punën e bërë dhe konçizitetin 

e paraqitur në mbledhjen e sotshme. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë Këshilli vendosi: 1. Miratimin e “Raporti vjetor i sistemit gjyqësor dhe 

Këshillit të Lartë Gjyqësor për vitin 2020”, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi. 
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Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit 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 29.04.2021) 

 

Pika 2 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. {...}”, përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Ilir Toska). 

 

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. {...}”, 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 11:10 

dhe mbaroi në orën 13:01. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 
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6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

 

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

Gjyqësor. 

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

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

8. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

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

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

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

 

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

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

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

 

 Naureda Llagami: Kalojmë në çështjen e radhës së rendit të ditës, e cila ka të 

bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së 
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Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të znj. {...}”. Për më shumë 

detaje fjalën ia jap zotit Toska.   

  

Ilir Toska: Faleminderit!  

Në cilësinë e relatorit të procedurës së përzgjedhjes, sa i përket pozicioneve të lira 

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

Organizuar, kam paraqitur përpara Këshillit një projektvendim “Për ngritjen në detyrën e 

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

znj. {...}”.   

Krahas projektvendimit ju është përcjellë edhe relacioni shpjegues lidhur me këtë 

projektvendim të propozuar. 

Në kreun e parë të relacionit jepen të dhëna rreth procedurave të ngritjes në detyrë 

që Këshilli ka zhvilluar sa i përket Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar, respektivisht për pozicionet e shpallura me vendimet nr. 88, 89 dhe 

90 datë 26.02.2020. Sa i përket këtyre procedurave, ato janë të njohura për ju, pasi është e 

disata herë që këto të dhëna rreth këtyre procedurave ju parashtrohen. Po ndalem pak më 

gjatë sa i përket arsyetimit rreth projektvendimit të propozuar për ngritjen në detyrë në 

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

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

Këshillit nr. 89, datë 26.02.2020, janë përfshirë dy kandidatë, konkretisht: 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, unë si relator i procedurës së 
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përzgjedhjes kam realizuar renditjen e kandidatëve për pozicionin e dytë të lirë të 

shpallur me Vendimin e Këshillit nr. 89, datë 26.02.2020. 

Mbi propozimin tim, mbështetur në nenet 135, 147 dhe 147/a, të Kushtetutës së 

Republikës së Shqipërisë, në nenet 86, 97 dhe 98, të Ligjit nr.115/2016 “Për organet e 

qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, në pikat 9, 10 dhe 14, të nenit 48, të 

Ligjit “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar, si dhe në Vendimin e tij nr.70, datë 07.02.2020, Këshilli i Lartë Gjyqësor, me 

Vendimin për Renditjen e Kandidatëve nr. 111, datë 29.03.2021, ka vendosur: 

“1. Miratimin e renditjes së kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrë në 

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

e lirë të shpallur me Vendimin nr. 89, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si 

më poshtë: 1) Znj. {...}; 2) Znj. {...}. ...”. 

Ky vendim më datë 30.03.2021, iu njoftua rregullisht kandidatëve 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 se nuk ka ankim ndaj vendimit. 

Po ashtu edhe kandidatja tjetër znj. {...}, në rrugë elektronike, më datë 

31.03.2021, ka konfirmuar marrjen e njoftimit për vendimin si më lart të Këshillit. Po 

ashtu, ka konfirmuar se nuk ka ankim ndaj këtij vendimi. 

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

Kandidatëve nr. 111, 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”, në cilësinë e 

relatorit të procedurës së përzgjedhjes kam përgatitur projektvendimin për ngritjen në 

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

pozicionin e dytë të lirë të shpallur me Vendimin e Këshillit nr. 89, datë 26.02.2020, të 

kandidates znj. {...}, e cila në fakt është renditur e dyta, pas kandidates 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 dytë të lirë të shpallur me 

Vendimin e Këshillit nr. 89, datë 26.02.2020, të kandidatit të renditur i dyti, pra të znj. 

{...}, u mbajt në konsideratë fakti se kandidatja e renditur më lart për këtë pozicion të lirë, 

znj. {...}, rezultoi e renditur më lart edhe për pozicionin e parë të lirë të shpallur me 

Vendimin e Këshillit nr. 88, datë 26.02.2020, shkak për të cilin, Këshilli, me Vendimin 

nr. 140, datë 02.04.2021, 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”. Nisur nga një rrethanë e tillë, znj. 

{...} nuk mund të ngrihet në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin 

dhe Krimin e Organizuar edhe për pozicionin e dytë të lirë të shpallur me Vendimin e 

Këshillit nr. 89, datë 26.02.2020. Vlen të përmendet se ligji lejon konkurrimin për 

ngritjen në detyrë edhe në gjykatat e specializuara për jo më shumë se tre pozicione të lira 

(pika 6, e nenit 48, të Ligjit për Statusin), por kjo nuk nënkupton që një kandidat mund të 

ngrihet në detyrë në një gjykatë më të lartë ose të specializuar në më shumë se një 

pozicion të lirë. Një mënyrë e tillë të vepruari do të ishte pa sens. Synimi dhe interesi i 

ligjshëm i kandidatit konsiderohet i arritur me ngritjen në detyrë në një gjykatë më të 

lartë ose të specializuar për një nga pozicionet e lira ku ka kandiduar dhe, në rastin kur ka 

shprehur preferenca në momentin e kandidimit, në pozicionin sipas preferencës së parë. 

Nga ana tjetër, interesi publik është plotësimi i çdo pozicioni të lirë në një gjykatë. 

Veçanërisht, ky interes publik rezulton evident në rastin konkret, sa i përket plotësimit të 

pozicioneve të lira në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar, në kushtet kur aktualisht në këtë gjykatë ushtrojnë funksionin vetëm katër 

gjyqtarë, ndërsa organika e saj është njëmbëdhjetë të tillë. 

Po ashtu, lidhur me propozimin për ngritjen në Gjykatën e Posaçme të Apelit për 

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

Vendimin e Këshillit nr. 89, datë 26.02.2020, të kandidatit të renditur i dyti, pra të znj. 

{...}, është mbajtur në konsideratë edhe 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 
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Statusin. Për pasojë, për këtë kandidate është e pazbatueshme preferenca e kandidimit, 

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

Për rrjedhojë, për t’u ngritur në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për 

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

Vendimin e Këshillit nr. 89, datë 26.02.2020, praktikisht mbetet vetëm kandidatja znj. 

{...}. 

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... dhe 

data nuk është e përcaktuar, gjë që duhet të caktohet nga Këshilli në momentin e 

shqyrtimit të projektvendimit, gjë për të cilën propozohet të konsiderohen këto faktorë:  

a) situatën në të cilën ndodhen aktualisht dy gjykatat e posaçme, pra ajo ku znj. 

{...} ka caktimin e përhershëm (Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin 

dhe Krimin e Organizuar) në të cilën, prej datës 20.04.2021, do të jenë në detyrë gjashtë 

gjyqtarë (përfshirë dhe znj. {...}), ndërsa organika e saj është gjashtëmbëdhjetë gjyqtarë, 

si dhe gjykata ku znj. {...} propozohet të ngrihet në detyrë (Gjykatës së Posaçme të Apelit 

për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar), në të cilën janë në detyrë katër gjyqtarë, 

ndërsa organika e saj është njëmbëdhjetë gjyqtarë;  

b) ngarkesën mesatare për gjyqtarë në dy gjykatat e posaçme, faktor për të cilin, 

nëse Këshilli e vlerëson relevant, do të duhet të merret informacion nga gjykatat e 

posaçme;  

c) trajtimin e nevojave të gjykatave të posaçme për shkak të padisponueshmërisë 

ligjore të gjyqtarëve të saj për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta, ku në funksion 

të saj, referuar Vendimit të tij nr.30, datë 14.02.2019, i ndryshuar, për caktimin në 

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

aktualisht referuar momentit kur është përcjellë për shqyrtim projektvendimi në Këshill 

(më datë 20.04.2021) Këshilli ka në dispozicion 11 gjyqtarë (4 nga të cilët janë edhe në 
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përbërje të Kolegjit Zgjedhor). Ditën e sotme ky numër ka ndryshuar për shkak se janë 

kualifikuar në procesin e rivlerësimit kalimtar edhe dy gjyqtarë të tjerë të shkallës së 

parë, pra numri i gjyqtarëve në dispozicion të Këshillit për t’u caktuar për gjykimin e 

çështjeve gjyqësore të veçanta në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar sot është 13 të tillë, ndërsa sa i përket caktimit në 

Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar aktualisht 

Këshilli ka në dispozicion 16 gjyqtarë (1 nga të cilët është edhe në përbërje të Kolegjit 

Zgjedhor);  

ç) dhënien efekt të mëvonshëm, me qëllim lënien e një periudhe të mjaftueshme 

gjatë të cilës znj. {...} 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! 

 Keni ndonjë diskutim mbi propozimin? 

 Ndonjë propozim konkret nga ju vetë zoti Toska lidhur me...? 

  

 Ilir Toska: Propozim sa i përket datës nuk kam bërë, por kam propozuar që 

Këshilli të konsiderojë disa faktorë. Nëse Këshilli konsideron që të marrim një 

informacion nga gjykatat e posaçme sa i përket ngarkesës mesatare për gjyqtar në këto 

gjykata, kjo do të shtynte në kohë këtë gjë sepse do duhet të merrnim paraprakisht 

informacionin. E them këtë për shkak se Këshilli është organi përgjegjës për 

mbarëvajtjen e sistemit gjyqësor dhe në këto kushte, sa kohë këto dy gjykata të posaçme 

ne i kemi në situatë problematike sa i përket plotësimit të organikave të tyre, për të bërë 
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ngritjen në detyrë të znj. {...}, kam vlerësuar si relator që do duhet të jetë ky informacion. 

Nëse shumica ose Këshilli vendos ndryshe, atëherë do të jetë e pavend të marrim këtë 

informacion. Kjo është një çështje që do duhet ta diskutojnë të gjithë anëtarët nëse do të 

ishte i vlefshëm ky informacion.  

 

Dritan Hallunaj: Nëse mundem? 

Naureda Llagami: Po, zoti Hallunaj! 

 

Dritan Hallunaj: Faleminderit!  

Duke pasur parasysh materialin e paraqitur, unë çmoj që një informacion i tillë 

është i domosdoshëm. Është i domosdoshëm për faktin që në atë gjykatë ka pasur lëvizje 

kohët e fundit të gjyqtarëve, duke u promovuar apo nga KPK-ja për ata që janë shkarkuar 

nga detyra. Për shkak të disa çështjeve të cilat janë ndryshuar disa herë trupat gjykuese 

dhe nuk kanë përfunduar, mendoj që marrja e informacionit do na orientonte ne që të 

shohim kategori të disa çështjeve, ato që kanë në fund, të përfundohen. Vlen të 

përmendet këtu fakti që nga mediat apo nga opinionet e ndryshme, në kontaktet e 

ndryshme me gjyqtarët e kësaj gjykate, jam i informuar që problematikat në këto gjykata 

në lidhje me kërkesat gjatë fazës së hetimeve paraprake janë shumë të mëdha, të cilat nuk 

është se ekzistojnë shumë në Gjykatën e Apelit. Që do të thotë, numri aktual i atyre 

gjyqtarëve është 6 por organika është 16 dhe imagjinoni se si është ngarkesa në punë e 

gjithë trupës gjyqësore. Nëse ne largojmë dy nga ato të cilat të shkojnë automatikisht në 

apel dhe këtu mbeten me 4 gjyqtarë, ngarkesa vjen duke u shtuar.  

Normalisht nuk është në dorën tonë, ne po bëjmë sa mundemi, por çmoj që një 

informacion më i detajuar në lidhje me dosjet që ato kanë në dorë, si për gjyqtaren {...} 

ashtu edhe për gjyqtaren tjetër të pikës tjetër të rendit të ditës që është {...}, ne do na 

krijonte një panoramë më të qartë dhe vetëm për faktin nëse ka dosje drejt përfundimit, 

ne mos të bëhemi pengesë për përfundimin e disa çështjeve të cilat kohë që kanë filluar 

dhe janë kthyer disa herë nga pika fillestare për shkak të ndryshimit të trupave gjykuese. 

Nuk di nëse arrita të shprehem tamam por mendoj që një informacion i tillë do të 

na orientonte shumë qartë. Nëse nuk do të ketë gjëra të tilla të kësaj kategorie atëherë 
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mund të bëjmë direkt një seancë të ardhshme shumë shpejt për promovimin e tyre apo 

ngritjen në detyrë në gjykatën e apelit. Faleminderit!  

 

 Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Hallunaj! 

Jeni dakord me propozimin e zotit Hallunaj për të lejuar Këshillin që të ketë një 

informacion paraprak të përditësuar lidhur me ecurinë dhe ngarkesën e çështjeve në 

funksion të mirëmenaxhimit? 

Maksim Qoku: Natyrisht, përderisa informacioni është për interesin e një 

vendimmarrjeje të drejtë, dakord. 

 

Naureda Llagami: Hodhëm në votim propozimin e Dritanit i cili thotë që përpara 

se të kalojmë në vendimmarrje, të shikojmë situatën. 

Brunilda Kadi: Okej! Unë në fakt do doja që të dëgjoja mendimin e relatorit 

meqë ka më tepër informacion. 

 

Ilir Toska: Relatori e shprehur mendimin dhe tha që në vlerësimin tim do duhet të 

marrim një informacion për ngarkesën mesatare të gjyqtarëve të të dy gjykatave (dhe të 

shkallës së parë dhe të apelit). Ndërsa zoti Hallunaj shtoi që të merret informacion edhe 

për ecurinë e çështjeve, pra nëse ka ndonjë problematikë ku lëvizja e gjyqtarëve, pra 

promovimi, do të sillte ndonjë situatë delikate apo do dëmtonte drejtësinë në çështje të 

caktuara. Kjo ishte ajo që diskutuam Bruna.  

Jam dakord edhe me atë që thotë Dritani sa i përket marrjes së informacionit rreth 

problematikave për çështje të veçanta, ku mund të kishte një ndikim ngritja në detyrë e dy 

gjyqtareve në këtë procedurë.  

Brunilda Kadi: Pra edhe ti je dakord që informacioni i kërkuar të jetë më i 

zgjeruar, duke përfshirë edhe këtë që propozon Dritani? 

Ilir Toska: Po! 

 

Brunilda Kadi: Mirë,- dakord jam!  
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Dritan Hallunaj: Edhe unë jam plotësisht dakord me atë që propozova dhe me të 

tjerat. 

 Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Dakord. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, nga ana e Komisionit të merret informacioni që duhet dhe këto dy 

çështje do përfshihen në mbledhjen plenare në momentin që Këshilli do jetë në dijeni të 

situatës në të dyja gjykatat. 

 

(Shtyhen të dy çështjet e rendit të ditës, të parashikuara si pika e dytë dhe e tretë e 

rendit të ditës.) 

 

* * * 

(Pika 2 dh 3 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 29.04.2021) 

 

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

së vlerësimit etik dhe profesional, për periudhën e vlerësimit 2017-2019, për gjyqtarët 

pjesë e programit të vlerësimeve për vitin 2021”, përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të 

Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale (relatore znj. Brikena Ukperaj). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:10 

dhe mbaroi në orën 13:01. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 
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9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

 

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

Gjyqësor. 

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

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

8. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

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

profesional, për periudhën e vlerësimit 2017-2019, për gjyqtarët pjesë e programit të 

vlerësimeve për vitin 2021”, përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe 

Veprimtarisë Profesionale (relatore znj. Brikena Ukperaj). 

 

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

shqyrtimin e projektvendimit “Për fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional, 

për periudhën e vlerësimit 2017-2019, për gjyqtarët pjesë e programit të vlerësimeve për 

vitin 2021”, projekt-akt i cili është përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe 

Veprimtarisë Profesionale dhe do relatohet nga zonja Ukperaj.  

 

 Brikena Ukperaj: Faleminderit, zonja Kryetare! 
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 Projektvendimi që paraqitet sot për shqyrtim mbledhjes plenare ka të bëjë me 

zbatueshmërinë e programit të vlerësimeve për vitin 2021, që Këshilli ka miratuar me 

vendimin e tij nr. 645, datë 23.12.2020. Në këtë program ne kemi përfshirë 52 gjyqtarë dhe 

kemi përcaktuar edhe prioritetet përkatëse të planifikimeve tremujore të këtij programi, që 

ka të bëjë pikërisht me gjyqtarët që do të përfshihen në periudha të caktuara në procedura 

vlerësimi.  

 Në vijim të programit, Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë 

Profesionale, duke marrë parasysh angazhimin e të gjithë anëtarëve të Komisionit në 

vlerësimet e përshpejtuara të detyruara, për gjyqtarët të cilët kanë aplikuar për ngritje në 

detyrë, si dhe me gradimet e gjyqtarëve të konfirmuar me vendim të formës së prerë, ka 

vlerësuar që programi i vlerësimit të vitit 2021 të zbatohet gjatë këtij viti në dy faza 

katërmujore, duke filluar procedurën e vlerësimit për gjysmën e gjyqtarëve, pra për 24 

gjyqtarë në muajin maj 2021 dhe pjesën tjetër të gjyqtarëve në muajin shtator 2021.   

  Sa i përket përcaktimit të gjyqtarëve që do të përfshihen në programin e parë 4- 

mujor për vitin 2021, Komisioni ka marrë në konsideratë rendin e përparësive të përcaktuar 

në programin e vlerësimit duke konsideruar prioritet vlerësimin e gjyqtarëve që janë mbi 7 

vite përvojë profesionale dhe nuk kanë asnjë vlerësim si dhe të atyre që kanë mbi 7 vite 

përvojë profesionale dhe kanë vetëm një vlerësim, me qëllim që t’iu mundësohet një 

vlerësim i dytë real në kohë. 

 Për këtë arsye i propozohet sot Mbledhjes Plenare, fillimi i procedurës së vlerësimit 

etik dhe profesional për periudhën e vlerësimit 2017-2019 për 24 gjyqtarë, të cilët kanë 

ushtruar detyrën në periudhën e vlerësimit 2017-2019, në gjykatat si më poshtë: 

1. {...} – Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat; 

2. {...} - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat; 

3. {...} - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat; 

4. {...} -  Gjykata e Rrethit Gjyqësor Dibër; 

5. {...} - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Dibër; 

6. {...} - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier; 

7. {...} - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat (një pjesë të periudhës së vlerësimit dhe 

pjesën tjetër në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë; 
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8. {...} - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë; 

9. {...} - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë; 

10. {...} - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë; 

11. {...} - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë; 

12. {...} - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnje; 

13. {...} - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë; 

4. {...} - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë; 

15. {...} - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë; 

16. {...} - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë; 

17. {...} - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë; 

18. {...} - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë; 

19. {...} - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë; 

20. {...} - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë; 

21. {...} - Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë; 

22. {...} - Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë; 

23. {...} - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Përmet; 

24. {...} – Gjykata e Apelit Shkodër; 

Procesi i vlerësimit etik dhe profesional që do të zhvillohet në vitin 2021 dhe që 

përfshin periudhën e vlerësimit 2017-2019 do të zhvillohet mbi bazën e të gjitha 

burimeve të vlerësimit të përcaktuara në nenin 77 të Ligjit për Statusin, si dhe të gjitha 

akteve nënligjore të miratuara nga Këshilli në kuadër të plotësimit të skemës së vlerësimit 

të gjyqtarëve. 

Për këtë arsye është përgatitur edhe projektvendimi bazuar në dispozitat e nenit 

147/a, pika 1 të Kushtetutës, neni 85 e vijues të ligjit për Statusin, nenet 61 dhe 96 të 

ligjit për Organet e Qeverisjes, si dhe në të gjithë kuadrin nënligjor të miratuar nga ana e 

Këshillit. 

Pika e I e projektvendimit përcakton se procedura e vlerësimit etik dhe 

profesional të fillojë në muajin 01.05.2021 dhe fillon për 24 gjyqtarë të cilët janë pjesë e 

Programit të Vlerësimeve për vitin 2021. 
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Në pikën II të projektvendimit përcaktohet caktimi i relatorit dhe nëpunësit 

përgjegjës për vlerësimin, proces i cili realizohet nëpërmjet shortit midis anëtarëve të 

Komisionit të Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale për relatorin, dhe 

ndërmjet tre nëpunësve të Njësisë së Vlerësimit Etik dhe Profesional, sipas nenit 12 të 

Vendimit nr. 263 të Këshillit. 

Në procedurën e shortit që do të zhvillohet për përzgjedhjen e relatorit, Komisioni 

ka vlerësuar që të përfshihen të tre anëtarët e këtij Komisioni, duke siguruar një 

shpërndarje të barabartë të vlerësimeve mes tyre. Ndërsa lidhur me numrin e nëpunësve 

përgjegjës që do të angazhohen në vlerësimin etik dhe profesional, propozohet të 

përfshihen në short të tre nëpunësit që merren tashmë me vlerësimet periodike të 

gjyqtarëve, znj.Esmerilda Habili, znj.Gilda Hoxha dhe znj.Zeta Tërpollari.  

Në kushtet kur të tre nëpunëset përgjegjëse për vlerësimin, janë njëkohësisht pjesë 

e listës së gjyqtarëve që do të vlerësohen për këtë periudhën vlerësimi, në kuadrin e 

organizimit të shortit për përzgjedhjen e nëpunësit përgjegjës për vlerësimin në 

procedurat e tyre, ky short duhet të kihet parasysh që nëse do të përzgjidhet emri i tyre, 

shorti duhet të ripërsëritet derisa nga përzgjedhja të rezultojë një emër tjetër nga ai i 

gjyqtarit të përzgjedhur. 

Në projektvendim përcaktohet dhe hyrja në fuqi e tij, konkretisht menjëherë me 

botimin në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 Lidhur me procedurën e shortit do të vazhdojmë në të njëjtën mënyrë siç kemi 

proceduar, duke vendosur në një vazo 8 herë emrat e secilit nga anëtarët e Këshillit dhe po 

kështu emrat e nëpunësve përgjegjës për vlerësimin dhe në një vazo tjetër emrat e 24 

gjyqtarëve që do të përfshihen në këtë procedurë vlerësimi për fazën e parë të zbatimit të 

programit të vlerësimeve për vitin 2021. Faleminderit!  

 

Vijohet me procedurën e shortit: 

Futen me radhë në enën e qelqit shiritat e letrës me emrat e 24 gjyqtarëve: {…} – 

{…}. 
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Futen me radhë në enën tjetër të qelqit 24 shiritat e letrës me emrat e anëtarëve të 

Komisionit: 1. Znj. Brikena Ukperaj (8 shirita); 2. Znj. Brunilda Kadi (8 shirita); 3. Z. 

Erjon Muharremaj (8 shirita). 

Futen me radhë në enën e tretë të qelqit 24 shiritat e letrës me emrat e nëpunësve 

përgjegjës për vlerësimin: 1. Znj. Gilda Hoxha (8 shirita); 2. Znj. Esmerilda Habili (8 

shirita); 3. Znj. Zeta Tërpollari (8 shirita). 

  

Pas hedhjes së shortit rezulton si më poshtë: 

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

vlerësimin znj. Zeta Tërpollari. 

2. Për gjyqtaren {...} – Relator znj. Brunilda Kadi - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Esmerilda Habili. 

3. Për gjyqtarin {...} – Relatore znj. Brunilda Kadi - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Zeta Tërpollari. 

4. Për gjyqtaren {...} – Relator z. Erjon Muharremaj - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Gilda Hoxha.  

5. Për gjyqtarin {...} – Relatore znj. Brikena Ukperaj - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Esmerilda Habili.  

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

vlerësimin znj. Gilda Hoxha (shorti ripërsëritet edhe dy herë të tjera pasi 

fillimisht i bie dy herë vetë znj. {...}). 

7. Për gjyqtaren {...} – Relator z. Erjon Muharremaj - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Esmerilda Habili. 

8. Për gjyqtaren {...} – Relator z. Erjon Muharremaj - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Zeta Tërpollari. 

9. Për gjyqtarin {...} – Relatore znj. Brunilda Kadi - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin z. Gilda Hoxha.  

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

vlerësimin znj. Esmerilda Habili.  
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11. Për gjyqtaren {...} – Relatore Brikena Ukperaj - Nëpunës përgjegjës për vlerësimin 

znj. Zeta Tërpollari. 

12. Për gjyqtaren {...} – Relatore znj. Brikena Ukperaj - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Esmerilda Habili.  

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

vlerësimin znj. Esmerilda Habili. 

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

vlerësimin znj. Gilda Hoxha.  

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

vlerësimin znj. Zeta Tërpollari. 

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

vlerësimin znj. Zeta Tërpollari.  

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

vlerësimin znj. Gilda Hoxha.  

18. Për gjyqtaren znj. {...} – Relatore znj. Brikena Ukperaj - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Gilda Hoxha.  

19. Për gjyqtaren znj. {...} – Relatore znj. Brikena Ukperaj - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Esmerilda Habili (shorti ripërsëritet edhe dy herë të tjera pasi 

fillimisht i bie dy herë vetë znj. {...}). 

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

vlerësimin znj. Zeta Tërpollari. 

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

vlerësimin znj. Zeta Tërpollari. 

22. Për gjyqtaren znj. {...} – Relatore znj. Brikena Ukperaj - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Gilda Hoxha.  

23. Për gjyqtarin z. {...} – Relatore znj. Brunilda Kadi - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Gilda Hoxha. 

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

vlerësimin znj. Esmerilda Habili.  
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Naureda Llagami: Hedhim në votim projekt-akti? Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

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

profesional, për periudhën e vlerësimit 2017-2019, për 24 (njëzet e katër) gjyqtarë, pjesë e 

programit të vlerësimit për vitin 2021.  

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

si më poshtë: 

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

vlerësimin znj. Esmerilda Habili. 

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

vlerësimin znj. Esmerilda Habili. 

3. Për gjyqtaren znj. {...} – Relatore znj. Brikena Ukperaj - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Esmerilda Habili.  

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

vlerësimin znj. Esmerilda Habili. 

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

vlerësimin znj. Zeta Tërpollari.  

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

vlerësimin znj. Esmerilda Habili. 
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7. Për gjyqtaren znj. {...} – Relator z. Erjon Muharremaj - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Esmerilda Habili. 

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

vlerësimin znj. Zeta Tërpollari. 

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

vlerësimin znj. Zeta Tërpollari. 

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

vlerësimin znj. Zeta Tërpollari. 

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

për vlerësimin znj. Gilda Hoxha.  

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

për vlerësimin znj. Esmerilda Habili. 

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

për vlerësimin znj. Gilda Hoxha. 

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

vlerësimin znj. Gilda Hoxha.  

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

vlerësimin znj. Zeta Tërpollari. 

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

vlerësimin znj. Zeta Tërpollari. 

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

vlerësimin znj. Gilda Hoxha.  

18. Për gjyqtaren znj. {...} – Relatore Brikena Ukperaj - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Zeta Tërpollari. 

19. Për gjyqtarin z. {...} – Relatore znj. Brunilda Kadi - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Zeta Tërpollari. 

20. Për gjyqtarin z. {...} – Relatore znj. Brunilda Kadi - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin z. Gilda Hoxha.  

21. Për gjyqtarin z. {...} – Relatore znj. Brunilda Kadi - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Gilda Hoxha.  
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22. Për gjyqtaren znj. {...} – Relatore znj. Brikena Ukperaj - Nëpunës përgjegjës 

për vlerësimin znj. Gilda Hoxha. 

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

vlerësimin znj. Gilda Hoxha.  

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

vlerësimin znj. Esmerilda Habili. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 4 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 29.04.2021) 

 

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

marrëdhënieve të punës së znj. {...}, në pozicionin e kancelares së Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Vlorë”, i përgatitur nga relatore znj. Brikena Ukperaj. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:10 

dhe mbaroi në orën 13:01. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

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

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

 

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

Gjyqësor. 

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

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

8. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

5. Shqyrtimi i projektvendimit “Për ndërprerjen e marrëdhënieve të punës së znj. {...}, në 

pozicionin e kancelares së Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë”, i 

përgatitur nga relatore znj. Brikena Ukperaj. 

 

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

shqyrtimin e projektvendimit “Për ndërprerjen e marrëdhënieve të punës së znj. {...}, në 

pozicionin e kancelares së Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë”, përgatitur 

nga relatore znj. Brikena Ukperaj. 

 

Brikena Ukperaj: Faleminderit, zonja Kryetare! 

Për efekt të procedurës, ashtu sikundër jeni njoftuar të gjithë në adresat elektronike, 

pasi zonjës {...} i është komunikuar relacioni i përgatitur për mbledhje plenare, ditën e 

djeshme ajo ka dërguar një kërkesë në të cilën shpreh vullnetin për t’u dëgjuar në mbledhje 
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plenare por ka parashtruar se është në pamundësi fizike për të qenë prezent dhe ka kërkuar 

shtyrjen e diskutimit të relacionit nga mbledhja plenare. 

Ditën e sotme, në mbështetje të kërkesës së saj, zonja {...} ka dërguar në adresën 

elektronike të relatorit (‘anëtari8’), një kopje të raportit mjekësor të paaftësisë së 

përkohshme në punë, nga i cili rezulton që zonja të ketë qenë në paaftësi të përkohshme 

nga data 28 – 1 maj (raport paaftësie për tre ditë).  

Në cilësinë e relatorit, bashkë me njoftimin e relacionit, kancelarja në detyrë në 

Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Vlorë, është njoftuar prej meje sipas nenit 83/4 

të ligjit 98/2016 për të drejtën e saj për t’u dëgjuar duke përfshirë: dhënien e shpjegimeve 

me shkrim për fakte, rrethana apo çështje ligjore para zhvillimit të mbledhjes plenare 

nëpërmjet postës elektronike si dhe, të drejtën e saj për të marrë pjesë në mbledhje plenare 

personalisht ose nëpërmjet përfaqësuesit.  

Në kushtet kur zonja {...} kërkon që të ushtrojë të drejtën e saj të dëgjimit jo 

nëpërmjet paraqitjes së shpjegimeve, por nëpërmjet pjesëmarrjes personalisht në mbledhje 

plenare, në kushtet kur ajo sot ka një shkak të arsyeshëm mosparaqitjeje, unë do kërkoja që 

shqyrtimi i relacionit të përgatitur prej meje “Për gjendjen e faktit dhe ligjin e zbatueshëm 

në lidhje me verifikimin e kushteve dhe kritereve ligjore të pozicionit...”, të shtyhet për një 

datë tjetër, në kushtet kur ky relacion është përfunduar pa u përfunduar gjithashtu 

procedura e verifikimit të pasurisë dhe të figurës, nuk ka pengesë zonja {...} të jetë prezent 

gjatë diskutimit të çështjes në Këshillin e Lartë Gjyqësor, për të ezauruar të drejtën e saj të 

dëgjimit. Faleminderit!  

  

 Naureda Llagami: Brikena, të lutem edhe një herë pjesën e fundit. 

 Brikena Ukperaj: Propozimi im ishte që relacioni për verifikimin e kushteve dhe 

kritereve ligjore të pozicionit të shqyrtohej nga mbledhja plenare në një datë tjetër, në 

kushtet kur zonja {...} kërkon të jetë prezent dhe të dëgjohet nga anëtarët e Këshillit në 

mbledhje plenare, dhe sot ka shkak të arsyeshëm mosparaqitjeje, për shkak të vërtetimit të 

paraqitur nëpërmjet raportit të paaftësisë së përkohshme në punë. 

 Për seancën tjetër unë propozoj që zonja {...} të njoftohet, duke i bërë të ditur të 

drejtën që edhe në rast të ekzistencës përsëri të ndonjë shkaku tjetër të arsyeshëm, të marrë 
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masat që të drejtën e saj për t’u dëgjuar ta ushtrojë nëpërmjet përfaqësuesit të zgjedhur, 

duke qenë se është një e drejtë që ia garanton ligji që të mos kemi më shtyrje të 

diskutimeve të çështjeve nga mbledhja plenare. 

  

 Naureda Llagami: Atëherë, kalojmë në votim propozimin e relatores? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë kjo çështje shtyhet në një seancë tjetër. 

 

 

* * * 

(Pika 5 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 29.04.2021) 

 

Pika 6 e rendit të ditës me objekt: 6. Shqyrtimi i projektvendimeve të përgatitura nga 

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

6.1 “Për fillimin e procedurës së verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit për 

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

pozicionet e lira të shpallura me vendimet nr.117, nr.118, nr.119 dhe nr.120, datë 

01.04.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”; 

6.2 “Për fillimin e procedurës së verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit për 

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

Organizuar, për pozicionet e lira të shpallura me vendimet nr.123, nr.125, nr.127 dhe 

nr.128, datë 01.04.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, 

6.3  “Për fillimin e procedurës së verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit për 

ngritjen në detyrë në Gjykatat e Apelit Durrës, Korçë dhe Vlorë, për pozicionet e lira të 

shpallura me vendimet nr.129, nr.132 dhe nr.135, datë 01.04.2021, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor”. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:10 

dhe mbaroi në orën 13:05. 
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Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

 

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

Gjyqësor. 

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

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

8. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

6. Shqyrtimi i projektvendimeve të përgatitura nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës 

(relator z. Ilir Toska): 
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6.1 “Për fillimin e procedurës së verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit për 

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

pozicionet e lira të shpallura me vendimet nr.117, nr.118, nr.119 dhe nr.120, datë 

01.04.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”; 

6.2 “Për fillimin e procedurës së verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit për 

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

Organizuar, për pozicionet e lira të shpallura me vendimet nr.123, nr.125, nr.127 dhe 

nr.128, datë 01.04.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, 

6.3  “Për fillimin e procedurës së verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit për 

ngritjen në detyrë në Gjykatat e Apelit Durrës, Korçë dhe Vlorë, për pozicionet e lira të 

shpallura me vendimet nr.129, nr.132 dhe nr.135, datë 01.04.2021, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor”. 

 

Naureda Llagami: Vijojmë me projekt-aktin e radhës që ka të bëjë me shqyrtimin e 

projektvendimeve të përgatitura nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. Konkretisht janë 

tre projektvendime që lidhen me fillimin e procedurës së verifikimeve të kritereve ligjore 

për kandidimin për gjyqtar në Gjykatat e Posaçme dhe gjykatat e apelit Durrës, Korçë dhe 

Vlorë. Për më shumë detaje, fjalën ia jap zotit Toska.   

 

 Ilir Toska: Faleminderit!  

 KZHK ka përgatitur tre projektvendime, konkretisht: 

Projektvendimi i parë ka të bëjë me “Për fillimin e procedurës së verifikimit të 

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

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

nr.117, nr.118, nr.119 dhe nr.120, datë 01.04.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

 Projektvendimi i dytë ka të bëjë me “Për fillimin e procedurës së verifikimit të 

kritereve ligjore të kandidimit për gjyqtar në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për 

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

nr.123, nr.125, nr.127 dhe nr.128, datë 01.04.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 
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 Projektvendimi i tretë ka të bëjë me “fillimin e procedurës së verifikimit të 

kritereve ligjore të kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatat e Apelit Durrës, Korçë 

dhe Vlorë, për pozicionet e lira të shpallura me vendimet nr.129, nr.132 dhe nr.135, datë 

01.04.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

 Krahas projektvendimeve ju është përcjellë edhe relacioni shpjegues lidhur me 

propozimin e tyre. 

 Konkretisht mund t’ju parashtroj se, në Mbledhjen Plenare të datës 01.04.2021, në 

ushtrim të funksionit kushtetues dhe ligjor të ngritjes në detyrë të gjyqtarëve të të gjitha 

niveleve (neni 147/a, pika 1, shkronja “a”, i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe 

nenin 86, shkronja “ç”, i Ligjit nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar), me vendimet respektive , Këshilli i Lartë Gjyqësor hapi dhe/ose 

rihapi procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve në Gjykatën e Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar (për 4 pozicione të lira), në Gjykatën e Posaçme të 

Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar (për 8 pozicione të lira), si dhe 

në gjykatat e apelit Durrës (për 1 pozicion të lirë në fushën e të drejtës penale), Gjirokastër 

(për 1 pozicion të lirë në fushën e të drejtës penale), Korçë (për 1 pozicion të lirë në fushën 

e të drejtës penale), Shkodër (për 1 pozicion të lirë në fushën e të drejtës penale dhe 1 

pozicion në fushën e të drejtës civile) dhe Vlorë (për 1 pozicion të lirë në fushën e të drejtës 

civile). 

 Afati i kandidimit për të 18 (tetëmbëdhjetë) procedurat e ngritjes në detyrë si më 

lart është përcaktuar deri më datë 16.04.2021. 

Brenda afatit të kandidimit u paraqitën gjithsej 10 (dhjetë) kandidatura në 4 (katër) 

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

Krimin e Organizuar, në 4 (katër) procedurat e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të 

Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, si dhe në 3 (tre) procedurat e 

ngritjes në detyrë në Gjykatat e Apelit Durrës, Korçë dhe Vlorë. 

Ndërkohë, në 4 (katër) procedurat e tjera të ngritjes në detyrë në Gjykatën e 

Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, si dhe në 3 (tre) 

procedurat e ngritjes në detyrë në Gjykatat e Apelit Gjirokastër dhe Shkodër, nuk u paraqit 

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

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

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

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, pikërisht në nenin 

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

kandidatëve që konkurrojnë për ngritjen në detyrë në shkallët më të larta ose të 

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

Lidhur me verifikimin e kandidatëve që kandidojnë për ngritjen në detyrë në 

shkallët më të larta ose të specializuara, Këshilli ka miratuar procedura të detajuara përmes 

Vendimit nr. 75, datë 23.05.2019, “Për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve 

ligjore për rekrutimin e kandidatëve për gjyqtarë, për zhvillimin e karrierës së gjyqtarëve 

dhe për emërimin e gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë”. Sipas këtij akti nënligjor, konkretisht 

Kreut V, Seksioni A, pika 1, shkronja “c”, procedura e verifikimit të kandidatëve fillon me 

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

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

të disponojë për fillimin e procedurës së verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit për 

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

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

Organizuar (për 4 pozicione të lira), si dhe në gjykatat e apelit Durrës, Korçë dhe Vlorë, për 

pozicionet e lira të shpallura me vendimet respektive të datës 01.04.2021.  

Sa i përket 4 (katër) procedurave të ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të 

Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, si dhe 3 (tre) procedurave të 

ngritjes në detyrë në gjykatat e apelit Gjirokastër dhe Shkodër, në të cilat nuk u paraqit 

asnjë kandidaturë, në mungesë të kandidatëve nuk ka vend për fillimin e procedurës së 

verifikimit.     

Lidhur me projektvendimin “Për fillimin e procedurës së verifikimit të kritereve 

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

Krimin e Organizuar...” ju parashtroj se: 

Për ngritjen në detyrë në këtë gjykatë, Këshilli hapi dhe rihapi 4 (katër) procedura 

përmes Vendimeve nr. 117, nr. 118, nr. 119 dhe nr. 120, datë 01.04.2021.  
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Në këto procedura ngritjeje në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, kandiduan gjithsej tre kandidatë dhe konkretisht:  

Z. {...}, i cili kandidoi për pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin nr. 119, datë 

01.04.2021; Znj. {...}, e cila kandidoi për pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin nr. 

120, datë 01.04.2021; Znj. {...}, e cila kandidoi për tre pozicione të lira, të shpallura me 

Vendimet nr. 117, nr. 118 dhe nr. 119, datë 01.04.2021. 

Duhet përmendur se z. {...}, fillimisht, kandidoi edhe për pozicionet e lira të 

shpallura me Vendimet nr. 117 dhe nr. 118, datë 01.04.2021, por më pas ai u tërhoq nga 

kandidimet për këto pozicione, me kërkesën e datës 20.04.2021, pra pa filluar procedura e 

verifikimit. 

Referuar kandidaturave të paraqitura, rezulton se dy prej kandidatëve kanë 

kandiduar edhe më parë për ngritjen në detyrë në gjykatat e apelit të juridiksionit të 

përgjithshëm (z. {...} dhe znj. {...}). Për një situatë të tillë, në Kreun VI, Seksioni B, pika 7, 

të Vendimit të Këshillit nr. 75, datë 23.05.2019, është parashikuar se: “Në rastin e 

kandidatit që ka kandiduar njëkohësisht në më shumë se një pozicion të lirë në proces 

shqyrtimi nga Këshilli, procedura standarde verifikuese e realizuar në rastin më të parë 

është e vlefshme për çdo procedurë tjetër kandidimi të atëkohshme”. Në kuptim dhe zbatim 

të këtij rregulli, për dy kandidatët që kanë kandiduar për disa pozicione të lira në proces 

shqyrtimi, sa i përket kritereve të pasurisë dhe figurës, që janë të njëjtë për çdo lloj 

kandidimi, procedurat e verifikimit, tashmë të përfunduara, do të duhet të konsiderohen të 

vlefshme edhe për kandidimin e tyre për pozicionet e lira në Gjykatën e Posaçme të Apelit 

për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. 

Sa i përket dy kandidatëve që kanë kandiduar në procedurat e ngritjes në detyrë të 

hapura më parë, të dhënat për kandidimet e tyre janë si më poshtë: 

1) Kandidati z. {...} - ka kandiduar në total për 4 (katër) pozicione të lira që janë në 

proces dhe konkretisht: - për një pozicion të lirë në Gjykatën e Apelit Durrës, të shpallur 

me Vendimin nr.173, datë 28.05.2020; - për dy pozicione të lira në Gjykatën e Apelit 

Tiranë, të shpallura me Vendimet nr.181 dhe nr.182, datë 28.05.2020; - si dhe për një 

pozicion të lirë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar, të shpallur me Vendimin nr.119, datë 01.04.2021; 
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2) Kandidatja znj. {...} - ka kandiduar në total për 4 (katër) pozicione të lira që janë 

në proces dhe konkretisht: - për një pozicion të lirë në Gjykatën e Apelit Durrës, të shpallur 

me Vendimin nr.174, datë 28.05.2020; - për dy pozicione të lira në Gjykatën e Apelit 

Tiranë, të shpallura me Vendimet nr.184 dhe nr.185, datë 28.05.2020; - si dhe për një 

pozicion të lirë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar, të shpallur me Vendimin nr.120, datë 01.04.2021. 

Siç është e ditur, Këshilli ka diskutuar dhe mbajtur qëndrim lidhur me interpretimin 

dhe zbatimin e pikës 6, të nenit 48, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. Sipas këtij qëndrimi, Këshilli ka 

konsideruar se:  

Në procedurat e ngritjes në detyrë në një gjykatë më të lartë ose të specializuar 

mund të kandidojë çdo gjyqtar që plotëson kriteret ligjore, pavarësisht faktit nëse ka 

kandiduar në procedura të mëparshme ngritjeje në detyrë.  

Në çdo rast, kandidati nuk mund të kandidojë në më shumë se tre pozicione të lira 

që janë në proces, pavarësisht kohës së shpalljes së tyre, qenies së tyre në të njëjtën gjykatë 

apo në të njëjtën fushë të së drejtës. 

Në rast të kandidimit në më shumë se tre pozicione të lira në proces, kandidati 

duhet të rikonsiderojë kandidimet e tij, për të përcaktuar tre pozicionet për të cilat vijon 

kandidimin. Mospërcaktimi i tyre nga vetë kandidati, passjell identifikimin e vullnetit të tij 

në bazë të kohës së kandidimeve, duke filluar nga ai i bërë më parë ose në rastin e shumë 

kandidimeve në të njëjtën kohë, në bazë të radhës kronologjike të pozicioneve të shpallura, 

duke filluar nga ai i shpallur më parë. 

Kandidimi për një pozicion të lirë për të cilin procedura e ngritjes në detyrë është 

finalizuar/përmbyllur dhe kandidimi i tërhequr, nuk llogariten si kandidime për efekt të të 

drejtës së kandidimit në jo më shumë se tre pozicione të lira.   

 Pikërisht ky qëndrim i Këshillit ka qenë pjesë e njoftimit publik, të datës 

01.04.2021, për shpalljen e hapjes dhe rihapjes së procedurës së ngritjes në detyrë në 

Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. 
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Rezulton se të dy kandidatët si më lart, në rastin e kandidimeve të bëra rishtazi, pra 

të kandidimeve të katërta, të kenë rikonsideruar kandidimet e tyre në tërësi, duke u tërhequr 

nga një prej kandidimeve të mëparshme. Kështu: 

1.Kandidati z.{...}, me kërkesën e datës 16.04.2021, është tërhequr nga kandidimi 

për pozicionin e lirë në Gjykatën e Apelit Tiranë, të shpallur me Vendimin nr.182, datë 

28.05.2020. Mbi këtë bazë janë përgatitur tashmë për shqyrtim aktet për përfundimin e 

procedurës së ngritjes në detyrë për këtë pozicion të lirë, për kandidatin {...}; 

2.Kandidatja znj.{...}, me kërkesën e datës 16.04.2021, është tërhequr nga 

kandidimi për pozicionin e lirë në Gjykatën e Apelit Tiranë, të shpallur me Vendimin 

nr.184, datë 28.05.2020. Mbi këtë bazë edhe për këtë kandidate është përgatitur për 

shqyrtim dhe i është kaluar Këshillit aktet për përfundimin e procedurës së ngritjes në 

detyrë për këtë pozicion të lirë, për kandidaten znj. {...}. 

Pra, aktualisht, dy kandidatët si më lart vijojnë kandidimet për ngritjen në detyrë 

vetëm për tre pozicione të lira në proces. 

Mbi sa më lart, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka përgatitur projektvendimin 

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

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

lira të shpallura me Vendimet nr. 117, nr. 118, nr. 119 dhe nr. 120, datë 01.04.2021, të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

Projektvendimi është i strukturuar në 3 pika.  

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

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

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionet e lira të shpallura me Vendimet nr. 

117, nr. 118, nr. 119 dhe nr. 120, datë 01.04.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Pika 2 e projektvendimit bën fjalë për caktimin e relatorëve për kandidatët z. {...}, 

znj. {...} dhe znj. {...}, për të cilët fillon procedura e verifikimit të kritereve ligjore të 

kandidimit sipas pikës 1 të projektvendimit. 

Pika 3 e projektvendimit bën fjalë për rregullimin e veçantë të situatës së verifikimit 

për kandidatët që kanë kandiduar edhe më parë për ngritjen në detyrë, duke u përcaktuar se 

për kandidatët z. {...} dhe znj. {...}, të cilët kanë kandiduar më parë për ngritjen në detyrë 
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në Gjykatën e Apelit Durrës dhe Gjykatën e Apelit Tiranë, procedurat e verifikimit sa i 

përket pasurisë dhe figurës për këto kandidime, janë të vlefshme edhe për kandidimin e tyre 

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

Organizuar, respektivisht për pozicionet e lira të shpallura me Vendimet nr. 119 dhe nr. 

120, datë 01.04.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

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

menjëherë me botimin në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Lidhur me projektvendimin “Për fillimin e procedurës së verifikimit të kritereve 

ligjore të kandidimit për gjyqtar në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionet e lira të shpallura me vendimet nr. 

123, nr. 125, nr. 127 dhe nr. 128, datë 01.04.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

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

dhe Krimin e Organizuar, për katër pozicionet e lira si më lart, kanë kandiduar gjithsej 

katër kandidatë, konkretisht 

Znj. {...}, e cila ka kandiduar për pozicionin e lirë shpallur me Vendimin nr. 128, 

datë 01.04.2021; 

Znj. {...}, e cila ka kandiduar për pozicionin e lirë shpallur me Vendimin nr. 125, 

datë 01.04.2021; 

Z. {...}, i cili ka kandiduar për pozicionin e lirë shpallur me Vendimin nr. 127, datë 

01.04.2021; 

Znj. {...}, e cila ka kandiduar për pozicionin e lirë shpallur me Vendimin nr. 123, 

datë 01.04.2021. 

Duhet përmendur se znj. {...}, fillimisht, kandidoi edhe për pozicionet e lira të 

shpallura me Vendimet nr. 124 dhe nr. 126, datë 01.04.2021, por më pas ajo u tërhoq nga 

kandidimet për këto pozicione, me kërkesën e datës 20.04.2021, pra ende pa filluar 

procedura e verifikimit. 

Referuar kandidaturave të paraqitura, rezulton se një prej kandidatëve ka kandiduar 

edhe më parë për ngritjen në detyrë në gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm (z. 

{...}). Sikurse u parashtrua dhe më lart, për një situatë të tillë, në Kreun VI, Seksioni B, 

pika 7, të Vendimit të Këshillit nr. 75, datë 23.05.2019, është parashikuar se: “Në rastin e 
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kandidatit që ka kandiduar njëkohësisht në më shumë se një pozicion të lirë në proces 

shqyrtimi nga Këshilli, procedura standarde verifikuese e realizuar në rastin më të parë 

është e vlefshme për çdo procedurë tjetër kandidimi të atëkohshme”. Në kuptim dhe zbatim 

të këtij rregulli, për kandidatin që ka kandiduar për disa pozicione të lira në proces 

shqyrtimi, sa i përket kritereve të pasurisë dhe figurës, që janë të njëjtë për çdo lloj 

kandidimi, procedura e verifikimit në proces e sipër, do të duhet të konsiderohet e vlefshme 

edhe për kandidimin e tij për një nga pozicionet e lira në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së 

Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. 

 Sa i përket kandidatit që ka kandiduar në procedurat e ngritjes në detyrë të hapura 

më parë, të dhënat për kandidimet e tij janë si më poshtë: 

Kandidati z. {...} - ka kandiduar në total për 2 (dy) pozicione të lira që janë në 

proces dhe konkretisht: - për një pozicion të lirë në Gjykatën e Apelit Vlorë, të shpallur me 

Vendimin nr.545, datë 05.11.2020; - si dhe për një pozicion të lirë në Gjykatën e Posaçme 

të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, të shpallur me Vendimin 

nr.127, datë 01.04.2021. 

 Pra, aktualisht, kandidati z.{...} vijon kandidimet për ngritjen në detyrë për dy 

pozicione të lira në proces, duke qenë kështu konform përcaktimeve të pikës 6, të nenit 48, 

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

Shqipërisë”, i ndryshuar. 

 Mbi sa më lart, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka përgatitur projektvendimin 

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

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

pozicionet e lira të shpallura me Vendimet nr. 123, nr. 125, nr. 127 dhe nr. 128, datë 

01.04.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

 Projektvendimi është i strukturuar në 3 pika.  

Në pikën 1 të projektvendimit përcaktohet pikërisht fillimi i procedurës së 

verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme 

të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionet e lira të 

shpallura me Vendimet nr. 123, nr. 125, nr. 127 dhe nr. 128, datë 01.04.2021, të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 
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Pika 2 e projektvendimit bën fjalë për caktimin e relatorëve për kandidatët znj. {...}, 

znj. {...} dhe znj. {...}, për të cilët fillon procedura e verifikimit të kritereve ligjore të 

kandidimit sipas pikës 1 të projektvendimit. 

Pika 3 e projektvendimit bën fjalë për rregullimin e veçantë të situatës së verifikimit 

për kandidatin që ka kandiduar edhe më parë për ngritjen në detyrë, kandidat edhe për të 

cilin fillon procedura e verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit sipas pikës 1 të 

projektvendimit, duke u përcaktuar se për kandidatin z. {...}, i cili ka kandiduar më parë për 

ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Vlorë, procedura e verifikimit, përfshirë edhe sa i 

përket pasurisë dhe figurës, që është në proces e sipër për këtë kandidim, është e vlefshme 

edhe për kandidimin e tij për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë 

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

nr. 127, datë 01.04.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

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

menjëherë me botimin në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Lidhur me projektvendimin “Për fillimin e procedurës së verifikimit të kritereve 

ligjore të kandidimit për ngritjen në detyrë në gjykatat e apelit Durrës, Korçë dhe Vlorë, për 

pozicionet e lira të shpallura me vendimet nr. 129, nr. 132 dhe nr. 135, datë 01.04.2021, të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

 Për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Durrës, Këshilli hapi 1 (një) procedurë 

përmes Vendimit nr. 129, datë 01.04.2021, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës 

penale. Në këtë procedurë ngritjeje në detyrë kandiduan gjithsej katër kandidatë dhe 

konkretisht: Znj. {...}; Znj. {...}; Z. {...}; Znj. {...}.  

 Për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Korçë, Këshilli hapi 1 (një) procedurë 

përmes Vendimit nr. 132, datë 01.04.2021, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës 

penale. Në këtë procedurë ngritjeje në detyrë kandidoi vetëm një kandidat dhe konkretisht: 

Z. {...}. 

Për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Vlorë, Këshilli hapi 1 (një) procedurë 

përmes Vendimit nr. 135, datë 01.04.2021, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës 

civile. Në këtë procedurë ngritjeje në detyrë kandidoi vetëm një kandidat dhe konkretisht: 

Znj. {...}. 
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Pra, në 3 (tre) procedurat e ngritjes në detyrë në Gjykatat e Apelit Durrës, Korçë 

dhe Vlorë kanë kandiduar gjithsej katër kandidatë, konkretisht: znj. {...}; znj. {...}; z. {...} 

dhe znj. {...}.  

Referuar kandidaturave të paraqitura, rezulton se të katër kandidatët kanë kandiduar 

rishtazi për ngritjen në detyrë, ndërsa situata e kandidimeve të tyre është si më poshtë:  

1) Kandidatja znj. {...} - ka kandiduar në total për 3 (tre) pozicione të lira që janë në 

proces dhe konkretisht: - për një pozicion të lirë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë 

për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, të shpallur me Vendimin nr.128, datë 

01.04.2021; për një pozicion të lirë në Gjykatën e Apelit Durrës, të shpallur me Vendimin 

nr.129, datë 01.04.2021; - si dhe për një pozicion të lirë në Gjykatën e Apelit Vlorë, të 

shpallur me Vendimin nr.135, datë 01.04.2021; 

2) Kandidatja znj. {...} - ka kandiduar vetëm për 1 (një) pozicion të lira që është në 

proces dhe konkretisht: - për një pozicion të lirë në Gjykatën e Apelit Durrës, të shpallur 

me Vendimin nr.129; 

3) Kandidati z. {...} - ka kandiduar në total për 2 (dy) pozicione të lira që janë në 

proces dhe konkretisht: për një pozicion të lirë në Gjykatën e Apelit Durrës, të shpallur me 

Vendimin nr.129, datë 01.04.2021; - si dhe për një pozicion të lirë në Gjykatën e Apelit 

Korçë, të shpallur me Vendimin nr.132, datë 01.04.2021; 

4) Kandidatja znj. {...} - ka kandiduar vetëm për 1 (një) pozicion të lira që është në 

proces dhe konkretisht: - për një pozicion të lirë në Gjykatën e Apelit Durrës, të shpallur 

me Vendimin nr.129, datë 01.04.2021. 

Pra, të katër kandidatët kanë kandiduar për ngritjen në detyrë për jo më shumë se tre 

pozicione të lira në proces, duke qenë kështu konform përcaktimeve të pikës 6, të nenit 48, 

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

Shqipërisë”, i ndryshuar. 

Mbi sa më lart, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka përgatitur projektvendimin 

“Për fillimin e procedurës së verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit për ngritjen në 

detyrë në gjykatat e apelit Durrës, Korçë dhe Vlorë, për pozicionet e lira të shpallura me 

Vendimet nr. 129, nr. 132 dhe nr. 135, datë 01.04.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

Projektvendimi është i strukturuar në 3 pika.  
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Në pikën 1 të projektvendimit përcaktohet pikërisht fillimi i procedurës së 

verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit për ngritjen në detyrë në gjykatat e apelit 

Durrës, Korçë dhe Vlorë, për pozicionet e lira të shpallura me Vendimet nr. 129, nr. 132 

dhe nr.135, datë 01.04.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Pika 2 e projektvendimit bën fjalë për caktimin e relatorëve për kandidatët znj. {...}, 

znj. {...}, z. {...} dhe znj. {...}, për të cilët fillon procedura e verifikimit të kritereve ligjore 

të kandidimit sipas pikës 1 të projektvendimit 

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

menjëherë me botimin në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Lidhur me caktimin e relatorëve: 

Në Kreun V, Seksioni A, pika 2, të Vendimit të Këshillit nr. 75, datë 23.05.2019, 

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

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

zbatim të këtij rregulli, në të njëjtën ditë të mbledhjes kur do të vendosë për fillimin e 

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

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

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, si dhe në Gjykatat e Apelit Durrës, Korçë dhe 

Vlorë, për pozicionet e lira respektive të shpallura me Vendimet e datës 01.04.2021, 

Këshilli do të duhet të caktojë dhe relatorët për secilin nga kandidatët që ka kandiduar në 

këto procedura ngritjeje në detyrë, nëpërmjet hedhjes së shortit midis anëtarëve të 

Komisionit të Zhvillimit të Karrierës. 

Për arsye praktike dhe për një shpërndarje të barabartë të ngarkesës së punës mes 

anëtarëve të Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, propozohet organizimi i një shorti të 

vetëm, përmes të cilit çdo anëtar i Komisionit të caktohet si relator për tre kandidatë. 

Lidhur me këtë vlen të theksohet se ligji, sikundër edhe Vendimi i Këshillit nr. 75, 

datë 23.05.2019, nuk kanë ndonjë rregullim të veçantë lidhur me organizimin e shortit, pra 

nuk pengojnë organizimin vetëm të një shorti për caktimin e relatorëve, për kandidatë që 

kandidojnë për ngritjen në detyrë në disa gjykata më të larta ose të specializuara, 

procedurat e verifikimit të të cilave fillojnë në të njëjtën kohë. Ligji dhe akti nënligjor në 

fjalë kërkojnë kryerjen e procedurës së verifikimit të kandidatëve për çdo procedurë 
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ngritjeje në detyrë, ndërkohë që caktimi i relatorëve për çdo kandidat, pavarësisht 

procedurës së ngritjes në detyrë ku ka kandiduar, përmbush këtë kërkesë të ligjit dhe aktit 

nënligjor.  

Po ashtu, ligji dhe akti nënligjor i përmendur më lart, nuk kanë ndonjë rregullim të 

veçantë lidhur me relatorin, pra nuk pengojnë qenien relator të të njëjtit anëtar Komisioni 

për një kandidat që është në proces kandidimi për ngritjen në detyrë në disa gjykata më të 

larta ose të specializuara. Ligji dhe akti nënligjor në fjalë kërkojnë kryerjen e procedurës së 

verifikimit të kandidatëve për çdo kandidim, ndërkohë që qenia i të njëjtit relator për 

verifikimin e kritereve të kandidimit për një kandidat, pavarësisht kandidimit, jo vetëm 

përmbush këtë kërkesë të ligjit dhe aktit nënligjor, por thjeshton dhe bën më fleksibël 

procedurën e verifikimit, duke shmangur burokracitë që shoqërojnë ndjekjen e procedurave 

të verifikimit nga relatorë të ndryshëm.  

Thënë sa më lart, Këshillit i propozohet organizimi i një shorti të vetëm për 

caktimin e relatorëve për të 9 (nëntë) kandidatët që kanë kandiduar për ngritjen në detyrë 

në procedurat e shpallura më datë 01.04.2021, për të cilët fillon procedura e verifikimit 

sipas tre projektvendimeve të propozuara.  

Në këtë rast është mbajtur në konsideratë se për kandidatin e 10 (dhjetë) për të cilin 

fillon procedura e verifikimit, konkretisht për z. {...}, i cili ka kandiduar edhe më parë për 

ngritjen në detyrë, procedura e verifikimit është në proces e sipër, ndërsa me Vendimin e 

Këshillit nr.623, datë 10.12.2020, mbi shortin e hedhur në atë rast, si relator është caktuar 

anëtari i Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, z. Alban Toro. Marrë shkas nga kjo rrethanë, 

në konsideratë të sa më lart u parashtrua, në pikën 3 të projektvendimit “Për fillimin e 

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

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

lira të shpallura me Vendimet nr. 123, nr. 125, nr. 127 dhe nr. 128, datë 01.04.2021, të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor”, është përcaktuar se: “Për kandidatin z. {...}, i cili ka kandiduar 

më parë për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Vlorë, procedura e verifikimit, 

përfshirë edhe sa i përket pasurisë dhe figurës, që është në proces e sipër për këtë kandidim, 

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

Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionin e lirë të 
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shpallur me Vendimin nr. 127, datë 01.04.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, duke 

nënkuptuar që procedura e verifikimit për këtë kandidat, edhe sa i përket kandidimit të tij 

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

Krimin e Organizuar, do të vijojë të realizohet nga i njëjti relator, pra z.Toro. 

Sa i përket shortit, propozojmë të ndiqen të njëjtat rregulla si dhe më parë, ku në një 

enë të hidhen shiritat e letrës me emrat e anëtarëve të Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, 

ndërsa në një enë tjetër të hidhen shiritat e letrës me emrat e 9 (nëntë) kandidatëve, 

konkretisht: {...}; {...}; {...}; {...}; {...}; {...}, {...}; {...} dhe {...}. Më pas, shorti të vijojë 

me tërheqjen e një prej shiritave të letrës në enën me emrat e anëtarëve të Komisionit, i cili 

ngarkohet si relator për tre kandidatët, shiritat e emrave të të cilëve do të tërhiqen në këtë 

rast. Më tej, shorti të vijojë në të njëjtën mënyrë edhe për relatorin e dytë, si dhe tre 

kandidatët për të cilët ai ngarkohet të verifikojë. Ndërkohë, anëtari i fundit i Komisionit, 

shiriti me emrin e të cilit mbetet në enë, ngarkohet si relator për tre kandidatët, shiritat me 

emrat e të cilëve kanë mbetur në enën përkatëse. Faleminderit!  

  

 Procedura e shortit vijon si më poshtë: 

 Futen emrat e 9 gjyqtarëve kandidatë në enën e parë të qelqit: {...}, {...}, {...}, {...}, 

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

 Futen emrat e anëtarëve të Komisionit në enën tjetër të qelqit: z. Ilir Toska, znj. 

Marçela Shehu dhe z. Alban Toro. 

 

 Përzgjidhet emri i relatorit të parë, që i korrespondon zotit Ilir Toska. 

Për relatorin zotin Toska, përzgjidhen kandidatët: znj. {...}, z. {...}, znj. {...}. 

 Përzgjidhet emri i relatorit të dytë, që i korrespondon zonjës Marçela Shehu: 

Për relatoren zonjën Shehu, përzgjidhen kandidatët: znj. {...}, znj. {...} dhe znj. 

{...}. 

 Emri i relatorit të tretë, i mbetur në enën e qelqit, i korrespondon zotit Alban Toro:  

Për relatorin zotin Toro, kandidatët e mbetur në enën e qelqit janë: znj. {...}, z. {...} 

dhe znj. {...}. 
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Naureda Llagami: Faleminderit!  

Jemi dakord?  

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 Për efekt transparence po lexoj caktimin e relatorit për secilin kandidat.  

 Projekt-akti i parë: 

 1. Për kandidatin z. {...}, relator Ilir Toska. 

 2. Për kandidaten znj. {...}, relatore zonja Shehu. 

 3. Për kandidaten znj. {...}, relator zoti Toska. 

 Projekt-akti i dytë: 

1. Për kandidaten znj. {...}, relatore zonja Shehu.  

2. Për kandidaten znj. {...}, relator zoti Toska. 

3. Për kandidatin z. {...}, relator zoti Alban Toro. 

4. Për kandidaten znj. {...}, relatore zonja Shehu. 

 Projekt-akti i tretë: 

1. Për kandidaten znj. {...}, relatore zonja Shehu. 

2. Për kandidaten znj. {...}, relator zoti Toro. 

3. Për kandidatin z. {...}, relator zoti Toro 

4. Për kandidaten znj. {...}, relator zoti Toro. 
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* * * 

(Pika 6 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 29.04.2021) 

 

Pika 7 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin me short të 

relatorit për zhvillimin e procedimit disiplinor nr.2/2021, të filluar në ngarkim të 

magjistratëve {...}, {...} dhe {...}, me detyrë gjyqtarë në Gjykatën e Apelit Durrës”, i 

përgatitur nga Komisioni Disiplinor (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 11:10 

dhe mbaroi në orën 13:05. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 
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9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

 

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

Gjyqësor. 

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

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

8. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

7. Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin me short të relatorit për zhvillimin e 

procedimit disiplinor nr.2/2021, të filluar në ngarkim të magjistratëve {...}, {...} dhe {...}, 

me detyrë gjyqtarë në Gjykatën e Apelit Durrës”, i përgatitur nga Komisioni Disiplinor 

(relator z. Medi Bici). 

 

Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin e radhës i cili ka të bëjë me caktimin 

me short të relatorit për zhvillimin e procedimit disiplinor nr.2/2021, të filluar në ngarkim 

të magjistratëve {...}, {...} dhe {...}, me detyrë gjyqtarë në Gjykatën e Apelit Durrës, 

projekt-akt i cili propozohet nga Komisioni i Disiplinës dhe do relatohet nga zoti Bici. 

 

 Medi Bici: Faleminderit!  

Pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, në datë 26.04.2021, me nr.1796 prot., është 

depozituar kërkesa e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor 
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ndaj magjistratit {...}, dhe sh-magjistratëve {...} dhe {...}, të cilët kanë qenë me detyrë 

gjyqtarë në Gjykatën e Apelit Durrës. 

Kërkesa për fillimin e procedimit disiplinor mbështetet në nenin 194 të ligjit 

nr.115/2016 "Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, të ndryshuar, dhe në nenin 

138 të ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë", të ndryshuar, për shkeljen disiplinore të parashikuar nga neni 140, pika 2, 

shkronja “b” e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe neni 104, pika 3 të ligjit 

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

ndryshuar.  

Në kërkesën për fillimin e procedimit disiplinor, Inspektori i Lartë i Drejtësisë ka 

paraqitur propozimin për caktimin ndaj secilit prej magjistratëve {...}, {...} dhe {...}, të 

masës disiplinore “Shkarkim nga detyra”, të parashikuar nga neni 140, pika 2, shkronja “b” 

e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, neni 104, pika 3 dhe neni 111, e ligjit nr. 

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

ndryshuar.  

Në kushtet kur kërkesa e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e procedimit 

disiplinor, inicion një procedurë individuale administrative në Këshill, e cila ka lidhje me 

statusin profesional të magjistratëve {...}, {...} dhe {...}, në zbatim të nenit 63 të ligjit 

nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, të ndryshuar, nga ana e 

Këshillit duhet të procedohet me hedhjen e shortit për caktimin e relatorit. Relator do të 

caktohet njëri nga anëtarët e Komisionit Disiplinor. 

Menjëherë pas caktimit me short të relatorit duhet të procedohet me caktimin e 

mbledhjes plenare të radhës, në të cilën Këshilli, mbi relacionin e relatorit, mund të 

vendosë mbylljen e procedimit disiplinor pa zhvilluar seancë dëgjimore, sipas nenit 139 të 

ligjit “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, 

ose caktimin e datës së seancës dëgjimore sipas nenit 138/2 të këtij ligji. 

Për këto shkaqe: Bazuar në nenin 63 të ligjit nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes 

së sistemit të drejtësisë”, në nenin 138 dhe vijues të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe në nenin 16 të 

Rregullores “Për procedurat disiplinore në Këshillin e Lartë Gjyqësor”, në cilësinë e 
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Kryetarit të Komisionit Disiplinor, vlerësohet që t’i kërkohet mbledhjes plenare të Këshillit 

të Lartë Gjyqësor: 

Caktimin me short të relatorit për zhvillimin e procedimit disiplinor nr.02/2021, të 

filluar në ngarkim të magjistratëve {...}, {...} dhe {...}, me detyrë gjyqtarë të Gjykatës së 

Apelit Durrës. Faleminderit zonja Kryetare! 

 

 Naureda Llagami: Faleminderit zoti Bici! 

 Administata të mundësojë hedhjen e shortit. 

  

Procedura e shortit si më poshtë: 

Futen në vazon e qelqit emrat e tre anëtarëve të Komisionit Disiplinor: z. Medi 

Bici, z. Maksim Qoku dhe z. Dritan Hallunaj. 

Nga shorti rezulton i përzgjedhur anëtari i Komisionit z. Medi Bici. 

 

 Naureda Llagami: Faleminderit!  

 Jemi dakord? Ftoj kolegët të votojnë projekt-aktin. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë Këshilli vendosi: 1. Caktimin e anëtarit të Komisionit Disiplinor, z. Medi 

Bici, në cilësinë e relatorit për procedimin disiplinor nr.2/2021, në ngarkim të magjistratëve 

{...}, {...} dhe {...}, me detyrë gjyqtarë të Gjykatës së Apelit Durrës. 
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  2. Ky vendim i njoftohet Inspektorit të Lartë të Drejtësisë dhe magjistratëve {...}, 

{...} dhe {...}, brenda 5 ditëve nga marrja e tij. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjektit. 

 

 

* * * 

(Pika 7 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 29.04.2021) 

 

Pika 8 e rendit të ditës me objekt: Miratimi i procesverbaleve të datave: 18.03.2021, 

18.03.2021 (ora 15:30), 25.03.2021, 26.03.2021, 29.03.2021, 01.04.2021. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:10 

dhe mbaroi në orën 13:01. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 
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11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

 

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

Gjyqësor. 

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

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

8. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

8. Miratimi i procesverbaleve të datave: 18.03.2021, 18.03.2021 (ora 15:30), 25.03.2021, 

26.03.2021, 29.03.2021, 01.04.2021. 

 

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

miratimin e procesverbaleve të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Siç jeni vënë në dijeni, nga administrata ju janë përcjellë procesverbalet për 

mbledhjet e datës 18.03.2021, 18.03.2021 (ora 15:30), 25.03.2021, 26.03.2021, 

29.03.2021, 01.04.2021. Nuk ka pasur asnjë koment dhe diskutim nga anëtarët, kështu që 

unë ftoj kolegët që t’i miratojmë. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 
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Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro, me përjashtim të mbledhjeve në të cilat nuk kam marrë 

pjesë. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë Këshilli vendosi: 1. Miratimin e procesverbaleve të mbledhjeve të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor të datave 18.03.2021, 18.03.2021 (ora 15:30), 25.03.2021, 

26.03.2021, 29.03.2021 dhe 01.04.2021. 

2. Ngarkohet për zbatimin e këtij vendimi dhe publikimin e këtyre procesverbaleve 

Kryetarja e Këshillit. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

* * * 

(Pika 8 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 29.04.2021) 

 

Pika 9 shtesë e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktim 

gjyqtari për gjykimin e një çështjeje gjyqësore të veçantë në një gjykatë tjetër, të 

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

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Ilir Toska).1 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:10 

dhe mbaroi në orën 13:01. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

                                                 
1 Procesverbali i kësaj çështjeje të rendit të ditës është përmbledhje. 
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8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

 

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

Gjyqësor. 

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

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

8. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

9 shtesë. Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktim gjyqtari për gjykimin e një çështjeje 

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

mënyrë të përhershme”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Ilir 

Toska).  

 

Çështja e fundit të rendit të ditës është hedhja e shortit për caktim gjyqtari në 

Gjykatën e Apelit Shkodër.  

 

Relator i çështjes është zoti Ilir Toska. 

Zoti Toska parashtron se ditën e djeshme ka mbërritur nga Gjykata e Apelit 

Shkodër nëpërmjet postës elektronike një kërkesë për caktim gjyqtari në një çështje me 

karakter “tepër urgjent”, në lëndë civile.  
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Për nevojat si më lart të Gjykatës së Apelit Shkodër, në pamundësi të zbatimit të 

mekanizmave të skemës së delegimit (pasi të 8 gjyqtarët e skemës së delegimit janë caktuar 

për periudha 1-vjeçare në gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm) 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 si më poshtë: 

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 Durrës. 

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

veçantë, të jetë 1. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Për 1 çështje, për të cilën kërkohet 1 gjyqtar, ai të përzgjidhet me short nga 

gjyqtarët e skemës së delegimit të caktuar pranë Gjykatës së Apelit Durrës, të cilët janë 

caktuar për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në Gjykatën e Apelit Shkodër dhe që 

kanë planifikuar gjykime për më datë 29.04.2021, konkretisht gjyqtarët {...} dhe {...}.  

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, civile, gjyqtar {...}. 

 

Me kaq mbyllen procedurat e shortit si dhe në tërësi e gjithë mbledhja plenare. 

 

* * * 

(Pika 9 shtesë e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


