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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 09.09.2021) 

 

Pika 1 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimeve të përgatitura nga 

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

1.1 “Për zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e delegimit të gjyqtares znj. {...}”.  

1.2 “Për ricaktimin e gjyqtares së skemës së delegimit znj. {...}, në Gjykatën e Apelit 

Korçë”. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:03 

dhe mbaroi në orën 12:30. 

 

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

3. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

7. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

1. Shqyrtimi i projektvendimeve të përgatitura nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, 

relator z. Ilir Toska: 

1.1 “Për zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e delegimit të gjyqtares znj. {...}”.  

1.2 “Për ricaktimin e gjyqtares së skemës së delegimit znj. {...}, në Gjykatën e Apelit 

Korçë”. 

  

Naureda Llagami: Përshëndetje të gjithëve! 

Po fillojmë mbledhjen e radhës së Këshillit të Lartë Gjyqësor të datës 9 shtator 

2021. Siç jeni në dijeni, në rendin e ditës sot janë 11 çështje, ku një pjesë e tyre do të 

zhvillohet “online” dhe pjesa tjetër do të zhvillohet në sallë. 

Nëse nuk keni diskutim për rendin e ditës, atëherë unë do të propozoja që të 

fillonim me çështjen e parë që ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimeve të përgatitura 

nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. Konkretisht janë dy projekt-akte që do relatohen 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 09.09.2021 (Pika 1) 
 

 

3 

nga zoti Toska. Projekt-akti i parë ka të bëjë me zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e 

delegimit të gjyqtares znj. {...}.  

 Projekt-akti i dytë ka të bëjë me ricaktimin e gjyqtares së skemës së delegimit 

znj. {...}, në Gjykatën e Apelit Korçë. 

Fjala për ty Ilir. 

 

Ilir Toska: Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka përgatitur projektvendimin “Për 

zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e delegimit të gjyqtares znj. {...}”. Lidhur me këtë 

projektvendim është përgatitur dhe ju është përcjellë më parë edhe relacioni shpjegues 

lidhur me arsyet e këtij projektvendimi.  

Shkurtimisht mund t’ju parashtroj se me kërkesën e protokolluar në Këshillin e 

Lartë Gjyqësor me aktin nr. 4373/1, datë 15.09.2020, gjyqtarja znj. {...} ka dhënë 

pëlqimin për të shërbyer në skemën e delegimit në çdo gjykatë të Republikës së 

Shqipërisë. 

Mbi këtë kërkesë, pasi konstatoi se gjyqtarja znj. {...} plotësonte kriteret për 

komandimin/caktimin në skemën e delegimit të ngritur pranë Këshillit, në zbatim të nenit 

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

Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe Vendimit të tij nr. 22 datë 07.02.2019, “Për kriteret dhe 

procedurën e funksionimit të skemës së delegimit të gjyqtarit”. Konkretisht caktimi i 

zonjës {...} në skemën e delegimit është bërë me vendimin e Këshillit nr. 317, datë 

16.09.2020, ka vendosur: 

“1. Pranimin e kërkesës së gjyqtares znj. {...}. 

2. Komandimin e gjyqtares znj. {...} në skemën e delegimit të ngritur pranë 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, me afat deri në një vit, që mund të ndërpritet ose zgjatet në 

varësi të rrethanave. ...”. 

Si gjyqtare e skemës së delegimit, për shkak të situatës në Gjykatën e Apelit 

Korçë dhe nevojave emergjente të saj në lidhje me funksionalitetin, Këshilli i Lartë 

Gjyqësor, me Vendimin nr. 318, datë 16.09.2020, znj. {...} e ka caktuar për të gjykuar 

pranë Gjykatës së Apelit Korçë për të gjithë periudhën e caktimit/komandimit në skemën 

e delegimit, pra deri më datë 16.09.2021. 
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Afati i caktimit në skemën e delegimit të gjyqtares {...} është duke përfunduar, 

ndaj është rasti për të vlerësuar nëse ka vend për zgjatjen e këtij afati. 

Aktualisht sistemi gjyqësor është në një situate kritike për burime njerëzore, 

specifikisht për gjyqtarë. Më datë 01.09.2021, në raport me organikat e të gjitha 

gjykatave (408 gjyqtarë gjithsej), në sistem mungojnë 166 gjyqtarë ose 40,68% e tyre. Në 

këto mungesa përfshihen 71 vakanca të përhershme dhe 95 vakanca të përkohshme. 

Situata më e rëndë paraqitet në gjykatat e apeleve, në të cilat, më datë 01.09.2021, 

mungojnë 60 gjyqtarë (nga 102 gjithsej sipas organikave) ose 58,82% e tyre. Në këto 

mungesa përfshihen 33 vakanca të përhershme dhe 27 vakanca të përkohshme. 

Ndër gjykatat e apeleve, situata më dramatike paraqitet në ato të juridiksionit të 

përgjithshëm, në të cilat, më datë 01.09.2021, mungojnë 47 gjyqtarë (nga 78 gjithsej sipas 

organikave) ose 60,25% e tyre. Në këto mungesa përfshihen 25 vakanca të përhershme 

dhe 22 vakanca të përkohshme. Kjo situatë në fakt do të kishte qenë akoma më e rëndë, 

nëse disa nga këto mungesa nuk do të ishin plotësuar nëpërmjet caktimit të 9 gjyqtarëve 

të skemës së delegimit. Pra, në realitet, në gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm 

aktualisht ushtrojnë detyrën 22 gjyqtarë që kanë emërimin/caktimin e përhershëm në këto 

gjykata ose 28,20% e tyre, si dhe 9 gjyqtarë të skemës së delegimit, të cilët që të gjithë 

vijnë nga gjykatat e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm.  

Të dhënat konkrete mbi situatën e sistemit gjyqësor në përgjithësi, si dhe çdo 

niveli gjykate, gjenden bashkëlidhur këtij relacioni, në formë tabelare.  

Ndodhur në një situatë të tillë, ndërsa më herët është verifikuar plotësimi nga znj. 

{...} të kritereve të skemës së delegimit, duke mbajtur në konsideratë se ajo ka dhënë 

pëlqimin për të shërbyer në skemën e delegimit, sikundër dhe faktin se ligji lejon 

shërbimin në këtë skemë deri në 5 vjet (pika 2, neni 45, i Ligjit nr. 96/216 “Për statusin e 

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

{...} ka konsumuar vetëm një vit nga kjo periudhë, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës 

vlerëson se është vendi për zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e delegimit të gjyqtares 

znj. {...} edhe për një vit tjetër, ndërsa në ushtrim të përgjegjësisë për mbarëvajtjen e 

sistemit gjyqësor (neni 147, pika 1, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë), Këshilli 

ka obligimin për të plotësuar, për sa është e mundur, vakancat në sistem, aktualisht, në 
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veçanti, ato në gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm, të cilat paraqesin 

problematika të rënda në lidhje me funksionalitetin e tyre. Mbi këtë bazë, Komisioni ka 

përgatitur projektvendimin “Për zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e delegimit të 

gjyqtares znj. {...}”. 

Projektvendimi është i strukturuar në 3 pika. 

Pika 1 e projektvendimi bën fjalë për zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e 

delegimit të gjyqtares znj. {...} deri më datë 16.09.2022, afat që mund të ndërpritet ose 

zgjatet në varësi të rrethanave.  

Në pikën 2 të projektvendimit përcaktohet se efektet juridike të vendimit fillojnë 

nga data 16.09.2021, duke pasur parasysh se më këtë datë përfundojnë efektet e vendimit 

të caktimit/komandimit të znj. {...} në skemën e delegimit, pra të Vendimit të Këshillit 

nr. 317, datë 16.09.2020. 

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

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

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

elektronike zyrtare, si dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, ku ajo ka caktimin e 

përhershëm. 

Së fundi, në projektvendim përcaktohet se vendimi publikohet në faqen zyrtare të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Toska! 

Keni ndonjë diskutim nga kolegët? 

Nëse jo kalojmë në votimin e projekt-aktit? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 
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Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e delegimit të 

gjyqtares znj.{...} deri më datë 16.09.2022, afat që mund të ndërpritet ose zgjatet në 

varësi të rrethanave.  

2. Efektet juridike të vendimit fillojnë nga data 16.09.2021. 

3. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtares znj. {...} sipas kërkesave të shkronjës 

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

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

Gjyqësor Fier. 

Ky vendim publikohet në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

Kalojmë tek projekt-akti tjetër që ka të bëjë me të njëjtën çështje: “Për ricaktimin 

e gjyqtares së skemës së delegimit znj. {...}, në Gjykatën e Apelit Korçë”. Edhe për këtë 

relator është zoti Toska. 

 

Ilir Toska: Faleminderit!  

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka përgatitur edhe projektvendimin “Për 

ricaktimin e gjyqtares së skemës së delegimit znj. {...}, në Gjykatën e Apelit Korçë”. Ky 

projektvendim është bërë në supozimin e miratimit të projektvendimit që sapo miratuam, 

pra “Për zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e delegimit të gjyqtares znj. {...}”. 

Lidhur me projektvendimin në proces shqyrtimi tashmë këtë, si shkak për 

propozimin e tij është situata në të cilën gjendet Gjykata e Apelit Korçë, e cila aktualisht 

është në kufijtë minimal të funksionalitetit, ndërsa pranë saj ushtrojnë detyrën vetëm tre 

gjyqtarë (nga gjashtë sipas organikës), përfshirë këtu edhe znj. {...}, të cilët që të tre janë 

gjyqtarë të skemës së delegimit, ndërsa katër gjyqtarë të kësaj gjykate, që kanë caktimin e 

përhershëm pranë saj, janë të pezulluar për shkak të ligjit të rivlerësimit kalimtar, kurse 

dy pozicione të tjera janë të lira në mënyrë të përhershme.  
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Në një situatë të tillë, Gjykata e Apelit Korçë vijon të jetë në nevojë për pasjen në 

vijimësi në detyrë pranë saj minimalisht të tre gjyqtarëve, çka do të mundësonte gjykimin 

e çështjeve të regjistruara përpara saj. 

Meqenëse gjyqtarja znj. {...}, në rastin që tashmë është miratuar nga Këshilli 

projektvendimi “Për zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e delegimit të gjyqtares znj. 

{...}”, ajo vijon të jetë gjyqtare e skemës së delegimit, nisur nga nevojat imediate të 

Gjykatës së Apelit Korçë, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon caktimin e saj në 

Gjykatën e Apelit Korçë, për të gjithë periudhën njëvjeçare të caktimit në këtë skemë. 

Lidhur me këtë vlen të theksohet se sikurse edhe më parë është verifikuar nga 

Këshilli, gjyqtarja znj. {...} ka përvojë profesionale mbi 7 vjet, pra ka përvojën minimale 

profesionale që kërkon ligji, neni 47, pika 4, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, për ngritjen në 

detyrë në gjykatën e apelit, rrethanë kjo që i jep të drejtë Këshillit ta caktojë atë në 

gjykatën e apelit për periudhën e caktimit në skemën e delegimit, sikurse përcaktohet në 

shkronjën “a”, pika 4, të nenit 45, të këtij ligji. 

Po ashtu, mund të përmendet se gjyqtarja znj. {...} ka kandiduar për ngritjen në 

detyrë edhe në Gjykatën e Apelit Korçë, për pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin e 

Këshillit nr. 176, datë 28.05.2020, për të cilin është kandidate e vetme, procedurë 

ngritjeje në detyrë në të cilën ajo është kualifikuar, ndërsa vijon procesi i vlerësimit etik 

dhe profesional. 

Projektvendimi i propozuar është i strukturuar në 4 pika. 

Në pikën 1 të projektvendimit përcaktohet se gjyqtarja e skemës së delegimit 

znj.{...} ricaktohet për të gjykuar pranë Gjykatës së Apelit Korçë për periudhën deri më 

datë 16.09.2022, pikërisht deri më datën kur përfundon afati i caktimit të saj në skemën e 

delegimit. 

Pika 2 e projektvendimit bën fjalë për fillimin e efekteve juridike të vendimit, 

pikërisht nga data 16.09.2021, duke pasur parasysh se më këtë datë përfundojnë efektet e 

vendimit të caktimit të znj. {...}, si gjyqtare e skemës së delegimit, në Gjykatën e Apelit 

Korçë, pra të Vendimit të Këshillit nr. 318, datë 16.09.2020. 
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Ndërkohë në pikën 3 të projektvendimit, sikurse edhe në vendimin e mëparshëm 

të caktimit, përcaktohet se efektet financiare sipas këtij vendimi përballohen nga Gjykata 

e Apelit Korçë. Edhe në këtë rast, përcaktimi i këtij rregullimi merr në konsideratë faktin 

se kjo gjykatë ka buxhetin për të përballuar efektet financiare të vendimit, ndërsa vijon të 

ketë dy pozicione të lira të përhershme.  

Ndërsa në pikën 4 të projektvendimit përcaktohet se një kopje e vendimit i 

njoftohet gjyqtares së skemës së delegimit, znj. {...}, sipas kërkesave të shkronjës “c”, 

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

ndryshuar, në adresën postare elektronike zyrtare, si dhe Gjykatës së Apelit Korçë.  

Së fundi në projektvendim përcaktohet publikimi i vendimit në faqen zyrtare të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit! 

Kemi ndonjë diskutim nga kolegët? 

Nëse jo, kalojmë në votimin e projekt-aktit? 

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. Gjyqtarja e skemës së delegimit znj. {...} ricaktohet 

për të gjykuar pranë Gjykatës së Apelit Korçë për periudhën deri më datë 16.09.2022.  

2. Efektet juridike të vendimit fillojnë nga data 16.09.2021.  

3. Efektet financiare sipas këtij vendimi përballohen nga Gjykata e Apelit Korçë.  
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4. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtares së skemës së delegimit, znj.{...}, 

sipas kërkesave të shkronjës “c”, pika 1, neni 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e 

qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, në adresën postare elektronike zyrtare, si 

dhe Gjykatës së Apelit Korçë.  

Ky vendim publikohet 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 09.09.2021) 

 

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

plotësimit nga kandidatja znj. {...} të tre kritereve të kandidimit për ngritjen në detyrë në 

Gjykatën Administrative të Apelit, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 290, 

datë 06.07.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe vijimin e procedurës së verifikimit për 

kriteret e tjera ligjore të kandidimit”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, 

relatore znj. Marçela Shehu. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:03 

dhe mbaroi në orën 12:30. 

 

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

3. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

7. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

2. Shqyrtimi i projektvendimit “Për verifikimin e plotësimit nga kandidatja znj. {...} të tre 

kritereve të kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën Administrative të Apelit, për 

pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 290, datë 06.07.2021, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor dhe vijimin e procedurës së verifikimit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit”, 

i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, relatore znj. Marçela Shehu. 

  

Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin e radhës që ka të bëjë me verifikimin 

e plotësimit nga kandidatja znj. {...} të tre kritereve të kandidimit për ngritjen në detyrë 

në Gjykatën Administrative të Apelit, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 

290, datë 06.07.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe vijimin e procedurës së 

verifikimit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit. Për më shumë detaje fjalën ia jap 

relatores zonjës Marçela Shehu. 
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Marçela Shehu: Faleminderit, Kryetare! 

Gjyqtarja {...} ka kandidaur në procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatën e apelit 

për pozicionin e shpallur me vendimin nr. 290, datë 06.07.2021 Këshilli i Lartë Gjyqësor 

që lidhet me një pozicion të lirë në Gjykatën Administrative të Apelit.  

Me Vendimin nr. 334, datë 28.07.2021, “Për fillimin e procedurës së verifikimit 

të kritereve ligjore të kandidimit për gjyqtar në Gjykatën Administrative të Apelit, për 

pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin e Këshillit nr. 290 datë 06.07.2021”, Këshilli 

ka vendosur: “1. Fillimin e procedurës së verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit 

lidhur me këtë pozicion dhe me cilësinë e relatorit, pas procedurave të shortit, jam 

caktuar unë me cilësinë e relatores.  

Pas këtij momenti ka filluar procedura e verifikimit të kritereve formale lidhur me 

kandidimin e zonjës {...} për pozicionin përkatës. Konkretisht janë verifikuar kriteri i 

“përvojës profesionale minimale dhe asaj të përgjithshme”; është verifikuar kriteri i 

“mospasjes masë disiplinore në fuqi” si dhe i “papajtueshmërisë ambientale”. 

Nga procedura e verifikimit, e cila në mënyrë të detajuar është parashtruar në 

relacionin që ju tashmë e keni, ka rezultuar se zonjë {...} plotëson kriterin e “përvojës së 

përgjithshme profesionale”, sepse rezulton të ketë mbi 7 vjet përvojë të përgjithshme 

profesionale si gjyqtare e gjykatës së shkallës së parë. Rezulton gjithashtu që të plotësojë 

kriterin e “përvojës profesionale specifike”, pasi rezulton të ketë mbi 5 vjet përvojë 

profesionale në fushën e së drejtës administrative. Nuk rezulton që kjo gjyqtare të ketë 

masa disiplinore në fuqi, duke plotësuar kështu edhe kriterin tjetër që kërkon ligji, atë të 

“mospasjes masë disiplinore në fuqi” si dhe nuk rezulton që të ketë probleme lidhur me 

kriterin e “papajtueshmërisë ambientale”; duke përmbushur kështu të gjitha kriteret 

formale që kërkon ligji lidhur me kandidimin e saj në Gjykatën Administrative të Apelit. 

Ndërkohë, për znj. {...} vijon verifikimi i kritereve të tjera që lidhen me pasurinë 

dhe figurën. 

Në këto kushte, për t’i hapur rrugën edhe procedurave të tjera që lidhen me 

ngritjen në detyrë të gjyqtares, që lidhen pikërisht me vlerësimin e saj profesional, është 

përgatitur projektvendimi përkatës ku propozohet që Këshillit të shqyrtojë 

projektvendimin përkatës dhe në fund të vendosë:  
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Verifikimin e plotësimit nga kandidatja znj. {...}, në procedurat e ngritjes në 

detyrë në Gjykatën Administrative të Apelit, për pozicionin e lirë të shpallur me 

Vendimin nr. 290, datë 06.07.2021 të kritereve të “përvojës profesionale minimale”, të 

“mospasjes masë disiplinore në fuqi” dhe të “mosqenies në situatën e papajtueshmërisë 

ambientale”; si dhe Vijimin e procedurës së verifikimit të kandidates për kriteret e tjera 

ligjore të kandidimit në procedurat e ngritjes në detyrë Gjykatën Administrative të Apelit. 

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, Marçela! 

Kalojmë në votimin e projekt-aktit nëse nga kolegët nuk ka ndonjë diskutim. 

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. Verifikimin e plotësimit nga kandidatja znj. {...}, në 

procedurat e ngritjes në detyrë në Gjykatën Administrative të Apelit, për pozicionin e lirë 

të shpallur me Vendimin e Këshillit nr. 290, datë 06.07.2021 të kritereve të “përvojës 

profesionale minimale”, të “mospasjes masë disiplinore në fuqi” dhe të “mosqenies në 

situatën e papajtueshmërisë ambientale”. 

2. Vijimin e procedurës së verifikimit të kandidates për kriteret e tjera ligjore të 

kandidimit në procedurat e ngritjes në detyrë në Gjykatën Administrative të Apelit, për 

pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin e Këshillit nr. 290, datë 06.07.2021. 
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3. Një kopje e arsyetuar e vendimit i njoftohet kandidates znj. {...} sipas 

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

drejtësisë”, i ndryshuar. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 2 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 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 09.09.2021) 

 

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

plotësimit nga kandidatja znj. {...} të katër kritereve të kandidimit 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. 287, datë 06.07.2021, të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor dhe vijimin e procedurës së verifikimit për kriteret e tjera ligjore të 

kandidimit”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, relator z. Ilir Toska. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:03 

dhe mbaroi në orën 12:30. 

 

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

2. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

3. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

5. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

3. Shqyrtimi i projektvendimit “Për verifikimin e plotësimit nga kandidatja znj. {...} të 

katër kritereve të kandidimit 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. 287, datë 06.07.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe vijimin e 

procedurës së verifikimit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit”, i përgatitur nga 

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

  

Naureda Llagami: Kalojmë në çështjen tjetër, që ka të bëjë me verifikimin e 

plotësimit nga kandidatja znj. {...} të katër kritereve të kandidimit 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. 287, datë 06.07.2021, të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor dhe vijimin e procedurës së verifikimit për kriteret e tjera ligjore të 

kandidimit. Për më shumë detaje fjalën ia jap zotit Toska. 

 

Ilir Toska: Faleminderit!  
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Zonja {...} ka kandiduar në procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën e 

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

Vendimin e Këshillit nr. 287, datë 06.07.2021, ndërsa ajo ka paraqitur kërkesën brenda 

afatit të kandidimit që ka përfunduar me datë 21 korrik 2021. 

Me Vendimin nr. 333, datë 28.07.2021, me të cilin është vendosur 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 

pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin nr. 287, datë 06.07.2021, Këshilli, pas shortit të 

hedhur, si relator të kësaj procedure, më ka caktuar mua. 

Mbi këtë bazë, në respektim të kërkesave të përcaktuara në aktin nënligjor 

Vendimit nr.75/2019, kandidatja është njoftuar më datë 28 korrik 2021 për fillimin e 

procedurës së verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të kandidimit; - për caktimin e 

relatorit; - për të drejtën që kishte për të kërkuar përjashtimin e relatorit apo të çdo anëtari 

tjetër të Këshillit, brenda 3 ditëve nga njoftimi i dërguar. 

Kandidatja nuk ka parashtruar asnjë pretendim lidhur me relatorin apo edhe 

ndonjë anëtar tjetër të Këshillit. 

Po ashtu, kandidates më datë 28 korrik 2021, në rrugë elektronike, i janë dërguar 

formularët dhe autorizimet përkatëse, sipas Vendimit të Këshillit nr.75/2019, që duhet të 

plotësoheshin dhe dorëzoheshin prej saj në kuadër të procedurës së verifikimit të 

kritereve ligjore të kandidimit. 

Këto formularë dhe autorizime janë dorëzuar brenda afatit 5-ditor nga kandidatja, 

me përjashtim të formularit të deklaratës së pasurisë dhe interesave privatë, që do të 

dorëzohej në një kohë të dytë, konkretisht deri më datë 08.09.2021, pranë ILDKPKI-së. 

Në lidhje me verifikimin e katër kritereve formale të kandidimit, sikurse kemi 

përcaktuar në vendimin e hapjes së procedurës, kjo në funksion të fillimit në rastin e 

plotësimit nga kandidatja të këtyre katër kritereve formale, edhe të procesit të vlerësimit 

etik dhe profesional, është kërkuar dokumentacion i nevojshëm për verifikimin e 

plotësimit të këtyre kritereve.  
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Konkretisht është kërkuar informacion nga gjykatat ku zonja {...} ka ushtruar 

funksionin e gjyqtares. Po kështu është marrë informacion edhe nga Departamenti i 

Burimeve Njerëzore pranë Shërbimeve Administrative pranë Këshillit. 

Sa i përket “përvojës profesionale minimale” është marrë informacion nga 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë. Të dhënat 

respektive janë parashtruar në mënyrë të hollësishme në relacionin e përgatitur për këtë 

qëllim dhe që ju është shpërndarë paraprakisht.  

Nga ky informacion rezulton se zonja {...} ka filluar detyrën e gjyqtarit sipas 

Dekretit të Presidentit të Republikës me nr. {...}, datë 21.10.2013 ku është emëruar për të 

kryer stazhin profesional pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. 

Më pas me Dekretin e Presidentit të Republikës nr.{...}, datë 25.09.2015, ajo 

është emëruar gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë, funksion që vijon ta 

kryejë edhe aktualisht. 

Nisur nga këto të dhëna, rezulton që zonja {...}, deri në momentin e kandidimit 

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

Krimin e Organizuar, të ketë mbi shtatë vjet përvojë të përgjithshme profesionale, si 

gjyqtare në gjykatën e shkallës së parë. 

Lidhur me “përvojën specifike profesionale”, pra ndërsa ajo konkurron për një 

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

Organizuar, përvoja duhet të jetë në fushën e së drejtës penale, nga të dhënat e mara nga 

gjykata, rezulton që ajo të plotësojë edhe përvojën minimale profesionale specifike, në 

fushën e së drejtës penale që kërkon ligji, pra mbi 5 vjet.   

Sa i përket kriterit tjetër të “dhënies së pëlqimit, ajo edhe familjarët e afërm, për 

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

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

dhe krimin e organizuar”, kjo përcaktohet përsëri në ligji për Statusin sikundër edhe në 

Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë neni 135, kandidatja ka depozituar formularin e 

vetëdeklarimit sipas Shtojës B “Deklarata 1” plotësuar dhe firmosur rregullisht nga vetë 

kandidatja. Po kështu ajo ka plotësuar edhe vetëdeklarimin e anëtarit të familjes së saj 

(anëtarit të afërt të familjes konkretisht nënës së saj) sipas Shtojcës B “Deklarata 3”.  
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Sa më lart, duket që kandidatja plotëson edhe këtë kriter.  

Për kandidaten znj. {...} është verifikuar edhe kriteri i “mospasjes masë 

disiplinore në fuqi”, që edhe kjo përcaktohet në ligjin e statusit. Konkretisht, për këtë 

është marrë formulari i vetëdeklarimit “Për masa disiplinore” të datë 21.07.2021, 

plotësuar nga vetë kandidatja, në të cilin deklaron se: “Nuk kam masë disiplinore në 

fuqi”.  

Ndërkohë që edhe sipas informacionit të përcjell nga Departamenti i Burimeve 

Njerëzore dhe Shërbimeve Administrative pranë Këshillit, kandidatja znj. {...} nuk ka 

masa disiplinore në fuqi. 

Po kështu për kandidaten është verifikuar edhe kriteri tjetër formal, ai i 

“papajtueshmërisë ambientale”, përcaktuar edhe ky në nenin 8 të ligjit për Statusin. Edhe 

për këtë, në rastin e kandidimit, kandidatja ka depozituar formularin e vetëdeklarimit për 

situatën e papajtueshmërisë ambientale, datë 21.07.2021, përmes të cilit ka deklaruar se 

nuk do të ndodhet në situatën e papajtueshmërisë ambientale sipas pikës 3, të nenit 8, të 

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

Shqipërisë”, i ndryshuar. 

Ndërkohë, gjatë verifikimit nuk ka rezultuar ndonjë e dhënë e ndryshme nga ajo e 

deklaruar nga kandidatja në lidhje me situatën e papajtueshmërisë ambientale. 

Ndaj sa më sipër, çështja i është parashtruar nga ana ime si relator Komisionit të 

Zhvillimit të Karrierës. Komisioni ka konsideruar të plotë verifikimet e kryera, në 

mbledhjen e datës 31 gusht 2021 ka vendosur që çështja t’i paraqitet Këshillit të Lartë 

Gjyqësor për t’u shqyrtuar në mbledhje plenare.  

Nëse edhe Këshilli vlerëson që verifikimet e kryera janë të plota, unë në cilësinë e 

relatorit i propozoj Këshillit që të vendosë: 

1. Verifikimin e plotësimit nga kandidatja znj. {...}, në procedurën e ngritjes në 

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

Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

nr. 287, datë 06.07.2021, të kritereve të “përvojës profesionale minimale”, të “dhënies së 

pëlqimit (ajo edhe familjarët e afërm) për kontrollin periodik të llogarive bankare dhe të 

telekomunikimeve vetjake, sipas Ligjit nr. 95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e 
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institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”, të “mospasjes masë 

disiplinore në fuqi” dhe të “mosqenies në situatën e papajtueshmërisë ambientale”. 

2. Vijimin e procedurës së verifikimit të kandidates për kriteret e tjera ligjore të 

kandidimit në procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë 

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

e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 287, datë 06.07.2021. 

3. Një kopje e arsyetuar e vendimit i njoftohet kandidates znj. {...} sipas 

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

drejtësisë”, i ndryshuar. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit! 

Nëse kolegët nuk kanë ndonjë diskutim, kalojmë në votimin e projekt-aktit? 

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. Verifikimin e plotësimit nga kandidatja znj. {...}, në 

procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 287, datë 06.07.2021, të kritereve të “përvojës profesionale 

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

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

organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e 
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organizuar”, të “mospasjes masë disiplinore në fuqi” dhe të “mosqenies në situatën e 

papajtueshmërisë ambientale”. 

2. Vijimin e procedurës së verifikimit të kandidates për kriteret e tjera ligjore të 

kandidimit në procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë 

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

e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 287, datë 06.07.2021. 

3. Një kopje e arsyetuar e vendimit i njoftohet kandidates znj. {...} sipas 

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

drejtësisë”, i ndryshuar. 

Ky vendim hyn në fuqi në datën e publikimit në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 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 09.09.2021) 

 

Pika 4 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për përfundimin pa 

vendim përfundimtar të procedurës së përshpejtuar të detyruar të vlerësimit etik dhe 

profesional, viti kalendarik 2019, për gjyqtaren {...}”, i 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 11:03 

dhe mbaroi në orën 12:30. 

 

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

2. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

3. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

5. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

4. Shqyrtimi i projektvendimit “Për përfundimin pa vendim përfundimtar të procedurës së 

përshpejtuar të detyruar të vlerësimit etik dhe profesional, viti kalendarik 2019, për 

gjyqtaren {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë 

Profesionale, relatore znj. Brikena Ukperaj. 

  

Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin e radhës i cili ka të bëjë me 

përfundimin pa vendim përfundimtar të procedurës së përshpejtuar të detyruar të 

vlerësimit etik dhe profesional, viti kalendarik 2019, për gjyqtaren {...}. Për më shumë 

detaje, fjalën ia jap relatores së çështjes, zonjës Brikena Ukperaj.  

 

Brikena Ukperaj: Faleminderit, zonja Kryetare! 

Zonja {...}, gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, ka qenë një nga 

kandidatet për ngritjen në detyrë për një pozicion në fushën e së drejtës penale në 

Gjykatën e Apelit Tiranë.  

Këshilli i Lartë Gjyqësor i ka verifikuar plotësimin e tre kushteve të kandidimit 

dhe me vendimin nr. 328, datë 17.09.2020, ka vendosur verifikimin e plotësimit të këtyre 
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kushteve, pra ka verifikuar se ato plotësohen, duke vijuar në vijim me fillimin e 

procedurës së vlerësimit etik dhe profesional të detyruar për këtë kandidate.  

Gjatë kësaj procedure, ecuria procedurale, hapat e të cilës janë përshkruar në 

relacion, nga ana e kandidates është paraqitur një kërkesë për tërheqje nga kandidimi në 

procedurën e ngritjes në detyrë.  

Bazuar në këtë kërkesë, Këshilli me vendimin nr. 302, datë 13.07.2021, ka 

vendosur përfundimin pa vendim përfundimtar të procedurës së ngritjes në detyrë për znj. 

{...}, për një pozicion të lirë të shpallur në fushën e të drejtës penale, në Gjykatën e 

Apelit Tiranë. 

Pas përfundimit të procedurës së ngritjes në detyrë për shkak të kandidimit, 

procedura e vlerësimit të përshpejtuar të detyruar për vitin kalendarik 2019 nuk mund të 

vazhdojë. Kjo procedurë ka filluar në zbatim të nenin 97, pika 1 të Ligjit për Statusin, si 

dhe vendimit nr. 263, datë 21.11.2019 “Për miratimin e rregullave plotësuese të 

vlerësimit të gjyqtarëve”, ku në nenin 22 pika 1 të tij, janë përcaktuar rregulla të posaçme 

për vlerësimin etik dhe profesional gjatë periudhës kalimtare. Këto rregulla parashikojnë 

detyrimin e Këshillit që, në çdo rast ngritjeje në detyrë apo lëvizje paralele, të bëjë 

vlerësim të përshpejtuar, pa kërkesë të gjyqtarit, duke respektuar rregullat e vlerësimit të 

përshpejtuar me afate të përgjysmuara. Zhvillimi i kësaj procedure, e cila iniciohet pas 

kërkesës së gjyqtarit për lëvizje paralele ose ngritje në detyrë dhe kualifikimit të tij për 

plotësimin e kritereve ligjore, synon të garantojë zhvillimin e një procesi të shpejtë, 

efektiv dhe të njëjtë vlerësimi për periudhën përkatëse të vlerësimit, për të siguruar të 

paktën një vlerësim profesional në kohë, të njëjtë dhe real me atë të kërkesës së gjyqtarit 

për ngritje në detyrë apo lëvizje paralele.  

Në kushtet kur procedura e ngritjes në detyrë, për shkak të së cilës ka filluar 

procedura e vlerësimit të përshpejtuar të detyruar për vitin kalendarik 2019 ka 

përfunduar, rezulton se, shkaku për të cilin kjo procedurë ka filluar nuk ekziston më dhe 

për pasojë, zhvillimi i kësaj procedure të posaçme vlerësimi, ka humbur qëllimin për të 

cilin ka filluar.  

Në këto kushte, në zbatim të nenit 95 të Kodit të Procedurave Administrative i 

është propozuar mbledhjes plenare përfundimi i kësaj procedure, e cila në rastin konkret 
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ka filluar me prioritet për shkak të kandidimit dhe në kushtet për të cilin kjo ka filluar ka 

rënë, vlerësohet se qëllimi i këtij procesi nuk ekziston më. Për pasojë vijimi i procedurës 

së vlerësimit etik dhe profesional nuk mund të vazhdojë. Ndërkohë viti kalendarik 2019 

për të cilin kishte filluar kjo procedurë vlerësimi për gjyqtaren znj. {...}, do të përfshihet 

në periudhën 3-vjeçare të vlerësimit në të cilën ai bën pjesë, sipas parashikimeve të nenit 

84, pika 2 të Ligjit për Statusin. 

Në cilësinë e relatores kam përgatitur edhe projektvendimin përkatës. 

Në pikën 1 të projektvendimit përcaktohet përfundimi i procedurës së 

përshpejtuar të detyruar të vlerësimit etik dhe profesional për vitin kalendarik 2019 për 

gjyqtaren {...}, për shkak të përfundimit të procedurës për ngritje në detyrë në Gjykatën e 

Apelit Tiranë, me vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 302, datë 13.07.2021.  

Në projektvendimin që ju është dërguar anëtarëve dhe juve zonja Kryetare ka një 

lapsus, ka një gabim material, ku është parashikuar “në Gjykatën e Lartë”, por ky 

togfjalësh “në Gjykatën e Lartë” duhet të zëvendësohet me togfjalëshin “në Gjykatën e 

Apelit Tiranë”.  

Në pikën 2 të projektvendimit përcaktohet se viti kalendarik 2019 do të përfshihet 

në periudhën 3-vjeçare të vlerësimit etik dhe profesional në të cilën ai bën pjesë, sipas 

parashikimeve të nenit 84, pika 2 të Ligjit për Statusin. 

Në pikën 3 të projektvendimit parashikohet njoftimi i kopjes së vendimit 

gjyqtares. Së fundi, hyrja në fuqi e këtij projekt-akti. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Ukperaj! 

Nëse nuk kemi ndonjë diskutim lidhur me përmbajtjen e projekt-aktit, atëherë 

kalojmë projekt-aktin në votim. 

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. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Përfundimin pa vendim përfundimtar të procedurës 

së përshpejtuar të detyruar të vlerësimit etik dhe profesional, viti kalendarik 2019, për 

gjyqtaren {...}, për shkak të përfundimit të procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e 

Apelit Tiranë me vendimin nr. 302, datë 13.07.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

2. Viti kalendarik 2019 do të përfshihet në periudhën 3-vjeçare të vlerësimit etik 

dhe profesional në të cilën ai bën pjesë, sipas parashikimeve të nenit 84, pika 2 të Ligjit 

për Statusin. 

3. Një kopje e vendimit t’i njoftohet znj. {...}, sipas kërkesave të nenit 98 të Ligjit 

nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar. 

Ky vendim hyn në fuqi në datën e publikimit 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 09.09.2021) 

 

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

procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Tiranë, për pozicionin e lirë në 

fushën e të drejtës penale, të shpallur me vendimin nr. 396, datë 07.10.2020, për 

kandidaten znj. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, relatore znj. 

Marçela Shehu. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:03 

dhe mbaroi në orën 12:30. 

 

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

3. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Përfaqësues të misioneve EUR{...}S dhe USAID. 

7. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

5. Shqyrtimi i projektvendimit “Për përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në 

Gjykatën e Apelit Tiranë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale, të shpallur 

me vendimin nr. 396, datë 07.10.2020, për kandidaten znj. {...}”, i përgatitur nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, relatore znj. Marçela Shehu. 

  

Naureda Llagami: Kalojmë në çështjen tjetër që ka të bëjë me shqyrtimin e 

projektvendimit “Për përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit 

Tiranë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale, të shpallur me vendimin nr. 

396, datë 07.10.2020, për kandidaten znj. {...}”. Për më shumë detaje fjalën ia jap zonjës 

Marçela Shehu. 

 

Marçela Shehu: Faleminderit, Kryetare!  

Kandidatja znj. {...} ka kandiduar në disa procedura ngritjeje në detyrë në 

Gjykatën e Apelit, konkretisht ka kandiduar për pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin 
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nr. 394, datë 07.10.2020, Këshilli që lidhet me një pozicion të lirë në fushën e së drejtës 

civile në Gjykatën e Apelit Tiranë. Ka kandiduar për pozicionin e lirë të shpallur me 

vendimin nr. 395 datë 07.10.2020, që lidhet me një pozicion të lirë në fushën e së drejtës 

civile në Gjykatën e Apelit Tiranë. Si dhe për pozicionin  e shpallur me vendimin nr. 396, 

datë 07.10.2020, për një pozicion të lirë në fushën e së drejtës penale në Gjykatën e 

Apelit Tiranë. 

Për kandidaten është realizuar verifikimi i të gjitha kritereve dhe me vendimin e 

Këshillit nr. 268, datë 28.06.2021, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka vendosur:  

1. Kualifikimin e kandidates znj. {...} dhe vijimin e procedurave të emërimit në 

Gjykatën e Apelit Tiranë, (në fushën e të drejtës civile), për dy pozicionet e lira, të 

shpallura me Vendimet e Këshillit nr. 394 dhe nr. 395, datë 07.10.2020 dhe (në fushën e 

të drejtës penale), për pozicionin e lirë, të shpallur me Vendimin e Këshillit nr. 396, datë 

07.10.2020. 

Ndërkohë, Këshilli ka shpallur një pozicion të lirë me Vendimin 290, datë 

06.07.2021, pikërisht një pozicion i lirë që lidhet me Gjykatën Administrative të Apelit. 

Afati i kandidimit për këtë pozicion të lirë më datë 16.07.2021, ka kandiduar edhe 

kandidatja znj. {...}. 

Kandidatja znj. {...} rikonsideroi kandidimet e saj, për të përcaktuar pozicionet 

për të cilat do të vijonte kandidimin, duke theksuar në kërkesën e parashtruar se tërhiqej 

nga kandidimi për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 396, datë 07.10.2020 të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor duke vijuar kandidimin për dy pozicionet e lira të shpallura 

me vendimet nr. 394 dhe nr. 395, datë 07.10.2020, e më tej për pozicionin e lirë në 

fushën e së drejtës administrative, të shpallur me vendimin nr. 290, datë 06.07.2021 të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Në rrethanat sa më sipër, u përgatit ky relacion bazuar në pikën 17, Seksioni B, 

Kreun VI, të Vendimit të Këshillit nr. 75, datë 23.05.2019, ku ndër të tjera përcaktohet 

se: “Kur kandidati njofton tërheqjen nga kandidimi, relatori i çështjes përgatit relacionin 

që përshkruan procedurën e zhvilluar dhe projekt-aktin mbi përfundimin e procedurës të 

verifikimit të kandidatit të tërhequr, duke e dërguar menjëherë për shqyrtim përpara 

Komisionit, i cili vendos për dërgimin e çështjes në mbledhjen e Këshillit”. 
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Ky relacion është shqyrtuar nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, i cili në 

mbledhjen e datës 28.07.2021, ka vlerësuar si të plotë procedurën e verifikimit të ndjekur 

për kandidaten, ka verifikuar si të qartë dhe të plotë vullnetin e shfaqur nga kandidatja për 

t’u tërhequr nga kandidimi për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Tiranë, për 

pozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale, të shpallur me Vendimin e Këshillit nr. 

396, datë 07.10.2020, dhe në referim të vendimit nr. 75/2019, Komisioni vendosi kalimin 

e çështjes për shqyrtim në mbledhjen e Këshillit të Lartë Gjyqësor për të vlerësuar dhe 

vendosur për përfundimin e kësaj procedure ngritjeje në detyrë në Gjykatën e Apelit 

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

Bashkëlidhur relacionit është edhe projektvendimi përkatës, ku në pikën 1 të këtij 

projektvendimi propozohet: 1 Përfundimi e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën 

e Apelit Tiranë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale, të shpallur me 

Vendimin nr. 396, datë 07.10.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, për kandidaten znj. 

{...}, për shkak të tërheqjes së saj nga kandidimi për këtë pozicion. 

Në pikën 2 përcaktohet njoftimi i vendimit gjyqtares konform nenit 98 të Ligjit nr. 

115/2016. Ky është edhe projektvendimi që parashtrohet për miratim përpara Këshillit. 

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Shehu! 

Nëse nuk kemi ndonjë diskutim nga kolegët, kalojmë në votim të projekt-aktit të 

propozuar? 

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. 
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Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në 

Gjykatën e Apelit Tiranë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale, të shpallur 

me Vendimin nr. 396, datë 07.10.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, për kandidaten znj. 

{...}, për shkak të tërheqjes së saj nga kandidimi për këtë pozicion. 

2. Një kopje e arsyetuar e vendimit i njoftohet znj. {...}, sipas kërkesave të nenit 

98 të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, 

si dhe bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, pasi të 

redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

*Me kaq mbarojnë çështjet që mund të zhvilloheshin “online”. 

Ftoj kolegët që të kalojmë në sallë për të vijuar me çështje të tjera.  

 

* * * 

(Pika 5 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 

 


