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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 16.07.2021) 

 

Pika 1 e rendit të ditës me objekt: Zhvillimi i seancës dëgjimore për shqyrtimin e 

kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor në 

ngarkim të magjistrates {...}me detyrë gjyqtare në Gjykatën e Apelit Tiranë. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:12 

dhe mbaroi në orën 12:57. 

 

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. 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. Artur Metani, Inspektor i Lartë i Drejtësisë (në sallë). 

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. Zhvillimi i seancës dëgjimore për shqyrtimin e kërkesës së Inspektorit të Lartë të 

Drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor në ngarkim të magjistrates {...}me detyrë 

gjyqtare në Gjykatën e Apelit Tiranë. 

  

Naureda Llagami: Përshëndetje! 

Po fillojmë mbledhjen plenare të Këshillit të Lartë Gjyqësor të datës 16.07.2021. 

Janë të pranishëm të gjithë anëtarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Siç jeni në dijeni, në rendin e ditës, sot nga ana e Këshillit do merren në shqyrtim 

7 çështje, ku ndër të tjera është edhe zhvillimi i seancës dëgjimore për shqyrtimin e 

kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, për fillimin e procedimit disiplinor në 

ngarkim të magjistrates {...}me detyrë gjyqtare në Gjykatën e Apelit Tiranë. 

Nëse nuk keni ndonjë diskutim lidhur me rendin e ditës, propozoj që të thërrasim 

Inspektorin.  

 

(Hyn në sallën e mbledhjes Inspektori i Lartë i Drejtësisë z. Artur Metani.) 
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Naureda Llagami: Përshëndetje! 

Fillojmë seancën dëgjimore. 

I pranishëm është Inspektori i Lartë i Drejtësisë, zoti Metani. 

Ndërkohë, lidhur me prezencën e magjistrates, nuk është e pranishme dhe nuk ka 

mundësuar që të jetë asnjë përfaqësues ligjor. 

Siç jeni në dijeni, kjo seancë është në vijim të seancës së datës 17 qershor 2021, 

ku nga ana e Këshillit janë lënë disa detyra lidhur me rregullimin e aktit të përfaqësimit 

që kishte magjistratja. Nga komunikimi që kemi me magjistraten, ka informuar Këshillin 

lidhur me faktin që ajo është në pamundësi për të qenë prezent në seancën e sotshme, 

duke thënë konkretisht: 

“Nëpërmjet njoftimit për seancën dëgjimore të dërguar me e-mailin tuaj mora 

dijeni për pranimin e kërkesës time dhe shtyrjen e seancës dëgjimore për datën 16 korrik 

2021 në funksion të një mbrojtjeje efektive dhe të zhvillimit të një procesi të rregullt 

ligjor. Në po të njëjtin akt më bëhet e ditur dhe konstatimi juaj lidhur me prokurën e 

përfaqësimit për avokaten {...}, të cilin e keni konsideruar si një akt me të meta, që nuk 

parashikon të drejtën e saj për të më mbrojtur në seancën dëgjimore që do të zhvilloni. 

Për këtë shkak më keni kërkuar të rregullojë të metat e aktit. Së fundi, më bëni dijeni se 

kjo do të jetë shtyrja e fundit që mund të bëhet dhe nëse gjendja ime shëndetësore do të 

vazhdojë të mos më lejojë paraqitjen personalisht në seancë dhe se do t’i referoheni 

rregullave të Kodit të Procedurës Penale për deklarimin në mungesë. 

 Së pari, ju bëj me dije se gjendja ime shëndetësore, sikundër edhe ju e keni 

parashikuar, vazhdon të jetë e tillë dhe nuk më lejohet të udhëtojë. Duke filluar nga data 7 

korrik dhe në vijim për dy muaj do të jem duke u trajtuar me fizioterapi për t’u 

rehabilituar dhe më pas mjeku neurokirurg që ka bërë ndërhyrjen do të vlerësojë përsëri 

gjendjen. Për situatën e deritanishme po ju paraqes dokumentin me datë 16.06.2021 të 

lëshuar prej tij. 

Nga ana tjetër, së dyti, për shkak të situatës sime shëndetësore, e kam të 

pamundur gjithashtu të shkoj dhe të bëjë ndreqjen e të metave në prokurën lëshuar për 

avokaten. 
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Së treti, për sa ju kam shpjeguar dhe provuar më lart, kam mendimin se nuk jam 

në kushtet për të vepruar sipas parashikimeve të Kodit të Procedurës Penale, duke bërë 

deklarimin e mungesës. Gjithsesi është vlerësim dhe kompetencë e juaj për t’i marrë ose 

jo në konsideratë arsyet e mësipërme. Unë vazhdoj t’i qëndroj kërkesës time për të më 

dhënë mundësinë për të qenë e pranishme në seancën dëgjimore.  

Duke ju falënderuar, Evjeni Sinojmeri.” 

Ky është komunikimi që kemi nga magjistratja. 

Nga ana e Inspektorit kemi ndonjë qëndrim? 

 

Artur Metani: Natyrisht, shqetësimi i ngritur nga magjistratja është shqetësim që 

pamundëson Këshillin, në vlerësimin tim, që të procedojë. Me sa kuptoj, ka kryer edhe 

ndërhyrje para disa ditësh. Jam në dilemë për mënyrën e rregullimit të përfaqësimit të saj 

nga ana e avokates. Nuk shoh ndonjë vështirësi reale në këtë drejtim. Kështu që, për 

mendimin tim mund të shtyhet edhe një herë tjetër seanca në afate jo të largëta, për t’i 

dhënë mundësi magjistrates të rregullojë marrëdhënien e saj me avokaten dhe natyrisht 

edhe prokurën e përfaqësimit.  

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  

Nga kolegët? 

Do doja t’ia jepja fjalën relatorit. 

Medi Bici: Po, zonja Kryetare! 

Pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, në datën 22.04.2021, është depozituar kërkesa e 

Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magjistrates 

{...}me detyrë gjyqtare në Gjykatën e Apelit Tiranë.  

Ka rezultuar se, për seancën dëgjimore, që ishte caktuar për t’u zhvilluar në datën 

17.06.2021, nga ana e magjistrates me e-mailin e datës 02.06.2021, është parashtruar 

vullneti i saj për qenë personalisht prezent para Këshillit të Lartë Gjyqësor, megjithatë, 

ajo ka deklaruar se paraqitja ishte e pamundur për shkaqe objektive, që kishin lidhje me 

gjendjen e saj shëndetësore. Pas shtyrjes së kësaj seance, sot në datë 16 korrik, Këshilli 

ka planifikuar shqyrtimin e çështjes në seancë dëgjimore, në zbatim të neneve 138 e 
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vijues të Ligjit për Statusin, duke njoftuar rregullisht magjistraten me shkresën nr.{...}, 

datë 22.06.2021. 

Në lidhje me praninë e znj.{...} në seancë dëgjimore, rezulton se me e-mailin e 

datës 22.06.2021, magjistratja është njoftuar për datën e zhvillimit të seancës dëgjimore. 

Me e-mailin e datës 24.06.2021, magjistratja ka bërë me dije Këshillin se, gjendja e saj 

shëndetësore vazhdon të jetë e tillë që nuk e lejon atë të udhëtojë. Nga data 7 korrik e në 

vijim, magjistratja pretendon se është duke u trajtuar në fizioterapi për t’u rehabilituar 

dhe më pas mjeku që ka bërë ndërhyrjen, do të vlerësojë përsëri gjendjen. Nga ana e saj 

është paraqitur si dokument letra e mjekut kirurg, z. {...}, lëshuar në datë 16.06.2021. 

Për shkak të kësaj gjendjeje shëndetësore, znj.Sinojmeri pretendon se e ka të 

pamundur të shkojë e të bëjë ndreqjen e të metave të prokurës për avokaten dhe 

pretendon se nuk janë kushtet për të vepruar sipas parashikimeve të Kodit të Procedurës 

Penale për deklarimin e mungesës. 

Në bazë të pikës 3, të nenit 179/b, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, kjo 

magjistrate i është nënshtruar rivlerësimit, ex officio, duke u shortuar si subjekt me 

shortin e hedhur në datën 15.11.2018. Në përfundim të kësaj procedure Komisioni i 

Pavarur i Kualifikimit, me vendimin nr. {...}, datë 30.04.2021, ka vendosur: 

1. Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit {...}gjyqtare në Gjykatën e 

Apelit Tiranë, etj.....  

Në datë 16.06.2016, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka publikuar në faqen e tij 

zyrtare të internetit vendimin e arsyetuar të dhënë ndaj znj. {...}. Pas ardhjes në dijeni të 

këtij fakti, me shkresën nr. {...} prot. datë 06.07.2021, Këshilli i është drejtuar 

Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për të vendosur në dispozicion të tij, të një kopje të 

vendimit si dhe të një informacioni në lidhje me faktin nëse ndaj vendimit nr. {...} datë 

30.04.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, magjistratja ka ushtruar të drejtën e 

saj të ankimit apo jo. 

Me shkresën nr. {...} prot., datë 09.07.2021, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, 

krahas vendimit të arsyetuar, ka njoftuar dhe vendimin nr. {...}, datë 02.07.2021, “Për 

pranimin e ankimit”. Me këtë vendim Komisioni ka vendosur pranimin e ankimit të datës 

01.07.2021 të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit znj. {...}. 
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Vendimi i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për “Shkarkimin nga detyra” të 

znj. {...}, përbën masë disiplinore në kuptim të legjislacionit në fuqi, që përcaktohet 

shprehimisht në nenin 58, pika 1, sikundër edhe në nenin 61, të ligjit nr. 84/2016 “Për 

rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. 

Vendimi i këtyre organeve kushtetuese për dhënien e masës disiplinore “Shkarkim nga 

detyra”, është një vendim, pasojat juridike e të cilëve fillojnë menjëherë, duke u përbërë 

shkak për ndërprerjen e menjëhershme të ushtrimit të detyrës nga gjyqtari ose prokurori 

subjekt rivlerësimi ndaj të cilit ai është marrë ky vendim. 

Nga ana tjetër, një aspekt që duhet të mbahet në konsideratë nga ana e Këshillit, 

janë përcaktimet e nenit 164 të ligjit, në të cilin parashikohen dispozita kalimtare për 

magjistratët e gjykatave dhe prokurorive të tjera. Sipas këtij neni, gjyqtarët dhe 

prokurorët, në detyrë, gëzojnë statusin e magjistratit, vetëm nëse kalojnë me sukses 

procesin e rivlerësimit, në përputhje me ligjin “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve 

dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. Nga interpretimi i kësaj dispozite ligjore 

arrihet në përfundimin se, ligji “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve 

në Republikën e Shqipërisë”, për aq kohë sa është duke u zbatuar dhe është në fuqi, 

dikton rrethin e subjekteve që gëzojnë statusin e magjistratit dhe ndaj të cilëve zbatohen 

dispozitat ligjore të ligjit për Statusin dhe si rrjedhojë dhe të dispozitave që rregullojnë 

përgjegjësinë e tyre disiplinore. 

Fakti që masa disiplinore “Shkarkim nga detyra”, nuk është vendosur nga ky 

Këshill, sipas përcaktimeve të ligjit për Statusin, nuk mund të çojë në mos ekzistencën e 

kësaj mase disiplinore dhe faktit që kjo masë mund të sjellë si pasojë mbarimin e statusit 

të saj si magjistrate. Si e tillë kjo masë disiplinore, me marrjen formë të prerë të vendimit, 

krijon të njëjtat pasoja si dhe masa disiplinore e “Shkarkimit nga detyra”, e parashikuar 

nga neni 111 i ligjit për Statusin. 

Një masë e tillë e dhënë sipas përcaktimeve të ligjit “Për rivlerësimin kalimtar të 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, pra mbi bazën e një ligji me 

natyrë kalimtare, nuk mund sanksionohej nga ligjvënësi si një mënyrë e mbarimit të 

statusit, në dispozitat e nenit 64 të ligjit për Statusin, por vetëm në dispozitat kalimtare të 

tij. Konkretisht, është neni 164 i këtij ligji, i cili vendos një urë lidhëse midis dy ligjeve, 
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duke zgjeruar interpretimin e shkronjës “ç”, të pikës 1, të nenit 64, dhe duke sanksionuar 

se statusi i magjistratit mbaron edhe në rastet kur ai shkarkohet nga funksioni për 

përgjegjësi disiplinore sipas ligjit “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. 

Vendimi i “Shkarkimit nga detyra”, dhënë nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, 

ndonëse jo i formës së prerë, prodhon sipas ligjit efekte të menjëhershme, dhe referuar 

nenit 66 të Kodit të Procedurave Administrative, shqyrtimi i ankimit të znj. {...} ndaj 

Vendimit nr. {...} datë 30.04.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, nga Kolegji i 

Posaçëm i Apelimit, duhet të vlerësohet si parakusht për zgjidhjen dhe vijimin e 

procedurës disiplinore, pra si një çështje paraprake, në kuptim të kësaj dispozite, në 

kushtet kur shkarkimi nga detyra i magjistrates përbën një nga rastet e mbylljes se 

procedimit disiplinor, sipas nenit 139, pika 1, germa c, nenit 134, Pika 1, germa ç dhe 

nenit 64, pika 1 germa ç të ligjit për Statusin. 

Për këto shkaqe në cilësinë e Relatorit të çështjes, duke u bazuar në nenin 145 

ligjit “Për Statusin”, i ndryshuar dhe dispozitat që citova më sipër, i propozoj Këshillit të 

Lartë Gjyqësor: 

1. Pezullimin e procedimit disiplinor, të filluar ndaj magjistrates, znj.{...}me 

detyrë gjyqtare në Gjykatën e Apelit Tiranë, deri në marrjen formë të prerë të vendimit 

nr. {...} datë 30.04.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. 

2. Kundër këtij vendimi ligji nuk lejon ankim. 

Nëse propozimi im si relator do të pranohet, kam mendimin që një kopje e 

vendimit duhet t’i dërgohet KPA bashkë me një shkresë përcjellëse ku t’i thuhet që 

çështja e kësaj magjistrateje të gjykohet me përparësi. 

Për këtë ju kam përgatitur edhe një projektvendim. Është i strukturuar në tre pika, 

ku thuhet: Pezullimi i këtij procedimi; Kundër tij nuk mund të bëhet ankim; Një kopje e 

vendimit t’i njoftohet magjistrates. Vendimi të botohet pasi të anonimizohet.  

Kaq kisha zonja Kryetare! 

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  
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Ilir Toska: Kam përshtypjen që nuk jemi në momentin e duhur procedural për të 

vendosur nëse duhet ta pezullojmë apo jo. Ne ende nuk kemi filluar seancën dëgjimore. 

Gjithsesi mund të procedojmë më çështje që lidhen me procedurën.  

(Ripërsëritet) 

Kam përshtypjen që nuk jemi në fazën kur ne mund të shqyrtojmë çështje që 

lidhen me procedurën, sa kohë nuk ka filluar seanca dëgjimore dhe jemi në kushtet që a e 

zhvillojmë dot seancën dëgjimore apo jo. Do duhet të vendosim paraprakisht nëse mund 

ta bëjmë seancën dëgjimore brenda kësaj çështjeje dhe pastaj mund të shqyrtojmë çdo 

çështje tjetër. Por sa kohë ne nuk kemi vendosur se çfarë do bëjmë, do e shqyrtojmë apo 

jo, do hapim seancën apo s’do e hapim, mendoj që s’është momenti. 

   

Naureda Llagami: Propozimi që tha edhe Inspektori ishte për idenë e shtyrjes së 

seancës dëgjimore. 

Unë në fakt ia dhashë fjalën relatorit nëse kishte ndonjë qëndrim relatori për 

shtyrjen e seancës dëgjimore, duke respektuar edhe atë që ka kërkuar vetë magjistratja.  

 

Dritan Hallunaj: Edhe unë bashkohem me atë që tha zoti Toska. 

Sot nuk mund të diskutojmë atë gjë para faktit nëse do të fillojmë apo jo seancën, 

nëse do të ketë një përfaqësues ajo apo do vazhdojë vetë magjistratja. Pra, pa rregulluar 

këtë moment, edhe unë mendoj që nuk mund të shprehemi në lidhje me propozimin e 

bërë nga relatori. Pra fillimisht të ndajmë këtë pjesë, nëse do e shtyjmë apo do vazhdojmë 

ne pa mbrojtësin apo pa prezencën e subjektit që procedohet. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Propozim tjetër? 

 

Ilir Toska: Sipas meje, do duhet ta shtyjmë seancën sa kohë nuk e bëjmë dot. 

Magjistratja ka referuar që ka një shkak të arsyeshëm që pamundëson paraqitjen 

në seancë dëgjimore, përveçse të rregullojë aktin e përfaqësimit që është një nga 

alternativat e mbrojtjes së saj përpara Këshillit të Lartë Gjyqësor. 
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Në këto kushte, unë propozoj që ta shtyjmë seancën për t’i dhënë mundësi 

magjistrates ose të paraqitet personalisht ose të rregullojë aktin e përfaqësimit, që të jetë 

prezent përfaqësuesja e saj.  

 

Artur Metani: Në qoftë se do shkohet me këtë propozim sipas zotit Toska, do 

sugjeroja që t’i referohet magjistrates që seanca mund të bëhet edhe “online”. T’i 

mundësohet përfaqësimi ose prezenca e saj edhe “online”. 

  

Ilir Toska: Nuk na korrespondojnë orët. 

 

Artur Metani: Besoj që Këshilli mund ta bëjë një mundësi. 

 

Naureda Llagami: Hedhim në votim propozimin e bërë nga Inspektori i Lartë i 

Drejtësisë dhe më pas nëse Këshilli nuk është dakord, kalojmë më pas tek propozimi i 

relatorit. Jemi dakord që të shtyhet seanca? 

Maksim Qoku: Dakord. 

 

Brunilda Kadi: Vetëm me propozimin e zotit Toska që të njoftohet dhe t’i jepet 

kohë apo edhe me propozimin që bëri zoti Inspektor i Lartë i Drejtësisë? Pra t’i japim 

edhe mundësinë që nëse është e mundur... 

Naureda Llagami: Në qoftë se ju e vlerësoni, mund ta bëjmë edhe këtë gjë, me 

idenë që t’i japin edhe opsionin që mund të zhvillohet seanca “online”.  

 

Brunilda Kadi: Po përpara se ta votojmë, mos duhet që të konsiderojmë që është 

e mundur për shkak edhe të zonës ku ndodhet zonja? 

 

Erjon Muharremaj: Unë mendoj që, nëse mbledhja jonë caktohet në orën 14:00, 

gjashtë orë diferencë që është me bregun lindor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, 

është ora 8:00 e mëngjesit atje dhe mendoj që është plotësisht e mundur edhe për 

magjistraten që të marrë pjesë personalisht në takimin “online”. 
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Brunilda Kadi: Pra do hedhim në votim, që ta kemi të qartë, të shtyjmë seancën 

dhe t’i jepet mundësia gjyqtares të jetë prezent vetë ose me përfaqësues ose nëse ajo 

dëshiron të jetë “online”. Duhet të jetë me dëshirën e saj. 

Erjon Muharremaj: Ne ofrojmë alternativat. Zgjedhjen e bën magjistratja. 

Brunilda Kadi: Po pra, për këtë do ta njoftojmë magjistraten? 

Erjon Muharremaj: Po! 

  

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord.  

Fatmira Luli: Jam me propozimin e zotit Bici, për faktin se këto janë fakte dhe 

rrethana që kanë lindur mbasi ne kemi filluar procedimin disiplinor dhe na e bën të 

pamundur vazhdimin e mëtejshëm për shkaqet e shpjeguara në materialin që referoi. Jam 

kundër.  

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Kundër sepse pezullimi i çështjes nuk ka lidhje me vazhdimin e 

procedurës. Pezullimi mund të bëhet si në fazën e hetimit paraprak edhe në fazën e 

procedimit nga ana e Këshillit (në çdo fazë).  

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, për të qenë më konkret, mund të lëmë një datë. 

Ndonjë propozim? 

Atëherë, më datë 16 shtator. 

   

Artur Metani: Më fal. 

Ta lëmë në orën 16:00 që t’i lëmë mundësi magjistrates se nuk është se është në 

gjendje shëndetësore të mirë. 
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Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, shtyhet seanca dëgjimore më datë 16 shtator, ora 16:00. 

Faleminderit!  

Punë të mbarë! 

 

(Largohet nga salla e mbledhjes Inspektori i Lartë i Drejtësisë, z. Artur Metani.) 

 

Naureda Llagami: Këshilli vazhdon shqyrtimin e çështjeve të tjera “online”. 

 

 

* * * 

(Pika 1 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 16.07.2021) 

 

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). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:12 

dhe mbaroi në orën 12:57.  

 

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. 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. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

6. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

2. Shqyrtimi i 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: Po vijojmë mbledhjen plenare. 

Çështja tjetër për diskutim është 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 dhe do 

relatohet nga zoti Toska. 

 

Ilir Toska: Faleminderit!  

Atëherë, projektvendimi “Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së 

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

nga mbledhja e mëparshme e datës 29 prill 2021. 

Pas kësaj date, referuar vendimit që mori Këshilli në atë rast është përgatitur edhe 

një relacion shtesë, i cili është shpërndarë paraprakisht të gjithë anëtarëve. 

Shkurtimisht mund t’ju parashtroj si vijon: 
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Sa i përket procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për 

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

nr.88, nr.89 dhe nr.90, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, të dhënat rreth tyre 

janë evidentuar më herët, në rastin e shqyrtimit të projektvendimeve të renditjes së 

kandidatëve për secilin nga pozicionet e lira, në rastin e shqyrtimit të projektvendimit 

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

dhe Krimin e Organizuar të znj. {...}” (në pozicionin e shpallur me Vendimin nr.88 datë 

26.02.2020), si dhe në rastin e shqyrtimit fillimisht të projektvendimit “Për ngritjen në 

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

Organizuar të znj.{...}”. Prandaj nuk po zgjatem për të dhënat rreth këtyre procedurave. 

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

Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të znj. {...}”, siç është bërë 

e ditur më parë, në procedurën e përzgjedhjes për pozicionin e lirë të shpallur me 

Vendimin e Këshillit nr.89 datë 26.02.2020, u përfshinë dy kandidatë, konkretisht: 

znj.{...} dhe znj. {...}, ndërsa 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, mbi propozimin 

e relatorit të procedurës së përzgjedhjes, me Vendimin për Renditjen e Kandidatëve 

nr.111 datë 29.03.2021, Këshilli i Lartë Gjyqësor 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. {...}. ...”. 

Vendimi sipas pikës 3, të këtij relacioni, pas njoftimit të tij kandidatëve dhe 

shprehjes nga ato të mos ushtrimit të të drejtës së ankimit, morri formë të prerë. 

Mbi këtë bazë, 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”, relatori i 

procedurës së përzgjedhjes përgatiti dhe i paraqiti për shqyrtim Këshillit të Lartë 
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Gjyqësor projektvendimin “Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Posaçme të 

Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të znj.{...}”, pra të kandidates së 

renditur e dyta për këtë pozicion të lirë, në kushtet kur kandidatja e renditur e para, znj. 

{...}, nuk ishte më e tillë, ndërsa ishte ngritur në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit 

për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, me Vendimin e Këshillit nr.140 datë 

02.04.2021, në pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin e Këshillit nr.88 datë 

26.02.2020. Po ashtu, lidhur me propozimin për ngritjen në detyrë të znj. {...}, u mbajt në 

konsideratë edhe fakti se ajo, pavarësisht kandidimit edhe për pozicione të tjera të lira për 

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

Organizuar, nuk ka shprehur preferenca kandidimi sikurse përcaktohet në pikën 6, të 

nenit 48, të Ligjit për Statusin, çka për pasojë, për këtë kandidate, preferenca e kandidimit 

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

Në rastin e shqyrtimit fillimisht të “Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës 

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

mbledhjen plenare të datës 29.04.2021, Këshilli i Lartë Gjyqësor diskutoi dhe u ndal në 

pikën 2 të projektvendimit, pra lidhur me momentin e fillimit të efekteve juridike të tij. 

Në këtë rast u mbajt në konsideratë situata 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, në 

detyrë ishin gjashtë gjyqtarë (përfshirë dhe znj. {...}), ndërsa organika e saj është 

gjashtëmbëdhjetë gjyqtarë, si dhe situatën ku znj. {...} propozohej të ngrihej në detyrë 

(Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar), në të cilën 

në detyrë ishin katër gjyqtarë, ndërsa organika e saj është njëmbëdhjetë gjyqtarë. Nisur 

nga kjo, Këshilli i Lartë Gjyqësor vlerësoi që në funksion të përcaktimit të momentit të 

fillimit të efekteve juridike të vendimit për ngritjen në detyrë të znj.{...}, të kërkonte dhe 

administronte paraprakisht një informacion nga dy gjykatat e posaçme lidhur me 

ngarkesën mesatare për gjyqtarë të tyre, pra me qëllim për të pasur një tablo të qartë të 

situatës në funksion të mbarëvajtjes së punës në to, çka është përgjegjësi kushtetuese e 

Këshillit (sipas nenit 147, pika 1, e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë). Kështu, në 

mbledhjen plenare të datës 29.04.2021, në funksion të përmbushjes së përgjegjësisë 
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kushtetuese për sigurimin e mbarëvajtjes së pushtetit gjyqësor në përgjithësi dhe në 

veçanti për gjykatat e posaçme për korrupsionin dhe krimin e organizuar, Këshilli i Lartë 

Gjyqësor vendosi marrjen e informacionit mbi numrin e çështjeve në shqyrtim përpara dy 

gjykatave të posaçme, përveç edhe mbi situatën e çështjeve gjyqësore që ndodheshin për 

shqyrtim përpara Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar, ku në përbërje të trupit gjykues ishte edhe kandidatja znj.{...}. 

Në zbatim të vendimmarrjes së Këshillit të Lartë Gjyqësor, si më lart, gjykatave të 

posaçme për korrupsionin dhe krimin e organizuar informacioni iu kërkua nëpërmjet 

shkresave nr. {...} prot. datë 04.05.2021, nr. {...} prot. datë 04.05.2021 dhe nr. {...} prot. 

datë 18.05.2021.  

Në përgjigje të kërkesave të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Gjykata e Posaçme e 

Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dërgoi informacionin me shkresën nr. 

{...} prot. datë 05.05.2021 (protokolluar në Këshill me aktin nr.1903/1 datë 06.05.2021). 

Ndërsa Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar 

dërgoi informacionin e kërkuar me shkresën nr. {...} prot. datë 11.05.2021 (protokolluar 

në Këshill me aktin nr. {...} datë 14.05.2021) dhe me shkresën nr. {...} prot. datë 

21.05.2021 (protokolluar në Këshill me aktin nr. {...} datë 26.05.2021). Informacionet si 

më lart janë përcjellë menjëherë në rrugë elektronike anëtarëve të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 

Nga informacioni i marrë nga Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar rezultonte se numri mesatar i çështjeve të themelit 

në shqyrtim e sipër për çdo gjyqtar (si gjyqtar i vetëm apo kryesues i trupit gjykues) ishte 

8 – 9 çështje, kurse i çështjeve të tjera 20 – 21 të tilla. Nga ana tjetër, sipas informacionit 

të marrë nga Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, 

rezultonte se për periudhën 01.01.2021 – 05.05.2021, numri total i çështjeve të themelit 

ishte 24, kurse i çështjeve të tjera ishte 138. Sipas të dhënave ngarkesa e gjyqtarëve të 

gjykatës së shkallës së parë paraqitet shumë më e lartë se ajo e atyre të gjykatës së apelit. 

Pavarësisht kësaj, për shkak të numrit të vogël të gjyqtarëve në gjykatën e apelit, kjo 

gjykatë paraqet vështirësi për gjykimin e çështjeve sa i përket formimit të trupit gjykues. 
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Ndërkohë, pas mbledhjes plenare të datës 29.04.2021, ka ndryshim në rritje të 

numrit të gjyqtarëve që ushtrojnë detyrën në Gjykatën e Posaçme e Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. Kështu, në funksion të mbarëvajtjes së punës së 

kësaj gjykate, përmes skemës së delegimit, Këshilli i Lartë Gjyqësor, me Vendimet 

nr.236 datë 02.06.2021 dhe nr.306 datë 13.07.2021, ka caktuar në këtë gjykatë dy 

gjyqtarë të skemës së delegimit, konkretisht z. {...} dhe znj. {...}. 

Sa i përket projektvendimit “Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së 

Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të znj.{...}”, si dhe më parë 

është bërë e ditur, ai është i strukturuar në 3 pika.  

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

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

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

__.__.2021, data është lënë pa përcaktuar dhe duhet ta përcaktojë Këshilli tashmë në 

momentin e shqyrtimit të projektvendimit duke marrë në konsideratë sa më lart u 

parashtrua. Në këtë rast Këshilli duhet të konsiderojë dhënien efekt të mëvonshëm të 

vendimit edhe në funksion të lënies së 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, përveçse të përfundojë gjykimin e atyre çështjeve 

që janë në fazën finale, periudhë e cila propozohet të jetë më së paku 1 javë.  

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.  

Referuar pikës 2, sa i përket një date konkrete, propozoj që të jetë data 23 korrik 

2021. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Toska! 
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Atëherë, nëse nuk keni ndonjë diskutim mbi aktin e propozuar, kalojmë në proces 

votimi. 

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. 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 23.07.2021. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet 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 16.07.2021) 

 

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

së vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimin) 

të  gjyqtarëve që kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit”, 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 11:12 

dhe mbaroi në orën 12:57. 

 

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) 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 16.07.2021 (Pika 3) 
 

 

20 

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. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

6. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

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

profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimin) të gjyqtarëve që kanë 

kaluar me sukses procesin e rivlerësimit”, përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës 

dhe Veprimtarisë Profesionale, relatore znj. Brikena Ukperaj. 

  

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

me shqyrtimin e projektvendimit “Për fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe 

profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimin) të gjyqtarëve që kanë 

kaluar me sukses procesin e rivlerësimit”, përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës 

dhe Veprimtarisë Profesionale. Për më shumë detaje fjalën ia jap zonjës Ukperaj. 

 

Brikena Ukperaj: Faleminderit, zonja Kryetare! 

Në vijim të prioriteteve të përcaktuara në programin e vlerësimeve për vitin 2021 

si dhe në zbatim të nenit 171 pika 5 të Ligjit për Statusin i cili detyron Këshillin të trajtojë 

me përparësi procesin e vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarëve që kalojnë me 
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sukses procesin e rivlerësimit kalimtar, i propozohet sot mbledhjes plenare nga ana e 

Komisionit të Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, fillimi i procedurës së 

vlerësimit për tre gjyqtarë të tjerë, për të cilët kanë ardhur rishtazi dosjet nga organet e 

rivlerësimit (nga KPK).  

Gjyqtarët për të cilët propozohet fillimi i kësaj procedure janë zoti {...}, zoti {...} 

dhe zoti {...}. 

Vendimet e gjyqtarëve kanë marrë formë të prerë për shkak të mosankimimit. 

Projektvendimi është i konceptuar në dy pika. Në pikën e parë parashikohet pikërisht 

fillimi i procedurës së vlerësimit etik dhe profesional me qëllim gradimi dhe në pikën e 

dytë përcaktohet caktimi i relatorit dhe nëpunësit përgjegjës për vlerësimin, proces i cili 

realizohet nëpërmjet shortit, sipas një procedure që tashmë ne e ndjekim në çdo rast kur 

vendosim fillimin e procedurës së gradimit.  

Në procedurën e shortit do të përfshihen tre anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të 

Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale duke siguruar një shpërndarje të barabartë të punës 

mes tyre dhe po kështu edhe tre nëpunëset përgjegjëse për vlerësimin, të cilat janë të 

angazhuara aktualisht në procesin e vlerësimit etik dhe profesional znj. {...}, znj. {...} dhe 

znj. {...}. 

Hyrja në fuqi e këtij projektvendimi përcaktohet me votimin në faqen zyrtare të 

internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Ndërkohë që administrata mund të fillojë me 

procedurat e shortit, nëse nuk ka ndonjë diskutim. 

 

Procedura e shortit si vijon: 

 Futen në enën e parë të qelqit shiritat me emrat e gjyqtarëve: z. {...}, z. {...} dhe z. 

{...}. 

 Futen në enën e dytë të qelqit shiritat me emrat e relatorëve: znj. Brikena Ukperaj, 

znj. Brunilda Kadi dhe z. Erjon Muharremaj. 

 Futen në enën e tretë të qelqit shiritat me emrat e nëpunësve përgjegjës: znj. Gilda 

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

 

 Procedura e përzgjedhjes si vijon: 
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 Tërhiqet emri i gjyqtarit të parë që i korrespondon z. {...}. 

 Tërhiqet emri i relatorit të parë që i korrespondon z. Erjon Muharremaj. 

 Tërhiqet emri i nëpunësit përgjegjës të parë që i korrespondon znj. Gilda Hoxha. 

 Tërhiqet emri i gjyqtarit të dytë që i korrespondon z. {...}. 

 Tërhiqet emri i relatorit të dytë që i korrespondon znj. Brikena Ukperaj. 

 Tërhiqet emri i nëpunësit përgjegjës të dytë që i korrespondon znj. Zeta 

Tërpollari. 

 Tërhiqet emri i gjyqtarit të mbetur në enë që i korrespondon z. {...}. 

 Tërhiqet emri i relatorit të mbetur në enë që i korrespondon znj. Brunilda Kadi. 

 Tërhiqet emri i nëpunësit përgjegjës të mbetur në enë që i korrespondon znj. 

Esmerilda Habili. 

 

Naureda Llagami: Atëherë, kalojmë në votim shortin? 

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 me qëllim përcaktimin e 

nivelit të vlerësimit (gradimin) të gjyqtarëve që kanë kaluar me sukses procesin e 

rivlerësimit kalimtar, për të cilët janë dorëzuar në vijim nga organet e rivlerësimit, dosjet 

me aktet e vlerësimit profesional.  



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 16.07.2021 (Pika 3) 
 

 

23 

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

si më poshtë: 

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

vlerësimin znj. Esmerilda Habili. 

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

vlerësimin znj. Zeta Tërpollari. 

3. Për gjyqtarin z. {...} - Relator z. Erjon Muharremaj - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Gilda Hoxha. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

  

* * * 

(Pika 3 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 16.07.2021) 

 

Pika 4 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për propozimin për 

emërim në Gjykatën e Lartë, të kandidatit z.{...}”, përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit 

të Karrierës, relator z. Alban Toro.  

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:12 

dhe mbaroi në orën 12:57. 

 

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. 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. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

6. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

4. Shqyrtimi i projektvendimit “Për propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, të 

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

Toro. 

  

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

shqyrtimin e projektvendimit “Për propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë,  të 

kandidatit z. {...}”. Për më shumë detaje, fjalën ia jap zotit Toro. 

 

Alban Toro: Faleminderit!  

Në kuadër të prioriteteve që ky Këshill ka vendosur për plotësimin e vakancave 

në Gjykatën e Lartë, në përgjithësi dhe në mënyrë të veçantë të pozicionit të hapur me 

vendimin e Këshillit nr.87 datë 26.02.2020. Më herët nga ky Këshill është miratuar edhe 

vendimi paraprak i propozimit për emërim me nr.304 datë 13.07.2021, ku është vendosur 

“Miratimi i renditjes së gjyqtarëve që kandidojnë për t’u emëruar në Gjykatën e Lartë në 

pozicionin e lirë në fushën e së drejtës civile, të shpallur me vendimin nr.87 datë 

26.02.2020, duke bërë renditjen e magjistratëve si më poshtë: z. {...}, z. {...}, z. {...}; 

Propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, në pozicionin e lirë në fushën e të drejtës 
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civile, të shpallur me Vendimin nr.87 datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, të 

kandidatit z.{...}.” 

 Ky vendim iu është njoftuar nga relatori rregullisht të tre konkurrentëve, të cilët 

kanë konfirmuar më datë 13.07.2021 faktin që kanë marrë vendimin dhe që nuk do të 

ushtrojnë të drejtën e ankimit ndaj këtyre vendimeve.  

Kështu që, në këto kushte, ka mbetur për të përfunduar edhe hapi i fundit, ai i 

dërgimit Presidentit të Republikës për emërimin në Gjykatën e Lartë, nga radhët e 

gjyqtarëve, të kandidatit z. {...}. 

 Kështu që, në këto kushte është përgatitur projektvendimi përkatës, ku ju 

sugjerohet të miratoni: 

 1. T’i propozojë Presidentit të Republikës emërimin në Gjykatën e Lartë, nga 

radhët e gjyqtarëve, të kandidatit z. {...}. 

2. Një kopje e vendimit i njoftohet kandidatit z. {...}, 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 menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

Në eventualitetin që ju do ta miratoni, ndërkohë është përgatitur edhe vendimi i 

arsyetuar që do t’ju dërgohet, me qëllim që të përgatitet dosja për ta dërguar pranë 

presidencës. Faleminderit!  

 

Brunilda Kadi: Më falni, filloi votimi, se u shkëput. 

Alban Toro: Jo Bruna, akoma. 

 

Naureda Llagami: Atëherë, kemi ndonjë diskutim? 

Nëse jo, kalojmë në votimin e projekt-aktit? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord.  
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Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. T’i propozojë Presidentit të Republikës emërimin në Gjykatën e Lartë, nga 

radhët e gjyqtarëve, të kandidatit z. {...}. 

2. Një kopje e vendimit i njoftohet kandidatit z. {...}, 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 menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

  

* * * 

(Pika 4 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 16.07.2021) 

 

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

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

nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, relatore znj. Marçela Shehu.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 11:12 

dhe mbaroi në orën 12:57. 

 

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) 

                                                 
1 Kjo çështje e rendit të ditës ishte parashikuar të trajtohej e gjashta. 
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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. 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. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

6. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

5. Shqyrtimi i projektvendimit “Për mbarimin e statusit të magjistratit për gjyqtarin e 

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

Karrierës, relatore znj. Marçela Shehu. 

  

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

shqyrtimin e projektvendimit “Për mbarimin e statusit të magjistratit për gjyqtarin e 

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

Karrierës dhe do relatohet nga zonja Shehu. 

 

Marçela Shehu: Faleminderit, Kryetare! 

Zoti {...} është gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, dekretuar me 

vendimin nr.4 datë 10.11.1997 të ish–Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Më datë 02.07.2021, 

pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor është depozituar një kërkesë nga ana e këtij gjyqtari, me 

anë të së cilës ai ka parashtruar dorëheqjen e tij nga statusi i magjistratit. Kërkesa e 

magjistratit bazohet në nenin 64 dhe nenin 65 të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, konkretisht neni 64, në pikën 
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1/a parashikon dorëheqjen si një nga rastet e mbarimit të statusit të magjistratit, ndërsa 

neni 65 i këtij ligji rregullon dorëheqjen në mënyrë të detajuar, duke parashikuar se 

magjistrati mund të kërkojë mbarimin e statusit nëpërmjet paraqitjes së dorëheqjes para 

Këshillit përkatës. Dorëheqja duhet të jetë me shkrim dhe nuk është e nevojshme të jetë e 

arsyetuar. Dorëheqja jep efektet në fund të muajit pasardhës nga dita kur Këshilli merr 

deklarimin me shkrim të dorëheqjes. Mbarimi i statusit të magjistratit deklarohet me 

vendim të Këshillit jo më vonë se dy javë nga mbarimi i statusit.  

Nga sa më sipër, rezulton që në rastin konkret jemi në kushtet e mbarimit të 

statusit të magjistratit të gjyqtarit {...} për shkak të dorëheqjes së paraqitur nga ana e tij, 

përpara Këshillit. Kjo dorëheqje, në referim të nenit 65, pika 2 të ligjit nr. 96/2016, i 

krijon efektet ligjore më datë 31.08.2021, pra në fund të muajit pasardhës, nga dita kur 

Këshilli ka marrë deklarimin me shkrim të dorëheqjes, që është data 02.07.2021. 

Me cilësinë e relatores, i propozoj Këshillit të Lartë Gjyqësor të miratojë 

dorëheqjen e z. {...}, Gjyqtar i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe të vendosë: 1. 

Deklarimin e mbarimit të statusit të këtij magjistrati. Efektet e këtij urdhërimi fillojnë më 

datë 31.08.2021. Këshilli të vendosë gjithashtu që gjyqtari të përjashtohet nga procedurat 

e ndarjes me short të çështjeve gjyqësore në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë. 

Ky është projektvendimi zonja Kryetare, për të cilin ftohet Këshilli për të marrë 

vendim. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Atëherë, nëse nuk kemi diskutime, 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. 
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Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  

1.Deklarimin e mbarimit te statusit të magjistratit për z. {...}, gjyqtar i Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Tiranë, për shkak të dorëheqjes së tij nga ky status. 

2. Efektet e këtij urdhërimi fillojnë më datë 31.08.2021. 

3. Të përjashtojë gjyqtarin z. {...} nga procedurat e ndarjes me short të çështjeve 

gjyqësore në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë. 

4. Një kopje e këtij vendimi i njoftohet gjyqtarit z. {...} sipas kërkesave të 

shkronjës “b”, të pikës 1, të nenit 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së 

sistemit të drejtësisë”, si dhe bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor, pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. 

5. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim, brenda 15 ditëve nga data e 

njoftimit, në Gjykatën Administrative të Apelit. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

  

* * * 

(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 16.07.2021) 

 

Pika 6 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për mbarimin e statusit 

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

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, relatore znj. Marçela Shehu.2  

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:12 

dhe mbaroi në orën 12:57. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

                                                 
2 Kjo çështje e rendit të ditës ishte parashikuar të trajtohej e shtata. 
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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. 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. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

6. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

6. Shqyrtimi i projektvendimit “Për mbarimin e statusit të magjistratit për gjyqtarin e 

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

Karrierës, relatore znj. Marçela Shehu. 

  

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

të magjistratit për gjyqtarin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, z. {...}. Edhe për këtë ia 

jap fjalën zonjës Shehu.  

 

Marçela Shehu: Faleminderit, Kryetare! 

Zoti {...} ushtron detyrën e gjyqtarit pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier. Më 

datë 13.07.2021 ky paraqitur një kërkesë pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, me anë të së 

cilës ai ka kërkuar dorëheqjen e tij nga statusi i magjistratit. Si shkak ka parashtruar 

gjendjen e tij shëndetësore.  

Kërkesa e magjistratit bazohet në nenin 64 dhe 65 të ligjit nr. 96/2016 “Për 

statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, dispozita të cilat 

rregullojnë pikërisht dorëheqjen si një nga rastet e mbarimit të statusit të magjistratit.  
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Në këto kushte, rezulton se jemi në kushtet e mbarimit të statusit të magjistratit të 

gjyqtarit {...}, për shkak të dorëheqjes së paraqitur nga ana e tij përpara Këshillit. Kjo 

dorëheqje, në referim të nenit 65, pika 2 të ligjit nr. 96/2016, i krijon efektet ligjore më 

datë 31.08.2021, pra në fund të muajit pasardhës, nga dita kur Këshilli ka marrë 

deklarimin me shkrim të dorëheqjes, që është data 13.07.2021. 

Në këto kushte, i propozoj Këshillit të Lartë Gjyqësor të miratojë dorëheqjen e z. 

{...}, dhe të vendosë sipas propozimit në projektvendimin përkatës: 1. Deklarimin e 

mbarimit të statusit të magjistratit për z. {...}, gjyqtar i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier 

për shkak të dorëheqjes së tij nga ky status. 

2. Efektet e këtij urdhërimi fillojnë më datë 31.08.2021. 

3. Të përjashtohet gjyqtari z. {...} nga procedurat e ndarjes me short të çështjeve 

gjyqësore në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Fier. 

Faleminderit, Kryetare! 

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  

Atëherë, nëse nuk kemi 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.Deklarimin e mbarimit të statusit të magjistratit për z. {...}, gjyqtar i Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Fier, për shkak të dorëheqjes së tij nga ky status. 
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2. Efektet e këtij urdhërimi fillojnë më datë 31.08.2021. 

3. Të përjashtojë gjyqtarin z. {...} nga procedurat e ndarjes me short të çështjeve 

gjyqësore në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Fier. 

4. Një kopje e këtij vendimi i njoftohet gjyqtarit z. {...} sipas kërkesave të 

shkronjës “b”, të pikës 1, të nenit 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së 

sistemit të drejtësisë”, si dhe bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor, pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. 

5. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim, brenda 15 ditëve nga data e 

njoftimit, në Gjykatën Administrative të Apelit. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

  

* * * 

(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 16.07.2021) 

 

Pika 7 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projekt vendimit paraprak “Për propozimin 

për emërim në Gjykatën e Lartë, në pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative, 

të shpallur me Vendimin nr.245 datë 09.07.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, 

përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, relatore znj. Marçela Shehu.3 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:12 

dhe mbaroi në orën 12:57. 

 

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) 

                                                 
3 Kjo çështje e rendit të ditës ishte parashikuar të trajtohej e pesta. 
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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. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

6. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së.  

 

RENDI I DITËS: 

7. Shqyrtimi i projekt vendimit paraprak “Për propozimin për emërim në Gjykatën e 

Lartë, në pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative, të shpallur me Vendimin 

nr.245 datë 09.07.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, përgatitur nga Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës, relatore znj. Marçela Shehu. 

  

Naureda Llagami: Kalojmë tek çështja e fundit e rendit të ditës, e cila ka të bëjë 

me shqyrtimin e projektvendimit paraprak “Për propozimin për emërim në Gjykatën e 

Lartë, në pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative, të shpallur me Vendimin 

nr.245 datë 09.07.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, përgatitur nga Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës dhe do relatohet sërish nga zonja Shehu. 

 

Marçela Shehu: Faleminderit, Kryetare! 

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

akteve nënligjore të autorizuara nga ligji, në kuadër të plotësimit të pozicioneve të lira në 

Gjykatën e Lartë, nga radhët e gjyqtarëve, ndër të tjera, ka hapur procedurat e ngritjes në 
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detyrë edhe për katër pozicione të lira në fushën e të drejtës administrative, respektivisht 

me Vendimet nr.82, nr.83, nr.84 datë 26.02.2020 dhe nr.245 datë 09.07.2021. 

Në procedurat e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për katër pozicionet  lira 

në fushën e të drejtës administrative, brenda afateve respektive të kandidimit, kandiduan 

gjithsej dhjetë kandidatë dhe konkretisht: znj. {...}; z. {...}; z. {...}; z. {...}; z. {...}; znj. 

{...}; znj. {...}; znj. {...}; z. {...} dhe z. {...}. Nga këta kandidatë, shtatë prej tyre 

kandiduan për dy nga pozicionet e lira, dy kandidatë të tjerë për një nga pozicionet e lira 

dhe një kandidat për tre pozicione të lira. Konkretisht, kandidimet për këto katër 

pozicione të lira paraqiten në formë tabelare (i keni në relacionin përkatës): 

Për pozicionin e shpallur me Vendimin nr.82 datë 26.02.2020 kandiduan {...}; 

{...}; {...}; {...}; {...}; {...}; {...}. 

 Për pozicionin e shpallur me Vendimin nr.83 datë 26.02.2020 kandiduan 

gjyqtarët {...}; {...}; {...}; {...}; {...}. Për pozicionin e shpallur me Vendimin nr.84 datë 

26.02.2020 kandiduan gjyqtarët {...}; {...}; {...}. 

Për pozicionin e shpallur me Vendimin nr.245 datë 09.07.2020 kandiduan {...}; 

{...}; {...}; {...}. 

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

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

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

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

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

propozohet për emërim në Gjykatën e Lartë.  

Për të evidentuar kandidatët që përmbushnin kriteret e kandidimit, të emërimit në 

Gjykatën e Lartë në rastin konkret, Këshilli realizoi procedurat e verifikimit të plotësimit 

nga secili kandidat të kritereve të më poshtme:  

1) “përvojës profesionale minimale”; 

2) “mospasjes masë disiplinore në fuqi”; 

3) “mosqenies në situatën e papajtueshmërisë ambientale”; 

4) “të pasurisë dhe figurës”; 
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Me synimin për plotësimin në kohë të pozicioneve të lira, ndër të tjera, edhe në 

Gjykatën e Lartë, kjo me qëllim për bërjen e kësaj të fundit funksionale në një kohë sa më 

të shpejtë, Këshilli, në të gjitha procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatat më të larta ose 

të specializuara, ka konsideruar zhvillimin paralelisht të procedurës së verifikimit të 

kritereve të kandidimit, me atë të vlerësimit etik dhe profesional të kandidatëve për 

secilin nga pozicionet e lira. Kështu, për të filluar në kohë procesin e vlerësimit etik dhe 

profesional të kandidatëve, çka do të mundësonte më pas përmbylljen e procedurës së 

përzgjedhjes së kandidatit të renditur më lart, Këshilli konsideroi ndarjen në dy faza të 

procedurës së verifikimit të kritereve të kandidimit. Në fazën e parë të procedurës së 

verifikimit, kandidatët do t’i nënshtroheshin verifikimit për tre kriteret formale të 

kandidimit, pikërisht atyre të “përvojës profesionale minimale”, të “mospasjes masë 

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

logjikën sipas të cilës kandidati që nuk i plotësonte këto kritere do të duhej të 

skualifikohej nga kandidimi, duke mos u bërë kështu ai pjesë e procedurës së vlerësimit 

etik dhe profesional, pra për të lehtësuar këtë proces dhe synuar përfundimin në kohë të 

tij. Ndërsa në fazën e dytë të procedurës së verifikimit, kandidatët do t’i nënshtroheshin 

verifikimit të kriterit të pasurisë dhe të figurës. Vetëm pas verifikimit të të gjithë kritereve 

të kandidimit, Këshilli do të vendoste përfundimisht për kualifikimin ose jo të çdo 

kandidati. 

Për tetë prej kandidatëve, Këshilli i Lartë Gjyqësor verifikoi plotësimin nga ata të 

të gjitha kritereve të kandidimit, duke vendosur kualifikimin e tyre dhe vijimin e 

procedurave përkatëse për ngritjen në detyrë/emërimin në Gjykatën e Lartë, për 

pozicionet e lira respektive ku ata kanë kandiduar. Konkretisht:   

Për z.{...}; Për z.{...}; Për z.{...}; Për z.{...}; Për znj.{...}; Për znj.{...}; Për 

znj.{...}; Për z.{...}. 

Për dy kandidatët e tjerë procedura e verifikimit të plotësimit të kritereve ligjore 

të kandidimit nuk ka përfunduar ende. Konkretisht: 

Për kandidaten znj.{...}, është verifikuar vetëm plotësimi i tre kritereve formale të 

kandidimit (“përvoja profesionale minimale”, “mospasja masë disiplinore në fuqi”, 

“mosqenia në situatën e papajtueshmërisë ambientale”), verifikim ky që është konfirmuar 
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me Vendimin e Këshillit nr.327 datë 17.09.2020, ndërkohë që procedura e verifikimit të 

të gjithë kritereve të kandidimit nuk është përmbyllur ende në kushtet kur kjo kandidate 

vijon të jetë në proces rivlerësimi kalimtar përpara Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.  

Gjithashtu nuk ka përfunduar ende verifikimi i të gjitha kritereve edhe për 

kandidatin z.{...}, për të cilin është verifikuar vetëm plotësimi i tre kritereve formale të 

kandidimit me Vendimin e Këshillit nr.217 datë 18.06.2020, ndërkohë që procedura e 

verifikimit të të gjithë kritereve të kandidimit nuk është përmbyllur ende në kushtet kur 

ky kandidat vijon të jetë në proces rivlerësimi kalimtar ndërsa vendimi për konfirmimin e 

tij në detyrë nuk është përfundimtar dhe aktualisht çështja është në proces shqyrtimi 

përpara Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, pas kërkesës së Këshillit për trajtimin me 

prioritet të çështjes së rivlerësimit ndaj këtij kandidati.  

Ndërsa procedura e verifikimit të plotësimit të kritereve ligjore të kandidimit 

është në vijim, kandidatja {...} u tërhoq nga kandidimi në procedurën e ngritjes në detyrë 

në Gjykatën e Lartë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative, të shpallur 

me Vendimin nr.245 datë 09.07.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Mbi këtë kërkesë, 

me Vendimin nr.303 datë 13.07.2021, Këshilli vendosi: “Përfundimin e procedurës së 

ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës 

administrative të shpallur me Vendimin nr.245 datë 09.07.2020, të Këshillit të Lartë 

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

pozicion”. 

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

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

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

referuar pikës 5, të nenit 171, të Ligjit për Statusin; 2) vlerësimi i përshpejtuar për vitin 

2019, referuar pikës 3, të nenit 25, “Dispozitë kalimtare”, shtuar në këtë ligj me Ligjin 

nr.48/2019. 

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

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

të ngritjes në detyrë, propozimit për emërim në Gjykatën e Lartë, Këshilli i Lartë 

Gjyqësor, me Vendimin nr.55 datë 16.02.2021, filloi procedurat e përzgjedhjes së 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 16.07.2021 (Pika 7) 
 

 

41 

kandidatëve, ndër të tjera, edhe të kandidatëve nga radhët e gjyqtarëve, për katër 

pozicionet e lira në fushën e të drejtës administrative, të shpallura me Vendimet nr.82, 

nr.83, nr.84 datë 26.02.2020 dhe nr.245 datë 09.07.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Me këtë vendim, si relatore e procedurave të përzgjedhjes jam caktuar unë, si anëtare e 

Komisionit të Zhvillimit të Karrierës. 

Më datë 17.02.2021, në rrugë elektronike, kandidatët e kualifikuar u njoftuan për 

fillimin e procedurave të përzgjedhjes për pozicionet e lira në fushën e të drejtës 

administrative, si dhe për caktimin e relatorit. Kandidatët nuk paraqitën kundërshtime ose 

kërkesa për përjashtimin e relatores apo për ndonjë nga anëtarët e tjerë të Këshillit. 

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

07.02.2020, “Mbi kriteret dhe procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve”, me cilësinë e 

relatores kam administruar dokumentacionin përkatës për secilin kandidat të kualifikuar, 

që gjendej në dosjet e tyre personale apo në praktikat dokumentare të procedurave të 

verifikimit të plotësimit të kritereve të kandidimit. Po ashtu, kam administruar edhe 

vendimet përkatëse të Këshillit në lidhje me dy vlerësimet etike dhe profesionale për 

kandidatët e kualifikuar. Duhet përmendur se dy nga kandidatët, z.{...} dhe zonja {...} 

kanë ankimuar në Gjykatën Administrative të Apelit vendimet e Këshillit për vlerësimin 

etik dhe profesional të tyre. Po ashtu, për një nga kandidatët, znj.{...}, ende nuk ka 

përfunduar afati 15 – ditor i ankimit ndaj dy vendimeve të Këshillit për vlerësimin etik 

dhe profesional të saj. 

Në situatën si më lart, siç mund të konstatohet, procedura e përzgjedhjes, pra 

renditja e kandidatëve dhe përzgjedhja e kandidatit të renditur më lart me qëllim 

propozimin e tij për emërim në Gjykatën e Lartë, mund të vijojë dhe të përmbyllet vetëm 

sa i përket procedurës së ngritjes në detyrë për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës 

administrative të shpallur me Vendimin e Këshillit nr.245 datë 09.07.2020, në rrethanat 

kur vetëm për kandidatët e këtij pozicioni të lirë ka përfunduar procedura e verifikimit 

dhe për ata ka dy vlerësime etike dhe profesionale. Në procedurat e tjera të ngritjes në 

detyrë në Gjykatën e Lartë, pra për pozicionet e lira në fushën e të drejtës administrative 

të shpallura me Vendimet nr.82, nr.83 dhe nr.84 datë 26.02.2020, procedura e 

përzgjedhjes nuk mund të përmbyllet sa kohë në këto procedura ngritjeje në detyrë janë 
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edhe dy kandidatë, z.{...} dhe znj.{...}, për të cilët nuk ka përfunduar ende procedura e 

verifikimit të plotësimit të kritereve të kandidimit dhe, më tej, në supozimin e 

kualifikimit të tyre, edhe dy proceset e vlerësimit etik dhe profesional. Krahas kësaj 

pengese, në dy nga këto procedura ngritjeje në detyrë, ato të shpallura me Vendimet e 

Këshillit nr.82 dhe nr.83 datë 26.02.2020, janë edhe dy kandidatë z.{...} dhe znj. {...}, për 

të cilët vendimet e Këshillit për vlerësimet e tyre etike dhe profesionale nuk kanë marrë 

formë të prerë. Sipas pikës 46, të Vendimit 70/2020: “Vetëm kandidatët e kualifikuar dhe 

që kanë dy vlerësime etike dhe profesionale bëhen pjesë e procedurës së përzgjedhjes për 

ngritjen në detyrë për atë pozicion të lirë”, ndërkohë që sipas pikës 52 të tij: “Në 

përfundim të veprimeve për të gjithë kandidatët në procedurën e përzgjedhjes për ngritjen 

në detyrë në një pozicion të lirë, relatori njofton Kryetarin e Komisionit dhe i paraqet për 

shqyrtim Komisionit relacionin dhe dokumentacionin e përgatitur për procedurën e 

përzgjedhjes për ngritjen në detyrë, si dhe projektvendimin për renditjen e kandidatëve”. 

Ndërkohë, vijimi i procedurës së përzgjedhjes në kuadër të procedurës së ngritjes në 

detyrë për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative të shpallur me Vendimin 

e Këshillit nr.245 datë 09.07.2020, nuk sjell asnjë implikim për kandidatët e këtij 

pozicioni dhe as për tre procedurat e tjera të përzgjedhjes. 

Ndaj mbi sa u parashtrua në këtë relacion, në cilësinë e relatores kam administruar 

tërësisht dokumentacionin e nevojshëm në funksion të përmbylljes së procedurës së 

përzgjedhjes sa i përket procedurës së ngritjes në detyrë për pozicionin e lirë në fushën e 

të drejtës administrative të shpallur me Vendimin e Këshillit nr.245 datë 09.07.2020. 

Kështu, për kandidatin z. {...} u administruan edhe dy vlerësimet etike dhe 

profesionale të miratuara me Vendimet e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr.242 datë 

09.06.2021 dhe nr.243 datë 09.06.2021, vendime të cilët janë përfundimtarë, ndërsa ndaj 

tyre nuk është paraqitur ankim referuar deklaratës së kandidatit, protokolluar në Këshill 

me aktin nr.2717/3, përmes të cilës ka shprehur dakordësinë për vendimet e Këshillit, si 

dhe ka hequr dorë nga e drejta e ankimit kundër tyre.  

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

miratuara me Vendimet e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr.255 datë 17.06.2021 dhe nr.256 

datë 17.06.2021, vendime të cilët janë përfundimtarë, ndërsa ndaj tyre nuk është paraqitur 
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ankim referuar deklaratës së kandidatit, protokolluar në Këshill, përmes të cilës ka 

shprehur dakordësinë për vendimet e Këshillit, si dhe ka hequr dorë nga e drejta e ankimit 

kundër tyre.  

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

miratuara me Vendimet e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr.271 dhe nr.272 datë 01.07.2021, 

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

deklaratës së kandidatit, protokolluar në Këshill, përmes të cilës ka shprehur dakordësinë 

për vendimet e Këshillit, si dhe ka hequr dorë nga e drejta e ankimit kundër tyre.  

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

(Hapat, kriteret dhe përparësitë e renditjes së kandidatëve), të Vendimit 70/2020, në 

cilësinë e relatores kam realizuar renditjen e kandidatëve për pozicionin e lirë në fushën e 

të drejtës administrative, të shpallur nga Këshilli me Vendimin nr.245 datë 09.07.2020, 

për ngritjen në detyrë/emërimin në Gjykatën e Lartë. 

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

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

që përmbushin kriteret, sipas rezultateve të mëposhtme: a) së pari, dy vlerësimet e 

mëparshme, duke pasur parasysh: i) që përvoja në pozicionet e komanduara, si magjistrat 

në skemën e delegimit, ose si anëtar i Këshillit që i ka mbaruar mandati tre vite përpara 

kandidimit do të ketë përparësi; ii) në rastet e më shumë kandidatëve me rezultate të 

njëjta, magjistratët brenda grupit të kandidatëve me rezultatet më të larta të vlerësimit do 

të renditen sipas skemës së pikëve, të përcaktuar nga këshillat; b) së dyti, në rast se pas 

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

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

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

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

larta, Këshilli rendit këta kandidatë sipas vjetërsisë si magjistrat ose jurist”. 

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

përparësitë e renditjes së kandidatëve, sipas përcaktimeve të Vendimit 70/2020, dalë në 

zbatim të pikës 14, të nenit 48, të Ligjit për Statusin, ku përcaktohet se: “14. Këshillat 

miratojnë rregulla më të detajuara, të cilat përcaktojnë: a) kriteret për vlerësimin ndërmjet 
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kandidatëve me nivel të njëjtë vlerësimi etik dhe profesional; b) kriteret për vlerësimin e 

përvojës profesionale që kërkohet për pozicionin e lirë; c) procedurën që ndiqet në rastin 

e kandidatëve me rezultate të njëjta; ...”. 

Në procedurën e përzgjedhjes për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës 

administrative, të shpallur me Vendimin e Këshillit nr.245 datë 09.07.2020, u përfshinë 

tre kandidatë, konkretisht: z. {...}, z. {...}, z. {...}. Për këta tre kandidatë u verifikua 

plotësimi i dy kërkesave të ligjës për të qenë pjesë e procedurës së përzgjedhjes për këtë 

pozicion të lirë, në kushtet kur ata ishin kualifikuar në procedurën e ngritjes në detyrë 

ndërsa plotësonin kriteret e kandidimit, si dhe kishin dy vlerësime etike dhe profesionale, 

sikurse kërkohet për efekt renditje nga shkronja “a”, pika 9, e nenit 48, të Ligjit për 

Statusin dhe përcaktohet në shkronjën “c”, pika 7 dhe në pikën 46, të Vendimit 70/2020. 

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

kandidat u bë një vlerësim krahasues i treguesve të kritereve dhe përparësive të 

përcaktuara dhe të renditura në nenin 48, pika 9, shkronja “a”, të Ligjit për Statusin, si 

dhe të detajuara në Seksionin B, Kreu IV, të Vendimit 70/2020. 

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

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

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

70/2020, përcaktohet se: “Renditja e kandidatëve bazohet në vlerësimin krahasues të 

niveleve të dy vlerësimeve të mëparshme etike dhe profesionale. Kandidati me nivelet më 

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

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

mëparshme etike dhe profesionale”, për kandidatët u konstatua: 

Për z.Artur Kalaj – Sipas Vendimit të Këshillit nr.242 datë 09.06.2021, kandidati 

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

“Shkëlqyeshëm”; Sipas Vendimit të Këshillit nr.243 datë 09.06.2021, kandidati është 

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

Për z.{...} – Sipas Vendimit të Këshillit nr.255 datë 17.06.2021, kandidati është 

vlerësuar/graduar për periudhën e vlerësimit 2013 – 2016, në nivelin e përgjithshëm 
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“Shkëlqyeshëm”; Sipas Vendimit të Këshillit nr.256 datë 17.06.2021, kandidati është 

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

Për z.{...} – Sipas Vendimit të Këshillit nr.271 datë 01.07.2021, kandidati është 

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

“Shkëlqyeshëm”; Sipas Vendimit të Këshillit nr.272 datë 01.07.2021, kandidati është 

vlerësuar për vitin 2019, në nivelin “Shkëlqyeshëm”. 

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

të mëparshme etike dhe profesionale”, rezultoi e pamundur renditja e kandidatëve, ndërsa 

u konstatua që ata kanë të njëjtat rezultate vlerësimi, pra të njëjtin nivel vlerësimi në dy 

vlerësimet e mëparshme etike dhe profesionale. 

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

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

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

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

Vendimit 70/2020, përcaktohet se: “Në rast se ka më shumë se një kandidat me rezultate 

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

radhës së mëposhtme: a) “niveli i vlerësimit të fundit” - Sipas kësaj përparësie, kandidati 

me nivelin më të lartë të vlerësimit të fundit etik dhe profesional, renditet më lart; b) 

“përvoja si gjyqtar i komanduar, si gjyqtar në skemën e delegimit, ose si anëtar i 

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

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

anëtar i Këshillit” - Sipas kësaj përparësie, kandidati me përvojën me kohëzgjatjen më të 

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

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

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

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

të vlerësimit të fundit”, nisur nga sa më lart u parashtrua, për kandidatët u konstatua që 

kanë të njëjtin nivel vlerësimi, “Shkëlqyeshëm”, për vlerësimin e fundit etik dhe 

profesional, pra atë të vitit 2019. Për pasojë, rezultoi e pamundur renditja e kandidatëve 

sipas kësaj përparësie. 
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Referuar përparësisë së dytë për kriterin e parë të renditjes, pra asaj sipas 

“përvojës si gjyqtar i komanduar, si gjyqtar në skemën e delegimit, ose si anëtar i 

Këshillit”, u konstatua se asnjë nga të tre kandidatët me rezultate, nivele të njëjta 

vlerësimi etik dhe profesional, nuk ka përvoja të tilla. Për pasojë, kjo përparësi është e 

paaplikueshme për renditjen e kandidatëve në këtë rast. 

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

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

delegimit, ose si anëtar i Këshillit” dhe “shumëllojshmërisë së përvojave si gjyqtar i 

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

asnjë nga tre kandidatët me rezultate, nivele të njëjta vlerësimi etik dhe profesional, nuk 

ka përvoja të tilla, edhe këto nënpërparësi janë të paaplikueshme për renditjen e tyre në 

këtë rast. 

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

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

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

më të larta të vlerësimit do të renditen sipas skemës së pikëve, të përcaktuar nga 

këshillat”. Ndërsa në pikën 16 të Vendimit 70/2020, përcaktohet se: “Në rast se edhe pas 

zbatimit të përparësive sipas pikës 15 ka më shumë se një kandidat me rezultate të njëjta, 

renditja e kandidatëve me rezultatet më të larta bazohet në skemën e pikëve të miratuar 

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

vlerësimit të gjyqtarëve” dhe Vendimin nr.264 datë 21.11.2019, “Metodologjia e 

pikëzimit me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit të gjyqtarit”; ...”. Kurse në pikën 

18, të këtij vendimi, përcaktohet se: “Sipas kriterit të renditjes të parashikuar në pikën 16, 

të këtij vendimi, kandidati me totalin më të lartë të pikëve në dy vlerësimet e mëparshme 

etike dhe profesionale, renditet më lart”. 

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

pikëve të miratuar nga Këshilli”, për tre kandidatët me rezultate, nivele të njëjta vlerësimi 

etik dhe profesional, u konstatua: 

Për z. {...} – Sipas “Raportit të vlerësimit etik dhe profesional me qëllim gradimi 

të gjyqtarit {...}, për periudhën e vlerësimit 2013 – 2016”, miratuar me Vendimin e 
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Këshillit nr.242 datë 09.06.2021, për të 4 kriteret e vlerësimit, kandidati është vlerësuar 

në total me 393 pikë; Sipas “Raportit të vlerësimit të përshpejtuar etik dhe profesional të 

gjyqtarit {...}, për vitin 2019”, miratuar me Vendimin e Këshillit nr.243 datë 09.06.2021, 

për të 4 kriteret e vlerësimit, kandidati është vlerësuar në total me 388 pikë; Në total, për 

të dy vlerësimet etike dhe profesionale, kandidati është vlerësuar me 781 pikë; 

Për z. {...} – Sipas “Raportit të vlerësimit etik dhe profesional me qëllim gradimi 

të gjyqtarit {...}, për periudhën e vlerësimit 2013 – 2016”, miratuar me Vendimin e 

Këshillit nr.255 datë 17.06.2021, për të 4 kriteret e vlerësimit, kandidati është vlerësuar 

në total me 390 pikë; Sipas “Raportit të vlerësimit të përshpejtuar etik dhe profesional të 

gjyqtarit {...}, për vitin 2019”, miratuar me Vendimin e Këshillit nr.256 datë 17.06.2021, 

për të 4 kriteret e vlerësimit, kandidati është vlerësuar në total me 386 pikë; Në total, për 

të dy vlerësimet etike dhe profesionale, kandidati është vlerësuar me 776 pikë; 

Për z. {...} – Sipas “Raportit të vlerësimit etik dhe profesional me qëllim gradimi 

të gjyqtarit {...}, për periudhën e vlerësimit 2013 – 2016”, miratuar me Vendimin e 

Këshillit nr.271 datë 01.07.2021, për të 4 kriteret e vlerësimit, kandidati është vlerësuar 

në total me 384 pikë; Sipas “Raportit të vlerësimit të përshpejtuar etik dhe profesional të 

gjyqtarit {...}, për vitin 2019”, miratuar me Vendimin e Këshillit nr.272 datë 01.07.2021, 

për të 4 kriteret e vlerësimit, kandidati është vlerësuar në total me 377 pikë; Në total, për 

të dy vlerësimet etike dhe profesionale, kandidati është vlerësuar me 761 pikë. 

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

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

me rezultate, nivele të njëjta vlerësimi etik dhe profesional, si më poshtë: 

1) Z. {...} – 781 pikë; 

2) Z. {...} – 776 pikë; 

3) Z. {...} - 761 pikë; 

Për pasojë, renditja e kandidatëve për pozicionin e katërt të lirë në fushën e të 

drejtës administrative, të shpallur me Vendimin e Këshillit nr.245 datë 09.07.2020, 

rezulton si më poshtë: 

1) Z. {...}; 

2) Z. {...}; 
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3) Z. {...}. 

Në nenin 48, të Ligjit për Statusin, përcaktohet se: “... 11. Për procedurën e 

ngritjes në detyrë, për plotësimin e një pozicioni të lirë në Gjykatën e Lartë, Këshilli i 

Lartë Gjyqësor propozon me shkrim emërimin e kandidatëve që plotësojnë kriteret 

ligjore, duke arsyetuar përmbushjen e kritereve dhe duke bërë renditjen e kandidatëve, 

sipas procedurës dhe rregullave të parashikuara në pikat 9 dhe 14 të këtij neni. 12. 

Propozimi për emërimin është i ankimueshëm. Rregullat e parashikuara në nenin 41, 

pikat 2 deri në 4, aplikohen për aq sa gjejnë zbatim. ... 13. Ngritja në detyrë e gjyqtarit me 

renditjen më të lartë dekretohet nga Presidenti i Republikës, në përputhje me nenin 136, 

pika 2, të Kushtetutës”.  

Në shkronjën “m”, pika 7, të Vendimit 70/2020 përcaktohet se: “Vendim paraprak 

i propozimit për emërim”, nënkupton vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor për renditjen 

e kandidatëve për në Gjykatën e Lartë dhe propozimin për emërim të kandidatit të 

renditur më lart”. Kurse në pikën 8 të këtij vendimi, përcaktohet se: “Renditja e 

kandidatëve bëhet me qëllim përzgjedhjen e kandidatit më të mirë për pozicionin e lirë”.   

Kandidati i renditur më lart sipas pikës 23, të këtij relacioni, pra z. {...}, siç u 

parashtrua, ka kandiduar për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë edhe për pozicionin e 

lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me Vendimin e Këshillit nr.87 datë 

26.02.2020. Për këtë të fundit, në kuadër të procedurës së ngritjes në detyrë, pikërisht në 

procedurën e përzgjedhjes, z. {...} është renditur më lart, shkak për të cilin, me Vendimin 

Paraprak nr.304 datë 13.07.2021, Këshilli, ndërsa ka miratuar renditjen e kandidatëve, ka 

vendosur që z.{...} të propozohet për emërim në Gjykatën e Lartë për këtë pozicion të 

lirë. Për këtë vendim të Këshillit, kandidatët në atë procedurë ngritjeje në detyrë në 

Gjykatën e Lartë (z.{...}, z.{...} dhe z.{...}) kanë shprehur dakordësinë me të, si dhe kanë 

hequr dorë nga e drejta e ankimit, duke marrë kështu ky vendim formë të prerë. Nisur nga 

një rrethanë e tillë, kandidati z.{...} nuk mund të propozohet për emërim në Gjykatën e 

Lartë edhe për pozicionin e katërt të lirë në fushën e të drejtës administrative, të shpallur 

me Vendimin e Këshillit nr.245 datë 09.07.2020. Ligji lejon konkurrimin për ngritjen në 

detyrë apo emërimin në Gjykatën e Lartë 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 
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në detyrë apo të propozohet për emërim në Gjykatën e Lartë 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 apo propozimin për emërim në 

Gjykatën e Lartë 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 Lartë, çka tashmë është shndërruar në një çështje me 

rëndësi kombëtare në kushtet kur Këshilli Evropian, më datë 25 mars 2020, ndërsa 

vendosi hapjen e bisedimeve për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, 

mbajtjen e Konferencës së Parë Ndërqeveritare e ka kushtëzuar, ndër të tjera, edhe me 

sigurimin e funksionalitetit të Gjykatës së Lartë. Për rrjedhojë, për pozicionin e katërt të 

lirë në fushën e të drejtës administrative, të shpallur me Vendimin e Këshillit nr.245 datë 

09.07.2020, mbetet të propozohet për emërim në Gjykatën e Lartë kandidati i renditur i 

dyti më lart, pra z.{...}.  

Bazuar në sa u përcaktua në pikat 24 dhe 25, të këtij relacioni, sikundër edhe në 

rezultatin e renditjes sipas pikës 23 të tij, por edhe të rrethanës sipas pikës 26, në cilësinë 

e relatores kam përgatitur projektvendimin paraprak “Për propozimin për emërim në 

Gjykatën e Lartë, në pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative, të shpallur me 

Vendimin e Këshillit nr.245 datë 09.07.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

Sipas pikës 1 të projektvendimit përkatës, Këshillit i propozohet të miratojë 

renditjen e gjyqtarëve që kandidojnë për t’u emëruar në Gjykatën e Lartë, në pozicionin e 

lirë në fushën e të drejtës administrative, të shpallur me Vendimin e Këshillit nr.245 datë 

09.07.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si më poshtë: 1) Z. {...}; 2) Z. {...}; 3) {...}. 

Sipas pikës 2 të projektvendimit paraprak, Këshillit i propozohet të vendosë 

propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, në pozicionin e lirë në fushën e të drejtës 

administrative, të shpallur me Vendimin e Këshillit nr.245 datë 09.07.2020 të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor, të kandidatit z. {...}, pra të kandidatit të renditur i dyti më lart për këtë 

pozicion. 
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Në pikën 3 të projektvendimit paraprak, përcaktohet se një kopje e arsyetuar e 

vendimit iu njoftohet kandidatëve z. {...}, z. {...} dhe z. {...} sipas kërkesave të nenit 98 

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

Në pikën 4 të projektvendimit paraprak, përcaktohet se kundër vendimit mund të 

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

dita e njoftimit të vendimit. 

Së fundi, në projektvendimin paraprak përcaktohet se ky vendim botohet në faqen 

zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Projektvendimi paraprak “Për propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, në 

pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative, të shpallur me Vendimin nr.245 

datë 09.07.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, u shqyrtua nga Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës në mbledhjen e datës 14.07.2021, sikurse përcaktohet në Seksionin C, Kreu VI, 

të Vendimit 70/2020, ku pasi ka konstatuar si të plotë dokumentacionin e administruar 

për kandidatët në këtë procedurë përzgjedhjeje, ky Komision ka vendosur kalimin e 

çështjes për shqyrtim në Këshillin e Lartë Gjyqësor. 

Ky është projektvendimi paraprak zonja Kryetare, për propozimin për në 

Gjykatën e Lartë për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative të shpallur me 

Vendimin nr.245 të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Shehu! 

Atëherë, ftoj kolegët për votimin e projektvendimit, nëse nuk kanë ndonjë 

diskutim paraprak.  

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord.  

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 
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Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Miratimin e renditjes së gjyqtarëve që kandidojnë për t’u emëruar në Gjykatën 

e Lartë, në pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative, të shpallur me 

Vendimin nr.245 datë 09.07.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si më poshtë: 

1) Z. {...}; 

2) Z. {...}; 

3) Z. {...}. 

2. Propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, në pozicionin e lirë në fushën e të 

drejtës administrative, të shpallur me Vendimin nr.245 datë 09.07.2020 të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor, të kandidatit z.{...}. 

3. Një kopje e arsyetuar e vendimit iu njoftohet kandidatëve z. {...}, z. {...} dhe z. 

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

sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar.  

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

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

Ky vendim botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

Me kaq mbyllet mbledhja për sot. 

  

* * * 

(Pika 7 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


