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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 28.07.2021) 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:00 

dhe mbaroi në orën 10:25.  

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

2. Medi Bici    (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 
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Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, zonja 

Naureda Llagami. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

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

7. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

1. Shqyrtimin i dy projektvendimeve të përgatitura nga Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës, relator z. Ilir Toska:  

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

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

dhe Krimin e Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin nr.287 

datë 06.07.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

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

ngritjen në detyrë në Gjykatën Administrative të Apelit, për pozicionin e lirë të 

shpallur me Vendimin nr.290 datë 06.07.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

 

 Maksim Qoku: Përshëndetje të nderuar anëtarë! 

Sot zhvillojmë mbledhjen e radhës së datës 28 korrik 2021, ditë e mërkurë.  

Rendi i ditës përbëhet nga dy çështje. 

Çështja e parë ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për fillimin e 

procedurës së verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit për ngritjen në detyrë në 
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Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për 

pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin nr.287 datë 06.07.2020, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 

Dhe çështja e dytë, shqyrtimi i projektvendimit “Për fillimin e procedurës së 

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

Administrative të Apelit, për pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin nr.290 datë 

06.07.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

 Nëse nuk ka gjë për rendin e ditës nga anëtarët, atëherë fillojmë me shqyrtimin e 

çështjes së parë të rendit të ditës.  

 (Fjala i jepet zotit Toska). 

 

Ilir Toska: Faleminderit! 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, siç parashtroi edhe Zëvendëskryetari, ka 

përgatitur dy projektvendime, të dyja janë për fillimin e procedurave të verifikimit të 

kandidatëve. Njëri është për sa i përket kandidatëve që kanë konkurruar për ngritjen në 

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

Organizuar për pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin nr.287 datë 06.07.2020, të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Projektvendimi tjetër ka të bëjë me fillimin e procedurës së verifikimit për 

kandidatët që kanë kandididuar për ngritjen në detyrë në Gjykatën Administrative të 

Apelit, për pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin nr.290 datë 06.07.2021, të Këshillit 

të Lartë Gjyqësor”. 

Për të dy projektvendimet është përgatitur një relacion i përbashkët dhe 

shkurtimisht po ju parashtroj: 

Në Mbledhjen Plenare të datës 06.07.2021, në ushtrim të funksionit kushtetues 

dhe ligjor të ngritjes në detyrë të gjyqtarëve të të gjitha niveleve (neni 147/a, pika 1, 

shkronja “a”, i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenin 86, shkronja “ç”, i 

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

vendimet respektive, Këshilli i Lartë Gjyqësor hapi dhe/ose rihapi procedurat e ngritjes 
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në detyrë të gjyqtarëve në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar (për 4 pozicione të lira), si dhe në Gjykatën Administrative të Apelit 

(për 1 pozicion të lirë). 

Afati i kandidimit për të 5 (pesë) procedurat e ngritjes në detyrë si më lart është 

përcaktuar deri më datë 21.07.2021. 

Brenda afatit të kandidimit u paraqitën gjithsej 6 (gjashtë) kandidatura në 1 (një) 

procedurë ngritjeje në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin 

dhe Krimin e Organizuar dhe në procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën 

Administrative të Apelit. 

Ndërkohë, në 3 (tre) procedurat e tjera të ngritjes në detyrë në Gjykatën e 

Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar nuk u paraqit 

asnjë kandidaturë. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

përmes Vendimit nr.75, datë 23.05.2019, ku sipas këtij akti nënligjor, konkretisht Kreut 

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

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

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

Këshilli duhet të disponojë për fillimin e procedurës së verifikimit të kritereve ligjore të 

kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar (për 1 pozicion të lirë) dhe në Gjykatën 
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Administrative të Apelit, për pozicionet e lira të shpallura me vendimet respektive të 

datës 06.07.2021.  

Sa i përket 3 procedurave të ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës 

së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në të cilat nuk u paraqit asnjë 

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

verifikimit.     

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

ligjore të kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për 

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

nr.287 datë 06.07.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor” - Në këtë procedurë ngritjeje në 

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

Organizuar, kandidoi vetëm një kandidat dhe konkretisht znj. {...}.  

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

shpallura me Vendimet nr.288 dhe nr.289 datë 06.07.2021, por më pas ajo u tërhoq nga 

kandidimet për këto pozicione, me kërkesën e datës 27.07.2021, pra pa filluar ende 

procedura e verifikimit. Nga ana tjetër, znj. {...} nuk ka kandiduar më parë për ngritjen në 

detyrë në gjykatat më të larta ose të specializuara. 

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

që ju është propozuar për miratim.  

Projektvendimi është i strukturuar në 3 pika.  

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

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

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

Vendimin nr.287 datë 06.07.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Pika 2 e projektvendimit bën fjalë për caktimin e relatorit për kandidaten e vetme 

znj. {...}, për të cilën fillon procedura e verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit sipas 

pikës 1 të projektvendimit. 

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

menjëherë me botimin në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 
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Rishtazi po ju propozojmë që të shtojmë edhe një pikë tjetër në projektvendim, 

marrë shkas nga fakti se sipas rregullores për verifikimin e kritereve ligjore të 

kandidatëve për ngritjen në detyrë, afati i dorëzimit të deklaratës së pasurisë dhe 

interesave private është përcaktuar 21 ditë. Kjo periudhë, sa i përket kandidatëve tashmë 

në këtë proces korrespondon me muajin gusht. Marrë shkas nga kjo, propozoj që këshilli 

të përcaktojë një pikë më vete në projektvendim ku sa i përket afatit të dorëzimit të 

deklaratës së pasurisë dhe interesave private nga kandidati të përcaktohet që afati është 

deri më datë 08.09.2021. Pra të shtohet në projektvendimin që ju është paraqitur edhe 

pika 3 me këtë përmbajtje: 3. Afati i dorëzimit të deklaratës së pasurisë dhe interesave 

private nga kandidatja është deri më datë 08.09.2021. 

 

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

kritereve ligjore të kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën Administrative të 

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

të Lartë Gjyqësor”. 

Në këtë procedurë ngritjeje në detyrë në Gjykatën Administrative të Apelit 

kandiduan gjithsej 5 (pesë) kandidatë dhe konkretisht: Znj. {...}; Znj. {...}; Z. {...}; Znj. 

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

Referuar kandidaturave të paraqitura, rezulton se katër prej kandidatëve kanë 

kandiduar edhe më parë për ngritjen në detyrë në gjykatat më të larta ose të specializuara. 

Për një situatë të tillë, në Kreun VI, Seksioni B, pika 7, të Vendimit të Këshillit nr.75 datë 

23.05.2019, është parashikuar se: “Në rastin e kandidatit që ka kandiduar njëkohësisht në 

më shumë se një pozicion të lirë në proces shqyrtimi nga Këshilli, procedura standarde 

verifikuese e realizuar në rastin më të parë është e vlefshme për çdo procedurë tjetër 

kandidimi të atëkohshme”.  

Në kuptim dhe zbatim të këtij rregulli, për tre kandidatët që kanë kandiduar edhe 

më parë për ngritjen në detyrë në Gjykatën Administrative të Apelit, konkretisht znj. 

{...}, z. {...} dhe z. {...}, ndërsa kriteret ligjore të kandidimit janë të njëjtë, procedura e 

verifikimit në proces e sipër apo e përfunduar tashmë për një nga ata, do të duhet të 
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konsiderohet e vlefshme edhe për kandidimin e tyre për ngritjen në detyrë në këtë 

gjykatë, për pozicionin e lirë të shpallur rishtazi, pra me Vendimin nr.290 datë 

06.07.2021. 

Po ashtu, në kuptim dhe zbatim të këtij rregulli, për kandidatin që ka kandiduar 

për ngritjen në detyrë në gjykata të tjera më të larta, të ndryshme nga Gjykata 

Administrative e Apelit, për disa pozicione të lira në proces shqyrtimi, konkretisht znj. 

{...}, sa i përket kritereve të pasurisë dhe figurës, që janë të njëjtë për çdo lloj kandidimi, 

procedura e verifikimit që tashmë ka përfunduar, do të duhet të konsiderohet e vlefshme 

edhe për kandidimin e saj për ngritjen në detyrë në Gjykatën Administrative të Apelit, për 

pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin nr.297 datë 06.07.2021.  

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

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

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

në proces dhe konkretisht: - për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës administrative 

në Gjykatën e Lartë, të shpallur me Vendimin nr.84 datë 26.02.2020; - për një pozicion të 

lirë në Gjykatën Administrative të Apelit, të shpallur me Vendimin nr.187 datë 

28.05.2020; - si dhe për një pozicion të lirë në Gjykatën Administrative të Apelit, të 

shpallur me Vendimin nr.290 datë 06.07.2021; 

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

proces dhe konkretisht:  – për një pozicion të lirë në Gjykatën Administrative të Apelit, të 

shpallur me Vendimin nr.87 datë 28.05.2020; – për një pozicion të lirë në Gjykatën e 

Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, të shpallur me Vendimin 

nr.30 datë 01.04.2021; – si dhe për një pozicion të lirë në Gjykatën Administrative të 

Apelit, të shpallur me Vendimin nr.290 datë 06.07.2021; 

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

në proces dhe konkretisht: - për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës civile në 

Gjykatën e Apelit Tiranë, të shpallur me Vendimin nr.394 datë 07.10.2020; – për një 

pozicion të lirë në fushën e të drejtës civile në Gjykatën e Apelit Tiranë, të shpallur me 
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Vendimin nr.395 datë 07.10.2020; – si dhe për një pozicion të lirë në Gjykatën 

Administrative të Apelit, të shpallur me Vendimin nr.290 datë 06.07.2021. 

Vlen të përmendet se zonja {...} ka kandiduar edhe për një pozicion të lirë në Gjykatën e 

Apelit Tiranë, në fushën e së drejtës penale, shpallur me vendimin nr.396 datë 

07.10.2020, por nga ana e saj është paraqitur tashmë kërkesa për heqjen dorë nga ky 

kandidim, kërkesë kjo që daton më datë 16.07.2021, pra në kohën kur ka kandiduar edhe 

për ngritjen në detyrë së fundi në Gjykatën Administrative të Apelit. Kjo kërkesë e zonjës 

{...} nuk është shqyrtuar ende, pra nuk ka marrë ende miratimin formal nga Këshilli sa 

kohë nuk kemi caktuar relatorin e procedurës së përzgjedhjes, i cili do t’ia përcjellë 

menjëherë Këshillit projektvendimin për përfundimin e procedurës së kandidimit të 

zonjës {...} për pozicionin e shpallur me vendimin nr.396 datë 07.10.2020. 

4) Kandidati z. {...} – ka kandiduar në total për 3 (tre) pozicione të lira që janë në 

proces dhe konkretisht: – për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës administrative në 

Gjykatën e Lartë, të shpallur me Vendimin nr.82 datë 26.02.2020; – për një pozicion të 

lirë në Gjykatën Administrative të Apelit, të shpallur me Vendimin nr.187 datë 

28.05.2020; – si dhe për një pozicion të lirë në Gjykatën Administrative të Apelit, të 

shpallur me Vendimin nr.290 datë 06.07.2021. 

Pra, aktualisht, të gjithë kandidatët vijojnë kandidimet për ngritjen në detyrë për 

jo më shumë se tre pozicione të lira në proces, duke qenë kështu konform përcaktimeve të 

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

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 

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

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

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

Vendimin nr.290 datë 06.07.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

Projektvendimi që ju është paraqitur është i strukturuar në 5 pika.  

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

kritereve ligjore të kandidimit për ngritjen në detyrë Gjykatën Administrative të Apelit, 
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për pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin nr.290 datë 06.07.2021, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 

Pika 2 e projektvendimit bën fjalë për caktimin e relatorëve për kandidaten znj. 

{...}, edhe për të cilën fillon procedura e verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit 

sipas pikës 1 të projektvendimit, ndërsa ajo nuk ka qenë dhe as është në procedurë 

verifikimi për kriteret ligjore të kandidimit për ngritjen në detyrë në gjykatat më të larta 

ose të specializuara. 

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

verifikimit për kandidatët znj. {...} dhe z. {...}, kandidatë edhe për të cilët fillon 

procedura e verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit sipas pikës 1 të projektvendimit, 

duke u përcaktuar se për kandidatët znj. {...} dhe z. {...}, të cilët kanë kandiduar më parë 

për ngritjen në detyrë në Gjykatën Administrative të Apelit, për pozicionin e lirë të 

shpallur me Vendimin nr.187 datë 28.05.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, procedurat 

e verifikimit të kritereve të kandidimit që janë në proces e sipër për këto kandidime, janë 

të vlefshme edhe për kandidimin e tyre për ngritjen në detyrë në këtë gjykatë, për 

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

Gjyqësor. 

Pika 4 e projektvendimit bën fjalë për rregullimin e veçantë të situatës së 

verifikimit për kandidatin z. {...}, kandidat edhe për të cilin fillon procedura e verifikimit 

të kritereve ligjore të kandidimit sipas pikës 1 të projektvendimit, duke u përcaktuar se 

për kandidatin z. {...}, i cili ka kandiduar më parë për ngritjen në detyrë në Gjykatën 

Administrative të Apelit, për pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin nr.187 datë 

28.05.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, procedura e verifikimit të kritereve të 

kandidimit që ka përfunduar për këtë kandidim, është e vlefshme edhe për kandidimin e 

tij për ngritjen në detyrë në këtë gjykatë, për pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin 

nr.290 datë 06.07.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Pika 5 e projektvendimit bën fjalë për rregullimin e veçantë të situatës së 

verifikimit për kandidaten znj. Rezarta {...} (Paja), kandidate edhe për të cilën fillon 

procedura e verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit sipas pikës 1 të projektvendimit, 
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duke u përcaktuar se për kandidaten znj.{...}, e cila ka kandiduar më parë për ngritjen në 

detyrë në gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm, procedura e verifikimit sa i 

përket pasurisë dhe figurës që ka përfunduar për këto kandidime, është e vlefshme edhe 

për kandidimin e saj për ngritjen në detyrë në Gjykatën Administrative të Apelit, për 

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

Gjyqësor. 

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

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

Edhe sa i përket këtij projektvendimi, sikurse propozova edhe për 

projektvendimin e parë, duhet të shtojmë një pikë sa i përket afatit të dorëzimit deklaratës 

së pasurisë dhe interesave private nga kandidatja zonja {...}, që edhe në këtë rast ky afat 

të përcaktohet deri në datë 8 shtator, marrë shkas nga fakti se periudha në vijim është 

periudhë pushimesh vjetore për të gjithë administratën shtetërore dhe do duhet t’i lëmë 

mundësi kandidates që të ketë mundësi të mbledhë dokumentacionin e nevojshëm dhe të 

paraqesë deklaratën e pasurisë dhe interesave private përpara institucionit përkatës. Në 

këtë rast propozoj që kjo të jetë pika 3 e projektvendimit dhe pastaj pika 4 dhe 5 të 

ndryshohen në 5 dhe 6. 

Sa i përket caktimit të relatorëve - Në Kreun V, Seksioni A, pika 2, të Vendimit të 

Këshillit nr.75 datë 23.05.2019, përcaktohet se: “Në të njëjtën ditë të mbledhjes së 

Këshillit zhvillohet edhe procedura e shortit për caktimin, ndërmjet anëtarëve të 

Komisionit, të relatorit për secilin kandidat”. Në zbatim të këtij rregulli, në të njëjtën ditë 

të mbledhjes kur do të vendoset për fillimin e procedurës së verifikimit të kandidatëve për 

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

Krimin e Organizuar dhe në Gjykatën Administrative të Apelit, për pozicionet e lira 

respektive të shpallura me Vendimet e datës 06.07.2021, Këshilli do të duhet të caktojë 

dhe relatorët për secilin nga kandidatët që ka kandiduar në këto procedura ngritjeje në 

detyrë, nëpërmjet hedhjes së shortit midis anëtarëve të Komisionit të Zhvillimit të 

Karrierës. 
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Për arsye praktike dhe për një shpërndarje të barabartë të ngarkesës së punës mes 

anëtarëve të Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, propozohet organizimi i një shorti të 

vetëm, përmes të cilit dy nga anëtarët e Komisionit të caktohen si relatorë për një 

kandidat, duke pasur në konsideratë se kandidatët për të cilët do të duhet të caktohet 

relatori i procedurës së verifikimit janë znj. {...} dhe znj. {...}, të cilat kanë kanduduar 

rishtazi për ngritjen në detyrë. Lidhur me këtë, sikurse edhe më parë në raste të ngjashme 

është referuar, vlen të theksohet se ligji, sikundër edhe Vendimi i Këshillit nr.75/2019 

nuk kanë ndonjë rregullim të veçantë lidhur me organizimi të shortit, pra nuk pengojnë 

organizimin vetëm të një shorti për caktimin e relatorëve, për kandidatë që kandidojnë 

për ngritjen në detyrë në gjykata më të larta ose të specializuara, procedurat e verifikimit 

të të cilëve fillojnë në të njëjtën kohë. Ligji dhe akti nënligjor në fjalë kërkojnë kryerjen e 

procedurës së verifikimit të kandidatëve për çdo procedurë ngritjeje në detyrë, ndërkohë 

që caktimi i relatorëve për çdo kandidat, pavarësisht procedurës së ngritjes në detyrë ku 

ka kandiduar, përmbush këtë kërkesë të ligjit dhe aktit nënligjor.  

Thënë sa më lart, Këshillit i propozohet organizimi i një shorti të vetëm për 

caktimin e relatorëve për të 2 (dy) kandidatët që kanë kandiduar rishtazi për ngritjen në 

detyrë në procedurat e shpallura më datë 06.07.2021, për të cilët fillon procedura e 

verifikimit sipas dy projektvendimeve të propozuara.  

Nga ana tjetër, është mbajtur në konsideratë se për 4 (katër) kandidatët e tjerë, 

edhe për të cilët fillon procedura e verifikimit, konkretisht për znj. {...}, z. {...}, znj. {...} 

dhe z. {...}, të cilët kanë kandiduar edhe më parë për ngritjen në detyrë në gjykatat më të 

larta ose të specializuara, procedurat e verifikimit të filluara më parë janë në proces e 

sipër për znj. {...} dhe z. {...}, ndërsa ka përfunduar për znj. {...} dhe z. {...}. Në 

procedurat e verifikimit në proces, me Vendimin e Këshillit nr.238 datë 07.07.2020, pas 

shortit të hedhur, për kandidatët znj. {...} dhe z. {...}, si relator është caktuar znj. Marçela 

Shehu. Ndërsa, në procedurën e verifikimit të përfunduar për kandidatin z. {...}, me të 

njëjtin vendim të Këshillit, si relator është caktuar z. Ilir Toska. Kurse, në procedurën e 

verifikimit të përfunduar për kandidaten znj. {...}, me Vendimin e Këshillit nr.541 datë 

05.11.2020, si relator është caktuar znj. Marçela Shehu. Marrë shkas nga kjo rrethanë, në 
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konsideratë të sa më lart u parashtrua, në pikat 3, 4 dhe 5, të projektvendimit “Për fillimin 

e procedurës së verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit për ngritjen në detyrë në 

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

datë 06.07.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, janë bërë përcaktimet e veçanta për 

secilin kandidat, të cilat s’po i citoj përsëri. Në këtë rast është nënkuptuar që procedura e 

verifikimit për këta kandidatë edhe sa i përket kandidimit të tyre për ngritjen në detyrë në 

Gjykatën Administrative të Apelit do të vijojë të realizohet nga të njëjtët relatorë që kanë 

qenë edhe më parë. 

Sa i përket shortit, propozojmë të ndiqen të njëjtat rregulla si dhe më parë, ku në 

një enë të hidhen shiritat e letrës me emrat e anëtarëve të Komisionit të Zhvillimit të 

Karrierës, ndërsa në një enë tjetër të hidhen shiritat e letrës me emrat e 2 (dy) 

kandidatëve, konkretisht: {...} dhe {...}. Më pas, shorti të vijojë me tërheqjen e një prej 

shiritave të letrës në enën me emrat e anëtarëve të Komisionit, i cili ngarkohet si relator 

për kandidatin, shiriti me emrin e të cilit do të tërhiqet në këtë rast. Më tej, shorti të vijojë 

në të njëjtën mënyrë edhe për relatorin e dytë, si dhe kandidatin për të cilin ai ngarkohet 

të verifikojë. Faleminderit!  

  

 Maksim Qoku: Faleminderit, zoti Toska! 

 Besoj administrata i ka marrë masat për realizimin e shortit. 

 

Procedura e shortit: 

 Futen fillimisht në enën e parë të qelqit shiritat e letrës me emrat e anëtarëve të 

Komisionit të Zhvillimit të Karrierës: Z. Ilir Toska, Znj. Marçela Shehu dhe Z. Alban 

Toro. 

 Futen në enën e dytë të qelqit shiritat e letrës me emrat e kandidatëve: znj. {...} 

dhe znj. {...}. 

 

 Pas procedurës së përzgjedhjes, nga shorti rezulton si më poshtë: 

 Zonja Marçela Shehu, relatore për kandidaten znj. {...}. 
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 Zoti Ilir Toska, relator për kandidaten znj. {...}. 

 

Maksim Qoku: Atëherë, pas përfundimit të shortit kemi edhe relatorët, kështu që 

nëse nuk kanë gjë anëtarët mund të kalojmë në votimin e akteve sipas përmbajtjes që 

parashtroi relatori me dy pikat. Së pari në pikën 2, relator për znj. {...} është z. Ilir Toska 

dhe është shtuar pika 3 “afati i dorëzimit të deklaratës së pasurisë më datë 08.09.2021. 

Atëherë, kalojmë projektvendimin e parë në votim në lidhje me pozicionin e lirë në 

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

gjitha ndryshimet.  

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. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Atëherë Këshilli miratoi vendimin sipas përmbajtjes që parashtroi edhe relatori 

me ndryshimet që u përmendën sa më sipër. 

Vendimi hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të 

KLGJ-së. 

 

Maksim Qoku: Kalojmë në projektvendimin e dytë në lidhje me pozicionin e lirë 

në Gjykatën Administrative të Apelit. U shtua pika 3 sipas propozimit të zotit Toska në 

lidhje me afatin e dorëzimit të deklaratës së pasurisë dhe të interesave në datën 

08.09.2021 dhe në pikën 2, në lidhje me kandidaten {...}, u caktua relator znj. Marçela 

Shehu. Kalojmë në votim me të gjitha ndryshimet?  
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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. 

Maksim Qoku: Dakord. 

 Atëherë Këshilli miratoi vendimin sipas përmbajtjen sa më sipër relatuar nga 

relatori së bashku me ndryshimet e propozuara nga relatori. Edhe ky vendim hyn në fuqi 

menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të KLGJ-së. 

 Me miratimin e këtij vendimi mbyllet edhe shqyrtimi i çështjeve të rendit të ditës. 

Nëse nuk ka gjë nga anëtarët, mbledhjen e konsideroj të mbyllur.  

Ditë të mbarë! 

 

* * * 

(Mbledhja deklarohet e mbyllur) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 


