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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.,                                                                       Tiranë, më ___.___.2022 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 17.01.2022) 

 

Pika 1 e rendit të ditës me objekt: Vijimi i procedimit disiplinor nr.3/2021, të filluar ndaj 

magjistrates {...}, pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan (shtyrë nga seanca e datës 

07.06.2021. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:09 

dhe mbaroi në orën 15:07. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ridvan Hado    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  
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1. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të shërbimeve juridike dhe 

marrëdhënieve me jashtë. 

2. Staf administrativ i KLGJ-së. 

3. Përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë. 

4. Artur Metani, Inspektor i Lartë i Drejtësisë. 

5. {...}, magjistrate. 

6. {...}, avokate. 

7. Përfaqësues të medias. 

 

RENDI I DITËS: 

1. Vijimi i procedimit disiplinor nr.3/2021, të filluar ndaj magjistrates {...}, pranë 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan (shtyrë nga seanca e datës 07.06.2021. 

  

Naureda Llagami: Përshëndetje të gjithëve! 

Duke qenë që të gjithë anëtarët janë të pranishëm, po fillojmë mbledhjen e radhës 

të Këshillit të Lartë Gjyqësor të datës 17 janar 2022. 

Siç jeni në dijeni, në rendin e mbledhjes së sotshme janë planifikuar 18 çështje 

për t’u marrë në shqyrtim nga Këshilli i Lartë Gjyqësor.  

Pa humbur kohë fillojmë me çështjen e parë, e cila ka të bëjë me vijimin e 

procedimit disiplinor nr.3/2021, të filluar ndaj magjistrates znj.{...}, pranë Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Elbasan, shtyrë nga seanca e datës 07.06.2021. 

Kjo seancë dëgjimore do të zhvillohet “online”. 

Të pranishëm “online” kemi zotin Metani, Inspektor i Lartë i Drejtësisë. 

Përshëndetje, zoti Metani! 

 

Artur Metani: Përshëndetje, Kryetare! 

Unë jam i shoqëruar edhe nga dy inspektorët e çështjes, znj. {...} dhe z. {...}. 

 

Naureda Llagami: Gjithashtu “online” është edhe magjistratja, znj. {...}. 

Përshëndetje, {...}! 

 Atëherë, përpara se të kalojmë tek fjala e palëve, dëshiroj që t’ju informoj që kjo 

seancë dëgjimore në ngarkim të magjistrates, me detyrë gjyqtare në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Elbasan, është për shkak të fillimit nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë, të 
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procedimit disiplinor ndaj saj. Me anë të shkresës nr. {...} prot., datë 05.01.2022, 

Inspektori i Lartë i Drejtësisë ka përcjellë në Këshillin e Lartë Gjyqësor Raportin nr. {...} 

prot., 05.01.2022 “Për hetimin disiplinor të magjistrates {...}, me detyrë gjyqtare pranë 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësorë Elbasan”, Marrëveshje e Përbashkët Pranimi nr. {...} prot., 

datë 05.01.2022, Vendimin nr. {...}, datë 05.012022 “Për përfundimin e hetimit disiplinor 

me marrëveshjen e përbashkët të pranimit me magjistraten {...}, me detyrë gjyqtare pranë 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësorë Elbasan””.    

Sipas kësaj marrëveshjeje, ndër të tjera, nga palët është dakordësuar: caktimin 

ndaj magjistrates {...} të masës disiplinore “Pezullim si masë disiplinore” me të drejtën 

për të marrë pagën minimale për një periudhë kohore për 6 muaj, parashikuar nga neni 

105, pika 1, shkronja “d”, neni 110 i ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe të 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 

Në zbatim të rregullores së procedimit disiplinor, nëse nga palët nuk ka 

parashtrime, fillimisht fjalën do doja t’ia jepja Inspektorit të Lartë të Drejtësisë dhe më 

pas magjistrates, lidhur me marrëveshjen që i kanë përcjellë Këshillit. 

 

Artur Metani: Faleminderit, Kryetare! 

Të nderuar anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor! 

Inspektori i Lartë i Drejtësisë me vendimin nr. {...}, datë 01.06.2021, ka vendosur 

fillimin e procedimit disiplinor ndaj magjistrates {...}, me detyrë Zëvendëskryetare e 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan për shkeljet disiplinore të parashikuara nga neni 

140, pika 2, shkronja “a” e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, neni 103, paragrafi 

1, shkronja “dh” e ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, si dhe shkelje të Kodit të Etikës Gjyqësore të 

miratuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor me Vendimin nr. 171, datë 22.04.2021, Seksionit 

“C”, “Parimi i integritetit”, shkronja “a” dhe “b”, Seksioni “Ç”, “Parimi i sjelljes së 

hijshme dhe me vetëpërmbajtje”, pika 9, shkronja “c”. 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, me vendimin nr.240 datë 07.06.2021 “Për pezullimin 

nga detyra të magjistrates {...} dhe kryerjen e hetimeve të mëtejshme për shkeljen 

disiplinore” ka vlerësuar se hetimi disiplinor nuk ishte i mjaftueshëm për të arritur në një 

konkluzion të drejtë dhe të rregullt mbi procedimin disiplinor të filluar ndaj magjistrates, 

ndërsa për të konkluduar që shkelja disiplinore e atribuuar magjistrates ka ndodhur dhe, 
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më tej, për rëndësinë e saj, shkallën e fajësisë, motivet, çmoi të rëndësishme nga 

Inspektori i Lartë i Drejtësisë të kryente veprimet hetimore shtesë. 

Magjistratja subjekt hetimi disiplinor, {...}, ka depozituar pranë Zyrës së ILD–së 

“Kërkesë për arritjen e marrëveshjes”, regjistruar pranë Zyrës së Inspektorit të Lartë të 

Drejtësisë me nr. {...}, datë 30 shtator 2021. Nëpërmjet kërkesës për marrëveshje, 

ndërmjet saj, në cilësinë e subjektit të hetimit disiplinor dhe ILD–së, magjistratja ka 

shprehur qëndrimin lidhur me shkeljen disiplinore dhe vlerëson se në rastin konkret 

plotësohen kushtet dhe kriteret ligjore të parashikuara nga neni 135 të ligjit 96/2016. Në 

mbështetje të këtij neni, ILD dhe magjistratja, në çdo kohë, mund të dakordësojnë 

marrëveshjen e përbashkët të pranimit lidhur me shkeljen disiplinore që i atribuohet 

magjistratit. ... 2. Palët mund të bien dakord për llojin e shkeljes disiplinore që magjistrati 

pranon, si dhe masën disiplinore të përshtatshme. Marrëveshja duhet të hartohet me 

shkrim, duhet të nënshkruhet me pëlqim, vullnet të lirë nga magjistrati, subjekt hetimi 

disiplinor, si dhe duhet të përmbajë elementët e parashikuar në pikën 4 të nenit 135 të 

ligjit 96/2016. 

Në këtë kuadër, ILD, duke mbajtur në konsideratë një sërë rrethanash të cilat nuk 

kanë ekzistuar gjatë zhvillimit të procedimit disiplinor fillestar, të cilat diktojnë 

dakordësinë e nënshkrimit të marrëveshjes së përbashkët të pranimit ndërmjet 

magjistrates {...} dhe ILD–së, si: (i) paraqitjen e kërkesës nga ana e magjistrates, subjekt 

hetimi disiplinor, për dakordësimin dhe nënshkrimin e marrëveshjes së përbashkët të 

pranimit sipas kërkesave të nenit 135 të ligjit 96/2016; (ii) pranimin nga ana e 

magjistrates, subjekt i hetimit disiplinor, të kryerjes së shkeljes disiplinore të parashikuar 

nga neni 103, paragrafi 1, shkronja “dh” e ligjit nr. 96/2016, si dhe shkelje të Kodit të 

Etikës Gjyqësore të miratuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor me Vendimin nr.171, datë 

22.04.2021; (iii) shprehjen e pëlqimit dhe dakordësimin e marrëveshjes së përbashkët të 

pranimit nëpërmjet magjistrates {...} dhe ILD lidhur me rrethanat e faktit, llojin e 

shkeljes disiplinore, rëndësisë së shkeljes, apo llojin e masës disiplinore; duke pasur në 

konsideratë elementët e mësipërm, ILD ka vendosur nënshkrimin e “Marrëveshjes së 

përbashkët të pranimit” e cila përmban të gjithë elementët e nevojshëm të parashikuar në 

pikën 4 të nenit 135 të ligjit 96/2016. 

  Për sa më sipër, në mbështetje të këtij neni, kërkojmë nga Këshilli i Lartë 

Gjyqësor të miratojmë “Marrëveshjen e përbashkët të pranimit”, të nënshkruar nëpërmjet 

magjistrates {...} dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, duke caktuar ndaj magjistrates 
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{...} masën disiplinore “Pezullim si masë disiplinore” me të drejtën për të marrë pagën 

minimale për një periudhë kohore për 6 muaj, parashikuar nga neni 105, pika 1, shkronja 

“d”, neni 110 i ligjit nr.96/2016, neni 103, paragrafi 1, shkronja “dh”, të ligjit nr. 

96/2016, si dhe shkelje të Kodit të Etikës Gjyqësore të miratuar nga Këshilli i Lartë 

Gjyqësor me Vendimin nr.171 datë 22.04.2021, Seksionit “C” “Parimi i integritetit”, 

shkronja “a” dhe “b”, Seksioni “Ç” “Parimi i sjelljes së hijshme dhe me vetëpërmbajtje”, 

pika 9, shkronja “c”. Faleminderit!  

 

 Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Metani! 

 Atëherë, fjala është për magjistraten, nëse ka ndonjë gjë për të shtruar, lidhur me 

pjesën e marrëveshjes së arritur. 

 

{...}: ...Jam njohur me të gjithë veprimet dhe aktet e hetimit disiplinor. Gjatë 

hetimit disiplinor kam shprehur dakordësinë me vullnetin tim të lirë për arritjen e 

“Marrëveshjes së përbashkët të pranimit”, kam kuptuar kushtet e saj, kam rënë dakord me 

kushtet e parashikuara në të, dhe sot i qëndroj përmbajtjes së marrëveshjes së arritur 

midis palëve. 

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  

Atëherë, unë do ftoja kolegët, duke qenë se i kemi të dy palët, përpara se të 

vlerësohet nga Këshilli, nëse ka ndonjë pyetje?   

(Nuk ka pyetje nga anëtarët.) 

Atëherë, nëse nga kolegët nuk ka pyetje mbi përmbajtjen, unë do ftoja palët që të 

shkëputen nga lidhja “online”, për të lejuar Këshillin që të diskutojë mbi kushtet e 

marrëveshjes së përcjellë pranë tij dhe për të arritur në një vendimmarrje. 

Kështu që, Klodi të lutem mundëso lidhjen “online” për të lejuar vetëm anëtarët e 

Këshillit për të vijuar diskutimin. 

 

(Largohen nga platforma “online” palët, si dhe të pranishmit e tjerë në 

platformë. Pas diskutimit të kësaj çështjeje e cila vijoi vetëm në prezencën e anëtarëve të 

Këshillit, i rimundësohet sërish lidhja nëpërmjet platformës “online” palëve dhe të 

pranishmëve e tjerë, për t’i komunikuar vendimmarrjen e Këshillit lidhur me çështjen në 

fjalë.) 
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Naureda Llagami: Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Miratimin e marrëveshjes së përbashkët të pranimit, dakordësuar midis 

Inspektorit të Lartë të Drejtësisë dhe magjistrates {...}, me detyrë gjyqtare në Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor Elbasan, lidhur me procedimin disiplinor nr.3/2021. Kjo marrëveshje 

është pjesë integrale e këtij vendimi. 

2. Ky vendim është vendim i formës së prerë lidhur me procedimin disiplinor 

nr.3/2021 dhe si i tillë nuk ankimohet. 

3. Një kopje e këtij vendimi i njoftohet magjistrates {...}, sipas kërkesave të nenit 

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

ndryshuar, si dhe bëhet publik në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor.   

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë me publikimin në faqen zyrtare të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 

Faleminderit! 

Punë të mbarë! 

 

Artur Metani: Punë të mbarë edhe ju! 

 

{...}: Faleminderit, zonja Kryetare! 

Edhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë dhe inspektorëve të dosjes, i falënderoj 

shumë për gatishmëritë. Ndjesë për të gjithë këtë situatë që ju kam bërë të kaloni të 

gjithëve. 

 

Artur Metani: Faleminderit!  

 

(Largohen nga platforma “online” zoti Artur Metani dhe magjistratja {...}, për të 

vijuar më tej Këshilli me çështjet e tjera të parashikuara në rendin e ditës.) 

 

* * * 

(Pika 1 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2022 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 17.01.2022) 

 

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

komisionit të përkohshëm për shqyrtimin e ankimeve kundër vendimeve të Inspektorit të 

Lartë të Drejtësisë për arkivimin e ankimit ose pushimin e hetimit ndaj një gjyqtari, për 

vitin 2022”. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:09 

dhe mbaroi në orën 15:07. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ridvan Hado    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 
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Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të shërbimeve juridike dhe 

marrëdhënieve me jashtë. 

2. Staf administrativ i KLGJ-së. 

3. Përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë. 

 

RENDI I DITËS: 

2.Shqyrtimi i projektvendimit “Për përbërjen e komisionit të përkohshëm për shqyrtimin 

e ankimeve kundër vendimeve të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për arkivimin e 

ankimit ose pushimin e hetimit ndaj një gjyqtari, për vitin 2022”. 

  

Naureda Llagami: Atëherë, sipas rendit të ditës, çështjet që kemi në shqyrtim, 

sikurse ju thashë, përveç seancës dëgjimore, janë edhe 17 çështje të tjera. 

Çështja në vijim ka të bëjë me përbërjen e komisionit të përkohshëm për 

shqyrtimin e ankimeve kundër vendimeve të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për 

arkivimin e ankimit ose pushimin e hetimit ndaj një gjyqtari, për vitin 2022. 

Siç jeni në dijeni, ligji për Statusin ka parashikuar që ndaj vendimeve të arkivimit 

të ankesës nga ana e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë lejohet të bëhet ankim dhe për këtë 

e shqyrton një komision i posaçëm i përkohshëm, që është në Këshillin e Lartë Gjyqësor. 

Në zbatim të vetë rregullores që Këshilli i Lartë Gjyqësor ka miratuar në 2020–ën, për 

organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Përkohshëm për shqyrtimin e këtyre 

ankesave, është parashikuar që çdo vit ky Komision do të zgjidhet në janar.   

Përzgjedhja e anëtarëve të këtij Komisioni, siç kemi vepruar edhe në dy vitet e 

kaluara, është përzgjedhje që bëhet me short, nga të cilët një anëtar është nga radhët e 

gjyqtarëve dhe dy anëtarë janë nga radhët e jogjyqtarëve. Gjithashtu zgjidhen edhe dy 

anëtarë zëvendësues për sa i përket përbërjes së këtij Komisioni. 

Duke qenë se janari është periudha në të cilën ne kemi vendosur bashkërisht në 

rregullore që të përtëritet ky Komision, atëherë në cilësinë e Kryetares dhe të drejtueses 

së Komisionit të Planifikimit Strategjik, po ju përcjell projekt–aktin, ku fillimisht 

kërkojmë që të fillojë procedura e shortit.  

Stafi të mundësojë procedurën e shortit, ku në një enë do të përfshihen emrat e 

anëtarëve gjyqtarë dhe në enën tjetër do të përfshihen emrat e anëtarëve jo–gjyqtarë. 
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Më lejoni t’ju rikujtoj që Komisioni i ri, që do të zgjidhet në këtë mbledhje, do të 

marri në shqyrtim të gjitha ato çështje të cilat nuk janë shprehur me vendim të formës së 

prerë për 2020–ën nga Komisioni i mëparshëm. 

 

Procedura e shortit si më poshtë: 

Fillimisht futen me radhë në enën e qelqit shiritat e letrës me emrat e anëtarëve 

jogjyqtarë: z. Aban Toro; z. Erjon Muharremaj; z. Maksim Qoku; znj. Fatmira Luli. 

Në enën tjetër të qelqit futen me radhë shiritat e letrës me emrat e anëtarëve 

gjyqtarë: znj. Brikena Ukperaj, z. Dritan Hallunaj; z. Klodian Kurushi; znj. Irena Plaku; 

znj. Marçela Shehu; z. Ridvan Hado. 

Procedura e përzgjedhjes si më poshtë: 

Nga shorti, nga anëtarët jogjyqtarë përzgjidhen: znj Fatmira Luli dhe z.Alban 

Toro.  

Nga shorti, anëtari zëvendësues nga anëtarët jo–gjyqtar përzgjidhet z.Erjon 

Muharremaj. 

Nga shorti, nga anëtarët gjyqtarë përzgjidhet: z.Dritan Hallunaj. 

 Nga shorti, anëtari zëvendësues nga anëtarët gjyqtarë përzgjidhet: z.Klodian 

Kurushi. 

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  

Atëherë, kalojmë në votim në tërësi projekt–aktin me gjithë shortin e hedhur. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Klodian Kurushi: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  
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1. Përbërja e Komisionit të Përkohshëm për Shqyrtimin e Ankimeve Kundër 

Vendimeve të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për Arkivimin e Ankimit ose Pushimin e 

Hetimit ndaj një Gjyqtari (KPSHA), për vitin kalendarik 2022, është si më poshtë: 

1. Znj. Fatmira Luli – anëtare; 

2. Z. Alban Toro – anëtar; 

3. Z. Dritan Hallunaj – anëtar. 

Anëtarë zëvendësues të këtij Komisioni të Përkohshëm janë: 

1. Z. Erjon Muharremaj  – anëtar; 

2. Z. Klodian Kurushi - anëtar. 

2. Komisioni ushtron veprimtarinë e tij bazuar në Rregulloren “Për organizimin 

dhe funksionimin e Komisionit të Përkohshëm për shqyrtimin e ankimeve kundër 

vendimeve të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për arkivimin e ankimit ose pushimin e 

hetimit ndaj një gjyqtari”, miratuar me vendimin nr.200 datë 11.06.2020 të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 

3. Ankimimet objekt i veprimtarisë së Komisionit, të ardhura deri tani dhe për të 

cilat nuk ka ende një vendimmarrje, dorëzohen pranë Komisionit të Përkohshëm të 

krijuar në pikën 1 të këtij vendimi, nga anëtari i cili nuk vijon të jetë anëtar i këtij 

Komisioni. Në çdo rast dokumentohet procesi i dorëzimit. 

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

Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 2 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2022 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 17.01.2022) 

 

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

në procedurat e verifikimit të kancelarëve në detyrë në gjykatat e juridiksionit të 

zakonshëm dhe të posaçëm, të papërfunduara për shkak të mbarimit të mandatit të 

anëtarit të Këshillit të Lartë gjyqësor Z. Medi Bici”, hartuar nga KPSAB. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:09 

dhe mbaroi në orën 15:07. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ridvan Hado    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 
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Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të shërbimeve juridike dhe 

marrëdhënieve me jashtë. 

2. Staf administrativ i KLGJ-së. 

3. Përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë. 

 

RENDI I DITËS: 

3. Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin e relatorit në procedurat e verifikimit të 

kancelarëve në detyrë në gjykatat e juridiksionit të zakonshëm dhe të posaçëm, të 

papërfunduara për shkak të mbarimit të mandatit të anëtarit të Këshillit të Lartë gjyqësor 

Z. Medi Bici”, hartuar nga KPSAB. 

  

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

me shqyrtimin e projektvendimit “Për caktimin e relatorit në procedurat e verifikimit të 

kancelarëve në detyrë në gjykatat e juridiksionit të zakonshëm dhe të posaçëm, të 

papërfunduara për shkak të mbarimit të mandatit të anëtarit të Këshillit të Lartë gjyqësor 

z. Medi Bici”. 

Siç jeni në dijeni, më 12 dhjetor zotit Bici i ka mbaruar mandati dhe për çështjet 

që ai ka pasur në vijimësi është e detyrueshme që të hidhet relatori ndërmjet anëtarëve të 

Komisionit të Buxhetit.   

Katër janë kandidatët për kancelarë. Bëhet fjalë për zotin {...}, zotin {...}, zotin 

{...} dhe për zonjën {...}. 

Ndërkohë është edhe caktimi për zonjën {...}. 

Duke qenë se zoti Medi ka qenë pjesë e Komisionit të Planifikimit Strategjik, 

Administrimit dhe Buxhetit, aktualisht, me ripërtëritjen e Komisioneve, anëtarë të këtij 

Komisioni janë zonja Shehu dhe zonja Luli. Në cilësinë e Kryetares, unë nuk mund të 

marrë pjesë në short, për sa kohë e kam të ndaluar lidhur me trajtimin e akteve 

individuale, kështu që do të vijohet me hedhjen e shortit për caktimin e relatorëve, 

fillimisht për katër kancelarët në detyrë. 

Në njërën enë do të përfshihen emrat e dy relatorëve dhe në enën tjetër do të 

përfshihen emrat e katër kancelarëve në detyrë. 

 

Procedura e shortit të parë si vijon: 
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Futen në enën e parë të qelqit shiritat e letrës me emrat e katër kancelarëve në 

detyrë: z. {...}, z. {...}, z. {...} dhe znj. {...}. 

Futen në enën tjetër të qelqit emrat e relatorëve: nga dy herë shiriti i letrës me 

emrin e znj. Marçela Shehu dhe dy herë shiriti i letrës me emrin e Fatmira Luli.  

Procedura e përzgjedhjes si vijon: 

Përzgjidhet emri i parë i kancelarit në detyrë: z. {...}. 

Relatore për zotin {...} përzgjidhet znj. Marçela Shehu. 

Përzgjidhet emri i dytë i kancelarit në detyrë: z. {...}. 

Relatore për zotin {...} përzgjidhet znj. Marçela Shehu. 

Përzgjidhet emri i tretë i kancelarit në detyrë: z. {...}. 

Relatore për zotin {...} përzgjidhet znj. Fatmira Luli. 

Përzgjidhet emri i katërt i kancelarit në detyrë: znj. {...}. 

Relatore për zonjën {...} përzgjidhet znj. Fatmira Luli. 

Procedura e shortit të dytë si vijon: 

Futet në enën e parë të qelqit shiriti i letrës me emrin e kancelares në detyrë: znj. 

{...}. 

Futen në enën tjetër të qelqit shiritat me emrat e relatoreve: znj. Fatmira Luli dhe 

znj Marçela Shehu. 

Procedura e përzgjedhjes si vijon: 

Për kancelaren {...} përzgjidhet relatore znj. Fatmira Luli. 

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  

Atëherë, kalojmë në votimin e projekt-aktit mbi caktimin e relatorëve duke u 

bazuar në shortin e hedhur. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Alban Toro: Dakord. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 
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Klodian Kurushi: Dakord. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Caktimin e relatorit në procedurat e verifikimit të kancelarëve në detyrë në 

gjykatat e juridiksionit të zakonshëm, të papërfunduara për shkak të mbarimit të mandatit 

të anëtarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, z. Medi Bici si më poshtë: 

i. Për z. {...} – relatore  znj. Marçela Shehu; 

ii. Për z. {...} – relatore znj. Marçela Shehu; 

iii. Për z. {...} – relatore znj. Fatmira Luli; 

iv. Për znj. {...} – relatore znj. Fatmira Luli. 

2. Caktimin e relatorit në procedurat e verifikimit të kancelarëve në detyrë në 

gjykatat e juridiksionit të posaçëm, të papërfunduara për shkak të mbarimit të mandatit të 

anëtarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, z. Medi Bici si më poshtë: 

i. Për znj. {...} – relatore znj. Fatmira Luli. 

3. Një kopje e këtij vendimi i njoftohet secilit prej kancelarëve në detyrë të 

përfshirë në pikën 1 dhe 2 të këtij vendimi, sipas pikës 65 të Vendimit nr.424 datë 

12.10.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet 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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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2022 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 17.01.2022) 

 

Pika 4 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin e relatorit 

në procedurat e verifikimit të kandidatëve për në programin e formimit fillestar pranë 

shkollës së magjistraturës për këshilltarë dhe ndihmës ligjorë,  për shkak të mbarimit të 

mandatit të anëtarit të Këshillit të Lartë gjyqësor z. Medi Bici”, hartuar nga KPSAB. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:09 

dhe mbaroi në orën 15:07. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ridvan Hado    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 
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Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të shërbimeve juridike dhe 

marrëdhënieve me jashtë. 

2. Staf administrativ i KLGJ-së. 

3. Përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë. 

 

RENDI I DITËS: 

4. Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin e relatorit në procedurat e verifikimit të 

kandidatëve për në programin e formimit fillestar pranë shkollës së magjistraturës për 

këshilltarë dhe ndihmës ligjorë,  për shkak të mbarimit të mandatit të anëtarit të Këshillit 

të Lartë gjyqësor z. Medi Bici”, hartuar nga KPSAB. 

  

Naureda Llagami: Kalojmë tek projekt–akti i radhës. Edhe ky ka të bëjë me 

caktimin e relatorit në procedurat e verifikimit të kandidatëve për në programin e 

formimit fillestar pranë shkollës së magjistraturës për këshilltarë dhe ndihmës ligjorë,  

për shkak të mbarimit të mandatit të anëtarit të Këshillit të Lartë gjyqësor z. Medi Bici. 

Nga z.Bici janë lënë të papërfunduara dy verifikime, një është për znj.{...} dhe 

tjetra është për znj.{...}. 

Vijojmë procedurën e shortit. 

Relatorët do të përzgjidhen po nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, 

Administrimit dhe Buxhetit sepse është komisioni përgjegjës në zbatim të rregullores për 

procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të rekrutimit të kandidatëve për 

kancelarë, këshilltarë apo ndihmës ligjorë. Kështu që, tek Komisioni i Planifikimit, me 

përbërjen e re, anëtarët që do përfshihen në short, janë znj.Shehu dhe znj.Luli. 

Kështu që, në një enë do përfshihen znj.Shehu dhe znj.Luli dhe në enën tjetër do 

jenë dy kandidatet për ndihmës ligjorë.  

 

Procedura e shortit si më poshtë: 

Futen në enën e qelqit shiritat e letrës me emrat e dy kandidateve: znj.{...} dhe 

znj.{...}. 

Futen në enën tjetër të qelqit shiritat e letrës me emrat e dy relatoreve: znj.Fatmira 

Luli dhe znj.Marçela Shehu.  

Përzgjedhja e relatorit si më poshtë: 
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E para që përzgjidhet është kandidatja znj.{...}. Për kandidaten znj.{...}, relatore 

përzgjidhet znj.Marçela Shehu. 

Kapet edhe gogla me kandidaten e mbetur në enën e qelqit që është znj.{...}. Për 

kandidaten znj.{...}, relatore mbetet të jetë znj,Fatmira Luli. 

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  

Atëherë, kalojmë në votimin e caktimit të relatorëve pas hedhjes së shortit?  

Maksim Qoku: Dakord. 

Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Klodian Kurushi: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Caktimin e relatorit të procedurës së verifikimit të kandidatëve për në 

programin e formimit fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, për këshilltarë dhe 

ndihmës ligjorë, në vitin akademik 2020–2021”, si më poshtë:  

i. Për znj. {...} – relatore znj. Marçela Shehu. 

ii. Për znj. {...} – relatore znj. Fatmira Luli. 

2. Një kopje e këtij vendimi i njoftohet kandidatëve për këshilltarë ligjorë sipas 

pikës 65 të Vendimit nr.424 datë 12.10.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

 

* * * 

(Pika 4 e rendit të ditës) 
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Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 



_____________________________________________________________________ 
Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 17.01.2022 (Pika 5) 

19 

 

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2022 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 17.01.2022) 

 

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

përfunduar pa një vendim përfundimtar të procedurës së verifikimit të kushteve dhe 

kritereve ligjore të pozicionit, pasurisë dhe figurës për znj. {...}, kancelare në detyrë në 

Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Shkodër”, përgatitur nga KPSAB, relator z. 

Erjon Muharremaj. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:09 

dhe mbaroi në orën 15:07. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ridvan Hado    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 
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Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të shërbimeve juridike dhe 

marrëdhënieve me jashtë. 

2. Staf administrativ i KLGJ-së. 

3. Përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë. 

 

RENDI I DITËS: 

5. Shqyrtimi i projektvendimit “Për deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar 

të procedurës së verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të pozicionit, pasurisë dhe 

figurës për znj. {...}, kancelare në detyrë në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë 

Shkodër”, përgatitur nga KPSAB, relator z. Erjon Muharremaj. 

  

Naureda Llagami: Kalojmë në projekt–aktin e radhës që ka të bëjë me shqyrtimin 

e projektvendimit “Për deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar 

të procedurës së verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të pozicionit, pasurisë dhe 

figurës për znj. {...}, kancelare në detyrë në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë 

Shkodër”. Për më shumë detaje, fjalën ia jap relatorit z. Erjon Muharremaj. 

 

Erjon Muharremaj: Faleminderit! 

Znj.{...} ka ushtruar detyrën e kancelares në detyrë në Gjykatën Administrative të 

Shkallës së Parë Shkodër. Me vendimin nr.496, datë 21.10.2020 “Për fillimin e 

procedurës së verifikimit të kancelarëve në detyrë”, bazuar në nenet 53, 55 dhe 83 të ligjit 

nr.98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, si dhe në 

vendimin nr.424, datë 12.10.2020 “Për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve 

ligjore të rekrutimit të kandidatit për kancelar, për këshilltar ose për ndihmës ligjor”, 

Këshilli i Lartë Gjyqësor ka filluar procedurën e verifikimit për plotësimin e kushteve 

dhe kritereve ligjore të pozicionit, verifikimin e pasurisë dhe figurës për znj. {...}, duke u 

caktuar me short unë. 

Në datën 26.10.2020, në respektim të detyrimeve të përcaktuara në Seksionin A, 

Kreu XI, të Vendimit 424/2020, kancelarja në detyrë znj. {...}, u njoftua në rrugë 

elektronike, për fillimin e procedurës së verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të 

pozicionit, të pasurisë dhe figurës për kancelarët në detyrë; caktimin e relatorit të kësaj 



_____________________________________________________________________ 
Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 17.01.2022 (Pika 5) 

21 

procedure verifikimi; si dhe për të drejtën për të kërkuar përjashtimin e relatorit të caktuar 

dhe/ose të çdo anëtari tjetër të Këshillit, brenda 3 ditëve nga marrja e këtij njoftimi.  

Kancelarja në detyrë u njoftua edhe për detyrimin për plotësimin e formularit 

deklarues për adresën postare, adresën elektronike dhe kontaktin telefonik, për qëllimet e 

procedurës së verifikimit ndaj saj, formular i cili iu bashkëlidh njoftimit. 

Brenda afatit 3–ditor, në datën 28.10.2020,  kancelarja në detyrë znj. {...}, 

depozitoi rregullisht të plotësuar formularin deklarues për adresën elektronike dhe 

kontaktin telefonik, për qëllimet e procedurës së verifikimit ndaj saj. Gjatë këtij afati, 

kancelarja në detyrë nuk parashtroi ndonjë pretendim në lidhje me relatorin e caktuar për 

procedurën e verifikimit, apo për ndonjë anëtar tjetër të Këshillit të Lartë Gjyqësor.   

Në datën 02.11.2020, bazuar në pikën 11, Seksioni B, Kreu IV, të Vendimit 

424/2020, kancelares në detyrë iu dërguan në rrugë elektronike formularët dhe 

autorizimet që duhet të plotësoheshin dhe dorëzoheshin prej saj, në kuadër të procedurës 

së verifikimit . 

Në datën 05.11.2020, u njoftua Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të 

Pasurive dhe Konfliktit të Interesave për listën e kancelarëve në detyrë, për të cilët do të 

kryhej deklarimi i pasurisë. 

Brenda afatit 3–ditor, në datën 03.11.2020,  kancelarja në detyrë znj. {...} 

depozitoi në zyrën përkatëse të Këshillit formularët dhe autorizimet përkatëse, ndërsa 

brenda afatit 2-javor, ka dorëzuar rregullisht edhe formularin “Deklaratë e pasurisë dhe 

interesave privatë të kandidatit për pozicione të ndryshme në institucionet e sistemit të 

drejtësisë” në ILDKPKI.  

Gjatë procedurës së verifikimit, prej datës 30.10.2020, bazuar në pikën 15, 

Seksioni C, Kreu VI, të Vendimit 424/2020, përmes shkresave të veçanta, u kërkua 

informacion dhe raportim nga institucionet kompetente për verifikimin e kushteve dhe 

kritereve ligjore të pozicionit, pasurisë dhe të figurës, përcaktuar në nenet 55, 56 dhe 83 

të ligjit nr.98/2016, për kancelarët në detyrë, ndër ta edhe për znj. {...}. 

Institucionet kompetente për verifikimin e pasurisë dhe të figurës, si dhe 

institucionet e tjera të cilat administrojnë informacionin e nevojshëm në kuadër të 

verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të pozicionit, kanë përcjellë në Këshillin e 

Lartë Gjyqësor informacionet dhe raportimet e tyre në kohë të ndryshme (siç përshkruhet 

në vijim).  
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Gjatë procedurës së verifikimit, nga ana e kancelares është depozituar në 

Këshillin e Lartë Gjyqësor, shkresa me nr. {...} prot., datë 19.11.2021, protokolluar në 

Këshill me nr. {...} akti, datë 22.11.2021, nëpërmjet të cilës kancelarja në detyrë e 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkodër ka paraqitur aktin e dorëheqjes së 

saj nga detyra e kancelares, për shkak të angazhimeve të saj personale dhe familjare, duke 

kërkuar miratimin e kërkesës për heqje dorë, në kushtet e pamundësisë për vazhdimin e 

marrëdhënies aktuale të punës.  

Ndërkohë që procedura e verifikimit për kancelaren në detyrë znj. {...} nuk ka 

përfunduar, Këshilli me vendimin nr.561, datë 01.12.2021, ka vendosur “Përfundimin e 

marrëdhënies në shërbimin civil gjyqësor të znj. {...}, kancelare në detyrë në Gjykatën 

Administrative të Shkallës së Parë Shkodër, për shkak të dorëheqjes. Një kopje e këtij 

vendimi t’i njoftohet znj. {...}, si dhe Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë 

Shkodër. Ky vendim i fillon efektet e tij në datën 22.12.2021. Ky vendim hyn në fuqi 

menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit, pasi të redaktohet për 

sigurimin e anonimitetit”. 

Vendimi iu komunikua znj. {...} si dhe Gjykatës Administrative të Shkallës së 

Parë Shkodër me shkresën nr. {...} prot., datë 06.12.2021, për të cilin rezulton të ketë 

marrë dijeni në datën 09.12.2021.  

Në datën 28.12.2021, nëpërmjet shkresës me nr. {...} prot., Gjykatës 

Administrative të Apelit i është kërkuar informacion nëse znj. {...} kishte paraqitur ose jo 

ankim, ndaj vendimit nr. {...}, datë 01.12.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Nga 

Gjykata Administrative e Apelit u përcoll informacioni i kërkuar me shkresën nr. {...} 

prot., datë 07.01.2022, protokolluar në KLGJ me nr. {...}, datë 07.01.2022, nëpërmjet të 

cilës konfirmohet fakti se deri në datën 07.01.2022 znj.{...} nuk ka paraqitur ankim në 

Gjykatën Administrative të Apelit.   

Neni 83, pika 1 i ligjit nr.98 datë 06.10.2016, lidhur me statusin e kancelarëve në 

detyrë parashikon se: “1. Këshilli i Lartë Gjyqësor, brenda gjashtë muajve nga krijimi i 

tij, verifikon plotësimin e kushteve dhe kritereve ligjore të pozicionit, sipas 

parashikimeve të këtij ligji, si dhe bën verifikimin e figurës dhe të pasurisë së 

kancelarëve në detyrë”.  

Sipas pikës 1 të Kreut I, të Vendimit 424/2020, parashikohet se qëllimi i këtij 

vendimi është përcaktimi i rregullave më të hollësishme mbi procedurat e verifikimit të 

kushteve dhe kritereve ligjore të rekrutimit të kandidatit për kancelar, për këshilltar ligjor 
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në Gjykatën e Lartë dhe për ndihmës ligjor në gjykatat e apelit, si dhe të pasurisë dhe të 

figurës së tij, në funksion të realizimit të një procesi të rregullt ligjor, në respektim të 

parimeve të përgjithshme të procedurës administrative, veçanërisht ato të ligjshmërisë, 

transparencës, informimit, drejtësisë, paanësisë, objektivitetit, barazisë dhe 

mosdiskriminimit, mbrojtjes së të dhënave, konfidencialitetit e të sekretit shtetëror dhe të 

parimit të proporcionalitetit, për zbatimin e unifikuar të standardeve, në përputhje me 

legjislacionin në fuqi. Në bazë të pikës 2/iv, ky vendim rregullon procedurat e verifikimit 

të kushteve dhe kritereve ligjore të pozicionit, të pasurisë dhe figurës edhe për kancelarin 

në detyrë, këshilltarin ligjor në detyrë në Gjykatën e Lartë dhe ndihmësin ligjor në detyrë 

në gjykatat administrative. 

Neni 97, pika 3, e Ligjit 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, parashikon se: “Këshilli i Lartë Gjyqësor zbaton Kodin e Procedurave 

Administrative të Republikës së Shqipërisë në çdo rast ose situatë tjetër që nuk 

parashikohet shprehimisht nga ky ligj”.   

Ndërkohë, në nenin 95 të Kodit të Procedurave Administrative parashikohet se: 

“Organi publik deklaron të përfunduar procedurën administrative pa një vendim 

përfundimtar për çështjen, kur objekti për të cilin kishte nisur procedura apo qëllimi i tij 

është bërë i pamundur”. 

Procedura e verifikimit për plotësimin e kushteve dhe kritereve ligjore të 

pozicionit, verifikimin e pasurisë dhe figurës për kancelaren në detyrë ka filluar me 

vendimin nr.496, datë 21.10.2020, siç u relatua më sipër. 

Gjatë ecurisë së procedurës së verifikimit, Këshilli, me vendimin nr.561, datë 

01.12.2021, ka vendosur përfundimin e marrëdhënies në shërbimin civil gjyqësor të znj. 

{...}, për shkak të dorëheqjes. Siç u parashtrua më sipër, ky vendim nuk rezulton të jetë 

kundërshtuar në Gjykatën Administrative të Apelit.  

Pas përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil gjyqësor për kancelaren në 

detyrë znj.{...}, procedura e verifikimit nuk mund të vazhdojë, për shkak se kjo procedurë 

verifikimi, e filluar në rastin konkret për shkak të statusit të kancelares në detyrë, 

zhvillohet bazuar në nenin 83, pika 1 të ligjit nr.98/2016, në të cilin parashikohet se 

Këshilli i Lartë Gjyqësor verifikon plotësimin e kushteve dhe kritereve ligjore të 

pozicionit, si dhe bën verifikimin e figurës dhe të pasurisë për kancelarin në detyrë.  

Në ligjin nr.98/2016 nuk ka një parashikim të shprehur për përfundimin e 

procedurës së verifikimit për plotësimin e kushteve dhe kritereve ligjore të pozicionit, 
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verifikimin e pasurisë dhe figurës për kancelarin në detyrë pa vendim përfundimtar. 

Pavarësisht se në aktin e sipërcituar nuk ka një përcaktim të shprehur që rregullon 

situatën faktike në fjalë, në zbatim të nenit 97, pika 3, të Ligjit nr.115/2016 “Për organet e 

qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, Këshilli zbaton Kodin e Procedurave Administrative, 

nenin 95 të tij, në të cilin parashikohen rastet kur një organ publik deklaron të përfunduar 

një procedurë administrative të filluar, pa marrë një vendim përfundimtar për çështjen.  

Në rastin konkret, me deklarimin e përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil 

gjyqësor të znj. {...}, kancelare në detyrë në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë 

Shkodër, ka rënë shkaku për të cilin ka filluar procedura e verifikimit të kushteve dhe 

kritereve formale, të pasurisë dhe figurës të kancelares në detyrë, e për këtë arsye, 

vlerësohet se qëllimi i këtij procesi nuk ekziston më. 

Bazuar në këto që u parashtruan, nga ana ime si relatori, u vlerësua se procedura 

për plotësimin e kushteve dhe kritereve ligjore të pozicionit, verifikimin e pasurisë dhe 

figurës ndaj znj.{...} duhet të deklarohet e përfunduar, për arsye se ajo nuk gëzon më 

statusin e kancelares në detyrë, prandaj çështja iu parashtrua për vlerësim Komisionit të 

Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. 

Në mbledhjen e datës 13.01.2022, Komisioni miratoi propozimin tim si relator për 

deklarimin e përfunduar, pa një vendim përfundimtar, të procedurës së verifikimit të 

kushteve dhe kritereve ligjore të pozicionit, verifikimin e pasurisë dhe figurës, për 

znj.{...}, për shkak të humbjes prej saj të statusit të kancelares në detyrë, dhe vendosi 

kalimin e çështjes për shqyrtim në Mbledhjen Plenare të Këshillit të Lartë Gjyqësor për të 

vlerësuar ky i fundit, propozimin për përfundimin e procedurës së verifikimit për 

kancelaren në detyrë në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Shkodër znj. {...}. 

Ju faleminderit! 

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Muharremaj! 

Nëse nuk kemi ndonjë diskutim mbi përmbajtjen e projekt–aktit të propozuar, 

kalojmë në votimin e tij? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 
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Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Klodian Kurushi: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar të procedurës së 

verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të pozicionit, të pasurisë dhe figurës të 

znj.{...}, të filluar me vendimin nr.496, datë 21.10.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, 

për shkak të humbjes së statusit të kancelares në detyrë në Gjykatën Administrative të 

Shkallës së Parë Shkodër. 

2. Një kopje e vendimit të arsyetuar t’i njoftohet znj.{...}, sipas kërkesave të nenit 

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

3. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të 

Apelit, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga e nesërmja e komunikimit të vendimit të 

arsyetuar. 

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

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

 

 

* * * 

(Pika 5 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2022 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 17.01.2022) 

 

Pika 6 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin me short të 

relatorëve të procedimeve disiplinore nr. 1/2021 dhe nr. 8/2021, të filluar respektivisht 

ndaj magjistratëve, znj. {...} dhe z. {...}”, hartuar nga Komisioni Disiplinor. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:09 

dhe mbaroi në orën 15:07. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ridvan Hado    (anëtar)1 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 
1 Zoti Hado nuk merr pjesë në relatimin e kësaj çështjeje si dhe në shortin e parë që lidhet me procedimin 

disiplinor nr. 1/2021.   
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Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të shërbimeve juridike dhe 

marrëdhënieve me jashtë. 

2. Staf administrativ i KLGJ-së. 

3. Përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë. 

 

RENDI I DITËS: 

6. Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin me short të relatorëve të procedimeve 

disiplinore nr. 1/2021 dhe nr. 8/2021, të filluar respektivisht ndaj magjistratëve, znj. {...} 

dhe z. {...}”, hartuar nga Komisioni Disiplinor. 

  

Naureda Llagami: Kalojmë në aktet që janë në vijim, që bëhet fjalë për 

shqyrtimin e projektvendimit për caktimin me short të relatorëve të procedimeve 

disiplinore të filluar respektivisht ndaj magjistratëve, znj. {...} dhe z. {...}. Ky projekt–akt 

është hartuar nga Komisioni i Disiplinës dhe do të relatohet nga znj. Marçela Shehu. 

Përpara se të kalojmë në miratimin e projekt–aktit, nga zoti Hado është përcjellë 

një kërkesë, ku thuhet: “Deklarimi i papajtueshëm për shkak të pjesëmarrjes në 

procedimin disiplinor të filluar ndaj magjistrates znj. {...}, me detyrë gjyqtare në 

Gjykatën e Apelit Tiranë”. Kështu që zoti Hado ka kërkuar që të mos jetë pjesëmarrës, 

edhe në hedhjen e shortit si projekt–akt, por edhe si relator për zonjën {...}. 

Zoti Hado, është e vërtetë?  

Zoti Hado, më dëgjon? 

 

Ridvan Hado: Po, ju dëgjoj! 

Po, është e vërtetë. 

Në cilësinë e titullarit të Gjykatës së Apelit Tiranë, jam referuar Inspektorit të 

Lartë të Drejtësisë për shkeljen procedurale të gjyqtares {...}, në referim të pikës 2, të 

nenit 194, të ligjit nr.115, për shkak se nuk është paraqitur në punë pas vendimit të marrë 

nga ana e Këshillit të Latë Gjyqësor për mosshtyrjen e lejes së saj. Në këto kushte, në 

referim të nenit 72 dhe 73 të ligjit nr.115, si dhe të rregullores për procedurat e disiplinës 

në Këshillin e Lartë Gjyqësor, vlerësoj se ndodhem në kushtet e pengesës ligjore, për të 

marrë pjesë në shqyrtimin e procedimit disiplinor të filluar ndaj kësaj magjistrate. 
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Naureda Llagami: Faleminderit! 

 

(Largohet nga platforma “online” zoti Hado, për të mos marrë pjesë në relatimin 

e kësaj çështjeje si dhe në shortin e parë që lidhet me projektvendimin e parë për 

procedimin disiplinor nr. 1/2021.)   

 

Naureda Llagami: Për më shumë detaje, fjalën ia jap zonjës Shehu. 

 

Marçela Shehu: Faleminderit, Kryetare! 

Siç relatuat edhe ju, Komisioni Disiplinor ka përgatitur dy projekt-akte për caktim 

me short të relatorit të procedimit disiplinor nr. 1/2021 të filluar ndaj magjistrates zonjës 

{...}, me detyrë gjyqtare në Gjykatën e Apelit Tiranë, si dhe projekt-akti tjetër për 

caktimin me short të relatorit të procedimit disiplinor nr. 8/2021, të filluar ndaj 

magjistratit z.{...}, me detyrë gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Mat. 

Siç jeni në dijeni, pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, më datë 22.04.2021, me 

shkresën nr.{...} prot., është depozituar kërkesa e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për 

fillimin e procedimit disiplinor ndaj magjistrates znj.{...}, me detyrë gjyqtare në Gjykatën 

e Apelit Tiranë.  

Pas depozitimit të kërkesës për fillimin e procedimit disiplinor, me vendimin 

nr.175, datë 26.04.2021, mbi bazën e shortit, Këshilli ka vendosur caktimin e anëtarit të 

Komisionit Disiplinor z. Medi Bici, në cilësinë e relatorit të çështjes. 

Gjithashtu, më datë 11.10.2021 me nr.{...} prot., është depozituar kërkesa e 

Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magjistratit 

z.{...}, me detyrë gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat.  

Me vendimin nr.472, datë 13.10.2021, mbi bazën e shortit, Këshilli ka vendosur 

caktimin e anëtarit të Komisionit Disiplinor z.Medi Bici, në cilësinë e relatorit të çështjes. 

Me vendimet nr.463, datë 11.10.2021 dhe nr.559, datë 01.12.2021, Këshilli i 

Lartë Gjyqësor ka vendosur pezullimin e procedimeve disiplinore të filluara ndaj 

magjistratëve znj.{...} dhe z.{...}, deri në marrjen formë të prerë të vendimeve përkatëse 

të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, me të cilët është disponuar dhënia, ndaj secilit 

prej këtyre subjekteve, të masës disiplinore “Shkarkim nga detyra” sipas përcaktimeve të 
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nenit 58, pika 1 dhe nenit 61 të Ligjit nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve 

dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. 

Me vendimin nr.581, datë 13.12.2021 Këshilli i Lartë Gjyqësor, mbështetur në 

nenin 147/b dhe 149, pika 5 e Kushtetutës së Republikës, në Vendimin e Këshillit të 

Lartë Gjyqësor nr.{...}, datë 20.12.2018 “Mbi caktimin me short të mandatit 3–vjeçar të 

anëtarëve gjyqtarë dhe anëtarëve jogjyqtarë”, si dhe në vendimin e Mbledhjes së 

Përgjithshme të gjyqtarëve më datë 08.10.2021 ka vendosur deklarimin e mbarimit të 

mandatit të anëtarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor z.Medi Bici. 

Në kushtet kur kërkesa e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e 

procedimit disiplinor, ka iniciuar një procedurë individuale administrative, e cila ka lidhje 

me statusin profesional të magjistratëve në fjalë, në referim të nenit 63 të ligjit 

nr.115/2016 për organet e qeverisjes, i ndryshuar, nga ana e Këshillit duhet të procedohet 

me hedhjen e shortit për caktimin e relatorit të ri të çështjeve.  

Relator për secilën nga këto çështje do të caktohet njëri nga anëtarët e Komisionit 

Disiplinor. 

Nga sa u parashtrua, Komisioni Disiplinor, bazuar në nenin 63 të ligjit 

nr.115/2016 për organet e qeverisjes, në nenet 138 dhe vijues të ligjit nr.96/2016 “Për 

Statusin e Gjyqtarëve dhe të Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, dhe 

në nenin 16 të Rregullores “Për procedurat disiplinore në Këshillin e Lartë Gjyqësor”, i 

propozon Mbledhjes Plenare, zhvillimin e procedurës për caktimin me short të relatorëve 

të procedimeve disiplinor nr.1/2021 dhe nr.8/2021, të filluar respektivisht ndaj 

magjistratëve, znj. {...} dhe z. {...}. 

Fillimisht do të propozoja që të fillonim me procedurën e shortit për znj.{...}, 

duke përjashtuar nga procedura e shortit, ashtu siç u parashtrua, z.Hado, si anëtar i 

Komisionit të Disiplinës, për shkak të papajtueshmërisë. Por në kushtet kur rregullorja 

nr.16 e Këshillit, parashikon që në procedurën e shortit marrin pjesë tre anëtarë të 

Komisionit, propozoj që të përfshihet anëtari zëvendësues, në këtë rast z.Dritan Hallunaj.  

Jemi dakord? 

(Anëtarët e Këshillit janë dakord.) 

Atëherë, mund të procedojmë me shortin ju lutem? 

 

Procedura e shortit si më poshtë, që lidhet me projekt-aktin e parë: 
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Në një enë qelqi futen shiritat e letrës me shënimin: “Procedimi disiplinor 

nr.1/2021”. 

Në enën tjetër të qelqit futen shiritat e letrës me emrat e relatorëve: znj.Marçela 

Shehu, z.Maksim Qoku dhe z.Dritan Hallunaj (anëtar zëvendësues).  

Procedura e përzgjedhjes si më poshtë: 

Relator për procedimin disiplinor nr.1/2021 përzgjidhet z.Maksim Qoku. 

 

Marçela Shehu: Kryetare, para se të kalojmë në shortin tjetër, do të propozoja që 

të kalojmë në miratimin e projekt–aktit të parë. 

 

Naureda Llagami: Atëherë, jemi dakord me shortin e parë?  

Maksim Qoku: Dakord. 

Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Klodian Kurushi: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Caktimin e anëtarit të Komisionit Disiplinor, z.Maksim Qoku, në cilësinë e 

relatorit të procedimit disiplinor nr.1/2021, të filluar nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë 

ndaj magjistrates, znj. {...}, me detyrë gjyqtare në Gjykatën e Apelit Tiranë. 

2. Një kopje e këtij vendimi t’i njoftohet Inspektorit të Lartë të Drejtësisë dhe 

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

qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, brenda 5 ditëve nga shpallja e tij. 

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

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

 

 Naureda Llagami: Kalojmë në propozimin e dytë nga ana e komisionit për 

shortin. 
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 Marçela Shehu: Kalojmë në procedurën e dytë të shortit, për procedimin 

disiplinor nr.8/2021, ku në short do të përfshihen tre anëtarët e Komisionit Disiplinor 

znj.Shehu, z.Qoku dhe z.Hado. Ndërkohë z.Hado mund të përfshihet në mbledhje. 

 

 (Rifutet në platformën “online” z.Ridvan Hado.)  

 

Procedura e shortit si më poshtë, që lidhet me projekt–aktin e dytë: 

Në një enë qelqit futen shiritat e letrës me shënimin: “Procedimi disiplinor 

nr.8/2021”. 

Në enën tjetër të qelqit futen shiritat e letrës me emrat e relatorëve: znj.Marçela 

Shehu, z.Maksim Qoku dhe z.Ridvan Hado. 

Procedura e përzgjedhjes si më poshtë: 

Relator për procedimin disiplinor nr.8/2021 përzgjidhet znj.Marçela Shehu. 

 

Naureda Llagami: Atëherë, e hedhim në votim caktimin e relatorit? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Klodian Kurushi: Dakord. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Këshilli vendosi:  

1. Caktimin e anëtarit të Komisionit Disiplinor, znj. Marçela Shehu, në cilësinë e 

relatorit të procedimit disiplinor nr.8/2021, të filluar nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë 

ndaj magjistratit, z.{...}, me detyrë gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Mat. 

2. Një kopje e këtij vendimi t’i njoftohet Inspektorit të Lartë të Drejtësisë dhe 

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

qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, brenda 5 ditëve nga shpallja e tij. 
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Ky vendim hyn në fuqi në datën e publikimit në faqen zyrtare të internetit të 

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

 

* * * 

(Pika 6 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2022 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 17.01.2022) 

 

Pika 7 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për zëvendësimin e 

nëpunësit përgjegjës për vlerësimin znj.{...}, në procedurat e vlerësimit etik dhe 

profesional të gjyqtareve”, 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 10:09 

dhe mbaroi në orën 15:07. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ridvan Hado    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  



_____________________________________________________________________ 
Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 17.01.2022 (Pika 7) 

34 

1. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të shërbimeve juridike dhe 

marrëdhënieve me jashtë. 

2. Staf administrativ i KLGJ-së. 

3. Përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë. 

 

RENDI I DITËS: 

7. Shqyrtimi i projektvendimit “Për zëvendësimin e nëpunësit përgjegjës për vlerësimin 

znj.{...}, në procedurat e vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtareve”, relatore 

znj.Brikena Ukperaj. 

  

Naureda Llagami: Kalojmë në aktin e radhës që ka të bëjë me shqyrtimin e 

projektvendimit “Për zëvendësimin e nëpunësit përgjegjës për vlerësimin znj.{...}, në 

procedurat e vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtareve”. Relatore e këtij projekt–akti 

është znj.Brikena Ukperaj.  

Fjala për ty Brikena! 

 

Brikena Ukperaj: Faleminderit, znj. Kryetare! 

Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, në kuadër të 

programit të vlerësimeve profesionale të miratuara, të prioriteteve të përcaktuara nga 

Këshilli dhe atyre të përcaktuara nga ligji lidhur me gradimin e gjyqtarëve të konfirmuar 

me vendim të formës së prerë, është duke zhvilluar paralelisht tre procedura vlerësimi 

(procedurën e vlerësimit të gradimit, procedurën e vlerësimit periodik trevjeçar 2017–

2019, si dhe atë të vlerësimit të përshpejtuar 2019).  

Znj.{...} ka qenë e përzgjedhur me short si nëpunëse përgjegjëse për vlerësimin 

në 8 nga procedurat e vlerësimit trevjeçar 2017–2019. Ka përfunduar njëkohësisht të 

gjitha raportet analitike për vlerësimet e përshpejtuara dhe ka mbetur pa përfunduar një 

procedurë vlerësimi, që ka të bëjë me gradimin e gjyqtares {...}.  

Në kushtet kur nga ana e Këshillit me vendimin nr.575, datë 07.12.2021 është 

vendosur miratimi i kërkesës së znj.{...} për dhënie leje të papaguar për arsye familjare, 

për një periudhë 1–vjeçare, nga data 24.12.2021 deri në datën 24.12.2022, në zbatim të 

vendimit nr.263, datë 21.11.2019, është e nevojshme zëvendësimi i saj me një nëpunës 

tjetër përgjegjës për vlerësimin, i cili në zbatim të ligjit, ka edhe ai statusin e vlerësuesit. 
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Duke iu referuar dinamikës së procesit të vlerësimit etik dhe profesional të 

gjyqtarëve të filluar tashmë, prioritetet dhe urgjencën që dikton ky proces, fazën në të 

cilën ndodhen procedurat e vlerësimeve dhe kohëzgjatjen e lejes së papaguar të dhënë 

gjyqtares, Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, vlerëson se në 

të gjitha procedurat e vlerësimit në të cilat ajo është përzgjedhur, me short, si përgjegjëse 

për vlerësimin, duhet të bëhet zëvendësimi i saj nëpërmjet dy nëpunësve përgjegjës 

aktual të Njësisë së Vlerësimit Etik dhe Profesional, konkretisht znj.Esmerilda Habili dhe 

znj.Gilda Hoxha.   

Për sa më sipër, Komisioni i ka propozuar Mbledhjes Plenare zëvendësimin 

nëpërmjet procedurës së shortit të nëpunëses përgjegjëse për vlerësimin, në procedurat e 

vlerësimit etik dhe profesional të filluara por të papërfunduara prej znj.{...}, me hartimin 

e raportit analitik për 7 gjyqtarë për sa i përket procedurës së vlerësimit për vitin 2017–

2019, si dhe për 1 vlerësim të papërfunduar gradimi.   

Lidhur me procedurën e shortit, Komisioni ka vlerësuar që ai do të zhvillohet 

bazuar në barazinë e shpërndarjes së ngarkesës së punës midis 2 nëpunësve të tjerë të 

vlerësimit, znj.Gilda Hoxha dhe znj. Esmerilda Habili. Në një vazo do të vendosen emrat 

e nëpunësve përgjegjës për vlerësim, duke hartuar 4 shirita letre me emrin e secilit 

nëpunës, në kushtet kur janë 8 vlerësime ku duhet zëvendësuar nëpunësi, ndërsa në vazon 

tjetër emrat e 8 gjyqtarëve, bashkë me shënimin në shiritin e letrës të llojit të procedurës 

së vlerësimit për të cilën bëhet zëvendësimi.  

Për sa më sipër, Komisioni ka përgatitur edhe projekt–aktin përkatës, me të cilin 

tashmë njiheni të gjithë anëtarët. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Ukperaj! 

Ftojmë administratën që të bëjë procesin e hedhjes së shortit lidhur me 

zëvendësimin e nëpunësit përgjegjës. 

 

Procedura e shortit si më poshtë: 

Në një enë qelqi futen shiritat e letrës me emrat e gjyqtarëve si më poshtë: 

Znj. {...} (procedurë e papërfunduar e vlerësimit etik dhe profesional për 

periudhën 2013–2016); 

Znj. {...} (procedurë e papërfunduar e vlerësimit etik dhe profesional për 

periudhën 2017–2019); 
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Znj. {...} (procedurë e papërfunduar e vlerësimit etik dhe profesional për 

periudhën 2017–2019); 

Znj. {...} (procedurë e papërfunduar e vlerësimit etik dhe profesional për 

periudhën 2017–2019); 

Znj. {...} (procedurë e papërfunduar e vlerësimit etik dhe profesional për 

periudhën 2017–2019); 

Znj. {...} (procedurë e papërfunduar e vlerësimit etik dhe profesional për 

periudhën 2017–2019); 

Znj. {...} (procedurë e papërfunduar e vlerësimit etik dhe profesional për 

periudhën 2017–2019); 

Z. {...} (procedurë e papërfunduar e vlerësimit etik dhe profesional për periudhën 

2017–2019); 

Në enën tjetër të qelqit futen shiritat e letrës me emrat e nëpunësve përgjegjës znj. 

Gilda Hoxha (4 shirita letre) dhe znj. Esmerilda Habili (4 shirita letre).   

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

Për znj. {...} (procedurë e papërfunduar e vlerësimit etik dhe profesional për 

periudhën 2017–2019), nëpunës përgjegjës për vlerësimin znj. Gilda Hoxha. 

Për z. {...} (procedurë e papërfunduar e vlerësimit etik dhe profesional për 

periudhën 2017–2019), nëpunës përgjegjës për vlerësimin znj. Gilda Hoxha. 

Për znj. {...} (procedurë e papërfunduar e vlerësimit etik dhe profesional për 

periudhën 2017–2019), nëpunës përgjegjës për vlerësimin znj. Esmerilda Habili. 

Për znj. {...} (procedurë e papërfunduar e vlerësimit etik dhe profesional për 

periudhën 2017–2019), nëpunës përgjegjës për vlerësimin znj. Esmerilda Habili. 

Për znj. {...} (procedurë e papërfunduar e vlerësimit etik dhe profesional për 

periudhën 2017–2019), nëpunës përgjegjës për vlerësimin znj. Gilda Hoxha. 

Për znj. {...} (procedurë e papërfunduar e vlerësimit etik dhe profesional për 

periudhën 2017–2019), nëpunës përgjegjës për vlerësimin znj. Esmerilda Habili. 

Për znj. {...} (procedurë e papërfunduar e vlerësimit etik dhe profesional për 

periudhën 2017–2019), nëpunës përgjegjës për vlerësimin znj. Esmerilda Habili. 

Për znj. {...} (procedurë e papërfunduar e vlerësimit etik dhe profesional për 

periudhën 2013–2016), nëpunës përgjegjës për vlerësimin znj. Gilda Hoxha. 

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  
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Hedhim në votim shortin lidhur me zëvendësimin e nëpunëses. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Irena Plaku: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Klodian Kurushi: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Zëvendësimin e nëpunësit përgjegjës për vlerësim, znj. {...}, në procedurat e 

papërfunduara të vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të 

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

kalimtar, me nëpunësin përgjegjës për vlerësim si më poshtë:  

a) Për gjyqtaren znj. {...} – Nëpunës përgjegjës për vlerësim znj. Gilda Hoxha. 

2. Zëvendësimin e nëpunësit përgjegjës për vlerësim, znj. {...} në procedurat e 

papërfunduara të vlerësimit etik dhe profesional, periudha e vlerësimit 2017–2019, me 

nëpunësin përgjegjës për vlerësim si më poshtë:  

a) Për gjyqtaren znj. {...} - Nëpunës përgjegjës për vlerësim znj. Gilda Hoxha; 

b) Për gjyqtaren znj. {...} - Nëpunës përgjegjës për vlerësim znj. Esmerilda 

Habili; 

c) Për gjyqtaren znj. {...} - Nëpunës përgjegjës për vlerësim znj. Esmerilda 

Habili; 

ç) Për gjyqtaren znj. {...} - Nëpunës përgjegjës për vlerësim znj. Gilda Hoxha; 

d) Për gjyqtaren znj. {...} - Nëpunës përgjegjës për vlerësim znj. Esmerilda 

Habili; 

dh) Për gjyqtaren znj. {...} - Nëpunës përgjegjës për vlerësim znj. Esmerilda 

Habili;  

e) Për gjyqtarin z. {...} - Nëpunës përgjegjës për vlerësim znj. Gilda Hoxha. 
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Ky vendim hyn në fuqi menjëherë me botimin në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

 

* * * 

(Pika 7 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2022 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 17.01.2022) 

 

Pika 8 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit "Për caktimin e relatorit 

në procedurat e vlerësimit etik dhe profesional të papërfunduara për shkak të mbarimit të 

mandatit të anëtarit të Këshillit znj. Brunilda Kadi", 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 10:09 

dhe mbaroi në orën 15:07. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ridvan Hado    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  



_____________________________________________________________________ 
Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 17.01.2022 (Pika 8) 

40 

1. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të shërbimeve juridike dhe 

marrëdhënieve me jashtë. 

2. Staf administrativ i KLGJ-së. 

3. Përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë. 

 

RENDI I DITËS: 

8. Shqyrtimi i projektvendimit "Për caktimin e relatorit në procedurat e vlerësimit etik 

dhe profesional të papërfunduara për shkak të mbarimit të mandatit të anëtarit të Këshillit 

znj. Brunilda Kadi", relatore znj.Brikena Ukperaj. 

  

Naureda Llagami: Kalojmë tek projekt–akti i radhës. Edhe ky projekt–akt ka të 

bëjë me caktimin e relatorit për procedurat e vlerësimit etik dhe profesional të 

papërfunduara për shkak të mbarimit të mandatit të anëtarit të Këshillit, znj.Brunilda 

Kadi. 

Për më shumë detaje, fjalën prapë ia jap zonjës Ukperaj. 

 

Brikena Ukperaj: Faleminderit, zonja Kryetare! 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, në zbatim të nenit 171, pika 5 e Ligjit nr.96/2016 për 

Statusin, si dhe të gjithë aktet ligjore që plotësojnë skemën e vlerësimit të gjyqtarëve, në 

vitin 2020 dhe duke vazhduar edhe në vitin 2021, ka filluar me prioritet procesin e 

vlerësimit etik–profesional me qëllim gradimi për 51 gjyqtarë, për 36 nga të cilët raportet 

e vlerësimit janë miratuar nga Këshilli; për dy gjyqtarë të tjerë ka përfunduar procedura e 

verifikimit pranë Komisionit me plotësimin e procedurës dhe dosjes së vlerësimit dhe 

procedura vijon pranë relatorit me përgatitjen e projektraportit të vlerësimit; për 1 gjyqtar 

është vendosur nga Komisioni pezullimi i procedurës së vlerësimit etik dhe profesional 

për shkak të zgjedhjes së tij si anëtar i Këshillit, ndërkohë që vazhdojnë procedurat për 

vlerësimin e 12 gjyqtarëve të tjerë, për 5 nga të cilët ka qenë relatore në procedurat e 

vlerësimit znj.Brunilda Kadi.  

Veç procedurave të vlerësimit si më sipër, Këshilli ka filluar procedurën e 

vlerësimit të përshpejtuar të detyruar të vlerësimit etik dhe profesional për periudhën e 

vlerësimit viti kalendarik 2019, për gjyqtarët që kanë plotësuar kushtet e kandidimit për 

ngritje në detyrë në Gjykatën e Lartë, Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin 
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dhe Krimin e Organizuar dhe Gjykatat e Apelit të Juridiksionin të Përgjithshëm. 

Konkretisht kjo procedurë ka filluar për 46 gjyqtarë; për 5 nga të cilët kjo procedurë ka 

përfunduar pa një vendim përfundimtar; për 37 gjyqtarë raportet e vlerësimit janë 

miratuar nga Këshilli; për 1 gjyqtar tjetër është verifikuar nga Komisioni plotësimi i 

procedurës dhe dosjes së vlerësimit dhe procedura vijon pranë relatorit me përgatitjen e 

projektraportit të vlerësimit, ndërkohë që vazhdojnë procedurat për vlerësimin e 2 

gjyqtarëve të tjerë, për të cilët ka qenë relatore në këto procedura vlerësimi znj. Brunilda 

Kadi.   

Në zbatim të programit të vlerësimeve të miratuar për vitin 2021, Këshilli ka 

filluar gjatë viti 2021 procedurat e vlerësimit etik dhe profesional për periudhën e 

vlerësimit 2017–2019 për 25 gjyqtarë, nga të cilët kjo procedurë vlerësimi ka përfunduar 

nga ana e relatorit vetëm për 1 gjyqtar, znj. Lutfije Celami, projektraport vlerësimi i cili i 

është përcjellë për miratim Mbledhjes Plenare. Për 2 gjyqtarë të tjerë Komisioni ka 

vendosur pezullimin e procedurave të vlerësimit, ndërkohë që procedurat e vlerësimit 

vijojnë ende për 22 gjyqtarë, për 8 nga të cilët ka qenë relatore në procedurat e vlerësimit 

znj. Brunilda Kadi.  

Me vendimin nr.583, datë13.12.2021, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka deklaruar 

mbarimin e mandatit të anëtares së Këshillit të Lartë Gjyqësor znj.Brunilda Kadi. Në këto 

kushte është e nevojshme caktimi i një relatori të ri në procedurat e vlerësimit etik dhe 

profesional të papërfunduara prej saj si relatore, konkretisht në 5 procedura gradimi; 2 

procedura vlerësimi të përshpejtuar viti kalendarik 2019, si dhe në 8 procedura vlerësimi 

2017–2019.  

Në zbatim të nenit 89 të Ligjit për Statusin, caktimi i relatorit të ri duhet të bëhet 

me short midis anëtarëve të Komisionit të Vlerësimit Etik dhe Profesional, i cili pas 

vendimit të Këshillit nr.601, datë 23.12.2021, përbëhet nga anëtarët znj.Brikena Ukperaj; 

z.Erjon Muharremaj dhe znj.Irena Plaku. 

Duke marrë në konsideratë prioritetet në vlerësime dhe shpërndarjen e barabartë 

të punës mes anëtarëve, Komisioni i propozon Mbledhjes Plenare, si më poshtë: 

1. Organizimin e 2 procedurave të veçanta shortimi për përzgjedhjen e relatorit.  

Në procedurën e parë të organizohet shorti për përzgjedhjen e relatorit në 

procedurat e vlerësimit të gjyqtarëve të konsideruara si vlerësime prioritare nga ana e 

Këshillit, kjo për shkak të kandidimit në Gjykatën e Lartë dhe në gjykatat e apelit, 

konkretisht për gjyqtarët: a) {...}, vlerësim i përshpejtuar;  b) {...},  vlerësim i 



_____________________________________________________________________ 
Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 17.01.2022 (Pika 8) 

42 

përshpejtuar; c) {...}, gradim; ç) {...}, gradim; d) {...}, gradim; dh) {...}, vlerësim 2017–

2019. 

Në procedurën e dytë të organizohet shorti për përzgjedhjen e relatorit në 

procedurat e tjera të vlerësimit për gjyqtarët: a) {...}, gradim; b) {...}, gradim; c) {...}, 

vlerësim 2017–2019; ç)  {...}, vlerësim 2017–2019; d) {...}, vlerësim 2017–2019; dh) 

{...}, vlerësim 2017–2019; e) {...}, vlerësim 2017–2019; ë) {...}, vlerësim 2017–2019; f) 

{...}, vlerësim 2017–2019.  

2. Në procedurën e shortimit do të marrin pjesë me një shpërndarje të barabartë 

pune (nga 5 vlerësime secili) të 3 anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Etikës dhe 

Veprimtarisë Profesionale. Në një vazo më vete duhet të vendosen në procedurën e parë 

të shortit 2 shirita letre me emrin e secilit anëtar, gjithsej 6 shirita (2 për secilin anëtar). 

Në procedurën e dytë të shortit duhet të vendosen në një vazo më vete 3 shirita letre me 

emrin e secilit anëtar, gjithsej 9 shirita (3 për secilin anëtar). 

3. Në shiritat e letrës me emrat e gjyqtarëve në proces vlerësimi, të cilët duhet të 

vendosen në një vazo tjetër për secilën procedurë shorti, duhet të shkruhet veç emrit të 

tyre edhe procedura e vlerësimit për të cilën përzgjidhet me short relatori, sepse ka 

gjyqtarë të përfshirë njëkohësisht në më shumë se 1 procedurë vlerësimi.  

Për sa më sipër, Komisioni ka përgatitur edhe projekt–k aktin përkatës, në pikën e 

parë të së cilit përcaktohet caktimi i relatorit në procedurat e vlerësimit etik dhe 

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

kaluar me sukses procesin e rivlerësimit kalimtar, të papërfunduara nga znj.Kadi, 

konkretisht gjyqtarët: {...}; {...}; {...}; {...} dhe {...}. 

Në pikën e dytë të projektvendimit përcaktohet caktimi i relatorit në procedurat e 

vlerësimit etik dhe profesional të përshpejtuar të detyruar, të papërfunduara nga znj.Kadi, 

periudha e vlerësimit viti kalendarik 2019, konkretisht gjyqtarët: {...} dhe {...}. 

Në pikën e tretë të projektvendimit përcaktohet caktimi i relatorit në procedurat e 

vlerësimit etik dhe profesional të papërfunduara, periudha e vlerësimit 2017–2019, 

konkretisht gjyqtarët: {...}, {...}, {...}, {...}, {...}, {...}, {...} dhe {...}.   

Faleminderit, zonja Kryetare! 

 

Naureda Llagami: Faleminderit, Brikena! 

Ftoj administratën që sipas udhëzimeve që foli relatorja, të fillojë procesin e 

hedhjes së shortit. 
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(Risqarohet edhe një herë procedura e shortit nga relatorja e çështjes.) 

 

Procedura e parë e shortit si më poshtë: 

Në një enë qelqi futen shiritat e letrës me emrat e gjyqtarëve si më poshtë: 

Z. {...} (procedurë e vlerësimit etik dhe profesional për vitin 2019); 

Z. {...} (procedurë e vlerësimit etik dhe profesional për vitin 2019); 

Znj. {...} (procedurë e vlerësimit etik dhe profesional për periudhën 2013-2016); 

Z. {...} (procedurë e vlerësimit etik dhe profesional për periudhën 2013–2016); 

Z. {...} (procedurë e vlerësimit etik dhe profesional për periudhën 2013–2016); 

Z. {...} (procedurë e vlerësimit etik dhe profesional për periudhën 2017–2019); 

Në enën tjetër të qelqit futen shiritat e letrës me emrat e relatorëve përkatësisht dy 

herë për znj. Brikena Ukperaj, dy herë për z. Erjon Muharremaj dhe dy herë për znj. Irena 

Plaku. 

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

Për z. {...} (procedurë e vlerësimit etik dhe profesional për periudhën 2013–

2016), relatore u përzgjodh znj. Irena Plaku. 

Për z. {...} (procedurë e vlerësimit etik dhe profesional për periudhën 2013–

2016), relator u përzgjodh z. Erjon Muharremaj. 

Për znj. {...} (procedurë e vlerësimit etik dhe profesional për periudhën 2013–

2016), relatore u përzgjodh znj. Irena Plaku. 

Për z. {...} (procedurë e vlerësimit etik dhe profesional për vitin 2019, relatore u 

përzgjodh znj. Brikena Ukperaj. 

Për z.{...} (procedurë e vlerësimit etik dhe profesional për vitin 2019), relatore u 

përzgjodh znj. Brikena Ukperaj. 

Për z.{...} (procedurë e vlerësimit etik dhe profesional për periudhën 2017–2019), 

relator u përzgjodh z. Erjon Muharremaj. 

 

Procedura e dytë e shortit si më poshtë: 

Në një enë qelqi futen shiritat e letrës me emrat e gjyqtarëve si më poshtë: 

Z. {...} (procedurë e vlerësimit etik dhe profesional për periudhën 2013–2016); 

Znj. {...} (procedurë e vlerësimit etik dhe profesional për periudhën 2013–2016); 

Znj. {...} (procedurë e vlerësimit etik dhe profesional për periudhën 2017–2019); 
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Znj. {...} (procedurë e vlerësimit etik dhe profesional për periudhën 2017–2019); 

Znj. {...} (procedurë e vlerësimit etik dhe profesional për periudhën 2017–2019); 

Znj. {...} (procedurë e vlerësimit etik dhe profesional për periudhën 2017–2019); 

Znj. {...} (procedurë e vlerësimit etik dhe profesional për periudhën 2017–2019); 

Z. {...} (procedurë e vlerësimit etik dhe profesional për periudhën 2017–2019); 

Z. {...} (procedurë e vlerësimit etik dhe profesional për periudhën 2017–2019).  

Në enën tjetër të qelqit futen shiritat e letrës me emrat e relatorëve përkatësisht tre 

herë për znj. Brikena Ukperaj, tre herë për znj. Irena Plaku dhe tre herë për z. Erjon 

Muharremaj. 

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

Për znj. {...} (procedurë e vlerësimit etik dhe profesional për periudhën 2017–

2019), relatore u përzgjodh znj. Irena Plaku. 

Për znj. {...} (procedurë e vlerësimit etik dhe profesional për periudhën 2017–

2019), relatore u përzgjodh znj. Irena Plaku. 

Për znj. {...} (procedurë e vlerësimit etik dhe profesional për periudhën 2017–

2019), relator u përzgjodh z. Erjon Muharremaj. 

Për znj. {...} (procedurë e vlerësimit etik dhe profesional për periudhën 2013–

2016), relator u përzgjodh z. Erjon Muharremaj. 

Për znj. {...} (procedurë e vlerësimit etik dhe profesional për periudhën 2017–

2019), relator u përzgjodh z. Erjon Muharremaj. 

Për znj. {...} (procedurë e vlerësimit etik dhe profesional për periudhën 2017–

2019), relatore u përzgjodh znj. Brikena Ukperaj. 

Për z. {...} (procedurë e vlerësimit etik dhe profesional për periudhën 2017–

2019), relatore u përzgjodh znj. Brikena Ukperaj. 

Për z. {...} (procedurë e vlerësimit etik dhe profesional për periudhën 2013–

2016), relatore u përzgjodh znj. Brikena Ukperaj. 

Për z. {...} (procedurë e vlerësimit etik dhe profesional për periudhën 2017–

2019), relatore u përzgjodh znj. Irena Plaku. 

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  

Atëherë, kalojmë në votim caktimin e relatorit sipas shorteve. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Irena Plaku: Dakord. 
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Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Klodian Kurushi: Dakord. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Caktimin e relatorit në procedurat e vlerësimit etik dhe profesional me qëllim 

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

procesin e rivlerësimit kalimtar, të papërfunduara për shkak të mbarimit të mandatit të 

anëtarit të Këshillit, znj. Brunilda Kadi, si më poshtë:  

a) Për gjyqtarin z. {...} – Relatore znj. Brikena Ukperaj;  

b) Për gjyqtaren znj. {...} – Relatore znj. Irena Plaku; 

c) Për gjyqtarin z. {...} – Relatore znj. Irena Plaku; 

ç) Për gjyqtarin z. {...} – Relator z. Erjon Muharremaj;  

d) Për gjyqtaren znj. {...} – Relator z. Erjon Muharremaj; 

2. Caktimin e relatorit në procedurat e vlerësimit etik dhe profesional të 

përshpejtuar të detyruar, periudha e vlerësimit viti kalendarik 2019, të papërfunduara për 

shkak të mbarimit të mandatit të anëtarit të Këshillit znj. Brunilda Kadi, si më poshtë:  

a) Për gjyqtarin z. {...} – Relatore znj. Brikena Ukperaj; 

b) Për gjyqtarin z. {...} – Relatore znj. Brikena Ukperaj; 

3. Caktimin e relatorit në procedurat e vlerësimit etik dhe profesional, periudha e 

vlerësimit 2017–2019, të papërfunduara për shkak të mbarimit të mandatit të anëtarit të 

Këshillit znj. Brunilda Kadi, si më poshtë:  

a) Për gjyqtaren znj. {...} – Relator z. Erjon Muharremaj; 

b) Për gjyqtaren znj. {...} – Relatore znj. Brikena Ukperaj; 

c) Për gjyqtaren znj. {...} – Relatore znj. Irena Plaku; 

ç) Për gjyqtaren znj. {...} – Relatore znj. Irena Plaku; 

d) Për gjyqtaren znj. {...} – Relator z. Erjon Muharremaj; 

dh) Për gjyqtarin z. {...} – Relatore znj. Irena Plaku; 
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e) Për gjyqtarin z.{...} – Relatore znj. Brikena Ukperaj; 

ë) Për gjyqtarin z. {...} – Relator z. Erjon Muharremaj; 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 8 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2022 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 17.01.2022) 

 

Pika 9 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për fillimin e procedurës 

së përzgjedhjes 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.30 datë 

25.01.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:09 

dhe mbaroi në orën 15:07. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ridvan Hado    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 
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Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të shërbimeve juridike dhe 

marrëdhënieve me jashtë. 

2. Staf administrativ i KLGJ-së. 

3. Përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë. 

 

RENDI I DITËS: 

9. Shqyrtimi i projektvendimit “Për fillimin e procedurës së përzgjedhjes 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.30, datë 25.01.2021, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. 

  

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

shqyrtimin e projektvendimit “Për fillimin e procedurës së përzgjedhjes 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.30, datë 25.01.2021, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës dhe do relatohet nga 

kryetari, zoti Kurushi.  

 

Klodian Kurushi: Faleminderit, Kryetare! 

Të nderuar kolegë, sot kemi paraqitur në Këshill projektvendimin “Për fillimin e 

procedurës së përzgjedhjes 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.30, datë 25.01.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

Përpara se të lexojmë projektvendimin, lexojmë relacionin e përmbledhur mbi 

këtë projektvendim. 

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

akteve nënligjore të autorizuara nga ligji dhe me miratimin në muajin shkurt edhe të 

Vendimit nr.70, datë 07.02.2020 “Mbi kriteret dhe procedurat e ngritjes në detyrë të 

gjyqtarëve”, në kohë të ndryshme, ka hapur disa procedura ngritjeje në detyrë të 

gjyqtarëve, ndër të tjera, edhe në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar, pikërisht me vendimin nr.30, datë 25.01.2021. 
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Brenda afatit të kandidimit në këtë procedurë ngritjeje në detyrë, që përfundoi më 

datë 12.02.2021, kandidoi vetëm një kandidat, konkretisht gjyqtari z. {...}. 

Mbas përfundimit të afatit të kandidimit, me vendimin nr.77, datë 04.03.2021, 

Këshilli vendosi fillimin e procedurës së verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit për 

kandidatin e vetëm z. {...}, duke caktuar dhe relatorin përkatës. 

Aktualisht, në procedurën e ngritjes në detyrë të shpallur me vendimin nr.30, datë 

25.01.2021, ka përfunduar procedura e verifikimit për kandidatin e vetëm z.{...}, për të 

cilin, Këshilli, me vendimin nr.570, datë 07.12.2021, ndër të tjera, ka vendosur 

kualifikimin e tij dhe vijimin e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të 

Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. Për këtë kandidat po vijon procedura e 

vlerësimit etik dhe profesional nga ana e Komisionit të Vlerësimit të Etikës dhe 

Veprimtarisë Profesionale. 

Sa më sipër, rezulton se 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.30, datë 25.01.2021, kandidati i vetëm z.{...} është kualifikuar. 

Në vendimin nr.70, datë 07.02.2020 “Mbi kriteret dhe procedurat e ngritjes në 

detyrë të gjyqtarëve”, Kreun V (“Rregulla të përgjithshme të procedurës së përzgjedhjes 

për ngritjen në detyrë”), Seksioni A, titulluar “Fillimi i procedurës së përzgjedhjes për 

ngritjen në detyrë dhe caktimi i relatorit”, pika 24, parashikohet se: “Këshilli, jo më vonë 

se 7 ditë nga vendimi i parë për kualifikimin e një kandidati, vendos fillimin e procedurës 

së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë, si dhe cakton, nëpërmjet shortit, relatorin për atë 

procedurë. Për arsye të motivuara, mbi kërkesën e çdo anëtari të Komisionit, Këshilli 

mund të vendosë përjashtimin e tij nga shorti”. Ndërsa, në Kreun VI (“Fazat e procedurës 

së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë”), Seksioni B, titulluar “Veprimet procedurale dhe 

verifikuese të relatorit”, pika 45, parashikon se: “Procedura e përzgjedhjes për ngritjen në 

detyrë zhvillohet paralelisht: a) me procedurat e verifikimit të kritereve ligjore të 

kandidimit, të pasurisë dhe të figurës për kandidatët e tjerë që konkurrojnë për atë 

pozicion të lirë; ...”. 

Nga ana tjetër, në këtë akt nënligjor, Kreun III (“Përkufizime”), pika 7, shkronja 

“j”, përcaktohet se: “Procedurë përzgjedhjeje për ngritjen në detyrë”, nënkupton procesin 

administrativ të renditjes dhe përzgjedhjes, sipas rastit, kandidatin ose kandidatët e 

renditur më lart”. Më tej, në shkronjën “d”, të kësaj pike, përcaktohet se: “Komision”, 

nënkupton Komisionin e Zhvillimit të Karrierës pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, që 
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përbëhet nga tre anëtarë, anëtarët e përhershëm ose zëvendësues, duke ruajtur në çdo rast 

kompozimin e tij sipas pikës 10, neni 62, të Ligjit për Qeverisjen”. Ndërsa, në shkronjën 

“g”, të kësaj pike, përcaktohet se: “Relator”, nënkupton anëtarin e përhershëm ose 

zëvendësues të Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, që zgjidhet me short për të realizuar 

një procedurë përzgjedhjeje për ngritjen në detyrë”. 

Ndaj sa më sipër, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka përgatitur 

projektvendimin “Për fillimin e procedurës së përzgjedhjes 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.30, datë 25.01.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”.  

Nëpërmjet këtij projektvendimi, sipas pikës 1 të tij, Këshillit i propozohet të 

vendosë fillimin e procedurës së përzgjedhjes 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.30 datë 25.01.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Po ashtu, sipas këtij projektvendimi, pikës 2, të tij, Këshilli do të duhet të caktojë 

relatorin për procedurën e përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të 

Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në pozicionin e lirë si më lart.  

Ky është propozimi që bën Komisioni i Zhvillimit të Karrierës për fillimin e 

procedurës së përzgjedhjes 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.30, datë 25.01.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Kurushi! 

Fillojmë me procedurën e hedhjes së shortit nga administrata. 

 

Procedura e shortit si më poshtë: 

Futet në enën e qelqit shiriti i letrës me shënimin: “Procedura e përzgjedhjes 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.30, datë 25.01.2021, të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

Në enën tjetër të qelqit futen shiritat e letrës me emrat e relatorëve të Komisionit 

të Zhvillimit të Karrierës: z. Klodian Kurushi, z. Alban Toro dhe z. Dirtan Hallunaj. 

 

Procedura e përzgjedhjes si më poshtë: 
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Pas përzgjedhjes, rezulton që relator i procedurës së përzgjedhjes 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.30, datë 25.01.2021, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, është zoti Dritan Hallunaj. 

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  

Kalojmë në votimin e projekt–aktit mbi caktimin e relatorit. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Klodian Kurushi: Dakord. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Fillimin e procedurës së përzgjedhjes 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.30, datë 25.01.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

2. Caktimin e z.Dritan Hallunaj, si relator të procedurës së përzgjedhjes për 

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

Organizuar. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 

 

 Naureda Llagami: Atëherë, pa vijuar me çështjen tjetër, z.Muharremaj do 

shkëputet nga linja, për shkak të një angazhimi të tijin ku përfaqëson Këshillin e Lartë 

Gjyqësor. Megjithatë, mbledhja vazhdon, se Këshilli e ka kuorumin. 

 

Erjon Muharremaj: Faleminderit!  
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Ju uroj punë të mbarë në vijim. 

 

* * * 

(Pika 9 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2022 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 17.01.2022) 

 

Pika 10 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për transferimin e 

përkohshëm me pëlqim të gjyqtarit z. {...}”, i 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 10:09 

dhe mbaroi në orën 15:07. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ridvan Hado    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

 



_____________________________________________________________________ 
Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 17.01.2022 (Pika 10) 

54 

Shënim: Nuk mori pjesë në shqyrtimin e kësaj çështjeje të rendit të ditës dhe në çështjet e 

tjera në vazhdim, anëtari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, z. Erjon Muharremaj, për shkak të 

një angazhimi në punët e Këshillit. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të shërbimeve juridike dhe 

marrëdhënieve me jashtë. 

2. Staf administrativ i KLGJ-së. 

3. Entela Dobi, Përfaqësuese nga Ministria e Drejtësisë. 

 

RENDI I DITËS: 

10. Shqyrtimi i projektvendimit “Për transferimin e përkohshëm me pëlqim të gjyqtarit z. 

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

  

Naureda Llagami:  Kalojmë tek akti tjetër që do merret në shqyrtim nga ana e 

Këshillit dhe që ka të bëjë me transferimin e përkohshëm me pëlqim të gjyqtarit z. {...}. 

Është përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës dhe do të relatohet nga z.Toro. 

   

Alban Toro: Faleminderit!  

Për shkak të situatës dhe ngarkesës së punës në Gjykatën e Rrethi Gjyqësor 

Gjirokastër, më herët me vendimin nr.546, datë 23.11.2021, nga ana e Këshillit është 

vendosur hapja e procedurës së transferimit të përkohshëm me pëlqim në Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor Gjirokastër dhe shpallja e kërkesës për kandidatura, kjo me qëllim 

përmirësimin e punës në këtë gjykatë. 

Aktualisht, i vetmi kandidat i cili ka shprehur interesim për t’u transferuar me 

pëlqim pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, është zoti {...}, gjyqtar në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Përmet. 

Në vijim ka paraqitur formimin e tij arsimor dhe profesional, deri në momentin 

aktual, si dhe një opinion të dhënë nga zëvendëskryetarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Përmet, e cila në përfundim të opinionit të saj, ka shprehur mendimin se: “... Transferimi 

i përkohshëm i këtij gjyqtari nuk krijon problematika në ngarkesën e çështjeve për 

gjyqtar dhe gjykimin e çështjeve brenda afatit të arsyeshëm, përveç problemit të 

delegimit të gjyqtarëve nga gjykatat e tjera për gjykimin e çështjeve penale.”  
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Kështu që, në vijim, nga ana e Komisionit është marrë në analizë, konform 

rregullores së transferimit të përkohshëm, kriteret që duhet të plotësojë kandidati në 

momentin që miratohet transferimi dhe konkretisht: 

a) Transferimi i përkohshëm nuk cenon funksionimin e gjykatës ku kandidati ka 

caktimin e përhershëm; 

b) Dobia e transferimit të përkohshëm është më e madhe se efekti negativ që 

shkaktohet në gjykatën ku gjyqtari ka caktimin e përhershëm; 

c) Kandidati nuk është i transferuar përkohësisht dhe as duke shërbyer në skemën 

e delegimit; 

ç) Kandidati nuk është nën efektet e një mase disiplinore, zbatimi i së cilës mund 

të shmanget për shkak të transferimit të përkohshëm; 

d) Në rast të transferimit, kandidati nuk do të gjenden në situatën e 

papajtueshmërisë ambientale sipas përcaktimeve të pikës 3, të nenit 8, të Ligjit për 

Statusin. 

Më lejoni të ndalem në mënyrë të veçantë në dy pikat e para: Transferimi i 

përkohshëm nuk duhet të cenojë funksionimin e gjykatës ku kandidati ka caktimin e 

përhershëm dhe dobia e transferimit të përkohshëm është më e madhe se efekti negativ që 

shkaktohet në gjykatën ku gjyqtari ka caktim të përhershëm për shkak se pikat e tjera janë 

produkt i provueshmërisë me anë të dokumentacionit i cili ndodhet aktualisht në 

Departamentin e Burimeve Njerëzore në KLGJ. 

Në lidhje me moscenimin e funksionimit të gjykatës ku kandidati ka caktimin e 

përhershëm nga transferimi i përkohshëm, Komisioni ka marrë në konsideratë numrin  e 

gjyqtarëve sipas organikës së saj dhe atyre në detyrë në këtë gjykatë, sikundër edhe 

ngarkesën relativisht të ulët të tyre. Konkretisht, organika e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Përmet është 4 gjyqtarë, ndërsa aktualisht në detyrë janë 3 gjyqtarë. Ndërkohë, ngarkesa 

aktuale e gjyqtarëve të kësaj gjykate, sipas informacionit të zëvendëskryetares së 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Përmet është në total 120 çështje. Pra, ngarkesa mesatare 

për gjyqtar e kësaj gjykate është afër 40 çështje për gjyqtar, ngarkesë kjo shumë e ulët në 

raport me ngarkesën e gjyqtarëve të gjykatave të tjera të shkallës së parë të juridiksionit 

të përgjithshëm, përveç se shumë e ulët edhe në raport me standardin sasior të punës për 

gjyqtarët e gjykatave të shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm, referuar 

Vendimit nr.261/2, datë 14.04.2010, të ish–KLD–së, që është pjesë e kuadrit nënligjor në 

fuqi për vlerësimin e gjyqtarëve sipas vendimit nr.263, datë 21.11.2019, të Këshillit të 
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Lartë Gjyqësor. Edhe në supozimin e transferimit të përkohshëm të gjyqtarit të kësaj 

gjykate që ka dhënë pëlqimin, përsëri ngarkesa mesatare e punës për dy gjyqtarët në 

detyrë të saj mbetet e ulët (60 çështje për gjyqtar). Nga ana tjetër, edhe problematika që 

krijohej lidhur me gjykimin e çështjeve penale, ku sikurse referohet nga 

zëvendëskryetarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Përmet, kërkoheshin minimalisht tre 

gjyqtarë për të përmbyllur gjykimin e një çështjeje penale, tashmë është zbutur me 

ndryshimet e bëra në Kodin e Procedurës me Ligjin nr.41/2021, që është botuar në 

Fletoren Zyrtare nr.71, datë 14.05.2021. Sipas ndryshimeve që ka pësuar neni 332/dh i 

Kodit të Procedurës Penale, tashmë është e mundur që gjyqtari i seancës paraprake të 

shqyrtojë çështjen në themel në rastin kur palët paraqesin marrëveshje mbi kushtet e 

pranimit të fajësisë dhe caktimin e dënimit, si dhe kur i pandehuri ka kërkuar gjykimin e 

shkurtuar, pasi kryen verifikimin mbi gjendjen e akteve. 

Në lidhje me dobinë më të madhe të transferimit të përkohshëm në raport me 

efektin negativ që shkaktohet në gjykatën ku gjyqtari ka caktimin e përhershëm, 

Komisioni ka në konsideratë organikën e reduktuar të gjyqtarëve në detyrë (3) në 

gjykatën ku synohet bërja e transferimit të përkohshëm (Gjykatën e Rrethit Gjyqësor 

Gjirokastër) dhe ngarkesën e lartë të punës së saj, ku sipas informacionit të kësaj gjykate, 

përpara saj, më datë 29.10.2021, kanë qenë të regjistruara për shqyrtim 665 çështje, kjo 

në raport me numrin e gjyqtarëve në detyrë dhe ngarkesën si më sipër të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Përmet.   

Pjesa tjetër e kritereve është analizuar në bazë të dokumenteve që ndodhen pranë 

Departamentit të Burimeve Njerëzore dhe rezulton që të gjithë kriteret e tjera plotësohen 

nga gjyqtari i cili ka shprehur interesin. 

Kështu që ne vijim, Komisioni ju propozon projektvendimin me anë të së cilit ju 

sugjerohet miratimi, në dispozitivin e të cilit ju do të gjeni: 

1. Transferimin e përkohshëm me pëlqim të gjyqtarit z.{...}, pranë Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, për një periudhë deri në një vit, që mund të ndërpritet në 

rast të ndryshimit të rrethanave që kushtëzuan transferimin. 

Në lidhje me përcaktimin e afatit se kur duhet të fillojë hyrjen në fuqi ky 

transferim, në relacion ju është shpjeguar se pak a shumë është lënë afër 1 javë kohë dhe 

prandaj në kuadër të këtij propozimi, në draftin aktual është propozuar që: 

2. Efektet juridike të këtij vendimi fillojnë më datë 24.01.2022. 
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3. Gjyqtari {...} përjashtohet menjëherë nga procedurat e ndarjes së çështjeve 

gjyqësore në gjykatën ku ka caktimin e përhershëm, Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Përmet. 

4. Gjyqtari {...} ngarkohet të përfundojë të gjitha çështjet gjyqësore që ka në 

gjykim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Përmet, si gjyqtar i vetëm, kryetar ose anëtar i 

trupit gjykues, për të cilat ka filluar shqyrtimi gjyqësor, si dhe ato në çdo gjykatë tjetër i 

caktuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. Çështjet e tjera gjyqësore në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Përmet dorëzohen menjëherë prej tij. 

5. Efektet financiare sipas këtij vendimi përballohen nga Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Përmet.  

6. Një kopje e vendimit i njoftohet z.{...} sipas kërkesave të nenit 98, të Ligjit 

nr.115/2016, Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Përmet dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Gjirokastër. 

Ky vendim hyn në fuqi me botimin në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Toro! 

Ndjesë sepse nuk e kapa, propozimi për efektet juridike të vendimit? 

Alban Toro: Propozohet data 24.01.2022, duke i lënë kohë të mjaftueshme për të 

dorëzuar aktet, apo për të mbyllur veprimet e nevojshme administrative që ka pranë 

gjykatës ku ai ushtron funksionin në mënyrë të përhershme. Pra data 24.01.2022, që i bie 

ditë e hënë. 

 

Naureda Llagami: Nga ana e kolegëve kemi ndonjë diskutim? 

Nëse jo, kalojmë në votimin e projekt–aktit? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Klodian Kurushi: Dakord. 
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Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Transferimin e përkohshëm me pëlqim të gjyqtarit z. {...}, pranë Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, për një periudhë deri në një vit, që mund të ndërpritet në 

rast të ndryshimit të rrethanave që kushtëzuan transferimin. 

2. Efektet juridike të këtij vendimi fillojnë më datë 24.01.2022. 

3. Gjyqtari {...} përjashtohet menjëherë nga procedurat e ndarjes së çështjeve 

gjyqësore në gjykatën ku ka caktimin e përhershëm, Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Përmet. 

4. Gjyqtari {...} ngarkohet të përfundojë të gjitha çështjet gjyqësore që ka në 

gjykim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Përmet, si gjyqtar i vetëm, kryetar ose anëtar i 

trupit gjykues, për të cilat ka filluar shqyrtimi gjyqësor, si dhe ato në çdo gjykatë tjetër i 

caktuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. Çështjet e tjera gjyqësore në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Përmet dorëzohen menjëherë prej tij. 

5. Efektet financiare sipas këtij vendimi përballohen nga Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Përmet.  

6. Një kopje e vendimit i njoftohet z. {...} sipas kërkesave të nenit 98, të Ligjit 

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

Rrethit Gjyqësor Përmet dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër. 

Ky vendim hyn në fuqi me botimin në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 10 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2022 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 17.01.2022) 

 

Pika 11 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për anulimin e vendimit 

nr.464, datë 01.12.2021 të zëvendëskryetarit të  Gjykatës së rrethit gjyqësor Gjirokastër”,  

përgatitur nga Komisionit i Vlerësimit të Etikës dhe të Veprimtarisë Profesionale, relatore 

znj. Irena Plaku. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:09 

dhe mbaroi në orën 15:07. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ridvan Hado    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 
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Shënim: Nuk mori pjesë në shqyrtimin e kësaj çështjeje të rendit të ditës dhe në çështjet e 

tjera në vazhdim, anëtari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, z. Erjon Muharremaj, për shkak të 

një angazhimi në punët e Këshillit. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të shërbimeve juridike dhe 

marrëdhënieve me jashtë. 

2. Staf administrativ i KLGJ-së. 

3. Përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë. 

 

RENDI I DITËS: 

11. Shqyrtimi i projektvendimit “Për anulimin e vendimit nr.464, datë 01.12.2021 të 

zëvendëskryetarit të  Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër”, përgatitur nga Komisioni 

i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, relatore znj. Irena Plaku. 

 

Naureda Llagami: Kalojmë në projekt–aktin e radhës që ka të bëjë me shqyrtimin 

e projektvendimit “Për anulimin e vendimit nr.464, datë 01.12.2021 të zëvendëskryetarit 

të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër”, projekt–akt i cili është përgatitor nga 

Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, dhe do relatohet nga 

znj.Irena Plaku. 

 

Irena Plaku: Faleminderit!  

Nga ana e Komisionit të Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, po ju 

paraqitet relacioni përkatës mbi projektvendimin “Për anulimin e vendimit nr.464, datë 

01.12.2021 të zëvendëskryetarit të  Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër” – paraqitur 

ankim nga gjyqtare {...}. 

Në Këshillin e Lartë Gjyqësor, në datën 06.12.2021 është paraqitur ankimi i 

znj.{...}, me detyrë gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, ndaj vendimit të 

zëvendëskryetarit të gjykatës nr.464, datë 01.12.2021 “Për zbritjen e ditëve të mungesës 

në punë me lejen vjetore të pakryer, të gjyqtares {...}”, i regjistruar me aktin nr.{...} prot., 

datë 06.12.2021.   

Në datën 01.12.2021, zëvendëskryetari i Gjykatës Rrethit Gjyqësor Gjirokastër i 

ka komunikuar gjyqtares {...}, vendimin nr.464, datë 01.12.2021, me të cilin ka 
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vendosur: “1. Zbritjen nga ditët e pushimeve vjetore të pakryera nga gjyqtarja {...}, të 

ditëve 1, 8, 22 dhe 29 të muajit tetor 2021, si dhe datat 5, 12, 19, 26 të muajit nëntor 

2021. ... .”.  Në arsyetimin e vendimit zëvendëskryetari shprehet midis të tjerash se: “... 

Kancelarja e Gjykatës Rrethit Gjyqësor Gjirokastër në zbatim të urdhrit nr.30, datë 

30.03.2015 të kryetarit të gjykatës, ka sjellë informacion se gjyqtarja {...}, ka munguar në 

punë në datat 1, 8, 22 dhe 29 të muajit tetor 2021, si dhe datat 5, 12, 19, 26 të muajit 

nëntor 2021. Nuk rezulton se gjyqtarja {...} të ketë paraqitur ndonjë shkak të justifikuar 

në lidhje me mosparaqitjen në punë në datat e mësipërme... Sipas informacionit të 

kancelares së gjykatës, rezulton se gjyqtarja {...} ka 11 ditë leje vjetore të pakryera nga 

leja vjetore e vitit 2021. Me kërkesë të gjyqtares është miratuar dhënia e 3 ditëve leje për 

ditët 15, 18 dhe 19 tetor 2021, duke u kompensuar nga 11 ditë leje të pakryera. 

Konstatohet se ditët e munguara nga gjyqtarja për muajt tetor 2021 dhe nëntor 2021, janë 

8 ditë. Ndërkohë, po 8 ditë janë dhe ditët e pushimeve vjetore të pakryera për vitin 2021.” 

Në ankimin e saj, gjyqtarja parashtron se nuk ka kryer mungesë të pajustifikuar në 

punë, duke pretenduar se ka organizuar detyrën time si gjyqtare, në mënyrë që të jem 

produktive, duke realizuar seancat gjyqësore/përgatitore në katër ditë të javës, nga e hëna 

deri në të enjte, ndërkohë, ditën e premte e shfrytëzon për studimin e dosjeve gjyqësore, 

arsyetimin e vendimeve, punë kërkimore/hulumtuese mbi vendimmarrjet e Gjykatës së 

Lartë, Gjykatës Kushtetuese dhe gjykatave të huaja, por edhe veprime administrative, për 

t’u paraqitur pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor ose Shkollës së Magjistraturës, me qëllim 

depozitimin e dokumentacioneve të kërkuara apo realizimin e takimeve, si dhe 

pjesëmarrja në seminare. 

Në vijim të ankimit, gjyqtarja thekson se: “në rastin konkret nuk ndodhemi në 

kushtet e nenit 23 pika 10 dhe neni 102/1, germa “f” të ligjit, në lidhje me mungesën në 

detyrë të gjyqtarit, për sa kohë nuk ka të planifikuar seanca gjyqësore/përgatitore dhe si e 

tillë nuk ka pasoja në ushtrimin e detyrës.” 

Sipas informacionit dhe dokumentacionit që disponohet pranë Departamentit të 

Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Administrative pranë Këshillit, z.{...}, ushtron 

detyrën e gjyqtarit pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, bazuar në Dekretin e 

Presidentit të Republikës nr.{...}, datë 25.09.2015, ku vijon dhe sot ushtrimin e funksionit 

të gjyqtarit. Duke filluar nga data 10.01.2019 z.{...} ushtron detyrën e zëvendëskryetarit 

të kësaj gjykate. 
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Gjithashtu, sipas informacionit që disponohet në Departamentin e Burimeve 

Njerëzore dhe Shërbimeve Administrative të Këshillit, ankuesja, znj.{...}, me vendimin 

nr.127, datë 19.07.2019 të Këshillit të Lartë Gjyqësor është emëruar gjyqtare dhe me 

vendimin nr.151, datë 30.07.2019, është caktuar në pozicionin në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Gjirokastër, ku dhe aktualisht vazhdon të ushtrojë detyrën e gjyqtares. 

Nga ana e Komisionit është marrë në konsideratë ligji nr.98/2016 “Për 

organizimin e pushtetit gjyqësor”; Ligji nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar; Kodi i Etikës Gjyqësore; Kodi i 

Procedurave Administrative. 

Në këndvështrim të të gjithë kuadrit ligjor normativ, është e qartë se gjyqtarët 

gjatë ushtrimit të funksionit të tyre kushtetues, duhet të respektojnë pavarësinë dhe 

paanësinë e gjyqësorit, solemnitetin dhe të drejtat e palëve në proces, të shmangin çdo 

qëndrim apo sjellje paragjykuese në raport me pjesëmarrësit në proces gjyqësor, të 

garantojnë në zgjidhjen e drejtë të çështjeve që i janë besuar, të jenë efiçentë dhe të 

arsyetojnë vendimet gjyqësore. Në këtë aspekt, Kodi i Etikës Gjyqësore është si një 

etalon matës i standardit të sjelljes që duhet të kenë magjistratët, në vlerësim të 

performancës së tyre, si dhe të përgjegjshmërisë, edhe në aspektin e disiplinës në punë.   

Gjithashtu, magjistratët gjatë funksionit ushtrojnë pushtetin gjyqësor dhe janë 

garant të ekzistencës së shtetit të së drejtës, për rrjedhojë, ata duhet të karakterizohen nga 

standarde shumë të larta të integritetit të tyre, të cilat u imponojnë kufij në stilin e jetesës, 

në përputhje me parimet dhe normat e moralit, brenda dhe jashtë zyrës së tyre.  

Një ndër parimet e sanksionuara në Kodin e Etikës Gjyqësore është ai i “kujdesit 

të duhur dhe profesionalizmit”. Sipas tij, gjyqtari i kryen me kujdes dhe efikasitet detyrat 

e tij, në kohë, pa vonesë, ndërsa funksionet gjyqësore ushtrohen me nivelin më të lartë të 

aftësive profesionale. Profesionalizmi, sikundër edhe kujdesi i duhur, janë parakushte për 

kryerjen e detyrave gjyqësore. 

Gjyqtari, gjatë ushtrimit të funksionit duhet të trajtojë dhe gjykojë çështjet që i 

caktohen brenda një afati të arsyeshëm të përshtatshëm, pa cenuar cilësinë e vendimit, 

duke u kujdesur që të përcaktojë afate të arsyeshme për palët dhe për veten e tij. Ai duhet 

të sigurojë administrim të drejtë të procesit gjyqësor dhe t’i kushtojë kujdes çdo 

pretendimi të bërë për shkelje të të drejtave. Veprimtaria profesionale e tij duhet t’i 

kushtohet ushtrimit të funksionit dhe administrimit të drejtësisë, duhet të mos cenojë 

kryerjen me përkushtim të detyrave gjyqësore dhe në mënyrë të vazhdueshme duhet të 
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synojë arritjen në nivele të larta të aftësive profesionale, duke ndërmarrë hapa të 

arsyeshëm për të ruajtur dhe rritur njohuritë, aftësitë dhe cilësitë personale, të nevojshme 

për kryerjen e detyrave gjyqësore. 

Vendimi nr.464, datë 01.12.2021, i zëvendëskryetarit të Gjykatës Rrethit 

Gjyqësor Gjirokastër, ka dalë në bazë të Ligjit nr. 98/2016 “Për organizimin e pushtetit 

gjyqësor”, i ndryshuar, për sa kohë që në nenin 26, pika 2 të këtij ligji, zëvendëskryetari i 

ushtron detyrat e kryetarit në kushtet e mungesës së tij në detyrë. Si i tillë, ky vendim 

është dhënë nga organi kompetent, brenda fushës së kompetencës së ngarkuar nga ligji. 

Vendimi i mësipërm është ankimuar nga gjyqtarja {...} në Këshill brenda 7 ditëve 

nga dita e njoftimit. Ankimi shoqërohet nga aktet provuese të përshkruara më sipër, e si i 

tillë, plotëson kushtet e pranueshmërisë për shqyrtim, në përputhje me kërkesat e neneve 

136 dhe 137 të Kodit të Procedurave Administrative, duke detyruar organin epror, në këtë 

rast Këshillin, të shqyrtojë ligjshmërinë dhe përshtatshmërinë e aktit administrativ të 

ankimuar.  

Duke marrë në analizë të gjitha dispozitat ligjore të sipërcituara, rrethanat e 

çështjes dhe provat e paraqitura, shtrohet për diskutim, veç të tjerash këto çështje:  

i) A duhet të konsiderohet si bazë e mjaftueshme faktike vetëm konstatimi i 

mosprezencës së gjyqtarit në detyrë, ku ai ushtron funksionin, për t’u vlerësuar dhe 

kualifikuar rasti i ndodhur si mungesë në detyrë e tij? 

ii) Në rastin konkret ndodhemi para vlerësimit formal të mungesës në detyrë të 

ankueses, apo të mënyrës së organizimit të zbatimit të detyrave gjyqësore, në kuadër të 

pavarësisë organizative që ajo ka (qё ka çdo gjyqtar), sipas përcaktimeve normative që 

disiplinojnë sjelljen e gjyqtarit? 

Në lidhje me çështjen e parë, Këshilli i Lartë Gjyqësor, në qëndrimin e tij, të 

mbajtur në një çështje analoge (konkretisht në vendimin nr.438, të datës 04.10.2021) ka 

thekuar se në marrjen e një vendimi për zbritjen e ditëve të mungesës nga leja vjetore e 

pa kryer, kryetari i gjykatës duhet të shqyrtojë dhe të analizojë në mënyrë të plotë e të 

gjithanshme situatën. Marrja e vendimit vetëm duke u mbështetur në mosgjetjen e 

gjyqtarit në ambientet e gjykatës dhe mosnjoftimin për shkaqet e mosprezencës, është në 

zbatim të gabuar të ligjit material. Në vendimin objekt ankimi, zëvendëskryetari është 

mjaftuar vetëm me konstatimin e kancelares së gjykatës pёr mosprezencёn e gjyqtares nё 

ambientet e gjykatës dhe në faktin se nga ana e gjyqtares nuk rezulton të jetë paraqitur 

ndonjë shkak i justifikuar në lidhje me mosparaqitjen në punë. Në këtë vendim mungon 
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tërësisht arsyetimi i pretendimeve të gjyqtares në lidhje me mosprezencën e saj në ditët e 

premte, fakt i cili duhet të ketë qenë i ditur për zëvendëskryetarin për shkak të detyrave të 

tij funksionale. Mosreagimi në kohë i zëvendëskryetarit në lidhje me mosparaqitjen e 

ankueses, të cilën ai e konsideron të pajustifikuar, e vendos sot gjyqtaren në pozita të 

vështira për të realizuar mbrojtjen e saj dhe për ta korrigjuar atё “sjellje”. Konstatohet 

gjithashtu se, detyrёn pёr tё kontrolluar prezencёn e gjyqtares nё detyrё (kёtu referohet 

mosprezencës fizike nё ambientet e gjykatës) dhe ushtrimin e funksionit nga ana e saj, 

kryetari ia ka deleguar kancelares sё gjykatёs, detyrё qё sipas ligjit e ka nё vlerёsim 

kryetari, ndërsa funksioni i kancelarit ёshtё vetёm nё raport me nёpunёsit civilë 

gjyqёsorë, nëpërmjet udhëzimit dhe mbikëqyrjen e punёs sё tyre, si dhe detyra tё tjera, 

sipas nenit 39 tё Ligjit nr.98/2016, nё funksion tё gjykatёs dhe mbështetjes së 

veprimtarisë gjyqësore. Nё kёto kushte, nё organizimin e punёs sё menaxhimit tё 

gjykatёs dhe nё ushtrimin e kompetencave tё tij, lidhur me mbikëqyrjen e disiplinës në 

punë, kryetari i gjykatёs duhet tё jetё tepёr i kujdesshёm dhe transparent, duke siguruar 

pavarësinë e gjyqtarit jo vetëm në vendimmarrje, por edhe në atë të organizimit të punës.  

Marrëdhënia midis kryetarit dhe gjyqtarit nuk është një marrëdhënie hierarkie e 

varësie. Ajo duhet të karakterizohet nga ndërtimi i një ambienti pune në gjykatë mbi 

bazën e mirëkuptimit e bashkëpunimit, duke ruajtur pavarësinë në ushtrimin e 

funksioneve gjyqësore, e cila i shërben dhënies së drejtësisë dhe rrit cilësinë e shërbimit 

ndaj qytetarit. Ushtrimi i funksionit drejtues në gjykatë duhet të bëhet në shërbim të 

miradministrimit të drejtësisë. Edhe mbikëqyrja e disiplinës në punë nga ana e kryetarit të 

gjykatës duhet t’i përgjigjet këtij misioni. Nga ana tjetër, gjyqtari duhet të respektojë 

autoritetin e kompetencave që ligji i atribuon kryetarit, jo vetëm si mbikëqyrës i etikës, 

solemnitetit dhe disiplinës në punë, por dhe si autoriteti përgjegjës që kujdeset për 

organizimin dhe funksionimin e administrimit gjyqësor, me qëllim garantimin e ushtrimit 

të funksioneve gjyqësore nga gjyqtarët e gjykatës të cilën ai drejton, duke mos cenuar nё 

asnjё moment funksionin e dhёnies sё njё drejtësie sa mё cilësore dhe brenda njё afati tё 

arsyeshёm, nё shërbim tё publikut. Në këtë aspekt, kompetencat që i caktohen gjyqtarit, 

për t’i mundësuar atij administrimin e drejtësisë gjatë ushtrimit të detyrave të tij, duhet të 

vendosen në diskutim dhe të konvergojnë me kompetencat që u rrjedhin nga ligji 

aktorëve të tjerë, gjithashtu përgjegjës për miradministrimin e kësaj drejtësie, siç janë 

kryetarët e gjykatave. 
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Në çdo rast, vlerësimi i mosparaqitjes në detyrë të gjyqtarit, pa shkaqe të 

justifikuara, i cili çon në zbritjen nga periudha e pushimit vjetor të të njëjtit vit e ditëve të 

mungesës së pajustifikuar apo në mospagimin për ditët që gjyqtari ka munguar pa arsye, 

është në kompetencë të kryetarit të gjykatës apo Këshillit të Lartë Gjyqësor, të cilët duhet 

të marrin në analizë të gjitha rrethanat faktike që kanë lidhje me shkeljen e dispozitave 

urdhëruese të ligjit dhe të standardeve të etikës, parë këto në frymën e pasojave të 

ardhura, moscenimit të veprimtarisë gjyqësore, si dhe qëllimit për dhënien e një drejtësie 

cilësore, brenda afateve të arsyeshme. Ligji ёshtё i qartё se detyra e kryetarit lidhet me 

verifikimin e zbatimit tё standardeve tё etikёs nga gjyqtari dhe mbikëqyrjen e disiplinës 

në punë, pjesë e së cilës është edhe rasti i  mosprezencës së gjyqtarit nё ushtrimin e 

detyrёs dhe nё vendin e punёs, kur ligji e parashikon tё domosdoshёm prezencёn e tij, tё 

cilat kanё sjellё pasoja nё miradministrimin e punёs sё gjyqtarit, por dhe tё trupёs 

gjyqёsore nё atё gjykatё. Kryetari zbret nga pushimet vjetore të pamarra ditët e mungesës 

së pajustifikuar në detyrë të gjyqtarit, vetëm nëpërmjet një vendimi tё arsyetuar, por 

kurrsesi ai nuk mund të heqë ditët e punës së gjyqtarit. Nё kёtё rast, kompetenca e 

kryetarit, duke qenё se cenon njё tё drejtё kushtetuese tё gjyqtarit me pasoja mё tё rёnda, 

kufizohet vetёm me referimin e rastit nё Kёshill, i cili me njё vendim tё arsyetuar ka tё 

drejtё tё heqё ditёt e punёs sё gjyqtarit. Pra, paga e gjyqtarit dhe ditёt e punёs sё tij nuk 

mund tё hiqen nga kryetari i gjykatёs apo ndonjë strukturë tjetër administrative brenda 

gjykatës, por vetёm nga Kёshilli.  

Në lidhje me çështjen e dytë të shtruar për diskutim, nga të dhënat rezulton se në 

datat 1, 8, 22 dhe 29 të muajit tetor 2021, si dhe datat 5, 12, 19, 26 të muajit nëntor 2021, 

gjyqtarja nuk ka qenë prezent në zyrën e saj, nuk ka pasur të planifikuara seanca 

përgatitore/gjyqësore dhe nuk rezulton të jetë bërë pengesë për zhvillimin e veprimtarisë 

gjyqësore, referuar si pjesës arsyetuese të vendimit të zëvendëskryetarit me nr.464, datë 

01.12.2021, ashtu edhe informacionit tё marrё nga kancelarja e Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Gjirokastër, tё dhёnё nёpёrmjet e–mail–it tё datës 15.12.2021. Nga tërësia e 

fakteve rezulton se mungesa e gjyqtares në zyrë të premteve të muajve tetor dhe nëntor 

ka qenë pothuajse e plotë dhe sipas pretendimeve të gjyqtares këto ditë kanë qenë të 

planifikuara për kryerjen e veprimeve në funksion të detyrës së saj si gjyqtare apo që 

ndikojnë në rritjen e saj profesionale, e cila mund të kryhet edhe jashtë zyrës së saj.  

Duke u nisur nga mënyra e vetorganizimit dhe ushtrimit të detyrave gjyqësore nga 

ana e ankueses, në rastin konkret, analiza që zëvendëskryetari duhej t’i bënte rastit 
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konkret, qëndron në vlerësimin nëse ankuesja me sjelljen e saj (mungesën e prezencës e 

saj në gjykatë) ka balancuar në mënyrë të drejtë nga njëra anë, pavarësinë organizative në 

funksion të rritjes së efiçencës në punë të saj dhe nga ana tjetër, kujdesin e duhur në 

ruajtjen dhe moscenimin e veprimtarisë gjyqësore të të gjithë trupës gjyqësore të gjykatës 

ku ajo ushtron funksionin. Në rastin kur kjo balancë nuk do të ruhej, pra në rast se 

ankuesja me mungesën e saj do të cenonte apo rrezikonte të cenonte në ndonjë mënyrë 

veprimtarinë e saj gjyqësore apo të gjyqtarëve të tjerë, mungesa që do të sillte këtë 

pasojë, do të konsiderohej si mungesë në detyrë e saj, me përjashtim të rasteve kur ajo do 

të ishte e justifikuar me shkaqe objektive dhe të arsyeshme.  

Efiçenca gjyqësore përkufizohet si dhënia e vendimeve cilësore brenda një afati të 

arsyeshëm. Gjyqtarët duhet t'u përgjigjen vendimeve dhe politikave të miratuara nga 

autoritetet përgjegjëse për administrimin dhe menaxhimin e gjykatave, për të përmirësuar 

efiçencën, me kusht që këto vendime apo politika të mos ndërhyjnë në asnjë mënyrë në 

pavarësinë gjyqësore. Efiçenca duhet të lidhet sa me aspektet cilësore, aq edhe me ato 

sasiore. Ajo përfshin si gjyqtarin individual, ashtu edhe autoritetet përgjegjëse për 

organizimin dhe funksionimin e sistemit gjyqësor.   

Parimi i pavarësisë nënkupton pavarësinë e secilit gjyqtar individual në ushtrimin 

e funksioneve gjyqësore. Gjatë marrjes së vendimit gjyqtarët duhet të jenë të pavarur dhe 

të paanshëm dhe në gjendje të veprojnë pa asnjë kufizim, ndikim të pavend, presion, 

kërcënim apo ndërhyrje, direkte apo indirekte, nga çdo autoritet, duke përfshirë edhe 

autoritetet e brendshme të gjyqësorit. Organizimi hierarkik gjyqësor nuk duhet të dëmtojë 

pavarësinë individuale të gjyqtarit. 

Gjatë ushtrimit të detyrave të tyre gjyqtarët duhet të jenë të vetëdijshëm për 

kontributin e tyre ndaj efiçencës dhe duhet të përdorin çdo mjet procedural të 

administrimit të çështjeve të parashikuar nga ligji, si dhe të demonstrojnë aftësi të 

organizimit personal (përpikëri dhe disponueshmëri gjatë orareve të planifikuara të punës 

në zyrë, përgatitje të përshtatshme, njoftim të mungesave të planifikuara, raportim të 

menjëhershëm të mungesave të paevitueshme, etj.).  Ata duhet të kenë një shkallë të lartë 

profesionalizmi dhe t’i nënshtrohen obligimit për kujdes, për të qenë në përputhje me 

kërkesat për të gjykuar në kohëzgjatje të arsyeshme, duke ia dedikuar kohën më të madhe 

funksioneve gjyqësore, duke përfshirë aktivitetet e ndërlidhur, nё funksion tё rritjes sё 

efiçencës dhe cilёsisё. 
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Në referim të kuadrit ligjor në fuqi, si dhe të rrethanave faktike të rastit konkret, të 

referuara nga palët në këtë procedurë, ushtrimi i funksionit të gjyqtarit, përpos faktit që 

nuk kufizohet me limite kohore/apo kohëzgjatje të kohës së punës, nuk lidhet 

domosdoshmërisht me qëndrimin në zyrë, për përmbushjen me korrektësi dhe efiçencë të 

detyrave të tij. Në këtë aspekt, gjyqtari gëzon pavarësi të plotë organizative gjatë 

ushtrimit të funksioneve të tij, por gjithnjë, brenda kufizimeve që vendos ligji 96/2016 

dhe Kodi i Etikës. Vetëm këto të fundit vendosin kufizime të kësaj pavarësie të gjyqtarit 

dhe vetëm në aspektin e moscenimit të veprimtarisë gjyqësore si dhe respektimit të të 

drejtave të njeriut, në zbatim të nenit 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.   

Në kryerjen e funksioneve gjyqësore gjyqtarët, ndryshe nga pjesa më e madhe e 

kategorive të tjera të funksionarëve publik, nuk i nënshtrohen, pikërisht për shkak të 

natyrës së veçantë të veprimtarisë së kryer, një paracaktimi të rreptë të orarit të punës, 

pasi ndёr tё tjera puna e gjyqtarit ёshtё dhe punё krijuese dhe hulumtuese. Funksioni 

gjyqësor ushtrohet në kushte pavarësie të gjyqtarit dhe për rrjedhojë, performanca e 

punës së tij, për më tepër, nuk mund të konsiderohet e përmbushur në kryerjen vetëm të 

veprimtarive të cilat janë të planifikuara në orë të paracaktuara, por përfshin edhe 

kryerjen e aktiviteteve profesionale, studimet, hulumtimet, arsyetimet e vendimeve 

gjyqësore dhe shumë veprimtari që lidhen dhe i shërbejnë detyrës, të cilat zhvillohen 

jashtë çdo orari të paracaktuar dhe normalisht mund të kryhen edhe jashtë zyrave 

gjyqësore. Njё ndёr detyrat e gjyqtarit ёshtё dhe hulumtimi dhe zbatimi i praktikave mё 

tё mira vendase dhe tё huaja, nё funksion tё dhёnies sё drejtёsisё dhe tё njё vendimi tё 

mirёarsyetuar, e cila ёshtё baza qё tregon dhёnien e njё vendimi tё drejtё e tё bazuar nё 

prova e ligj. Vetё ligji, për të mbrojtur dhe garantuar pavarësinë e gjyqtarit në 

organizimin e punёs, nuk ka pёrdorur termin “mungesa nё punё”, siç e ka pёrdorur 

rregullisht kur i ёshtё referuar ditёs sё punёs, por ka pёrdorur termin “mungesё nё 

detyrё”, pra njё mungesё nё ushtrimin e funksionit dhe detyrave tё gjyqtarit. 

Vendosja e një kohe pune rreptësisht të paracaktuar dhe detyrimi për të qenë i 

pranishëm në zyrë duhet të konsiderohet i përjashtuar për punën e gjyqtarit, nëse ai nuk 

ka aktivitet dëgjimor ose përmbushje të detyrave të tij funksionale që lidhen drejtpërdrejt 

me gjykatën, pa paragjykuar detyrimin për të qenë në dispozicion dhe për të qenë në 

gjendje për t'u paraqitur menjëherë në funksion, për ushtrimin e një detyre që duhet 

përmbushur në zyrë dhe për të qenë në gjendje për të arritur atje në një kohë të 

arsyeshme. 
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Për sa më sipër, vlerësohet se vendimi nr.464, datë 01.12.2021, i 

zëvendëskryetarit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër “Për zbritjen e ditëve të 

mungesës në punë me lejen vjetore të pakryer të gjyqtares {...}”, është një akt 

administrativ që bie në kundërshtim me ligjin material, konkretisht, me nenin 23, pika 10, 

të Ligjit 96/2016, i ndryshuar, e si i tillë, duhet të anulohet nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, 

i cili vepron në këtë rast si organ epror.  

Për sa më sipër, Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale 

propozon si pikë të parë të vendimit pranimin e ankimit të gjyqtares znj.{...}. 

Në pikën e dytë të tij parashikon disponimin e Këshillit për anulimin e vendimit 

nr.464, datë 01.12.2021, pasoja të cilat fillojnë të prodhohen jo vetëm për të ardhmen 

(shfuqizim) por edhe për të shkuarën, pra që në datën 01.12.2021. 

Në pikën e tretë parashikohet njoftimi i këtij vendimi gjyqtares dhe 

zëvendëskryetarit së gjykatës. 

Në pikën e katërt ngarkohet zëvendëskryetari i gjykatës me zbatimin e këtij 

vendimi dhe rregullimin e pasojave që mund të jenë shkaktuar, që nga dita e nxjerrjes së 

aktit. 

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, Irena!  

Atëherë, ftoj kolegët nëse kanë ndonjë diskutim mbi projekt–aktin. 

Nëse jo, kalojmë në votimin e tij. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Klodian Kurushi: Dakord. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Pranimin e ankimit të gjyqtares {...}. 
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2. Anulimin e vendimit të Zëvendëskryetarit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Gjirokastër nr.464, datë 01.12.2021 “Për zbritjen e ditëve të mungesës në punë me lejen 

vjetore të pakryer të gjyqtares {...}”. 

3. Një kopje e këtij vendimi t’i njoftohet gjyqtares {...} dhe Zëvendëskryetarit të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër.   

4. Ngarkohet Zëvendëskryetari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër për 

marrjen e masave për zbatimin e këtij vendimi. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit të 

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

 

 

* * * 

(Pika 11 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2022 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 17.01.2022) 

 

Pika 12 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për deklarimin e 

përfunduar pa një vendim përfundimtar të procedurës së verifikimit të kushteve dhe 

kritereve ligjore të pozicionit, pasurisë dhe figurës për z. {...}, kancelar në detyrë në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kurbin”, përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, 

Administrimit dhe Buxhetit, 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 10:09 

dhe mbaroi në orën 15:07. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ridvan Hado    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 
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Shënim: Nuk mori pjesë në shqyrtimin e kësaj çështjeje të rendit të ditës dhe në çështjet e 

tjera në vazhdim, anëtari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, z. Erjon Muharremaj, për shkak të 

një angazhimi në punët e Këshillit. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të shërbimeve juridike dhe 

marrëdhënieve me jashtë. 

2. Staf administrativ i KLGJ-së. 

3. Përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë. 

 

RENDI I DITËS: 

12. Shqyrtimi i projektvendimit “Për deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar 

të procedurës së verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të pozicionit, pasurisë dhe 

figurës për z. {...}, kancelar në detyrë në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kurbin”, përgatitur 

nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit, relatore znj. Brikena 

Ukperaj. 

 

Naureda Llagami: Kalojmë tek projekt–akti i radhës që ka të bëjë me shqyrtimin 

e projektvendimit “Për deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar të 

procedurës së verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të pozicionit, pasurisë dhe 

figurës për z. {...}, kancelar në detyrë në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kurbin”, përgatitur 

nga relatorja znj. Brikena Ukperaj. 

  

Brikena Ukperaj: Faleminderit, zonja Kryetare! 

Relacioni në fakt është i detajuar. Unë do përpiqem të jem koncize vetëm në 

faktet të cilat afektojnë propozimin që bëhet sot për mbledhje plenare. 

Zoti {...} ka qenë kancelar në detyrë në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kurbin dhe 

për shkak të kësaj cilësie që ka pasur, ndaj tij ka filluar procedura e verifikimit të 

kushteve dhe kritereve ligjore të pozicionit, të pasurisë dhe figurës, procedurë e cila jam 

zgjedhur unë si relatore. 

Në relacion përshkruhet në mënyrë të detajuar të gjitha gjetjet e procedurës së 

verifikimit lidhur me të tria kushtet e verifikuara si dhe përgjigjet që institucionet 

përkatëse kanë dërguar për Këshillin. 
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Gjatë kohës që çështja ka qenë në procedurë verifikimi, është konstatuar që zoti 

{...} kishte mbushur moshën për pension pleqërie dhe për këtë shkak i është propozuar 

mbledhjes plenare përfundimi i marrëdhënies së tij të punësimit për shkak të ligjit. Ky 

propozim është miratuar nga Këshilli, i cili me vendimin nr.469, të datës 13.10.2021, ka 

vendosur: “Përfundimin e marrëdhënies në shërbimin civil gjyqësor të z. {...}, kancelar 

në detyrë në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kurbin, për shkak të mbushjes së moshës për 

pension pleqërie.”. 

Në vijim, zoti {...} ka kërkuar, pranë Gjykatës së Apelit Administrativ, me anë të 

një kërkese të titulluar “Sigurim padie”, pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. Çështja është shqyrtuar nga Gjykata e Apelit Administrativ, e 

cila me vendimin nr.81, të datës 01.12.2021, ka vendosur: “Rrëzimin e kërkesës për 

marrjen e masës së sigurimit të padisë... .”. Nuk rezulton më tej, që ndaj vendimit të 

Këshillit për përfundimin e marrëdhënies së punës për zotin {...}, të jetë ngritur padi 

tjetër në Gjykatën e Apelit Administrativ. Në këto kushte vendimi i Këshillit nr.469, datë 

13.10.2021 ka marrë formë të prerë. 

Marrja formë të prerë e këtij vendimi, sigurisht që afekton në vijim procedurat e 

verifikimit të filluara nga ana e Këshillit të Lartë Gjyqësor sepse në zbatim të ligjit, neni 

83 i ligjit 96/2016 por dhe të rregullores së miratuar nga ana e Këshillit. Vijimi i kësaj 

procedure lidhet ngushtësisht me pasjen e këtij statusi (pra pasjen e statusit të kancelarit 

në detyrë) jo vetëm në momentin e fillimit te procedurës së verifikimit, por edhe gjatë 

kësaj procedure. Në të kundërt, nuk mund të realizohet qëllimi i procedurës së 

verifikimit, për kualifikimin e kancelarit dhe lejimin e pjesëmarrjes së tij në provimin e 

kualifikimit profesional të organizuar nga Shkolla e Magjistraturës. 

Në rastin konkret, z. {...} e ka humbur statusin e kancelarit në detyrë, për shkak se 

marrëdhënia e tij e punësimit ka përfunduar për shkak të ligjit, sikundër është mbushja e 

moshës për pension. Në këto kushte ka rënë shkaku për të cilin kjo procedurë verifikimi 

ka filluar kryesisht dhe për këtë arsye, qëllimi i saj nuk ekziston më. Zoti {...}, nuk e ka 

më statusin e kancelarit në detyrë, status për të cilin nga ana e Këshillit kishte filluar 

procedura administrative e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të pozicionit, 

pasurisë dhe figurës.  

 Në këto rrethana jemi para zbatimit të nenit 95 të Kodit të Procedurave 

Administrative, ku nën titullin “Pamundësia në objekt apo qëllim”, parashikohet se:  

“Organi publik deklaron të përfunduar procedurën administrative pa një vendim 
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përfundimtar për çështjen, kur objekti për të cilin kishte nisur procedura apo qëllimi i tij 

është bërë i pamundur.” 

Nga interpretimi i dispozitës së mësipërme, del e qartë se organi publik, i cili 

zhvillon një procedurë administrative, detyrohet të deklarojë përfundimin e saj pa vendim 

përfundimtar, në rastin kur konstaton ekzistencën e njërit prej rasteve të parashikuara nga 

neni 95 i Kodit të Procedurës Administrative. Në këtë dispozitë përdoren terma ligjorë të 

përgjithshëm dhe të papërcaktuar siç janë “pamundësia”, “objekti” dhe “qëllimi”. Qëllimi 

i procedurës bëhet i pamundur, në rastin kur kryerja e një veprimi administrativ ka 

humbur aktualitetin, për shkak të ndryshimit të rrethanave që mund të jenë faktike ose 

ligjore. Në rastin konkret humbja e statusit të kancelarit në detyrë për shkak të 

përfundimit të marrëdhënies së punës është një rrethanë ligjore që e bën të pamundur për 

t’u realizuar qëllimin e procedurës së filluar, çka passjellë deklarimin e përfunduar të saj 

pa vendim përfundimtar. 

Në cilësinë e relatorit, faktet si më sipër ia kam parashtruar Komisionit, i cili ka 

miratuar propozimin për deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar, me 

vendimin e datës 12.01.2022, dhe ka vlerësuar që çështja duhet t’i kalojë për shqyrtim 

mbledhjes plenare, sipas përmbajtjes së projekt-aktit të përgatitur, në pikën e parë të të 

cilit parashikohet deklarimi i përfunduar pa vendim përfundimtar të procedurës së 

verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të pozicionit, pasurisë dhe figurës për z. {...}, 

ish-kancelar në detyrë në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kurbin. 

Në pikën e dytë parashikohet njoftimi i vendimit z. {...}. 

Në pikën e tretë parashikohet e drejta e ankimit sipas parashikimeve të ligjit “Për 

organet e qeverisjes”. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Ukperaj!  

Atëherë, nëse nga kolegët nuk ka ndonjë diskutim mbi përmbajtjen e projekt–aktit 

të propozuar, ftoj kolegët që ta votojnë. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 
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Marçela Shehu: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Klodian Kurushi: Dakord. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Deklarimin e përfunduar pa vendim përfundimtar të procedurës së verifikimit të 

kushteve dhe kritereve ligjore të pozicionit, pasurisë dhe figurës për z. {...}, ish-kancelar 

në detyrë në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kurbin. 

2. Një kopje e vendimit të arsyetuar t’i njoftohet z.{...}, sipas kërkesave të nenit 

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

3. Kundër këtij vendimi lejohet ankim në Gjykatën e Apelit Administrativ, brenda 

15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga data e njoftimit të vendimit të arsyetuar.  

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

Këshillit, pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. 

 

* * * 

(Pika 12 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2022 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 17.01.2022) 

 

Pika 13 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për 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.82 datë 26.02.2020, për kandidatin z. 

{...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relatore znj. Marçela Shehu.) 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:09 

dhe mbaroi në orën 15:07. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ridvan Hado    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 
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Shënim: Nuk mori pjesë në shqyrtimin e kësaj çështjeje të rendit të ditës dhe në çështjet e 

tjera në vazhdim, anëtari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, z. Erjon Muharremaj, për shkak të 

një angazhimi në punët e Këshillit. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të shërbimeve juridike dhe 

marrëdhënieve me jashtë. 

2. Staf administrativ i KLGJ-së. 

3. Përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë. 

 

RENDI I DITËS: 

13. Shqyrtimi i projektvendimit “Për 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.82, datë 26.02.2020, për kandidatin z. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës (relatore znj. Marçela Shehu.) 

 

Naureda Llagami: Kalojmë në aktin e radhës që ka të bëjë me përfundimin e 

procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për pozicionin e lirë në fushën e së 

drejtës administrative të shpallur me vendimin nr.82, datë 26.02.2020, për kandidatin z. 

{...}, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës dhe do të relatohet nga zonja 

Shehu. 

 

Marçela Shehu: Faleminderit, Kryetare! 

Siç jeni në dijeni, zoti {...} ka kandiduar në procedurat e ngritjes në detyrë në 

Gjykatën e Lartë, konkretisht për dy pozicione që lidhen me fushën e së drejtës 

administrative (pozicioni i shpallur me vendimin nr.82, datë 26.02.2020 të Këshillit, si 

dhe pozicioni i shpallur me vendimin nr.83, datë 26.02.2020 të Këshillit). 

Pas kandidimit të tij është realizuar procedura e verifikimit të kritereve ligjore të 

kandidimit për gjyqtar në Gjykatën e Lartë të këtij kandidati, dhe në vijim të kësaj 

procedure, Këshilli i Lartë Gjyqësor, me vendimin nr.648, datë 29.12.2020 ka vendosur 

kualifikimin e kandidatit z.{...} dhe vijimin e procedurave të ngritjes në detyrë në 

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

shpallura me vendimet e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr.82 dhe nr.83, datë 26.02.2020. 
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Me kualifikimin, zoti {...} ishte një nga kandidatët e procedurës së përzgjedhjes 

për ngritjen në detyrë në dy pozicione të lira ku kishte kandiduar, referuar vendimit të 

Këshillit nr.70, datë 07.02.2020 “Mbi kriteret dhe procedurat e ngritjes në detyrë të 

gjyqtarëve”. 

Në vijim të procedurës së përzgjedhjes, me shkresën e paraqitur pranë Këshillit të 

Lartë Gjyqësor, protokolluar me nr.3284/1, datë 12.07.2021, ka shprehur vullnetin e tij 

mbi tërheqjen nga kandidimi në Gjykatën e Lartë, për pozicionin e lirë të shpallur me 

vendimin nr.83, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Këshilli, pasi shqyrtoi kërkesën e kandidatit për tërheqjen 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.83, datë 26.02.2020 të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor, me vendimin nr.318, datë 22.07.2021 ka vendosur: 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.83, datë 26.02.2020 të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor, për kandidatin z. {...}, për shkak të tërheqjes së tij nga kandidimi për këtë 

pozicion. 

Ndërkohë, gjatë zhvillimit të procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, 

për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr.82, datë 26.02.2020 të Këshillit, ndërsa 

Këshilli ende nuk kishte marrë një vendim final, kandidati me shkresën e paraqitur pranë 

Këshillit, protokolluar me nr.5858, datë 24.12.2021, u tërhoq nga kandidimi në këtë 

procedurë ngritjeje në detyrë, ku pasqyrohet në mënyrë të qartë dhe të plotë vullneti i tij 

për t’u tërhequr nga kandidimi, me pretendimin se do të kandidonte në disa pozicione të 

tjera të lira të shpallura nga Këshilli.   

 Në rrethanat sa sipër, kur kandidati është në procedurën e përzgjedhjes, u përgatit 

ky relacion bazuar në pikën 36, Seksioni B, Kreu V, të Vendimit të Këshillit nr.70, datë 

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

përcaktohet se: “Kandidati ka të drejtë të tërhiqet nga kandidimi derisa nuk ka përfunduar 

procedura e përzgjedhjes për ngritjen në detyrë, duke depozituar kërkesën e tij me 

shkrim. Mbi këtë kërkesë, me propozim të relatorit të çështjes, Këshilli vendos 

përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë për këtë kandidat dhe përjashtimin e tij 

nga procedurat e mëtejshme të kandidimit. Vendimi i Këshillit i njoftohet kandidatit dhe 

bëhet publik në faqen e tij zyrtare”. 
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 Ky propozim ka marrë miratimin edhe të Komisionit të Zhvillimit të Karrierës 

dhe është paraqitur për shqyrtim dhe miratim në mbledhjen plenare duke i propozuar 

përfundimisht Këshillit miratimin e projektvendimit, sipas të cilit propozohet përfundimi 

i procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për pozicionin e lirë në fushën e së 

drejtës administrative të shpallur me vendimin nr.82, datë 26.02.2020 të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, për kandidatin z. {...}, për shkak të tërheqjes së tij nga kandidimi për këtë 

pozicion.  

Faleminderit, Kryetare! 

 

Naureda Llagami: Faleminderit, Marçela!  

Atëherë, nëse nga kolegët nuk kemi diskutim, kalojmë në votimin e projekt–aktit. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Klodian Kurushi: Dakord. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për 

pozicionin e lirë në fushën e së drejtës administrative të shpallur me vendimin nr.82, datë 

26.02.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, për kandidatin z. {...}, për shkak të tërheqjes së 

tij nga kandidimi për këtë pozicion. 

2. Një kopje e arsyetuar e vendimit i njoftohet z. {...}, sipas kërkesave të nenit 98 

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

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

redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 
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* * * 

(Pika 13 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2022 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 17.01.2022) 

 

Pika 14 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për përfundimin e 

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

fushën e të drejtës civile, të shpallur me Vendimin nr.394, datë 07.10.2020 të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor, për kandidaten znj. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:09 

dhe mbaroi në orën 15:07. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ridvan Hado    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 
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Shënim: Nuk mori pjesë në shqyrtimin e kësaj çështjeje të rendit të ditës dhe në çështjet e 

tjera në vazhdim, anëtari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, z. Erjon Muharremaj, për shkak të 

një angazhimi në punët e Këshillit. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të shërbimeve juridike dhe 

marrëdhënieve me jashtë. 

2. Staf administrativ i KLGJ-së. 

3. Përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë. 

 

RENDI I DITËS: 

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

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

Vendimin nr.394, datë 07.10.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, për kandidaten 

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

 

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

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

Tiranë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me Vendimin nr.394, 

datë 07.10.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, për kandidaten znj. {...}”, i përgatitur nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës dhe do të relatohet nga zoti Toro. 

 

 Alban Toro: Faleminderit! 

 Më herët, nga ana e Këshillit, me vendimet përkatësisht nr.394, nr.395, nr.396, 

datë 07.10.2020, janë iniciuar procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarit pranë Gjykatës 

së Apelit Tiranë për dy pozicione në fushën e së drejtës civile dhe një në fushën e së 

drejtës penale. Një nga kandidaturat ka qenë edhe ajo e zonjës {...}, gjyqtarë në Gjykatën 

e Rrethit Gjyqësor Përmet, aktualisht nga qershori 2018 e në vijim e transferuar pranë 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës. 

 Në lidhje me të, Këshilli është shprehur me disa vendime të veçanta. Po citoj 

vendimin nr.626, datë 10.12.2020, me anë të të cilit është vendosur: Verifikimi i 

plotësimit nga kandidatja znj.{...}, në procedurat e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit 

Tiranë (në fushën civile), për pozicionet e lira, të shpallura me vendimet e Këshillit të 
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Lartë Gjyqësor nr.394 dhe nr.395, datë 07.10.2020 dhe në (fushën penale), për pozicionin 

e lirë të shpallur me vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr.396, datë 07.10.2020, të 

kritereve të “përvojës profesionale minimale”, të “mospasjes masë disiplinore në fuqi” 

dhe të “mosqenies në situatën e papajtueshmërisë ambientale”; Vijimin e procedurës së 

verifikimit të kandidates për kriteret e tjera ligjore të kandidimit në procedurat e ngritjes 

në detyrë në Gjykatën e Apelit Tiranë. 

 Me vendimin nr.268, datë 28.06.2021 Këshilli ka vendosur: Kualifikimin e 

kandidates znj. {...} dhe vijimin e procedurave të emërimit në Gjykatën e Apelit Tiranë, 

(në fushën e të drejtës civile), për dy pozicionet e lira, të shpallura me Vendimet e 

Këshillit nr.394, nr.395 dhe nr.396. 

 Gjithashtu, për të, me vendimin nr.232, datë 02.06.2021 është filluar procedura e 

përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Tiranë, për pozicionet e lira në 

fushën e të drejtës civile, të shpallura me vendimet nr.394, dhe nr.395, datë 07.10.2020 të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. Ndërkohë që paralelisht është kryer edhe procedura e 

vlerësimit të saj në pikëpamjet të etikës dhe profesionale.  

 Kandidatja {...}, me shkresën e datës 23.12.2021, protokolluar në Këshill me 

aktin nr.{...} prot., rikonsideroi kandidimet e saj, për të përcaktuar pozicionet për të cilat 

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

kandidimi për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr.394, datë 07.10.2020 të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor duke vijuar kandidimin për pozicionin e lirë, në fushën e së 

drejtës civile, të shpallur me vendimet nr.395, datë 07.10.2020 dhe nr.290, datë 

06.07.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 Në këto kushte, duke respektuar vullnetin e magjistrates si dhe në përputhje me 

pikën 17, Seksioni B, Kreu VI, të Vendimit nr.75/2019, nga ana e KZHK–së është 

përgatitur ky projektvendim, në dispozitivin e të cilit ju propozohet të miratoni si vijon: 

 1. Përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Tiranë, për 

pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me vendimin nr.394, datë 

07.10.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, për kandidaten znj. {...}, për shkak të tërheqjes 

së saj nga kandidimi për këtë pozicion. 

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

98 të Ligjit nr.115/2016, i ndryshuar, si dhe bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. 
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Ky vendim hyn në fuqi në datën e publikimit në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Toro!  

Atëherë, nëse nga kolegët nuk ka ndonjë diskutim, kalojmë në miratimin e 

projekt–aktit. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Klodian Kurushi: Dakord. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Tiranë, për 

pozicionin e lirë në fushën e së drejtës civile, të shpallur me Vendimin nr.394, datë 

07.10.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, për kandidaten znj. {...}, për shkak të tërheqjes 

së saj nga kandidimi për këtë pozicion. 

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

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

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

redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 14 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2022 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 17.01.2022) 

 

Pika 15 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për fillimin e 

procedurës së verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të rekrutimit si gjyqtar të 

kandidatëve për magjistratë, profili gjyqtar, që pritet të diplomohen në vitin akademik 

2021–2022”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:09 

dhe mbaroi në orën 15:07. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ridvan Hado    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 
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Shënim: Nuk mori pjesë në shqyrtimin e kësaj çështjeje të rendit të ditës dhe në çështjet e 

tjera në vazhdim, anëtari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, z. Erjon Muharremaj, për shkak të 

një angazhimi në punët e Këshillit. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të shërbimeve juridike dhe 

marrëdhënieve me jashtë. 

2. Staf administrativ i KLGJ-së. 

3. Përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë. 

 

RENDI I DITËS: 

15. Shqyrtimi i projektvendimit “Për fillimin e procedurës së verifikimit të kushteve dhe 

kritereve ligjore të rekrutimit si gjyqtar të kandidatëve për magjistratë, profili gjyqtar, që 

pritet të diplomohen në vitin akademik 2021–2022”, i përgatitur nga Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës. 

 

Naureda Llagami: Kalojmë në projekt–aktin e radhës, i cili ka të bëjë me fillimin 

e procedurës së verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të rekrutimit si gjyqtar të 

kandidatëve për magjistratë, profili gjyqtar, që pritet të diplomohen në vitin akademik 

2021 – 2022, projekt–akt i cili vjen si propozim i Komisionit të Zhvillimit të Karrierës. 

Për më shumë detaje, fjalën ia jap zotit Kurushi. 

 

Klodian Kurushi: Faleminderit, Kryetare! 

Të nderuar kolegë, Komisioni ka paraqitur për shqyrtim në mbledhjen e sotme 

projektvendimin “Për fillimin e procedurës së verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore 

të rekrutimit si gjyqtar të kandidatëve për magjistratë, profili gjyqtar, që pritet të 

diplomohen në vitin akademik 2021 – 2022”, projektvendim i cili ka marrë shtysë nga 

shkresa e depozituar nga Shkolla e Magjistraturës, vijuar kësaj shkrese edhe lista e 

kandidatëve që mund të diplomohen për vitin 2022. 

Bashkëlidhur këtij projektvendimi ne kemi paraqitur raportin, të cilin po e 

parashtroj si më poshtë: 

Në bazë të nenit 136/a, pika 1, e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë”, 

përcaktohet se: “Gjyqtarë mund të jenë shtetasit shqiptarë që emërohen nga Këshilli i 
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Lartë Gjyqësor, pas përfundimit të Shkollës së Magjistraturës dhe pas kryerjes së procesit 

të verifikimit paraprak të pasurisë dhe të figurës së tyre, sipas ligjit”.  

Ndërkohë, sipas nenit 147/a, pika 1, shkronja “a”, të Kushtetutës, Këshilli i Lartë 

Gjyqësor, ndër të tjera, ushtron dhe funksionin e emërimit të gjyqtarëve të të gjitha 

niveleve, pra përfshirë edhe të gjyqtarëve që rekrutohen rishtazi. 

Pikërisht, përgjegjësia, si më lart, e Këshillit të Lartë Gjyqësor për emërimin e 

gjyqtarëve është rregulluar më tej në Ligjin nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së 

drejtësisë”, i ndryshuar (neni 86) dhe në Ligjin nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar (neni 35). 

Sipas Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë (neni 136/a, pika 1), si dhe Ligjit 

nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar, emërimi gjyqtar, i shtetasit shqiptar që është diplomuar në Shkollën e 

Magjistraturës, në formimin fillestar, me të paktën 70 për qind të pikëve maksimale të 

mundshme, si dhe është vlerësuar minimalisht "mirë" për të gjitha detyrat e dhëna gjatë 

stazhit profesional në vitin e tretë të formimit fillestar, paraprihet dhe kushtëzohet nga 

kalimi me sukses i procesit të verifikimit të pasurisë dhe figurës, proces për të cilin ligji 

ngarkon Këshillin e Lartë Gjyqësor, ndërsa ai rregullohet nga Ligji nr.96/2016 “Për 

statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar (neni 32, 

pikat 2 deri në 6), sikundër edhe nga akti nënligjor i Këshillit të Lartë Gjyqësor, Vendimi 

nr.75, datë 23.05.2019. 

Referuar kuadrit ligjor në fuqi, procesi i verifikimit të pasurisë dhe figurës për 

gjyqtarët që pritet të diplomohen në përfundim të formimit fillestar, fillon brenda një jave 

nga dërgimi pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, prej Shkollës së Magjistraturës, të listës së 

kandidatëve magjistratë, të cilën unë e përmenda në fillim të relacionit. 

Nga ana tjetër, po Ligji nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, në nenin 35, pika 4, parashikon një detyrim edhe 

për Këshillin e Lartë Gjyqësor, për emërimin apo refuzimin e emërimit të të diplomuarve 

në Shkollën e Magjistraturës, brenda një muaji nga data e publikimit të listës së të 

diplomuarve. 

Sipas nenit 39 të ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, parashikohet se: “Brenda muajit qershor të çdo 

viti, pas përfundimit të procedurave të transferimit paralel dhe ngritjes në detyrë, secili 

Këshill shpall vendet e lira për të emëruarit. Jo më vonë se dy javë nga shpallja e vendeve 
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të lira, të emëruarit i bëjnë me dije Këshillit, sipas renditjes preferenciale, tri gjykata ose 

prokurori në të cilat kërkojnë të caktohen. 2. Brenda muajit korrik të çdo viti, secili 

Këshill publikon vendimet e tij për caktimin e të emëruarve në pozicionet e lira për 

magjistrat.” 

Ndërkohë, për realizimin e procesit të verifikimit të pasurisë dhe figurës, Këshilli 

i Lartë Gjyqësor duhet të ndjek një sërë procedurash dhe ajo që është më e rëndësishme, 

do të duhet të administrojë informacione/raporte nga të gjithë subjektet që po ligji 

përcakton, i cili, nga ana tjetër, për këto subjekte, nuk ka përcaktuar afate kohore për 

dhënien e informacioneve/raporteve të kërkuara nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. Pra, 

përmbyllja në kohë e procesit të verifikimit të pasurisë dhe figurës për kandidatët për 

gjyqtarë, kushtëzohet nga raportimet në kohë të subjekteve që ligji përcakton. 

Pasur parasysh faktin që zhvillimi i këtij procesi si më lart, ishte i pamundur të 

mbyllej brenda afatit të caktuar, ligjvënësi bëri edhe ndryshimin e nenit 34 të ligjit 

nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, duke 

i dhënë të drejtë Këshillave të fillojnë verifikimin e pasurisë dhe të figurës sipas 

përcaktimit: “Çdo vit, jo më vonë se në fund të muajit janar, Shkolla e Magjistraturës u 

dërgon Këshillave listën e kandidatëve që mund të diplomohen në përfundim të vitit 

akademik për verifikimin e pasurisë dhe figurës, në përputhje me rregullat e parashikuara 

në nenin 32 të këtij ligji.”    

Në këto kushte, për të bërë të mundur përmbushjen në kohë të detyrimit për 

emërim dhe caktim në pozicion të të diplomuarve në Shkollën e Magjistraturës, sipas 

përcaktimi ligjor cituar më lart, Këshilli i Lartë Gjyqësor duhet të fillojë më herët 

procesin e verifikimit të pasurisë dhe figurës për ata, me qëllim për ta përmbyllur 

procesin e emërimit dhe caktimit në pozicion të magjistratëve brenda muajit korrik. 

Sa më lart, Shkolla e Magjistraturës, me anë të shkresës përmendur më lart, 

protokolluar në Këshill më datë 06.01.2022 ka dërguar dhe një listë me emrat e 24 (njëzet 

e katër) kandidatëve për magjistratë, që janë në pritje për t’u diplomuar, në vitin 

akademik 2021 – 2022, në përfundim të vitit të tretë të Programit Trevjeçar të Formimit 

Fillestar.  

Për sa më lart, mbështetur në pikën 1, të nenit 136/a dhe në shkronjat “a” dhe “ë”, 

pika 1, të nenit 147/a, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, në nenin 32, nenin 34 

dhe nenin 35, të Ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, në pikën 1, të nenit 61 dhe në shkronjën “ë”, të 
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nenit 86, të Ligjit nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i 

ndryshuar, si dhe Seksioni A, Kreu V, të Vendimit të tij nr.75, datë 23.05.2019 “Për 

procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin e kandidatëve 

për gjyqtarë, për zhvillimin e karrierës së gjyqtarëve dhe për emërimin e gjyqtarëve të 

Gjykatës së Lartë”, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka përgatitur projektvendimin 

“Për fillimin e procedurës së verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të rekrutimit si 

gjyqtar të kandidatëve për magjistratë, profili gjyqtar, që pritet të diplomohen në vitin 

akademik 2021 – 2022”. 

Projektvendimi përmban gjithsej 2 pika, ku propozohet: 

1. Fillimi i procedurës së verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të rekrutimit 

si gjyqtar të kandidatëve për magjistratë, profili gjyqtar, që pritet të diplomohen në vitin 

akademik 2021 – 2022. 

2. Caktimi i relatorit për secilin kandidat si më poshtë (dhe janë gjithsej 24 

kandidatë, të cilët janë sjellë me listën përkatëse të sjellë nga Shkolla e Magjistraturës). 

Përpara fillimit të shortit, ne si Komision propozojmë që meqenëse janë 24 

kandidatë dhe Komisioni përbëhet nga 3 anëtarë, emri i parë i përzgjedhur me short nga 

anëtarët e Komisionit, të marrë 8 emrat e përzgjedhur po me short të kandidatëve që janë 

paraqitur në listën përkatëse. Vazhdon më tej. Emri i dytë do marrë 8 emrat e tjerë nga 

shorti. Emri i tretë do marrë ato që mbesin nga shortet e zhvilluara më përpara. Pra është 

e njëjta praktikë që është zbatuar edhe në vitin e kaluar. 

Jeni dakord me këto propozime? 

 

Naureda Llagami: Dakord. 

Kështu që, vijojmë me procedurën e shortit. 

 

Procedura e shortit si vijon: 

Në enën e qelqit futen shiritat e letrës me emrat e tre relatorëve të Komisionit të 

Zhvillimit të Karrierës: z. Klodian Kurushi, z. Alban Toro  dhe z. Dritan Hallunaj. 

Në enën tjetër të qelqit futen me radhë shiritat e letrës me emrat e kandidatëve si 

më poshtë: 1. z.{...}; 2.z.{...}; 3.znj.{...}; 4.z.{...}; 5.znj.{...}; 6.z.{...}; 7.z.{...}; 8.z.{...}; 

9.znj.{...}; 10.znj.{...}; 11.z. {...}; 12.z.{...}; 13.z.{...}; 14.znj.{...}; 15.z.{...}; 

16.znj.{...}; 17.znj.{...}; 18.znj.{...}; 19.znj.{...}; 20.znj.{...}; 21.znj.{...}; 22.znj.{...}; 

23.z.{...}; 24.znj.{...}. 
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Procedura e përzgjedhjes si vijon: Fillimisht do të përzgjidhet emri i relatorit dhe 

më pas emrat e 8 kandidatëve. Pas përzgjedhjes rezulton si poshtë: 

Relatori i parë i përzgjedhur është z. Klodian Kurushi.  

Kandidatët e përzgjedhur nga shorti, relator i të cilëve do të jetë z. Kurushi janë si 

më poshtë: {...}, {...}, {...}, {...}, {...}, {...}, {...}, {...}. 

Relatori i dytë i përzgjedhur është z. Alban Toro. 

Kandidatët e përzgjedhur nga shorti, relator i të cilëve do të jetë z. Toro janë si më 

poshtë: {...}, {...}, {...}, {...}, {...}, {...}, {...}, {...}.   

Relatori i tretë i mbetur në enën e qelqit është z. Dritan Hallunaj. 

Kandidatët e mbetur në enën e qelqit, relator i të cilëve do të jetë z. Hallunaj janë 

si më poshtë: {...}, {...}, {...}, {...}, {...}, {...}, {...} dhe {...}. 

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  

Jemi dakord me caktimin e relatorëve me short? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Klodian Kurushi: Dakord. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  

I. Fillimin e procedurës së verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të 

rekrutimit si gjyqtar të kandidatëve për magjistratë, profili gjyqtar, që pritet të 

diplomohen në vitin akademik 2021 – 2022. 

II. Caktimin e relatorit për secilin kandidat, si më poshtë: 

1. Për kandidatin z. {...} - relator z. Klodian Kurushi; 

2. Për kandidatin z. {...} - relator z. Klodian Kurushi; 

3. Për kandidaten znj. {...} - relator z. Klodian Kurushi; 

4. Për kandidatin z. {...} - relator z. Klodian Kurushi; 
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5. Për kandidaten znj. {...} - relator z. Dritan Hallunaj; 

6. Për kandidatin z. {...} - relator z. Dritan Hallunaj; 

7. Për kandidatin z. {...} - relator z. Alban Toro; 

8. Për kandidatin z. {...} - relator z. Alban Toro; 

9. Për kandidaten znj. {...} - relator z. Dritan Hallunaj; 

10. Për kandidaten znj. {...} - relator z. Dritan Hallunaj; 

11. Për kandidatin z. {...} - relator z. Alban Toro; 

12. Për kandidatin z. {...} - relator z. Klodian Kurushi; 

13. Për kandidatin z. {...} - relator z. Klodian Kurushi; 

14. Për kandidaten znj. {...} - relator z. Klodian Kurushi; 

15. Për kandidatin z. {...} - relator z. Dritan Hallunaj; 

16. Për kandidaten znj. {...} - relator z. Klodian Kurushi; 

17. Për kandidaten znj. {...} - relator z. Alban Toro; 

18. Për kandidaten znj. {...} - relator z. Dritan Hallunaj; 

19. Për kandidaten znj. {...} - relator z. Alban Toro; 

20. Për kandidaten znj. {...} - relator z. Dritan Hallunaj; 

21. Për kandidaten znj. {...} - relator z. Alban Toro; 

22. Për kandidaten znj. {...} - relator z. Alban Toro; 

23. Për kandidatin z. {...} - relator z. Dritan Hallunaj; 

24. Për kandidaten znj. {...} - relator z. Alban Toro; 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 15 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2022 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 17.01.2022) 

 

Pika 16 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 kalimtar, për të 

cilët janë dorëzuar në vijim nga organet e rivlerësimit”, 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 10:09 

dhe mbaroi në orën 15:07. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ridvan Hado    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 
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Shënim: Nuk mori pjesë në shqyrtimin e kësaj çështjeje të rendit të ditës dhe në çështjet e 

tjera në vazhdim, anëtari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, z. Erjon Muharremaj, për shkak të 

një angazhimi në punët e Këshillit. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të shërbimeve juridike dhe 

marrëdhënieve me jashtë. 

2. Staf administrativ i KLGJ-së. 

3. Përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë. 

 

RENDI I DITËS: 

16. 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 kalimtar, për të cilët janë dorëzuar në vijim nga 

organet e rivlerësimit”, relatore znj.Brikena Ukperaj. 

 

Naureda Llagami: Kalojmë në projekt–aktin e radhës, i cili 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 kalimtar, për të cilët janë dorëzuar në vijim nga organet e 

rivlerësimit”. Për më shumë detaje, fjalën ia jap zonjës Ukperaj! 

 

Brikena Ukperaj: Faleminderit, zonja Kryetare! 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, në zbatim të nenit 171 pika 5 të Ligjit nr.96/2016 “Për 

statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, si dhe në programet e 

vlerësimit etik dhe profesional të miratuara prej tij, gjithmonë ka filluar me përparësi 

procesin e vlerësimit me qëllim gradimi, për gjyqtarët e konfirmuar në detyrë nga organet 

e rivlerësimit me vendim të formës së prerë. 

Në vijim nga këto organe janë dërguar, me shkresat të cilat janë përmendur 

relacion, dosjet e rivlerësimit për 9 gjyqtarë të tjerë që janë gjyqtarët: znj. {...}, znj. {...}, 

znj. {...}, z. {...}, znj. {...}, z. {...}, znj. {...}, znj. {...} dhe z. {...}. Vendimet për secilin 

nga gjyqtarët kanë marrë formë të prerë për shkak të mosankimimit, sipas përshkrimit që 

bëhet edhe në relacion.  
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Në këto kushte, Këshilli duhet të fillojë procedurën e vlerësimit etik dhe 

profesional për këta gjyqtarë dhe ky është disponimi që Këshilli duhet të bëjë sipas pikës 

1 të projekt–aktit. 

Ndërkohë që lidhur me përzgjedhjen e relatorit dhe nëpunësit përgjegjës për 

vlerësimin, do të organizohet shorti, sipas një praktike që ne kemi vendosur tashmë. Në 

një enë të veçantë do të depozitohen shiritat e letrës me emrin e secilit nga anëtarët. Në 

një vazo të veçantë, shiritat e letrës me emrat e gjyqtarëve. Në një vazo tjetër shiritat e 

letrës me emrin e nëpunësve përgjegjës për vlerësimin. 

Duke qenë se janë 9 gjyqtarë dhe në fakt janë vetëm dy nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin të angazhuar në këtë proces vlerësimi, duke marrë parasysh ngarkesën e punës 

që kanë aktualisht nëpunësit përgjegjës për vlerësimin, Komisioni propozon që për 

zonjën Hoxha, ajo të caktohet nëpunëse përgjegjëse për vlerësimin për katër vlerësime 

dhe zonja Habili për pesë vlerësime, çka do të thotë që në vazon me shiritat e letrës ku do 

të futen emrat e nëpunësve përgjegjës për vlerësimin, do duhet të futen pesë shirita letre 

me emrin e zonjës Habili dhe katër shirita letre me emrin e zonjës Hoxha. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, Briken! 

Atëherë, stafi! 

 

Procedura e shortit si vijon: 

Në enën e qelqit futen me radhë shiritat e letrës me emrat e gjyqtarëve si më 

poshtë: 1. Znj. {...}; 2. Znj. {...}; 3. Znj. {...}; 4. Z. {...}; 5. Znj. {...}; 6. Z. {...}; 7. Znj. 

{...}; 8. Znj. {...}; 9. Z. {...}. 

Në enën tjetër të qelqit futen shiritat e letrës me emrat e relatorëve të Komisionit 

të Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale: Tre shirita letre me ermin e znj. 

Brikena Ukperaj, tre shirita letre me ermin e z. Erjon Muharremaj dhe tre shirita letre me 

ermin e znj. Irena Plaku. 

Në enën e tretë të qelqit futen shiritat e letrës me emrat e nëpunësve përgjegjës të 

vlerësimit: katër shirita letre me emrin e znj. Gilda Hoxha dhe pesë shirita letre me emrin 

e znj. Esmerilda Habili. 

Pas hedhjes së shortit rezulton si poshtë: 

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

për vlerësimin znj. Gilda Hoxha. 
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2. Për gjyqtarin z. {...} - Relatore znj. Brikena Ukperaj - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Esmerilda Habili. 

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

vlerësimin znj. Gilda Hoxha. 

4. Për gjyqtaren znj. {...} – Relatore znj. Irena Plaku- Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Esmerilda Habili. 

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

vlerësimin znj. Esmerilda Habili. 

6. Për gjyqtaren znj. {...}- Relatore znj. Irena Plaku - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Esmerilda Habili. 

7. Për gjyqtaren znj. {...} – Relatore znj. Irena Plaku - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Gilda Hoxha. 

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

vlerësimin znj. Gilda Hoxha. 

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

për vlerësimin znj. Esmerilda Habili.  

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  

Atëherë, ftoj kolegët për të votuar lidhur me caktimin e relatorit dhe nëpunësit 

përgjegjës për vlerësimin për secilin nga gjyqtarët. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Klodian Kurushi: Dakord. 

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

me aktet e vlerësimit profesional.  

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

si më poshtë: 

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

për vlerësimin znj. Gilda Hoxha. 

2. Për gjyqtaren znj. {...} – Relatore znj Irena Plaku - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Esmerilda Habili. 

3. Për gjyqtaren znj. {...} – Relatore znj. Irena Plaku - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Gilda Hoxha. 

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

vlerësimin znj. Gilda Hoxha. 

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

vlerësimin znj. Esmerilda Habili. 

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

vlerësimin znj. Gilda Hoxha. 

7. Për gjyqtaren znj. {...}- Relatore znj. Irena Plaku - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Esmerilda Habili. 

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

për vlerësimin znj. Esmerilda Habili. 

9. Për gjyqtarin z. {...} - Relator znj. Brikena Ukperaj - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Esmerilda Habili. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

* * * 

(Pika 16 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2022 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 17.01.2022) 

 

Pika 17 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimeve të përgatitura nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës: 

17.1 Për një ndryshim në vendimin nr. 178, datë 29.04.2021 “Për fillimin e procedurës së 

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

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

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

vendimin nr. 333, datë 28.07.2021 “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 06.07.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor; 

17.2 Për një ndryshim në vendimin nr. 218, datë 26.05.2021 “Për fillimin e procedurës së 

verifikimit të kandidatëve për në formimin fillestar për magjistrat, profili gjyqtar, në 

Shkollën e Magjistraturës, për vitin akademik 2021–2022” të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor”; 

17.3 Për një ndryshim në vendimin nr. 57, datë 16.02.2021; vendimin nr. 58, datë 

16.02.2021; vendimin nr. 231, datë 02.06.2021; vendimin nr. 390, datë 22.09.2021; 

vendimin nr. 393, datë 22.09.2021 dhe vendimin nr. 394, datë 22.09.2021, të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:09 

dhe mbaroi në orën 15:07. 
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Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ridvan Hado    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në shqyrtimin e kësaj çështjeje të rendit të ditës dhe në çështjet e 

tjera në vazhdim, anëtari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, z. Erjon Muharremaj, për shkak të 

një angazhimi në punët e Këshillit. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të shërbimeve juridike dhe 

marrëdhënieve me jashtë. 

2. Staf administrativ i KLGJ-së. 

3. Entela Dobi, Përfaqësuese nga Ministria e Drejtësisë. 

 

RENDI I DITËS: 

17. Shqyrtimi i projektvendimeve të përgatitura nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës: 

17.1 Për një ndryshim në vendimin nr. 178, datë 29.04.2021 “Për fillimin e procedurës së 

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

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

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

vendimin nr. 333, datë 28.07.2021 “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 06.07.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor; 
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17.2 Për një ndryshim në vendimin nr. 218, datë 26.05.2021 “Për fillimin e procedurës së 

verifikimit të kandidatëve për në formimin fillestar për magjistrat, profili gjyqtar, në 

Shkollën e Magjistraturës, për vitin akademik 2021–2022”, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor”; 

17.3 Për një ndryshim në vendimin nr. 57, datë 16.02.2021; vendimin nr. 58, datë 

16.02.2021; vendimin nr. 231, datë 02.06.2021; vendimin nr. 390, datë 22.09.2021; 

vendimin nr. 393, datë 22.09.2021 dhe vendimin nr. 394, datë 22.09.2021, të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 

 

 

Naureda Llagami: Kalojmë tek çështja e radhës, e cila ka në fakt tre projekt–akte. 

Për më shumë detaje ia jap fjalën zotit Kurushi për relatimin e tyre. 

 

Klodian Kurushi: Faleminderit, Kryetare! 

Të nderuar kolegë! 

Komisioni ka paraqitur tre projektvendime që i referohen çështjeve për t’u hedhur 

në short, për caktim relatori dhe për vijimin e mëtejshëm të procedurave. 

Projektvendimi i parë ka të bëjë me një ndryshim në vendimin nr. 178, datë 

29.04.2021 “Për fillimin e procedurës së verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit për 

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

pozicionet e lira të shpallura me vendimet përkatëse të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, dhe 

vendimin nr. 333, datë 28.07.2021 “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”. 

Projektvendimi i dytë ka të bëjë me një ndryshim në vendimin nr. 218, datë 

26.05.2021 “Për fillimin e procedurës së verifikimit të kandidatëve për në formimin 

fillestar për magjistrat, profili gjyqtar, në Shkollën e Magjistraturës, për vitin akademik 

2021–2022”, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Projektvendimi i tretë ka të bëjë me një ndryshim në vendimin nr. 57, datë 

16.02.2021; vendimin nr. 58, datë 16.02.2021; vendimin nr. 231, datë 02.06.2021; 

vendimin nr. 390, datë 22.09.2021; vendimin nr. 393, datë 22.09.2021 dhe vendimin nr. 

394, datë 22.09.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 
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Relacioni ka inkorporuar të tre projektvendimet dhe unë po e filloj parashtrimin 

në një mënyrë të përmbledhur. 

Në Mbledhjen Plenare të datës 13.12.2021, me vendimin nr. 582, datë 

13.12.2021, Këshilli i Lartë Gjyqësor, mbështetur në nenin 147/b dhe 149 të Kushtetutës 

së Republikës, në nenin 276, pika 7 e Ligjit nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së 

sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, në Vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr.5, datë 

20.12.2018 “Mbi caktimin me short të mandatit 3–vjeçar të anëtarëve gjyqtarë dhe 

anëtarëve jogjyqtarë”, si dhe në vendimin e Mbledhjes së Përgjithshme të gjyqtarëve më 

datë 08.10.2021, vendosi deklarimin e mbarimit të mandatit të anëtarit të tij, z. {...}. 

Vendimi i mësipërm hyri në fuqi menjëherë.  

Me anë të vendimit nr. 601, datë 23.12.2021 “Për një ndryshim në vendimin 

nr.13, datë 18.01.2019 të KLGJ–së “Mbi ngritjen dhe përbërjen e komisioneve të 

përhershme”, Këshilli i Lartë Gjyqësor, në mbështetje të nenit 62 të ligjit nr.115/2016 

“Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë” të ndryshuar, dhe vendimin përkatës të 

KLGJ–së “Mbi ngritjen dhe përbërjen e Komisioneve të Përhershme”; vendimin nr. 5, 

datë 20.12.2018 të KLGJ; vendimin nr. 582, datë 13.12.2021 të KLGJ, është vendosur që 

përbërja e Komisioneve të Përhershme të jetë si vijon: “… Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës (KZHK) Anëtarë: Klodian Kurushi, Dritan Hallunaj, Alban Toro. Anëtarë 

Zëvendësues: Marçela Shehu dhe Maksim Qoku.” 

Bazuar në procesverbalin e datës 16.12.2021, mes ish–anëtarit të Komisionit të 

Zhvillimit të Karrierës dhe Komisionit (KZHK-së), mbi dorëzimin e akteve, rezulton që 

kandidatët, dosjet e të cilëve janë administruar nga ish–relatori me vendimet respektive 

janë: ... Janë të përshkruara të gjitha në relacion dhe unë preferoj të mos i lexoj një e nga 

një sepse janë të gjitha dosjet e dorëzuara nga anëtari i nderuar, z. {...}. 

Për të vijuar më tej në pikën dy të relacionit, ku kemi vendosur caktimin e 

relatorëve dhe zhvillimin e procedurës së shortit. 

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

“Për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin e 

kandidatëve për gjyqtarë, për zhvillimin e karrierës së gjyqtarëve dhe për emërimin e 

gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë”, përcaktohet se: “Shorti realizon shpërndarjen rastësore 

dhe të barabartë, në vijimësi, të ngarkesës së punës, midis anëtarëve të Komisionit.” 
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Në zbatim të këtij rregulli, Këshilli duhet të caktojë relatorët për secilin nga 

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

Karrierës. 

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

anëtarëve të Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, propozohet organizimi i tre shorteve 

(sepse i paraprin vendimeve që unë i thashë më lart). 

Në shortin e parë, bëhet caktimi i relatorit për kandidatët për në formimin fillestar 

në Shkollën e Magjistraturës për vitin 2021–2022,  që janë: z. {...} dhe z. {...}. Në këtë 

short do marrin pjesë 2 anëtarë të KZHK–së, përkatësisht z. Klodian Kurushi dhe z. 

Dritan Hallunaj. Kjo, për arsye se anëtari i tretë i KZHK–së, z. Alban Toro aktualisht ka 

ngarkesë lidhur me dosjet e kandidatëve për në formimin fillestar në Shkollën e 

Magjistraturës për vitin 2021–2022, caktuar më herët me vendimin nr. 218, datë 

26.05.2021 të KLGJ–së. Ky është propozimi ynë i parë. 

Në shortin e dytë do të marrin pjesë tre anëtarët e Komisionit të Zhvillimit të 

Karrierës dhe ky short do të realizohet për caktimin e relatorit për kandidaten për në 

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

kandidaten për gjyqtare në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar, znj.{...}. 

Në shortin e tretë do të marrin pjesë tre anëtarët e Komisionit që unë përmenda 

më lart. Ky short të realizohet për caktimin e relatorit lidhur me dosjet që i përkasin 

procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë, shpallur me vendimet përkatëse:  

Vendimin nr.392, datë 07.10.2020 dhe Vendimin nr.174, datë 28.05.2020 (caktuar 

relatori me anë të vendimit nr.231, datë 02.06.2021); 

Vendimin nr.129, datë 01.04.2021 (caktuar relatori me anë të vendimit nr.390, 

datë 22.09.2021); 

Vendimin nr.187, datë 28.05.2020 (caktuar relatori me anë të vendimit nr.58, datë 

16.02.2021); 

Vendimin nr.290, datë 06.07.20201 (caktuar relatori me anë të vendimit nr.393, 

datë 22.09.2021); 

Vendimin nr.119, datë 01.04.2021 (caktuar relatori me anë të vendimit nr.394, 

datë 22.09.2021); 

Vendimin nr.173, datë 28.05.2020 (caktuar relatori me anë të vendimit nr.57, datë 

16.02.2021). 
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Lidhur me sa më lart, vendimet do të grupohen sipas pozicioneve të gjykatave 

përkatëse dhe shorti do të hidhet mes tyre. Pra, vendimi nr.57, datë 16.02.2021; vendimi 

nr.231, datë 02.06.2021 dhe vendimi nr.390, datë 22.09.2021 i përkasin procedurave të 

përzgjedhjes lidhur me pozicionet për ngritjen në Gjykatën e Apelit Durrës. Vendimi 

nr.58, datë 16.02.2021 dhe vendimi nr.393, datë 22.09.2021 i përkasin procedurave të 

përzgjedhjes lidhur me pozicionet për ngritjen në detyrë në Gjykatën Administrative të 

Apelit. Ndërsa vendimi nr.394, datë 22.09.2021 i përket procedurave të përzgjedhjes 

lidhur me pozicionet për ngritjen në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar. 

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

ku në një enë të hidhen shiritat e letrës me emrat e 2 anëtarëve të Komisionit të Zhvillimit 

të Karrierës, z.Klodian Kurushi dhe z.Dritan Hallunaj, ndërsa në një enë tjetër të hidhen 

shiritat e letrës me emrat e 2 kandidatëve, konkretisht: z.{...} dhe z.{...}. Më pas, shorti i 

dytë të vijojë me futjen e emrit të anëtarit të tretë të KZHK–së, z. Alban Toro në enën me 

emrat e anëtarëve, ndërsa në enën me emrat e kandidatëve të futen emrat e znj.{...} dhe 

znj.{...}. Edhe në shortin e tretë do marrin pjesë të tre anëtarët e KZHK–së, por në enën 

me emrat e kandidatëve tashmë do të futen shiritat e letrës me gjykatat përkatëse, Gjykata 

e Apelit Durrës, Gjykata Administrative e Apelit dhe Gjykata e Posaçme e Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar (secila me pozicionet përkatëse sipas paragrafit 

më lart). Shorti do të vijojë me tërheqjen e një prej shiritave të letrës në enën me emrat e 

anëtarëve të Komisionit, i cili ngarkohet si relator për 1 gjykatë (pozicionet e të cilave 

përcaktohen më lart), shiriti përkatës që do tërhiqet në këtë rast do t’i përkasë anëtarit të 

përzgjedhur me short. Më tej, shorti të vijojë në të njëjtën mënyrë edhe për relatorin e 

dytë, për përzgjedhjen e gjykatës tjetër. Ndërkohë, anëtari i fundit i Komisionit, shiriti me 

emrin e të cilit mbetet në enë, ngarkohet si relator për gjykatën e mbetur, shiriti i të cilës 

ka mbetur në enën përkatëse. 

Përbërja e projektvendimeve: 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka përgatitur 3 projektvendime:  

Projektvendimi “Për një ndryshim në vendimin nr.218, datë 26.05.2021 “Për 

fillimin e procedurës së verifikimit të kandidatëve për në formimin fillestar për 

magjistrat, profili gjyqtar, në Shkollën e Magjistraturës, për vitin akademik 2021–2022” 

të Këshillit të Lartë Gjyqësor”;  
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Projektvendimi “Për një ndryshim në vendimin nr.178, datë 29.04.2021 “Për 

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

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

e lira të shpallura me vendimet nr. 17, nr. 118, nr. 119 dhe nr. 120, datë 01.04.2021, të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor”, dhe vendimin nr. 333, datë 28.07.2021 “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 06.07.2021, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor”; 

Projektvendimi “Për një ndryshim në vendimin nr. 57, datë 16.02.2021; vendimin 

nr. 58, datë 16.02.2021; vendimin nr. 231, datë 02.06.2021; vendimin nr. 390, datë 

22.09.2021; vendimin nr. 393, datë 22.09.2021 dhe vendimin nr. 394, datë 22.09.2021, të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

Projektvendimet janë të pasqyruara bashkëlidhur me relacionin që unë përmenda 

më lart (pa i lexuar një e nga një). Kështu kam përfunduar relacionin përkatës për të tre 

projektvendimet e përmendura më lart. 

Nëse ka ndonjë koment, vërejtje ose sugjerim, ne jemi të gatshëm ta diskutojmë. 

Faleminderit për vëmendjen!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, Klodi! 

Do procedojmë që, do të hedhim shortin për një projektvendim, do e votojmë dhe 

pastaj do të kalojmë tek tjetri, që të mundohemi të jemi koherent. 

Veprojmë me projektvendimin e parë i cili është në mos gaboj “Për një ndryshim 

në vendimin nr. 218...”, Klodi? 

Klodian Kurushi: Po, ai është. Vendimi i parë është “një ndryshim në vendimin 

nr.218, datë 26.05.2021”. 

Naureda Llagami: Atëherë, hidhet shorti për këtë vendim. Kandidatët janë z.{...} 

dhe z.{...}, dhe këtu do përfshihen vetëm dy anëtarë të Komisionit. 

 

Procedura e shortit lidhur me projektvendimin e parë: 

Në enën e qelqit futen me radhë shiritat e letrës me emrat e kandidatëve: z.{...} 

(kandidat për në formimin fillestar në Shkollën e Magjistraturës) dhe z.{...} (kandidat për 

në formimin fillestar në Shkollën e Magjistraturës). 
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Në enën tjetër të qelqit futen shiritat e letrës me emrat e dy relatorëve të 

Komisionit të Zhvillimit të Karrierës: z. Klodian Kurushi dhe z. Dritan Hallunaj. 

Pas përzgjedhjes, nga shortit rezulton si poshtë:  

 Për z.{...}, përzgjidhet relator z. Dritan Hallunaj. 

 Për z.{...}, përzgjidhet relator z. Klodian Kurushi. 

 

Naureda Llagami: Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Klodian Kurushi: Dakord. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Ndryshimin pjesërisht të pikës 2 të vendimit nr.218, datë 26.05.2021 të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për fillimin e procedurës së verifikimit të kandidatëve për në 

formimin fillestar për magjistrat, profili gjyqtar, në Shkollën e Magjistraturës, për vitin 

akademik 2021–2022”, nënpika 29, si më poshtë:  

Caktimin e relatorit për secilin kandidat, si më poshtë: 

1. Për kandidatin z. {...} – relator  z. Klodian Kurushi. 

2. Ndryshimin pjesërisht të pikës 2 të vendimit nr.218, datë 26.05.2021 të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për fillimin e procedurës së verifikimit të kandidatëve për në 

formimin fillestar për magjistrat, profili gjyqtar, në shkollën e magjistraturës, për vitin 

akademik 2021–2022”, nënpika 32, si më poshtë:  

Caktimin e relatorit për secilin kandidat, si më poshtë: 

1. Për kandidatin z. {...} – relator z.Dritan Hallunaj. 

3. Një kopje e këtij vendimi i njoftohet secilit prej kandidatëve të përfshirë në 

pikën 1 dhe 2 të këtij vendimi. 
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Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë tek projekt–akti tjetër, i cili ka të bëjë edhe kjo me 

hedhjen e shorteve për ndryshim në vendimin nr.178, datë 29.04.2021, konkretisht për 

kandidaten për ngritje në detyrë znj.{...} dhe gjithashtu për kandidaten për ngritje në 

detyrë znj.{...}. 

 

 Procedura e shortit lidhur me projektvendimin e dytë: 

Në enën e qelqit futen me radhë shiritat e letrës me emrat e kandidatëve: Znj.{...} 

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

Organizuar) dhe znj.{...} (kandidate për në Gjykatën e Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar). 

Në enën tjetër të qelqit futen shiritat e letrës me emrat e tre relatorëve të 

Komisionit të Zhvillimit të Karrierës: z. Klodian Kurushi, z. Alban Toro dhe z. Dritan 

Hallunaj. 

Pas përzgjedhjes, nga shortit rezulton si poshtë:  

 Për kandidaten {...}, përzgjidhet relator z. Dritan Hallunaj. 

 Për kandidaten {...}, përzgjidhet relator z. Klodian Kurushi. 

 

Naureda Llagami: Jemi dakord me caktimin e relatorëve?  

Maksim Qoku: Dakord. 

Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Klodian Kurushi: Dakord. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  
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1. Ndryshimin pjesërisht të pikës 2, nënpika 3, të vendimit nr.178, datë 

29.04.2021 “Për fillimin e procedurës së verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit për 

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

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

01.04.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si më poshtë:  

Caktimin e relatorit për secilin kandidat, si më poshtë: 

1. Për kandidaten znj. {...} – relator z. Dritan Hallunaj. 

2. Ndryshimin e pikës 2, nënpika 1, të vendimit nr.333, datë 28.07.2021 “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 06.07.2021 të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor”, si më poshtë:  

Caktimin e relatorit:  

1. Për kandidaten znj. {...} – relator z. Klodian Kurushi. 

3. Një kopje e këtij vendimi i njoftohet secilit prej kandidatëve të përfshirë në 

pikën 1 dhe 2 të këtij vendimi. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

Naureda Llagami: Kalojmë tek hedhja e shortit për projekt–aktin e radhës që ka 

të bëjë me ndryshimin e vendimit nr.57, datë 16.02.2021; vendimit nr.58, datë 

16.02.2021; vendimit nr.231, datë 02.06.2021; vendimit nr.390, datë 22.09.2021; 

vendimit nr.393, datë 22.09.2021 dhe vendimit nr.394, datë 22.09.2021, të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. Vijojmë shortin sipas procedurave. 

 

Brikena Ukperaj: Më fal Kryetare, mund të bëj një ndërhyrje për të saktësuar 

diçka përpara se të bëjmë shortin? 

Naureda Llagami: Po, Brikena! 

 

Brikena Ukperaj: Praktikisht, këto projektvendime bëjnë zëvendësimin e z.{...} 

në procedurat e përzgjedhjes. 

Për sa i përket tre projektvendimeve, kanë për qëllim zëvendësimin e zotit {...} në 

procedurat e përzgjedhjes. Për sa i përket apelit Durrës, në fakt zoti {...} ka qenë relator i 
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procedurës së përzgjedhjes për katër pozicione (dy civile dhe dy penale, pozicionet 173, 

392 dhe 174 dhe 129). Për pozicionin 174 ka përfunduar sepse znj.{...} që ka qenë 

kandidate e vetme është miratuar nga Këshilli, është ngritur në detyrë në gjykatën e 

apelit. Kështu që, nuk ka sens që të fillojë më procedurë përzgjedhjeje për këtë pozicion. 

Prandaj, nuk e kam me shortin, e kam me pjesën e disponimit tek vendimi, duke hequr 

pozicionin e shpallur me vendimin nr.174. Duhet të hiqet, sepse pozicioni 174 s’ka 

kandidat për të bërë përzgjedhje. Në eventualitetin e mundshëm Këshilli duhet të 

rishpallë pozicionin përsëri. Unë këtë propozim kam për sa i përket apelit Durrës. 

Për sa i përket Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar, por që do ta relatoj më pas, që të mos ngatërrohemi, sepse kemi shumë 

vendime që ndryshojnë. 

 

Naureda Llagami: Atëherë, konkretisht Brikena. Ti mendon që tek paragrafi i 

parë i vendimit, kur flasim për ndryshimet, të heqim “për fillimin e procedurave për 

ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Durrës për pozicionet e shpallura me vendimin 

nr.174”. Pra të hiqet komplet ky referim. 

Brikena Ukperaj: 174–a të hiqet. Vetëm ky, sepse ky vendimi vazhdon të 

ndryshohet, sepse vazhdon 392–shi. Por 174–a të hiqet, sepse s’ka kandidat. 

Naureda Llagami: Okej! 

Brikena Ukperaj: Nuk e di nëse Komisioni është dakord. 

 

Dritan Hallunaj: Kryetare, nëse mundem? 

Dakord! Nuk ka ndonjë problem. Por e gjithë ideja është që edhe për këtë 

pozicion ka një relator. Unë mendoj që të hidhet dhe pastaj atij që do i bie, do bëjë 

mbyllej apo... Por duhet të numërtohet, të marrë një emër. Kujt do t’i ngeli ky pozicioni 

174 bosh këtu? 

Brikena Ukperaj: Relatorin Tani, e caktojmë për të bërë renditjen e kandidatëve. 

Në momentin që s’ka kandidatë, çfarë relatori dhe çfarë renditje do bëjmë? Sepse nuk ka 

disponim. 

Dritan Hallunaj: Ta mbyllim, atë po them. Por kur të mbyllet, a mos kërkon një 

vendimmarrje nga ana jonë? 

Brikena Ukperaj: Do ta mbyllim dhe do ta rihapim prapë? 

Dritan Hallunaj: Kështu ka funksionuar. 
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Për mua si të doni. Nuk kam asnjë problem.  

Brikena Ukperaj: Si ta mendoni. 

Unë mendova dhe thashë këtë propozim. Ju si ta mendoni. Në qoftë se doni të 

caktoni relatorin thjesht për të mbyllur procedurën, që të bëjmë një vendim mbylljeje, dhe 

pastaj ta rihapim edhe një herë, dakord. Nuk e di si e keni menduar. 

Dritan Hallunaj: Ideja është se, herët e tjera është proceduar në këtë mënyrë dhe 

ky pozicion i shpallur do ngelet si i shpallur si pozicion. Pastaj a do mbyllet kjo 

procedurë apo jo, kush do i kryej veprimet, këtë kam hall unë. Për mua nuk ka problem, e 

hedhim, se kjo fiktive është. 

Brikena Ukperaj: Pikërisht pra. 

 

Klodian Kurushi: Më falni, ta jap edhe unë një mendim për këtë pjesën, sepse 

kemi edhe detyrimin për të shpjeguar pse kemi vendosur vendimin nr. 174.   

Ne në fakt kemi menduar se bëjmë vetëm ndryshimin e pikës 2 të vendimit të më 

përparshëm kur është caktuar relatori i çështjes dhe ne sot caktojmë relatorin e ri, sepse 

relatori që ka qenë përpara, nuk është më në detyrë. Domethënë, ne këtë bëjmë, bëjmë 

ndryshimin e relatorit, dhe vendimet i kemi lënë ashtu siç ka qenë në kohën kur është 

caktuar relatori z.{...}. Kjo është arsyeja pse nuk kemi prekur pjesën tjetër të 

ekstremiteteve të vendimit. Prandaj e kemi lënë edhe vendimin e shpallur nr.174 se sot ne 

vetëm caktojmë relatorin për vendimet dhe bëjmë një ndryshim vendimi vetëm për 

caktimin e relatorit. Vendimet janë marrë më përpara.  

Brikena Ukperaj: Dakord Klodi me arsyetimin, por ideja është që ne duhet të 

kemi një procedurë përzgjedhjeje, që të caktojmë një relator. Megjithatë, dakord, nuk 

është se kam kundërshtim. Në qoftë se doni që ta caktojmë relatorin thjesht për të mbyllur 

procedurën... 

 

Alban Toro: Më lejon të bëj edhe një shtesë të vogël, sepse pak a shumë jam me 

logjikën e Dritanit, që në kushtet kur nuk ka një konkurrencë, ky pozicion detyrimisht do 

të shkojë drejt mbylljes. Ama do duhet një relator që ta trajtojë dhe t’ia sjellë Këshillit, në 

kuadër të një procedure administrative dhe më pas KZHK–ja mund të ngarkojë këtë 

relator që t’i propozojë Këshillit dhe rihapjen e të njëjtit pozicion për konkurrues të tjerë. 

Kështu që, patjetër, mendoj dhe ndaj opinionin që duhet një relator i cili formalisht të 
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mbylli procedurën. Pastaj, për rihapjen e saj, të mendohet pasi KZHK të marri një 

vendimmarrje. 

 

Brikena Ukperaj: Dakord! Nuk kam kundërshtime. 

 

Naureda Llagami: Atëherë, vazhdojmë sipas propozimit të Komisionit. 

Hedhim shortet. 

 

Procedura e shortit lidhur me projektvendimin e tretë: 

Futen në enën e qelqit shiritat e letrës me shënimin: procedura e përzgjedhjes për 

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

Organizuar; procedurat e përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Durrës; 

procedurat e përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën Administrative të Apelit. 

Futen në enën tjetër të qelqit shiritat e letrës me emrat e relatorëve të Komisionit 

të Zhvillimit të Karrierës: z. Klodian Kurushi, z. Alban Toro dhe z. Dritan Hallunaj. 

Pas procedurës së shortit, rezulton si më poshtë: 

Për procedurat e përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën Administrative 

të Apelit, përzgjidhet relator z. Alban Toro. 

Për procedurat e përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Durrës, 

përzgjidhet relator z. Dritan Hallunaj. 

Për procedurën e përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të 

Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, përzgjidhet relator z. Klodian Kurushi. 

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  

Kalojmë në votim projekt–aktin lidhur me caktimin e tre relatorëve për secilën 

procedurë. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 
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Brikena Ukperaj: Pro. 

Klodian Kurushi: Dakord. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi (shkurtimisht): 

Caktimin e z. Dritan Hallunaj, si relator për procedurat e përzgjedhjes për ngritjen 

në detyrë në Gjykatën e Apelit Durrës.  

Caktimin e z. Alban Toro, si relator për procedurat e përzgjedhjes për ngritjen në 

detyrë në Gjykatën Administrative të Apelit.  

Caktimin e z. Klodian Kurushi, si relator për procedurat e përzgjedhjes për 

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

Organizuar. ... 

4. Një kopje e këtij vendimi i njoftohet secilit prej kandidatëve të përfshirë në 

pikat 1 deri 3 të këtij vendimi. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 17 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2022 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 17.01.2022) 

 

Pika 18 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimeve të përgatitura nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Klodian Kurushi): 

18.1 Për fillimin e procedurës së verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit për 

ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, për pozicionet e lira të shpallura me vendimet e 

datës 17.11.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor; 

18.2 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.571, datë 07.12.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:09 

dhe mbaroi në orën 15:07. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ridvan Hado    (anëtar) 

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

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në shqyrtimin e kësaj çështjeje të rendit të ditës, anëtari i 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, z. Erjon Muharremaj, për shkak të një angazhimi në punët e 

Këshillit. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të shërbimeve juridike dhe 

marrëdhënieve me jashtë. 

2. Staf administrativ i KLGJ-së. 

3. Përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë. 

 

RENDI I DITËS: 

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

(relator z. Klodian Kurushi): 

18.1 Për fillimin e procedurës së verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit për 

ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, për pozicionet e lira të shpallura me vendimet e 

datës 17.11.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor; 

18.2 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.571, datë 07.12.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

 

Naureda Llagami: Kalojmë në çështjen tjetër që edhe kjo ka të bëjë me 

shqyrtimin e projektvendimeve të përgatitura nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës që 

kanë të bëjnë lidhur me fillimin e procedurës së verifikimit të kritereve ligjore të 

kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, për tre pozicionet e lira të shpallura 

nga Këshilli, gjithashtu edhe në Gjykatën Administrative të Apelit për një pozicion të lirë 

të shpallur nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. 

Për më shumë detaje, fjalën ia jap zotit Kurushi. 

 

Klodian Kurushi: Faleminderit! 
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Meqenëse u përmend nga Kryetarja projektvendimet që kemi propozuar, po kaloj 

direkt tek parashtrimi i relacionit mbi dy projektvendimet. 

Në mbledhjen e datës 17.11.2021, në ushtrim të funksionit kushtetues dhe ligjor të 

ngritjes në detyrë të gjyqtarëve të të gjitha niveleve, Këshilli i Lartë Gjyqësor hapi 

procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve në Gjykatën e Lartë, për 3 pozicione të lira, 

një në fushën e së drejtës administrative dhe dy në fushën e së drejtës civile. 

Afati i kandidimit për të 3 procedurat e ngritjes në detyrë si më lart u përcaktua 

deri më datë 17.12.2021. 

Brenda afatit të kandidimit u paraqitën gjithsej 7 kandidatura, të cilët kanë 

kandiduar në procedurën e ngritjes për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës 

administrative, ndërsa 6 prej tyre kanë kandidaduar edhe në dy procedurat e tjera për 

pozicionet e lira në fushën e të drejtës civile. 

Në mbledhjen plenare të datës 07.12.2021, po në ushtrim të funksionit kushtetues 

dhe ligjor të ngritjes në detyrë të gjyqtarëve të të gjitha niveleve (referuar dispozitave dhe 

bazës ligjore të përmendura në relacion, Këshilli i Lartë Gjyqësor hapi procedurën e 

ngritjes në detyrë të gjyqtarëve në Gjykatën Administrative të Apelit, për një pozicion të 

lirë.  

Afati i kandidimit për këtë procedurë është përcaktuar deri më datë 24.12.2021. 

Brenda afatit të kandidimit në këtë procedurë ngritjeje në detyrë u paraqitën 

gjithsej 4 kandidatura. 

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, 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 (që u përmendën më lart në relacionin e 

mëparshëm). 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”. Në respektim të këtij rregulli, Këshilli duhet të disponojë për fillimin e 
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procedurës së verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit për ngritjen në detyrë në 

Gjykatën e Lartë, për pozicionet e lira të shpallura me vendimet respektive të datës 

17.11.2021, si dhe në Gjykatën Administrative të Apelit, për pozicionin e lirë të shpallur 

me vendimin përkatës të datës 07.12.2021.  

Mbi projektvendimin “Për fillimin e procedurës së verifikimit të kritereve ligjore 

të kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, për pozicionet e lira të shpallura 

me vendimet e datës 17.11.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”: 

Për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, nga radhët e gjyqtarëve, më datë 

17.11.2021, Këshilli hapi procedurat përmes vendimeve nr.535 (në fushën e së drejtës 

administrative), nr.536 dhe nr.537 (në fushën e së drejtës civile). Pra një në fushën e së 

drejtës administrative dhe dy në fushën e së drejtës civile.   

Në procedurat e ngritjes në detyrë në Gjykatën Lartë të hapura sipas vendimeve 

me lart të Këshillit, kandiduan gjithsej 7 kandidatë dhe konkretisht:  

1) Znj. {...}, për tre pozicione të lira; 

2) Z. {...}, për tre pozicione të lira; 

3) Znj. {...}, për tre pozicione të lira; 

4) Znj. {...}, për tre pozicione të lira; 

5) Z. {...}, për një nga pozicionet e lira; 

6) Z. {...}, për tre pozicione të lira; 

7) Znj. {...}, për tre pozicione të lira. 

Referuar kandidaturave të paraqitura, rezulton se dy prej kandidatëve kanë 

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

secili për tre pozicione të lira në proces. Konkretisht, sa i përket kandidatëve që kanë 

kandiduar në procedurat e ngritjes në detyrë të hapura më parë, të dhënat aktuale për 

kandidimet e tyre janë si më poshtë: 

1) Kandidatja znj. {...} – ka kandiduar në total deri tani për 6 pozicione të lira që 

janë në proces, dhe më konkretisht: - për tre pozicione të lira në fushën e së drejtës 

administrative në Gjykatën e Lartë, të shpallura me vendimet përkatëse; – për dy 

pozicione të lira në fushën e së drejtës civile në Gjykatën e Lartë, të shpallura me 

vendimet përkatëse; – si dhe për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës civile në 

Gjykatën e Apelit Tiranë, të shpallur me vendimin përkatës të Këshillit të lartë Gjyqësor 

që është pasqyruar në këtë relacion; 
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2) Kandidati z. {...} – ka kandiduar në total për 5 pozicione të lira që janë në 

proces dhe konkretisht: – për dy pozicione të lira në fushën e së drejtës administrative në 

Gjykatën e Lartë, të shpallura me vendimet e Këshillit të Lartë Gjyqësor që gjejnë 

pasqyrim në këtë relacion; – për tre pozicione të lira në Gjykatën Administrative të 

Apelit, të shpallura me vendimet e Këshillit, të cilat gjejnë pasqyrim në këtë relacion. 

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

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, përcaktohet se: “6. Pas shpalljes 

së procedurës së ngritjes në detyrë, magjistrati mund të kandidojë për jo më shumë se tre 

pozicione të lira, që janë në proces. Nëse magjistrati kandidon për më shumë se tre 

pozicione të lira në proces, kandidime të vlefshme konsiderohen ato të bëra më parë në 

kohë, ose në rastin e shumë kandidimeve në të njëjtën kohë, ato sipas radhës kronologjike 

të pozicioneve të shpallura, duke filluar nga ai i shpallur më parë. Magjistrati që kandidon 

për më shumë se një pozicion, bën renditjen e tyre sipas preferencës”. Në konsideratë të 

këtij përcaktimi ligjor, në Njoftimet Publike të datës 17.11.2021, të interesuarve iu është 

bërë e ditur se: 

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

dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar:  

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

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

kandiduar në procedura të mëparshme ngritjeje në detyrë.  

- Në çdo rast, kandidati nuk mund të kandidojë për ngritjen në detyrë në më 

shumë se tre pozicione të lira që janë në proces, pavarësisht kohës së shpalljes së tyre, 

qenies së tyre në të njëjtën gjykatë apo në të njëjtën fushë të së drejtës. 

- Në rast të kandidimit për ngritjen në detyrë në më shumë se tre pozicione të lira 

në proces, kandidati duhet të rikonsiderojë kandidimet e tij. Në rast të kundërt, kandidime 

të vlefshme konsiderohen ato të bëra më parë në kohë, ose në rastin e shumë kandidimeve 

në të njëjtën kohë, ato sipas radhës kronologjike të pozicioneve të shpallura, duke filluar 

nga ai i shpallur më parë. 

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

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

efekt të të drejtës së kandidimit për ngritjen në detyrë për jo më shumë se tre pozicione të 

lira”.   
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Në respektim të përcaktimit ligjor si më lart, rezulton se kandidati z.{...}, në rastin 

e kandidimeve më të fundit, ka konsideruar kandidimet e tij të mëparshme, duke u 

tërhequr nga kandidimi për ngritjen në detyrë në gjykatat më të larta për dy nga 

pozicionet e lira në proces, konkretisht: – për një pozicion të lirë në fushën e së drejtës 

administrative në Gjykatën e Lartë, të shpallur me vendimin e Këshillit nr.82, datë 

26.02.2020; – për një pozicion të lirë në Gjykatën Administrative të Apelit, të shpallur 

me vendimin e Këshillit nr.187, datë 28.05.2020. Pra, aktualisht, z.{...} kandidon për 

ngritjen në detyrë në gjykatat më të larta gjithsej për tre pozicione të lira në proces dhe 

konkretisht: – për një pozicion të lirë në fushën e së drejtës administrative në Gjykatën e 

Lartë, të shpallur me Vendimin e Këshillit nr.535, datë 17.11.2021; – për dy pozicione të 

lira në Gjykatën Administrative të Apelit, të shpallura me vendimet e Këshillit nr.290, 

datë 06.07.2021 dhe nr.571, datë 07.12.2021. 

Kandidatja znj.{...}, pas kandidimeve më të fundit, me postën elektronike të datës 

12.01.2022, ka njoftuar Këshillin se tërhiqej nga këto kandidime, pra nga kandidimet për 

ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë për tre pozicionet e lira të shpallura me vendimet e 

Këshillit nr.535, nr.536 dhe nr.537, datë 17.11.2021. Pra, aktualisht, znj. {...} vijon 

kandidimet për ngritjen në detyrë në gjykatat më të larta gjithsej për tre pozicione të lira 

në proces, pikërisht ato të shpallura më parë në kohë dhe konkretisht: – për dy pozicione 

të lira në fushën e të drejtës administrative në Gjykatën e Lartë, të shpallura me vendimet 

e Këshillit nr.82 dhe nr.83, datë 26.02.2020; – si dhe për një pozicion të lirë në fushën e 

të drejtës civile në Gjykatën e Apelit Tiranë, të shpallur me Vendimin e Këshillit nr.179, 

datë 28.05.2020.  

Lidhur me kandidimin e fundit të z.{...}, ndërsa ai ka kandiduar edhe më parë për 

ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, për pozicione të lira në fushën e së drejtës 

administrative, duke mbajtur në konsideratë faktin se kriteret ligjore të kandidimit janë të 

njëjtët me atë të kandidimit rishtazi të tij, Komisioni vlerëson se një situatë e tillë ka 

gjetur rregullim të posaçëm në Kreun VI, Seksioni B, pika 7, të Vendimit të Këshillit 

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

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

emërimin e gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë”, ku parashikohet 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”.  
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Në kuptim dhe zbatim të këtij rregulli, për kandidatin z.{...}, i cili ka kandiduar 

edhe më parë për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, për pozicione të së njëjtës fushë 

të së drejtës, ndërsa kriteret ligjore të kandidimit janë të njëjtë, procedura e verifikimit e 

përfunduar tashmë për atë sa i përket kritereve të përvojës profesionale minimale, 

pasurisë dhe figurës, do të konsiderohet e vlefshme edhe për kandidimin e tij rishtazi, pra 

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

Këshillit nr.535, datë 17.11.2021. 

Projektvendimi është i strukturuar në 4 pika, të cilat janë të integruara në 

relacionin përkatës. 

Mbi 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.571, datë 07.12.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”: 

Siç u parashtrua, edhe për ngritjen në detyrë në Gjykatën Administrative të Apelit, 

Këshilli hapi një procedurë përmes vendimit nr.571, datë 07.12.2021.  

Në këtë procedurë ngritjeje në detyrë në Gjykatën Administrative të Apelit 

kandiduan gjithsej 4 kandidatë, konkretisht:  

1) Z. {...}; 

2) Z. {...}; 

3) Znj. {...}; 

4) Z. {...}. 

Referuar kandidaturave të paraqitura, rezulton se tre prej kandidatëve kanë 

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

Konkretisht, sa i përket kandidatëve që kanë kandiduar në procedurat e ngritjes në detyrë 

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

Kandidati z. {...} – ka kandiduar në total për 4 pozicione të lira që janë në proces 

dhe konkretisht: – për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës civile në Gjykatën e 

Apelit Durrës, të shpallur me vendimin përkatës (cituar në relacion); – për një pozicion të 

lirë në Gjykatën e Apelit Tiranë, të shpallur me vendimin e Këshillit përkatës (cituar në 

relacion); – për një pozicion të lirë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar, të shpallur me vendimin përkatës të këtij Këshilli (cituar në 

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

shpallur me vendimin e Këshillit përkatës, që gjen pasqyrim në këtë relacion); 
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Kandidatja znj. {...} - ka kandiduar në total në 4 pozicione të lira që janë në 

proces dhe konkretisht: – për dy pozicione të lira në fushën e së drejtës civile në Gjykatën 

e Apelit Tiranë, të shpallura me vendimet përkatëse të Këshillit; – për dy pozicione të lira 

në Gjykatën Administrative të Apelit, të shpallura me vendimet përkatëse të Këshillit, të 

cilat gjejnë pasqyrim në këtë relacion. 

Kandidati z.{...} – ka kandiduar në total për 5 pozicione të lira që janë në proces 

sipas të dhënave të pikës 11/2 të këtij Relacioni. 

Në konsideratë të përcaktimit ligjor të nenit 48, pika 6, të Ligjit nr.96/2016 “Për 

statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, të 

interesuarve iu është bërë e ditur e njëjta kujtesë sipas pikës 12 të këtij relacioni. 

Në respektim të përcaktimit ligjor të pikës 6, të nenit 48, të Ligjit nr.96/2016 “Për 

statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, rezulton 

se kandidati z. {...}, në rastin e kandidimit të fundit, ka konsideruar kandidimet e tij të 

mëparshme, duke u tërhequr nga kandidimi për ngritjen në detyrë në gjykatat më të larta 

ose të specializuara për një nga pozicionet e lira në proces, konkretisht: – për një pozicion 

të lirë në fushën e së drejtës civile në Gjykatën e Apelit Durrës, të shpallur me Vendimin 

e Këshillit nr.173, datë 28.05.2020. Pra, aktualisht, z. {...} kandidon për ngritjen në 

detyrë në gjykatat më të larta gjithsej për tre pozicione të lira në proces dhe konkretisht: – 

për një pozicion të lirë në Gjykatën e Apelit Tiranë; – për një pozicion të lirë në Gjykatën 

e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar; – si dhe për një pozicion 

të lirë në Gjykatën Administrative të Apelit, të shpallur me vendimet përkatëse që citohen 

në relacion.   

Po ashtu, në respektim të përcaktimit ligjor si më lart, rezulton se kandidatja 

znj.{...}, në rastin e kandidimit të fundit, ka konsideruar kandidimet e saj të mëparshme, 

duke u tërhequr nga kandidimi për ngritjen në detyrë në gjykatat më të larta për një nga 

pozicionet e lira në proces, konkretisht: – për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës 

civile në Gjykatën e Apelit Tiranë, të shpallur me Vendimin e Këshillit nr.394, datë 

07.10.2020. Pra, aktualisht, znj. {...} kandidon për ngritjen në detyrë në gjykatat më të 

larta gjithsej për tre pozicione të lira në proces dhe konkretisht: – për një pozicion të lirë 

në fushën e të drejtës civile në Gjykatën e Apelit Tiranë; – si dhe për dy pozicione të lira 

në Gjykatën Administrative të Apelit, të shpallura me vendimet përkatëse, të cilat gjejnë 

pasqyrim në këtë relacion. 
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Në respektim të përcaktimit ligjor si më lart, rezulton se kandidati z.{...}, në rastin 

e kandidimit të fundit, ka konsideruar kandidimet e tij të mëparshme, duke u tërhequr nga 

kandidimi për ngritjen në detyrë në gjykatat më të larta ose të specializuara për dy nga 

pozicionet e lira në proces, sikurse është përshkruar në pikën 13 të këtij relacioni. 

Lidhur me kandidimet e fundit të znj. {...} dhe z. {...}, ndërsa ata kanë kandiduar 

edhe më parë për ngritjen në detyrë në Gjykatën Administrative të Apelit, duke mbajtur 

në konsideratë faktin se kriteret ligjore të kandidimit janë të njëjtët me atë të kandidimit 

rishtazi të tyre, Komisioni vlerëson se një situatë e tillë ka gjetur rregullim të posaçëm në 

Kreun VI, Seksioni B, pika 7, të Vendimit të Këshillit nr.75, datë 23.05.2019 “Për 

procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin e kandidatëve 

për gjyqtarë, për zhvillimin e karrierës së gjyqtarëve dhe për emërimin e gjyqtarëve të 

Gjykatës së Lartë”. 

Në kuptim dhe zbatim të këtij rregulli, të cilin ne e përmendëm paraprakisht më 

lart këtij relacioni, për kandidatët znj. {...} dhe z. {...}, të cilët kanë kandiduar edhe më 

parë për ngritjen në detyrë në Gjykatën Administrative të Apelit, ndërsa kriteret ligjore të 

kandidimit janë të njëjtë, procedurat e verifikimit të përfunduara tashmë për ata, do të 

duhen të konsiderohen të vlefshme edhe për kandidimin e tyre rishtazi, pra ato për 

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

Këshillit nr.571, datë 07.12.2021.  

E njëjta gjë mund të thuhet edhe lidhur me kandidimin e fundit të z.{...}, ndërsa ai 

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

specializuara, duke mbajtur në konsideratë faktin se kriteri ligjor i kandidimit, ai i 

pasurisë dhe figurës, është i njëjtë për çdo lloj kandidimi ngritjeje në detyrë, përfshirë 

edhe sa i përket kandidimit të tij rishtazi. Theksojmë se z.{...} ka kandiduar në Gjykatën 

e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. 

Në rastin e z.{...}, në kuptim dhe zbatim të rregullit të sipërpërmendur, në 

rrethanat kur ai ka kandiduar edhe më parë për ngritjen në detyrë në gjykatat më të larta 

ose të specializuara, ndërsa kriteri ligjor i kandidimit, ai i pasurisë dhe figurës, është i 

njëjtë për çdo lloj ngritjeje në detyrë, procedura e verifikimit e përfunduar tashmë për atë 

sa i përket këtij kriteri, do të duhet të konsiderohet e vlefshme edhe për kandidimin e tij 

rishtazi, pra atë për ngritjen në detyrë në Gjykatën Administrative të Apelit, për 

pozicionin e lirë të shpallur me vendimin e Këshillit nr. 571, datë 07.12.2021. 
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Projektvendimi është i strukturuar në 4 pika dhe është i integruar në relacion si 

dhe është i shprehur nominalisht dhe është dërguar edhe anëtarëve të Këshillit. 

Mbi caktimin e relatorëve (pika e fundit e relacionit): 

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

“Për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin e 

kandidatëve për gjyqtarë, për zhvillimin e karrierës...”, përcaktohet se: “Në të njëjtën ditë 

të mbledhjes së Këshillit zhvillohet edhe procedura e shortit për caktimin, ndërmjet 

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

njëjtën ditë të mbledhjes kur do të vendosë për fillimin e procedurës së verifikimit të 

kandidatëve për në Gjykatën e Lartë dhe në Gjykatën Administrative të Apelit, për 

pozicionet e lira respektive të shpallura me vendimet përkatëse, Këshilli do të duhet të 

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

ngritjeje në detyrë, nëpërmjet hedhjes së shortit midis anëtarëve të Komisionit të 

Zhvillimit të Karrierës. 

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

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

vetëm, përmes të cilit çdo anëtar i Komisionit të caktohet si relator për tre kandidatë. 

Lidhur me këtë vlen të theksohet se ligji, sikundër edhe vendimi i Këshillit nr.75, 

datë 23.05.2019 “Për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore për 

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

emërimin e gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë”, nuk kanë ndonjë rregullim të posaçëm 

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 disa 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.  

Ligji dhe akti nënligjor i përmendur më lart, nuk kanë ndonjë rregullim të veçantë 

lidhur me relatorin, pra nuk pengojnë qenien relator të të njëjtit anëtar Komisioni për një 

kandidat që është në proces kandidimi për ngritjen në detyrë në disa gjykata më të larta 

ose të specializuara. Ligji dhe akti nënligjor në fjalë kërkojnë kryerjen e procedurës së 

verifikimit të kandidatëve për çdo kandidim, ndërkohë që qenia i të njëjtit relator për 
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verifikimin e kritereve të kandidimit për një kandidat, pavarësisht kandidimit, jo vetëm 

përmbush këtë kërkesë të ligjit dhe aktit nënligjor, por thjeshton dhe bën më fleksibël 

procedurën e verifikimit, duke shmangur burokracitë që shoqërojnë ndjekjen e 

procedurave. 

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

caktimin e relatorëve për të 9 kandidatët që kanë kandiduar për ngritjen në detyrë në 

Gjykatën e Lartë dhe në Gjykatën Administrative të Apelit, në procedurat e shpallura më 

datë 17.11.2021 dhe 07.12.2021, për të cilët fillon procedura e verifikimit sipas dy 

projektvendimeve të propozuara.  

Në këtë rast është mbajtur në konsideratë për kandidatët që kanë kandiduar dhe 

më parë për ngritjen në detyrë në gjykatat më të larta ose të specializuara, konkretisht 

kandidatët z.{...}, znj.{...} dhe z.{...}, ndryshe nga praktika e derisotme, marr shkas nga 

fakti se relatorët e mëparshëm të procedurave të verifikimit për këta kandidatë, 

konkretisht z.{...} dhe znj.Marçela Shehu, i pari nuk është më anëtar i Këshillit, ndërsa e 

dyta nuk është më anëtare e Komisionit të Zhvillimit të Karrierës për shkak të ndryshimit 

të përbërjes së Komisioneve të Përhershme të Këshillit. Ndaj, në funksion të procedurave 

të verifikimit të kritereve ligjore për kandidimin e tyre të fundit, është e nevojshme 

caktimi i relatorit për këta kandidatë. Ky është një propozim që kemi ne si Komision. 

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

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

Karrierës, ndërsa në një enë tjetër të hidhen shiritat e letrës me emrat e 9 kandidatëve, 

konkretisht: a) të 5 kandidatëve për në Gjykatën e Lartë: znj. {...}, z. {...}, znj. {...}, z. 

{...} dhe znj. {...}; b) të 3 kandidatëve për në Gjykatën Administrative të Apelit: z. {...}, 

z. {...} dhe znj. {...}; c) të 1 kandidati për në Gjykatën e Lartë dhe në Gjykatën 

Administrative të Apelit: z. {...}. Më pas, shorti të vijojë me tërheqjen e një prej shiritave 

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

kandidatë, shiritat e emrave të të cilëve do të tërhiqen në këtë rast. Më tej, shorti do të 

vijojë në të njëjtën mënyrë edhe për relatorin e dytë, si dhe tre kandidatët për të cilët ai 

ngarkohet të verifikojë. Anëtari i fundit i Komisionit, shiriti me emrin e të cilit mbetet në 

enë, ngarkohet si relator për tre kandidatët, shiritat me emrat e të cilëve kanë mbetur në 

enën përkatëse. 

Vlen të theksohet (propozojmë), se për kandidatin z. {...} do të jetë i njëjti relator, 

qoftë në procedurën e verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit për ngritjen në detyrë 
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në Gjykatën e Lartë, ashtu dhe në procedurën e verifikimit për ngritjen në detyrë në 

Gjykatën Administrative të Apelit, procedura verifikimi këto që propozohen të fillojnë 

sipas projektvendimeve respektive.   

Faleminderit për vëmendjen. Jemi të gatshëm për të diskutuar për ndonjë 

sugjerim, vërejtje ose rezervë që kanë të gjithë anëtarët. 

 

Naureda Llagami: Faleminderit, Klodi! 

Ajo që ju propozoni është që ne të fillojmë me hedhjen e shortit për caktimin e 

relatorëve për pozicionet në Gjykatën e Lartë. 

 

Klodian Kurushi: Po, ky ishte propozimi. 

 

Brikena Ukperaj: Kryetare, kam një diskutim. Nuk e di nëse Komisioni do ta 

vlerësojë. 

Atëherë, propozimi është për fillimin e procedurës së verifikimit të kritereve 

ligjore të kandidimit për Gjykatën e Lartë, për pozicionet e shpallura rishtazi (në 

Gjykatën e Lartë tre pozicione dhe në Gjykatën e Apelit Administrativ një pozicion). 

Z.{...} është jo vetëm kandidat i verifikuar për pozicionin e të drejtës 

administrative, por është kandidat i kualifikuar për pozicionin e të drejtës administrative, 

pavarësisht se ndryshon numri i pozicionit, pra nuk është pozicion i tanishëm por ishin dy 

pozicione të mëparshme. Në këto kushte, kur vetë Komisioni propozon që procedurat e 

verifikimit të kritereve ligjore të pozicionit, të pasurisë dhe figurës, për efekt të atyre 

pozicioneve, konsiderohen të vlefshme, z.{...} propozoj që të konsiderohet kandidat i 

kualifikuar edhe për këtë pozicion dhe të mos përfshihet në short. Pra z.{...} të mos 

përfshihet në short dhe pikën 3, të konsiderohet kandidat i kualifikuar edhe për efekt të 

pozicionit të shpallur rishtazi nga ana e Këshillit, sepse z.{...} ka kandiduar vetëm për një 

pozicion në fushën e së drejtës administrative në Gjykatën e Lartë, nuk ka kandiduar për 

pozicione të së drejtës civile.  

Edhe nëse ne do caktojmë një relator, nuk do bëjë gjë tjetër veçse do marri atë 

vendimin e kualifikimit për pozicionet e mëparshme dhe do t’ia sjellë prapë Këshillit dhe 

të thotë që kualifikohet edhe për këtë pozicion. Por në fakt Këshilli, vullnetin e vet, që ky 

gjyqtar plotëson kriteret ligjore të pozicionit, pasurisë dhe figurës, për të gjitha pozicionet 

e së drejtës administrative, e ka marrë. Pra unë propozoj që zoti {...} të mos shortohet për 
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caktimin e relatorit për verifikim në Gjykatën e Lartë. Por në pikën 3, në vijim të asaj që 

vetë Komisioni propozon, ky kandidat të konsiderohet si kandidat i kualifikuar për efekt 

të vendimit nr.535, datë 17.11.2021.  

Për shkak të të njëjtit arsyetim, propozoj që edhe znj.{...} edhe z.{...}, të cilët 

kanë qenë edhe më parë kandidatë për pozicione në ngritjen në detyrë në Gjykatën e 

Apelit Administrativ, janë verifikuar nga Këshilli, madje edhe janë kualifikuar nga ana e 

Këshillit, të konsiderohen kandidatë të kualifikuar edhe për efekt të pozicionit 571 të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, pa qenë e nevojshme të caktojmë një relator, për të filluar një 

procedurë verifikimi, sepse vetë Komisioni ka konsideruar që përfundimet e këtyre 

procedurave të verifikimit janë të vlefshme edhe për këtë pozicion, në këto kushte, i 

vlefshëm është edhe vendimi i kualifikimit. Thjesht ne do duhet që ta saktësojmë në 

pikën 3 dhe 4 të vendimit, në pikën 4 të vendimit në fakt, që znj.{...} dhe z.{...} të 

konsiderohen kandidatë të kualifikuar, pa qenë e nevojshme që të caktojmë relatorë e të 

bëjmë vendime të tjera nga e para. Janë kandidime të cilat janë verifikuar, janë 

kualifikuar për efekt të pozicionit të së drejtës administrative, pavarësisht numrit që kanë 

këto pozicione. 

 

Naureda Llagami: Brikena, ajo që ti propozon është që tek pika e dytë, ku thuhet 

“caktimin e relatorit si më poshtë”, të hiqet “për kandidatin {...}” dhe të shtohet në pikën 

3, që konsiderohen të kualifikuar. 

 Brikena Ukperaj: Konsiderohet i kualifikuar për efekt të pozicionit të shpallur me 

vendimin nr.535, datë 17.11.2021. Pra ai konsiderohet i kualifikuar. I ka mbaruar Këshilli 

të gjitha verifikimet për z.{...}. Thjesht, ai kualifikim që kemi bërë për një pozicion tjetër, 

të konsiderohet edhe për këtë pozicionin e ri. 

 Naureda Llagami: Po ndërkohë relatori që do të bëjë renditjen Brikena? 

 Brikena Ukperaj: Është tjetër. 

 Ne jemi në relatim për procedurë verifikimi. 

  

Marçela Shehu: Unë parimisht jam dakord, sepse është logjike, nëse një kandidat 

është verifikuar dhe kualifikuar, logjikisht nuk bën sens që i njëjti verifikim të bëhet 

sërish. Por mesa dëgjova relatorin, në projektvendimin e propozuar është parashikuar që 

të konsiderohet verifikimi që është kryer në lidhje me figurën, pasurinë dhe përvojën 

profesionale, duke konsideruar që mospasja e masave disiplinore dhe papajtueshmëria 
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ambientale mund të jenë të ndryshueshme. Ndoshta relatori mund të saktësojë nëse jam 

okej me këtë konstatim? 

 

Brikena Ukperaj: Marçela, e thash nga vetë propozimi që ka sjellë Komisioni. 

Sepse Komisioni ka thënë se procedura e përfunduar e verifikimit për këto kandidime, 

për sa i përket kriterit të pasurisë dhe figurës është e vlefshme, dhe në këtë logjikë 

mendova që ky është një kandidat i kualifikuar. 

Marçela Shehu: Po, në lidhje me figurën dhe pasurinë, edhe unë jam dakord që 

nuk ka nevojë që të bëhet një verifikim tjetër, se ai konsiderohet i kualifikuar. Por i 

kualifikuar konsiderohet edhe kur ka përfunduar verifikimin e të gjitha kritereve të tjera. 

Më kupton? 

Brikena Ukperaj: Në pikën 3 e kanë konsideruar të vlefshme edhe atë procedurë. 

Marçela Shehu: Mospasja e masave disiplinore dhe papajtueshmëria ambientale 

mund të jenë kritere të ndryshueshme nga një pozicion tek tjetri. Prandaj mendoj që është 

i nevojshëm verifikimi sërish i të gjitha kritereve. 

Brikena Ukperaj: Atëherë, në qoftë se kjo është, atëherë duhet të vazhdojë të jetë 

e vlefshme vetëm për pasurinë dhe figurën. 

Marçela Shehu: Po, për pasurinë dhe figurën, sepse kriteret e tjera janë 

potencialisht të ndryshueshme. Të paktën këto të dyja. Ndërsa përvoja jo. 

 

Klodian Kurushi: A më lejoni ta them diçka? 

Ne kemi bërë këtë projekt në bazë të diskutimeve që kemi bërë me njëri–tjetrin  

dhe mbasi jemi konsultuar. Nuk më ka shkuar në mend shembulli që dha Marçela dhe 

dakordësohem në këtë pjesë, por kemi menduar sikur zoti {...} të japi dorëheqjen 

aktualisht për vendin e shpallur me vendimin nr.535. Çfarë do ndodhë? A duhet që të 

mbyllet procedura për zotin {...}? 

Brikena Ukperaj: Klodi, ne nuk mund të caktojmë relator për verifikim vetëm 

sepse gjyqtari mund të japë dorëheqjen. Se çfarë bën gjyqtari, këto janë ngjarje të 

pasigurta. Ne caktojmë relator për verifikim. Nëse gjyqtari do të japë dorëheqjen, pastaj i 

takon Komisionit ta sjellë me një vendim përfundim procedure. Megjithatë, logjika e 

Marçelës që mund të jenë të ndryshueshme pjesa e masës disiplinore dhe e 

papajtueshmërisë ambientale, do të thotë që nuk konsiderohen të vlefshme të gjitha 
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procedurat. Do të thotë që duhet të vazhdojë verifikimi nga ana e Komisionit dhe të 

konsiderohet e vlefshme vetëm pasuria dhe figura.  

Dakord jam edhe unë. Të vazhdojë të caktohet relator për {...}, edhe për 

administrativen, edhe për zonjën {...}, edhe për Gjykatën e Lartë, por me idenë që duhet 

verifikuar papajtueshmëria ambientale dhe ekzistenca e masës disiplinore edhe një herë. 

Dakord. 

 

Dritan Hallunaj: Kryetare, në këtë kuadër, thjesht për ta mbyllur. Ideja jonë ka 

qenë që çdo veprim administrativ i kryer deri në këto momente është i vlefshëm, pasi 

koha është shumë e shkurtër dhe ka qenë në vijimësi. Ato veprime që relatori do i shohë 

të mundshme për t’u kryer, mund të jenë ato që tha zonja Shehu, mund të vijojmë gjatë 

kohës që ne jemi... Prandaj, edhe unë mendoj që ... (ka shkëputje të audios) ... zgjidhen 

pastaj gjatë rrugës nga vetë relatori. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Atëherë, fillojmë me shortin për caktimin e relatorit sipas 

projektit të parë të vendimit, që bëhet fjalë për fillimin e procedurës së verifikimit të 

kritereve ligjore të kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, për pozicionet e 

lira të shpallura me vendimet e datës 17.11.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

Procedura e shortit lidhur me të dy projektvendimet: 

Në enën e qelqit futen shiritat e letrës me emrat e dy relatorëve të Komisionit të 

Zhvillimit të Karrierës: z. Klodian Kurushi, z. Alban Toro dhe z. Dritan Hallunaj. 

Në enën tjetër të qelqit futen me radhë shiritat e letrës me emrat e kandidatëve: 

znj. {...}, z. {...}, znj. {...}, z. {...}, znj. {...}; Z. {...},  z. {...}, znj. {...} dhe z. {...}. 

Pas përzgjedhjes, nga shortit rezulton si poshtë:  

Përzgjidhet relatori i parë z. Klodian Kurushi. Për relatorin z. Klodian Kurushi 

përzgjidhen kandidatët: z. {...}; znj. {...}; z. {...}. 

Përzgjidhet relatori i dytë z. Alban Toro. Për relatorin z. Alban Toro përzgjidhen 

kandidatët: z. {...}, znj. {...}, znj. {...}. 

Relatori i mbetur në enën e qelqit është z. Dritan Hallunaj. Për relatorin Dritan 

Hallunaj përzgjidhen kandidatët: z. {...}, z. {...}, znj. {...}.  

 

Naureda Llagami: Atëherë, jemi dakord? 
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Maksim Qoku: Dakord. 

Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Klodian Kurushi: Dakord. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Fillimin e procedurës së verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit për 

ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, për kandidatët nga radhët e gjyqtarëve që kanë 

aplikuar për pozicionet e lira të shpallura me vendimet nr.535, nr.536 dhe nr.537, datë 

17.11.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

2.  Caktimin e relatorit si më poshtë: 

1. Për kandidaten znj. {...} – relator z. Alban Toro; 

2. Për kandidatin z. {...} – relator z. Dritan Hallunaj; 

3. Për kandidaten znj. {...} -  relator z. Alban Toro; 

4. Për kandidatin z. {...} – relator z. Dritan Hallunaj; 

5. Për kandidatin z. {...} – relator z. Klodian Kurushi; 

6. Për kandidaten znj. {...} – relator z. Dritan Hallunaj. 

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

Gjykatën e Lartë, për pozicionet e lira në fushën e së drejtës administrative, procedura e 

përfunduar e verifikimit për këto kandidime sa i përket kritereve të përvojës profesionale 

minimale, pasurisë dhe figurës, është e vlefshme edhe për kandidimin e tij për ngritjen në 

detyrë në këtë gjykatë, për pozicionin e lirë në fushën e së drejtës administrative, të 

shpallur me vendimin nr.535, datë 17.11.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

4. Mosfillimin e procedurës së verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit për 

ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, për tre pozicionet e lira të shpallura me vendimet 

nr.535, nr.536 dhe nr.537, datë 17.11.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, për kandidaten 

znj. {...}, për shkak të tërheqjes së saj nga kandidimi për këto pozicione më datë 

12.01.2022. 
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Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 

 

Kalojmë në projektvendimin e radhës, i cili edhe ky pasi u hodh shorti, Këshilli 

vendosi:  

1. 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.571, datë 07.12.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

2. Caktimin e relatorit si më poshtë: 

1.Për kandidatin z. {...} – relator z. Klodian Kurushi; 

2.Për kandidatin z. {...} – relator z. Alban Toro; 

3.Për kandidaten znj. {...} – relator z. Klodian Kurushi; 

4.Për kandidatin z. {...} – relator z. Dritan Hallunaj. 

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

gjykatat më të larta ose të specializuara, procedura e verifikimit për kriterin e pasurisë 

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

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

shpallur me vendimin nr.571, datë 07.12.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

4. 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.290, datë 06.07.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, procedurat e përfunduara 

të verifikimit të kritereve ligjore për këtë kandidim, janë të vlefshme edhe për kandidimin 

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

Vendimin nr.571, datë 07.12.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 

Me kaq përfundojmë mbledhjen plenare të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Faleminderit!  

Punë të mbarë! 

* * * 

(Pika 18 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 


