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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 20.01.2022) 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 17:39 

dhe mbaroi në orën 18:02. 

 

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. Ridvan Hado    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje për arsye shëndetësore, anëtari i Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, z. Dritan Hallunaj. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

marrëdhënieve me jashtë. 
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2. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

1. Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e listës përfundimtare të gjyqtarëve që 

do të marrin pjesë në hedhjen e shortit për plotësimin e vendit vakant në kolegjin 

zgjedhor gjyqësor”.  

 

  

Naureda Llagami: Fillojmë mbledhjen e radhës së Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Siç jeni në dijeni, kjo mbledhje vjen për shkak të urgjencës për zëvendësimin e një prej 

anëtarëve të Kolegjit Zgjedhor, në situatën që anëtari i përzgjedhur në Kolegjin Zgjedhor, 

me vendimin nr. 293, datë 09.09.2020 z. {...}, është emëruar nga Këshilli i Lartë 

Gjyqësor në Gjykatën e Lartë; në situatën që Presidenti i Republikës ka caktuar datën për 

zhvillimin e zgjedhjeve të pjesshme vendore për Kryetar Bashkie, është detyruese për 

Këshillin e Lartë Gjyqësor që brenda 48 ditëve të caktojë/zëvendësojë anëtarin e Kolegjit 

Zgjedhor Gjyqësor. Për këtë arsye ju kemi përcjellë një projekt-akt, për të cilin, për më 

shumë detaje, do ta relatojë Drejtoria Juridike, zonja Maela Alicanaj, e cila do t’ju thotë 

në mënyrë të detajuar se si kemi vepruar lidhur me hartimin e listës, brenda së cilës do të 

përzgjidhet me short anëtari zëvendësues. 

Ju sjell në vëmendje që shorti është programuar që të zhvillohet nesër, në orën 

11:00, pranë ambienteve të Këshillit të Lartë Gjyqësor (në hollin poshtë), ku do jenë të 

ftuar të gjithë mediat dhe të gjithë partitë politike.  

Për më shumë detaje, fjalën ia jap Maelës. 

 

Maela Alicanaj: Përshëndetje! 

Faleminderit, Kryetare! 

Siç u parashtrua, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka detyrimin për plotësimin e një 

vakance të krijuar në Kolegjin Zgjedhor Gjyqësor dhe, sipas përcaktimeve të nenit 146 të 

ligjit nr.10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, duke qenë 

se Këshilli i Lartë Gjyqësor ka detyrimin ligjor për përzgjedhjen me short të Kolegjit 

Zgjedhor, këtë detyrim e ka edhe në rastet e vakancav. Tetë gjyqtarët e zgjedhur me short 

nga radhët e gjyqtarëve që kanë kaluar me sukses procesin e vetingut me vendim të 

formës së prerë, sipas ligjit 84/2016, duhet t’i përkasin nga gjykatave të shkallës së parë, 
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gjykatave të apelit, gjykatave administrative të shkallës së parë dhe Gjykatës 

Administrative të Apelit Tiranë. Gjithashtu, nga ky short përjashtohen gjyqtarët e 

Gjykatës kundër Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit, duke pasur në vëmendje 

përmbajtjen e nenit 146 të Kodit Zgjedhor që sapo e cituam, përkatësisht përmbajtjen e 

pikave 1 dhe 6 të këtij neni. Konkretisht në pikën 6 parashikohet se: Në rast se krijohen 

vakanca në përbërjen e Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor, vakanca plotësohet sipas 

përcaktimeve të bëra në këtë ligj vetëm nga gjyqtarët që kanë kaluar me sukses procesin e 

rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve, sipas ligjit nr. 84/2016, deri në ditën e krijimit të 

vakancës.  

Siç u relatua më sipër edhe nga Kryetarja, krijimi i vakancës ka ndodhur për 

shkak të emërimit si gjyqtar i Gjykatës së Lartë, të zotit {...}, përmes Dekretit nr. {...}, 

datë 29.07.2021 të Presidentit të Republikës. Pra lista është krijuar duke marrë në 

konsideratë gjyqtarët të cilët kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit kalimtar dhe 

kanë një vendim të formës së prerë, deri në datën 29.07.2021, duke përfshirë edhe këtë 

datë. 

Gjithashtu, nuk përfshihen në shortin e hedhur, sipas përcaktimeve të nenit 148 të 

Kodit Zgjedhor dhe gjyqtarët ndaj të cilëve: (i) është vendosur fillimi i çështjes penale; 

(ii) është në fuqi një masë disiplinore; (iii) është filluar procedim disiplinor; (iv) gjyqtarët 

të cilët janë aktualisht në detyrë në Kolegjin Zgjedhor. 

Gjyqtarë të cilët janë aktualisht në detyrë në Kolegjin Zgjedhor janë 7 gjyqtarë, 

sipas vendimin nr. 293, datë 09.09.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për miratimin e 

zgjedhjes së tetë anëtarëve të Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor”.  

Kemi bashkëpunuar me Departamentin e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve 

Administrative për listën e cila ju është përcjellë bashkë me këtë material. Nuk ka 

gjyqtarë të cilëve ju është vendosur fillimi i çështjes penale; për zotin {...} është 

regjistruar një procedim penal dhe Këshilli aktualisht nuk është në dijeni të ndonjë 

vendimi të formës së prerë për pushimin e çështjes penale ndaj tij. 

Në këtë listë janë përfshirë gjyqtarë të cilët nuk kanë një masë disiplinore dhe për 

të cilët nuk është filluar një procedim disiplinor. 

Sa më sipër, siç u parashtrua, lista deri tani ka 34 gjyqtarë, në të cilën kemi marrë 

parasysh: procesi i rivlerësimit kalimtar me vendim të formës së prerë deri në datën 

29.07.2021; nuk janë përfshirë gjyqtarët që ushtrojnë detyrën pranë gjykatave kundër 

krimit të organizuar dhe korrupsionit, të cilët ndonëse kanë kaluar procesin e rivlerësimit 
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me sukses, kanë pengesë konform nenit 146, pika 1; u parashtrua edhe për çështjet në 

hetim dhe masat disiplinore; gjithashtu në këtë listë nuk janë përfshirë edhe gjyqtarë të 

tjerë të cilët ndonëse kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit kalimtar, janë të 

komanduar me vendim të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe aktualisht nuk ushtrojnë 

funksionin e gjyqtarit, dhe janë tre prej tyre: z.{...}; znj. {...} dhe znj.{...}; pesë anëtarët e 

Këshillit të Lartë Gjyqësor nga radhët e gjykatave të shkallës së parë dhe të apelit, 

konkretisht znj. Marçela Shehu, znj.Irena Plaku, z. Dritan Hallunaj, znj.Brikena Ukperaj 

dhe z.Ridvan Hado. Gjithashtu nuk janë përfshirë dy gjyqtarë, ish-anëtarë të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor: (citohen emrat), të cilëve u ka mbaruar mandati më datë 12.12.2021, në 

konformitet me përcaktimet e nenit 4 të Ligjit nr.115/2016 të ndryshuar, i cili parashikon 

se: “Anëtari gjyqtar, në përfundim të mandatit, kthehet në vendin e mëparshëm të punës. 

Gjyqtarit të Gjykatës së Lartë ose i gjyqtarit të Gjykatës së Posaçme i pezullohet mandati 

si gjyqtar gjatë kohës që ushtron funksionin si anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Anëtari gjyqtar i Këshillit nuk mund të transferohet, të ngrihet në detyrë ose të delegohet 

gjatë 3 viteve pas përfundimit të mandatit”, duke marrë në konsideratë edhe përcaktimet 

që ka bërë ligji i posaçëm (Kodi Zgjedhor), duke përdorur termin “delegim” në disa pika 

të tij. 

Duke pasur parasysh këto kushte dhe kritere është hartuar lista me 34 emrat, të 

cilën ju e keni në dispozicion. Kaq nga ana ime. Nëse keni pyetje, jeni të lirë... 

 

Naureda Llagami: Faleminderit, Maela! 

Atëherë, ftoj kolegët nëse kanë ndonjë diskutim lidhur me përmbajtjen e listës. 

 

Marçela Shehu: Kryetare? 

Alban Toro: Mundem? 

Naureda Llagami: Marçela, ti e do fjalën? 

 

Marçela Shehu: Po! 

Atëherë, me sa konstatova, lista që është paraqitur për shqyrtim dhe miratim sot 

në mbledhje plenare, rezulton që janë përjashtuar gjyqtarët në referim të nenit 146 dhe 

148 të ligjit përkatës dhe gjyqtarët që ushtrojnë detyrën e anëtarit të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, për sa kohë ata nuk ushtrojnë detyrën e gjyqtarit, por ushtrojnë një detyrë 

tjetër. Gjithashtu, rezulton që janë përjashtuar, pra nuk janë përfshirë në listë, dy gjyqtarë 
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(ish-anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor), duke parashikuar, apo duke bërë interpretimin 

që në referim të nenit 4 të Ligjit për Qeverisjen, atyre u ndalohet delegimi.  

Doja të dija nga zonja Alicanaj, të lutem, termi “delegim” tek neni 4 i Ligjit për 

Qeverisjen është kuptuar dhe interpretuar specifikisht që do të lidhet me “delegimin” në 

Kolegjin Zgjedhor apo si një nga ndalimet që ka anëtari i Këshillit të Lartë Gjyqësor që 

mbaron mandatin pas mbarimit të mandatit? Si është interpretuar në momentin që është 

hartuar relacioni? Ky është i vetmi rast që parashikohet si ndalesë për anëtarin e Këshillit 

pas mbarimit të mandatit? – kuptohet, përveç transferimit dhe ngritjes në detyrë, që janë 

shumë të qarta. Duke qenë se termi “delegim” tek neni 4 nuk është po aq i qartë dhe nuk 

lidhet aq qartë me ndalesat ligjore siç lidhen institutet e tjera, pra lëvizja paralele dhe 

ngritja në detyrë, do doja të dija si është interpretuar ky term gjatë hartimit të relacionit. 

 

Maela Alicanaj: Atëherë, për të qenë konciz lidhur me këtë parashikim, mund të 

themi vetëm që duke qenë se ligji i posaçëm, Kodi Zgjedhor, në dispozitat përkatëse ku 

bën fjalë për mandatin e anëtarit të Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor përdor termin “delegim”, 

atëherë delegimi në këtë rast është bërë në interpretim të ngushtë të termave që ka 

përdorur ligji i posaçëm në raport me nenin 4 të ligjit 115/2016. 

 

Alban Toro: Atëherë, më lejoni edhe mua të jap një sqarim, meqenëse unë 

dërgova një e-mail ku propozova/sugjerova që ish-kolegët tanë që kanë qenë anëtarë të 

Këshillit, të mos përfshiheshin në lista, pikërisht për efekt të parashikimit të nenit 4 të 

Qeverisjes, por edhe të parashikimeve që ligji “Për Kodin Zgjedhor” ka për gjyqtarët e 

deleguar. Pra në nenet 150, 146 të ligjit “Për Kodin Zgjedhor”, vazhdimisht flitet për 

gjyqtarë të deleguar. Në rastin konkret, me “delegim” është një e drejtë përfaqësimi që i 

jepet dikujt për ta ushtruar në ...  të plotë. Kështu që, për t’i ndenjur besnik ligjit të 

posaçëm, në çdo rast ai flet me terminologjinë “delegim” dhe konkretisht, përtëritja bëhet 

(neni 146) duke zbatuar procedurat dhe afatet e ligjit për përzgjedhjen, delegimin, 

betimin dhe konstituimin e Kolegjit Zgjedhor; apo më tutje kur bëhet fjalë për nenin 150 

“Pavlefshmëria e delegimit” - Delegimi i gjyqtarëve në Kolegjin Zgjedhor është i 

pavlefshëm... Pra në çdo rast kjo është terminologjia që përdoret, dhe në këtë kontekst 

dhe në respekt të këtij ligji bëra sugjerimin e atij neni, që dy nga kolegët që kanë qenë 

anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor të mos përfshiheshin në listën e gjyqtarëve për t’u 

shortuar. Faleminderit!  
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Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Toro! 

Atëherë, në qoftë se nga kolegët nuk kanë ndonjë diskutim, unë do ftoja... 

 

Brikena Ukperaj: Zonja Kryetare, mund të flas pak në lidhje edhe me atë që 

shtroi Marçela për diskutim? 

Naureda Llagami: Po Brikena! 

 

Brikena Ukperaj: Mos do Marçela të flasë, nëse ka ndonjë gjë? Mos ndoshta ia 

mora fjalën? 

Marçela Shehu: Jo, jo, vazhdo Brikena! 

 

Brikena Ukperaj: Objekt shqyrtimi nga ana e Këshillit sot është përcaktimi i 

listës së gjyqtarëve të cilët do t’i nënshtrohen procedurës së shortit për plotësimin e 

vakancës në Kolegjin Zgjedhor Gjyqësor. Janë përjashtuar dy gjyqtarët, (citohen emrat). 

Unë e vlerësoj të drejtë përjashtimin, sikundër relatoi edhe zoti Toro, sepse anëtari i 

Kolegjit Zgjedhor delegohet në këtë detyrë me mandat 4-vjeçar, dhe duke qenë se ai 

delegohet, në zbatim të nenit 4 të ligjit për organet e qeverisjes, ish-anëtari i Këshillit që 

ka mbaruar mandatin, për një periudhë 3-vjeçare, sigurisht që ka ndalim për t’u deleguar 

në Kolegjin Zgjedhor. 

Nëse termi “delegim” i nenit 4 të ligjit për organet e qeverisjes mund të përfshijë 

edhe situata të tjera, mendoj që nuk i takon kësaj mbledhjeje plenare për ta diskutuar dhe 

për të arritur sot në një vendimmarrje apo në një qëndrim të përbashkët se çfarë do të 

përbëjë “delegim”. Mendoj që objekti i kësaj mbledhjeje plenare arrihet edhe me 

miratimin e listës së gjyqtarëve duke përjashtuar dy anëtarët. Në situata të tjera, për 

çështje që mund të shtrohen përpara Këshillit, mund të diskutojmë pastaj nëse ky term 

“delegim” është më i gjerë apo është më i ngushtë. Faleminderit!  

 

Fatmira Luli: A mundet ta marrë fjalën edhe unë? 

Naureda Llagami: Po, Fatmira! 

 

Fatmira Luli: Unë mendoj që neni 146 i ligjit “Për Kodin Zgjedhor” ka 

përcaktuar në mënyrë të qartë sipas këtij ligji dhe nuk lë hapësirë të interpretohet në ligjin 
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“Për qeverisjen e pushtetit gjyqësor” me dispozitat e një ligji tjetër. Në pikën 3 të nenit 

146, thuhet: “3. ... Përtëritja bëhet duke zbatuar procedurat dhe afatet e këtij ligji për 

përzgjedhjen, delegimin, betimin dhe konstituimin e Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor.” 

Po ashtu pika 6 e këtij neni thotë: “6. Në rast se krijohen vakanca në përbërjen e 

Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor, vakanca plotësohet sipas përcaktimeve të bëra në këtë ligj... 

.” 

Pra lista e personave që duhet të përfshihen në short, përcaktohet me kushtet, 

kriteret dhe përcaktimet që parashikon ligji “Për Kodin Zgjedhor” dhe jo me referencë në 

Ligjin për Qeverisjen, vetëm për shkak të përdorimit të termit “delegim”, që në 

përmbajtje të tij nuk ka asnjë gjë të përbashkët me delegimin që përcakton ligji 115/2016.  

Kështu që unë gjykoj që në këtë rast nuk ka asnjë pengesë. Pengesat janë vetëm 

këto që parashikon neni 146 dhe 148 i ligjit, dhe për mua duhet të përfshihen të dy 

anëtarët. Faleminderit!  

 

Marçela Shehu: Mundem Kryetare? 

Naureda Llagami: Po, Marçela! 

 

Marçela Shehu: Unë i dëgjova edhe kolegët, Brikenën dhe Fatmirën. 

Lidhur me atë që thotë Brikena, që mbledhja plenare mund të arrijë qëllimin dhe 

objektivat sot me miratimin e listës pa hyrë në interpretime shumë të gjëra, sigurisht që 

kjo mund të bëhet, por ama interpretimi që i japim ne sot termit “delegim” që përcakton 

neni 4 i Ligjit për Qeverisjen sigurisht që do të përbëjë një precedent nesër dhe nuk ka si 

të mos konsiderohet ndoshta edhe nga Këshilli.  

Unë ndaj të njëjtin mendim si zonja Luli. Kodi Zgjedhor i ka parashikuar në 

mënyrë të qartë ndalimet se kur një gjyqtar nuk mund të delegohet si anëtar i Kolegjit 

Zgjedhor, janë përcaktuar shprehimisht në nenin 146 dhe në nenin 148 të këtij Kodi. 

Duke iu referuar sërish nenit 4, për të bërë atë interpretimin e ngushtë që u diskutua që 

është bërë në këtë rast, që delegim do të kuptonim edhe delegimin e gjyqtarit në Kolegjin 

Zgjedhor, unë në fakt nuk arrij t’i gjej qëllimin ligjvënësit nëse ka dashur vërtetë të 

parashikojë këtë ndalim edhe në këtë rast. E kuptoj qëllimin e ligjit kur anëtarit të 

Këshillit që i mbaron mandati i ndalohet ngritja në detyrë apo lëvizja paralele, për të 

“mos përfituar” nga ato marrëdhëniet e mira që mund të ketë krijuar me anëtarët kolegë, 

me të cilët ka punuar disa vjet. Por nuk mund të kuptojë se cili është përfitimi i një 
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anëtari të Këshillit për t’u përjashtuar apo për t’u përfshirë në një short, që nuk dihet nëse 

do të zgjidhet si anëtar i Kolegjit Zgjedhor apo jo. 

Kështu që, për të mos u zgjatur dhe për të mos u përsëritur, unë mendoj që dy 

anëtarët, (citohen emrat), duhet të përfshihen në procedurat e shortit. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Shumë faleminderit Marçela. 

Atëherë, në situatën që ne kemi një propozim të ardhur nga zonja Luli, e 

mbështetur edhe nga zonja Shehu, sipas të cilit, në përgatitjen e listës së bërë nga 

Drejtoria (me 34 persona), duke hequr dy emrat e ish-kolegëve tanë, atëherë, unë 

fillimisht propozoj që të hidhet në votim propozimin e zonjës Luli, e cila ngre për 

diskutim që duhet të përfshihen këto dy emra në listë. Jemi dakord? 

 

 Maksim Qoku: Ta sqarojmë. 

 Propozimi ishte për t’u përfshirë në listën e shortit? 

Naureda Llagami: Po! 

Maksim Qoku: Dakord. 

 Irena Plaku: Kundër. 

 Ridvan Hado: Dakord.  

 Alban Toro: Dakord sepse edhe e sugjerova me e-mail.  

Më duhet të jap një shpjegim, që sugjerimi ka lidhje me përcaktimin që i ka bërë 

neni 4 i Ligjit për Qeverisjen dhe pikërisht ky veprim, ky ushtrim funksioni nga gjyqtari 

pranë Kolegjit Zgjedhor, në disa dispozita të ligjit “Për Kolegjin Zgjedhor” është 

përfshirë në ndalimet që bazohet tek neni 4 dhe nuk mund të ngatërrohet me institute të 

tjera të cilat mund ta kenë cituar si formë skeme por që nuk kanë lidhje delegimin. 

Naureda Llagami: Edhe një herë Alban. Je dakord me propozimin që të shtohen 

emrat apo nuk je? 

Alban Toro: Jam kundër propozimit të shtohen. Pra të hiqen emrat sepse për sa 

kohë unë kam propozuar... që mos të konfondohet me skemat e tjera. Unë nuk e 

konfondoj këtë me skemat e tjera. E kam të qartë se çfarë përfaqëson kjo skemë në 

kuptim të ligjit “Për Kolegjin Zgjedhor”. Faleminderit!  

Naureda Llagami: Arsyetimin e kuptova. 

 Faleminderit Alban! 

Fatmira Luli: Pro. 
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 Marçela Shehu: Dakord. 

 Erjon Muharremaj: Pro. 

 Brikena Ukperaj: Kundër përfshirjes, për shkak se ka ndalim ligjor në Kodin 

Zgjedhor dhe në ligjin “Për organet e qeverisjes” që ndalon delegimin e anëtarëve të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor 3 vjet pas mbarimit të mandatit. 

 Klodian Kurushi: Kundër përfshirjes së dy ish-anëtarëve të KLGJ-së për t’u 

përfshirë në listën përkatëse. 

 Naureda Llagami: Kundër përfshirjes. 

 Atëherë, votat janë 5 me 5. Kështu që, rrëzohet propozimi i Fatmirës. 

  

Naureda Llagami: Kalojmë në votim listën në tërësi, sipas propozimit të ardhur 

nga Drejtoria Juridike. 

 Maksim Qoku: Dakord, me klauzolën e votuar ndryshe. 

 Irena Plaku: Dakord me miratimin e listës. 

 Ridvan Hado: Dakord.  

 Alban Toro: Dakord.  

 Fatmira Luli: Dakord, me rezervën/propozimin që bëra. 

 Marçela Shehu: Dakord, edhe unë me rezervën që bëra. 

 Erjon Muharremaj: Pro, në kushtet kur shumica vendosi kundër përfshirjes së dy 

ish-anëtarëve në listë. Faleminderit!  

 Brikena Ukperaj: Dakord. 

 Klodian Kurushi: Dakord me miratimin e listës. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: Të miratojë listën e gjyqtarëve të cilët përfshihen në 

shortin për plotësimin e vendit vakant në Kolegjin Zgjedhor Gjyqësor, si më poshtë:  

(Citohen emrat e 34 gjyqtarëve.) 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë me publikimin e tij në faqen zyrtare të 

internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Me kaq po e mbyllim mbledhjen për sot. 

Sjell në vëmendje që nesër janë njoftuar të gjithë autoritetet për zhvillimin e 

shortit pranë ambienteve të KLGJ-së. 

Faleminderit për pjesëmarrjen! 

Punë të mbarë që të gjithëve! 
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* * * 

(Mbledhja deklarohet e mbyllur) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


