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 Ilir Toska: Falem7inderit! 

  

 

 

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 23.12.2021) 

 

Pika 1 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. 183, datë 28.05.2020, për 

kandidaten znj. {...}”, 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 10:06 

dhe mbaroi në orën 12:55. 

 

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) 
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10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

2. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

1. 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. 183, datë 28.05.2020, për kandidaten znj. {...}”, përgatitur nga Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës (relator z. Alban Toro). 

 

  Naureda Llagami: Përshëndetje të gjithëve! 

 Fillojmë mbledhjen e Këshillit të Lartë Gjyqësor të datës 23 dhjetor 2021. 

Të pranishëm janë të gjithë anëtarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 Siç jeni në dijeni, në rendin e ditës sot kemi për të marrë në shqyrtim 18 çështje. 

 Nëse nuk kemi ndonjë diskutim lidhur me përmbajtjen e rendit të ditës, do të 

propozoja që të fillojmë direkt me çështjen e parë, e cila 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. 183, 

datë 28.05.2020, për kandidaten znj. {...}”. 

 Për më shumë detaje, fjalën ia jap zotit Toro. 

 

 Alban Toro: Faleminderit! 

 Me vendime të veçanta dhe përkatësisht me vendimet nr. 176, nr. 182, nr. 183, 

28.05.2020, nga ana e Këshillit është proceduar për hapjen e procedurës së ngritjes në 

detyrë të gjyqtarëve pranë Gjykatës së Apelit Korçë në fushën e të drejtës civile, si dhe në 

Gjykatën e Apelit Tiranë, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës civile. Një nga 

këta kandidatë ka qenë zonja {...}, magjistrate, për të cilën Këshilli me vendimin nr. 278, 

datë 08.09.2020, ka vendosur: 1.Verifikimin e plotësimit nga kandidatja znj. {...}, në 
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procedurat e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Tiranë, për dy pozicione të lira në 

fushën e të drejtës civile, të shpallura me Vendimet e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 182, 

nr.183 dhe pranë Gjykatës së Apelit Korçë, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës 

civile nr. 176, datë 28.05.2020, të kritereve të “përvojës profesionale minimale”, të 

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

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

të kandidimit në procedurat e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Tiranë, për dy 

pozicione të lira në fushën e të drejtës civile me Vendimet nr. 182, nr.183 dhe pranë 

Gjykatës së Apelit Korçë, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës civile, me 

Vendimin  nr. 176, datë 28.05.2020. 

Më pas, Këshilli me Vendimin nr. 102, datë 18.03.2021, ka vendosur: 

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

Gjykatën e Apelit Tiranë, për pozicionet e lira në fushën e të drejtës civile, të shpallura 

me Vendimet e Këshillit nr. 182 dhe nr. 183, datë 28.05.2020 dhe pranë Gjykatës së 

Apelit Korçë, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me 

Vendimin e Këshillit nr. 176, datë 28.05.2020. 

Me vendim nr.56, datë 16.02.2021 Këshilli i Lartë Gjyqësor, mbështetur në pikat 

8 dhe 9, të nenit 48, të Ligjit nr. 96/2016, si dhe të Vendimit të tij nr.70, datë 07.02.2020, 

vendosi: 1.Fillimin e procedurave të përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e 

Apelit Tiranë, për pesë pozicionet e lira në fushën e të drejtës civile, të shpallura me 

Vendimet nr. 179, nr. 180, nr. 181, nr. 182 dhe nr. 183, datë 28.05.2020 dhe për dy 

pozicionet e lira në fushën e të drejtës penale, të shpallura me Vendimet nr. 184 dhe nr. 

185, datë 28.05.2020, duke caktuar edhe relatorin përkatës. 

Kandidatja znj. {...}, në rrugë elektronike më datë 06.12.2021 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. 183 datë 28.05.2020 të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor duke vijuar kandidimin për pozicionin e lirë, në fushën e së 

drejtës civile, të shpallur me vendimet nr. 176, datë 28.05.2020 të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 

Në këto rrethana, duke respektuar vullnetin e kandidates si dhe dispozitën e 

përcaktuar në vendimin tonë nr. 75, datë 23.05.2019, ku shprehet se: “Kur kandidati 
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njofton tërheqjen nga kandidimi, relatori i çështjes përgatit relacionin që përshkruan 

procedurën e zhvilluar dhe projekt-aktin mbi përfundimin e procedurës të verifikimit të 

kandidatit të tërhequr, duke e dërguar menjëherë për shqyrtim përpara Komisionit, i cili 

vendos për dërgimin e çështjes në mbledhjen e Këshillit”. 

Në këto kushte, nga ana e relatorit, në respekt edhe të vullnetit të magjistrates, u 

përgatit edhe projektvendimi, në dispozitivin e të cilit ju sugjeroj të miratohet si më 

poshtë: 

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. 183, datë 

28.05.2020, 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, 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. Faleminderit!  

 

 Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Toro! 

Nëse nuk ka ndonjë diskutim nga kolegët, ftoj kolegët që të kalojmë në 

procedurën e votimit. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Pro. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Klodian Kurushi: Dakord. 

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

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

Vendimin nr. 183, datë 28.05.2020, 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 1 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Falem7inderit! 

  

 

 

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 23.12.2021) 

 

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

kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Korçë, për 

pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 176, datë 28.05.2020, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor”, 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 10:06 

dhe mbaroi në orën 12:55. 

 

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) 
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10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

2. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

2. Shqyrtimi i projektvendimit “Për renditjen e kandidatëve në procedurën e ngritjes në 

detyrë në Gjykatën e Apelit Korçë, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 176, 

datë 28.05.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës (relatore znj. Marçela Shehu). 

 

  Naureda Llagami: Kalojmë tek projekt-akti i dytë, që edhe ky ka të bëjë me 

renditjen e kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Korçë, 

për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 176, datë 28.05.2020, të këshillit të lartë 

gjyqësor. Do të relatohet nga zonja Marçela Shehu. 

 

 Marçela Shehu: Faleminderit, Kryetare! 

 Komisioni i Zhvillimit të Karrierës dhe unë në cilësinë e relatores, kemi paraqitur 

për shqyrtim projektvendimin “Për renditjen e kandidatëve në procedurën e ngritjes në 

detyrë në Gjykatën e Apelit Korçë, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 176, 

datë 28.05.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, duke iu referuar relacionit të përgatitur si 

më poshtë. 

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

akteve nënligjore të autorizuara nga ligji, në ushtrim të përgjegjësisë për mbarëvajtjen e 

sistemit gjyqësor dhe në veçanti të funksionit të ngritjes në detyrë të gjyqtarëve të të 

gjitha niveleve, në kuadër të plotësimit të pozicioneve të lira në gjykatat e apelit të 

juridiksionit të përgjithshëm, ndër të tjera, ka hapur dhe një procedurë ngritjeje në detyrë 

edhe në Gjykatën Apelit Korçë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, me 

Vendimin e saj nr. 176, datë 28.05.2020. 
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Pas përfundimit të afatit të kandidimit në procedurën e ngritjes në detyrë për 

pozicionin e lirë të hapur me Vendimin e Këshillit nr. 176, datë 28.05.2020, aplikoi një 

kandidat, konkretisht znj. {...}, gjyqtare e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier. 

Ndërkohë, kandidatja znj. {...} ka kandiduar edhe për pozicionet e lira të shpallura 

me Vendimet nr. 182 dhe nr. 183, datë 28.05.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, në 

fushën e së drejtës civile.  

Kandidatja znj. {...}, në rrugë elektronike më datë 06.12.2021 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. 183, datë 28.05.2020 të 

Këshillit, duke vijuar kandidimin për pozicionin e lirë, në fushën e së drejtës civile, të 

shpallur me vendimin nr. 176, datë 28.05.2020 të Këshillit. 

Ndërsa lidhur me kandidimin e kandidates për pozicionin e lirë të shpallur me 

vendimin nr. 182, datë 28.05.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, rezulton se me 

vendimin nr. 563, datë 02.12.2021 Këshilli ka vijuar me renditjen e kandidatëve në këtë 

procedurë ngritjeje në detyrë, duke e renditur atë në radhën e dytë. 

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

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

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

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

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

Për të evidentuar kandidatët që përmbushnin kriteret e kandidimit për ngritjen në 

detyrë në Gjykatën e Apelit Korçë, Këshilli realizoi procedurën e verifikimit të 

plotësimit, në rastin konkret për të vetmin kandidat,  të kritereve të mëposhtme: “përvojës 

profesionale minimale”, “mospasjes masë disiplinore në fuqi”, “mosqenies në situatën e 

papajtueshmërisë ambientale”, “të pasurisë dhe figurës”. 

Kështu, për kandidaten e vetme, znj. {...}, Këshilli verifikoi plotësimin nga ajo të 

kritereve të kandidimit dhe me Vendimin nr. 102, datë 18.03.2021, vendosi kualifikimin 

e saj dhe vijimin e procedurës për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Korçë, për 

pozicionin e lirë ku ka kandiduar. 

 Ndërkohë, krahas procedurës së verifikimit të kritereve të kandidimit, paralelisht, 
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për kandidaten kanë vijuar edhe procedurat e vlerësimit etik dhe profesional, konkretisht:  

1) vlerësimi me qëllim gradimi, për periudhën e vlerësimit 2013-2016; 2) vlerësimi i 

përshpejtuar për vitin 2019. 

Kryerja e vlerësimit etik dhe profesional për kandidaten në këtë rast, përveç se një 

detyrim ligjor, ndërsa ajo nuk kishte asnjë vlerësim të tillë, është vlerësuar e 

domosdoshme për sa kohë ajo kandidonte për ngritjen në detyrë, ku një vlerësim në 

nivelin e përgjithshëm “i pamjaftueshëm”, pra një vlerësimit etik dhe profesional me 

cilësi të dobët, jo vetëm nuk do të përligjte ngritjen në detyrë, por, përkundrazi, referuar 

pikës 6, të nenit 95, të Ligjit për Statusin, do të përbënte shkas për dërgimin e raportit të 

vlerësimit Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, për të vlerësuar fillimin e hetimit dhe, më tej, 

të procedimit disiplinor ndaj kandidates, duke vënë kështu në diskutim nga ana tjetër, 

plotësimin e kritereve të kandidimit prej saj. Një rrethanë e tillë në rastin konkret lidhet 

veçanërisht me vlerësimin e përshpejtuar të kandidates për vitin 2019, ndërsa sa i përkiste 

vlerësimit me qëllim gradimin për periudhën e rivlerësimit kalimtar, një moment i tillë 

është i tejkaluar sa kohë kandidatja ka kaluar me sukses procesin e rivlerësimit kalimtar, 

çka, referuar përcaktimit të shkronjës “c”, pika 1, të nenit 59, të Ligjit nr. 84/2016, 

presupozon se kandidatja ka arritur një nivel minimal kualifikues në vlerësimin e aftësive 

profesionale, pra se ajo është vlerësuar “I aftë”, pra që ka treguar cilësi të pranueshme në 

punë, gjykim të drejtë, ka respektuar të drejtat e palëve ose viktimave, si dhe se ka qenë 

efiçent dhe efektiv në masë të pranueshme përgjatë periudhës së rivlerësimit kalimtar, 

sikurse një gjë e tillë përcaktohet në shkronjën “a”, të nenit 44, të kësaj ligji. 

Me kualifikimin e kandidates znj. {...}, bazuar në pikën 24, të Vendimit të 

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

gjyqtarëve”, Këshilli, me Vendimin nr. 107, datë 29.03.2021, filloi procedurën e 

përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Korçë, për pozicionin e lirë të 

shpallur me Vendimin e saj nr. 176, datë 28.05.2020. Me këtë vendim, si relatore e 

procedurës së përzgjedhjes jam caktuar unë si anëtare e Komisionit të Zhvillimit të 

Karrierës. 

Më datë 30.03.2021, në rrugë elektronike, në zbatim të pikës 30, të Vendimit 

70/2020, kandidatja e kualifikuar është njoftuar për fillimin e procedurës së përzgjedhjes 

për pozicionin e lirë ku ajo kandidonte, si dhe për caktimin e relatores. Kandidatja nuk 
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paraqiti kundërshtime ose kërkesë për përjashtimin e relatores apo për ndonjë nga 

anëtarët e tjerë të Këshillit. 

Në zbatim të shkronjës “a”, pika 47, të Vendimit 70/2020, me cilësinë e relatores 

kam administruar dokumentacionin përkatës të kandidates, që gjendej në dosjen e saj 

personale apo në praktikën dokumentare të procedurës së verifikimit të plotësimit të 

kritereve të kandidimit. Po ashtu, me cilësinë e relatores kam administruar edhe vendimet 

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

Konkretisht, lidhur me vlerësimet etike dhe profesionale, për kandidaten e vetme 

znj. {...} u konstatua se: Sipas Vendimit të Këshillit nr. 421, datë 29.09.2021, kandidatja 

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

“Shkëlqyeshëm”, duke grumbulluar në total 379 pikë, sipas “Raportit të vlerësimit etik 

dhe profesional” të miratuar me këtë vendim; Sipas Vendimit të Këshillit nr. 422, datë 

29.09.2021, kandidatja është vlerësuar për vitin 2019, në nivelin e përgjithshëm 

“Shkëlqyeshëm”, duke grumbulluar në total 383 pikë, sipas “Raportit të vlerësimit etik 

dhe profesional” të miratuar me këtë vendim. 

Dy vlerësimet etike dhe profesionale të kandidatjat znj. {...} të miratuara me 

Vendimet e Këshillit nr. 421, datë 29.09.2021 dhe nr. 422, datë 29.09.2021, u konstatua 

të jenë bërë përfundimtarë, ndërsa ndaj tyre nuk është paraqitur ankim referuar deklaratës 

së kandidates të dërguar në rrugë elektronike, protokolluar në Këshill me datë 

06.12.2021, përmes të cilës është shprehur se pasi u njoh me vendimet e Këshillit, 

deklaron se nuk ka ankim ndaj tyre.   

Pas shqyrtimit të dokumentacionit të administruar, në kushtet kur në këtë 

procedurë ngritjeje në detyrë ka kandiduar vetëm një kandidat dhe, për rrjedhojë, edhe në 

procedurën e përzgjedhjes së kandidatëve është vetëm një i tillë, u vlerësua se nuk ka 

vend për ndjekjen e hapave, kritereve dhe përparësive sipas përcaktimeve të Kreut IV, të 

Vendimit 70/2020, në funksion të renditjes së kandidatëve. Nga ana tjetër, në respektim 

të përcaktimeve të Seksionit B, Kreu VI, të Vendimit 70/2020, me cilësinë e relatores 

kam përgatitur projektvendimin “Për renditjen e kandidatëve në procedurën e ngritjes në 

detyrë në Gjykatën e Apelit Korçë, për pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin nr. 176, 

datë 28.05.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”. Projektvendim i cili pas miratimit edhe 

nga mbledhja e Komisionit të Zhvillimit të Karrierës i ka kaluar për miratim Këshillit të 

Lartë Gjyqësor.  
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Projektvendimi i përgatitur është i strukturuar me tre pika: 

Sipas pikës 1 të projektvendimit, Këshillit i propozohet të miratojë renditjen e 

kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Korçë, për 

pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin nr. 176, datë 28.05.2020, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, si më poshtë: 1) Znj. {...}. 

Në pikën 2 të projektvendimit, përcaktohet se një kopje e arsyetuar e vendimit i 

njoftohet kandidates, sipas kërkesave të nenit 98 të Ligjit nr. 115/2016. 

Në pikën 3 përcaktohet se kundër vendimit mund të bëhet ankim në Gjykatën 

Administrative të Apelit. 

Në pikën e fundit përcaktohet se ky vendim botohet në faqen zyrtare të Këshillit 

të Lartë Gjyqësor. Ky është projektvendimi që i propozohet për shqyrtim dhe miratim 

mbledhjes plenare. Faleminderit!  

 

 Naureda Llagami: Faleminderit, Marçela për propozimin. 

 Ftoj kolegët, nëse nuk kanë diskutime mbi përmbajtjen e projekt-aktit, kalojmë në 

procesin e votimit.  

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. Miratimin e renditjes së kandidatëve në procedurën e 

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

Vendimin nr. 176, datë 28.05.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si më poshtë: 

1. Znj. {...}.  
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2. Një kopje e arsyetuar e vendimit i njoftohet kandidates znj. {...}, sipas 

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

drejtësisë”, i ndryshuar.  

3. Kundër vendimit mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Apelit, 

brenda 5 ditëve, nga dita e njoftimit të vendimit. 

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

 

* * * 

(Pika 2 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Falem7inderit! 

  

 

 

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 23.12.2021) 

 

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

kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Vlorë, për pozicionin 

e lirë të shpallur me vendimin nr. 545, datë 05.11.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, 

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 10:06 

dhe mbaroi në orën 12:55. 

 

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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11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

2. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

3. Shqyrtimi i projektvendimit “Për renditjen e kandidatëve në procedurën e ngritjes në 

detyrë në Gjykatën e Apelit Vlorë, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 545, 

datë 05.11.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës (relatore znj. Marçela Shehu). 

 

  Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin tjetër i cili ka të bëjë me shqyrtimin 

e projektvendimit “Për renditjen e kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrë në 

Gjykatën e Apelit Vlorë, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 545, datë 

05.11.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”. Edhe ky projekt-akt do të relatohet nga zonja 

Shehu. 

 

 Marçela Shehu: Me cilësinë e relatores si anëtare e Komisionit të Zhvillimit të 

Karrierës, kam paraqitur për shqyrtim mbledhjes plenare projektvendimin dhe relacionin 

shoqërues për renditjen e kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën e 

Apelit Vlorë, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 545, datë 05.11.2020, të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 Për të qenë më selektive në relatimin e relacionit të projektvendimit të paraqitur, 

zoti {...} ka kandiduar në një nga procedurat e ngritjes në detyrë dhe konkretisht për një 

procedurë ngritjeje në detyrë në Gjykatën e Apelit Vlorë për pozicionin e lirë në fushën e 

së drejtës penale shpallur me vendimin nr. 545, datë 05.11.2020. 

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

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në një procedurë ngritjeje në detyrë për një 

pozicion të lirë, Këshilli i Lartë Gjyqësor bën renditjen e kandidatëve që përmbushin 
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kriteret, renditje kjo që bëhet në funksion të përzgjedhjes së kandidatit të renditur më lart, 

i cili do të duhet të ngrihet në detyrë në atë pozicion të lirë. 

Për të evidentuar kandidatët që përmbushnin kriteret e kandidimit për ngritjen në 

detyrë në Gjykatën e Apelit Vlorë, Këshilli realizoi procedurën e verifikimit të plotësimit, 

në rastin konkret për të vetmin kandidat (pra z. {...}) të kritereve të mëposhtme: 

“përvojës profesionale minimale”, “mospasjes masë disiplinore në fuqi”, “mosqenies në 

situatën e papajtueshmërisë ambientale”, “të pasurisë dhe figurës”. 

Me vendimin nr. 308, datë 13.07.2021, Këshilli vendosi kualifikimin e tij dhe 

vijimin e procedurës për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Vlorë, për pozicionin e 

lirë ku ka kandiduar. 

Ndërkohë, krahas procedurës së verifikimit të kritereve të kandidimit, paralelisht, 

për kandidatin kanë vijuar edhe procedurat e vlerësimit etik dhe profesional, konkretisht:  

1) vlerësimi me qëllim gradimi, për periudhën e vlerësimit 2013-2016; 2) vlerësimi i 

përshpejtuar për vitin 2019. 

 Ashtu sikurse u citua edhe në relacionin e mëparshëm, kryerja e vlerësimit etik 

dhe profesional për kandidatin në këtë rast, pra në rastin e një kandidati të vetëm, përveç 

se një detyrim ligjor, ndërsa ai nuk kishte asnjë vlerësim të tillë, është vlerësuar e 

domosdoshme për sa kohë ai kandidonte për ngritjen në detyrë, ku një vlerësim në nivelin 

e përgjithshëm “i pamjaftueshëm”, pra një vlerësimit etik dhe profesional me cilësi të 

dobët, jo vetëm nuk do të përligjte ngritjen në detyrë, por, përkundrazi, referuar pikës 6, 

të nenit 95, të Ligjit për Statusin, do të përbënte shkas për dërgimin e raportit të 

vlerësimit Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. 

Me kualifikimin e kandidatit z. {...}, bazuar në pikën 24, të Vendimit të Këshillit 

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

Këshilli, me Vendimin nr. 388, datë 22.09.2021, filloi procedurën e përzgjedhjes për 

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

Vendimin e tij nr. 545, datë 05.11.2020. 

Me këtë vendim, si relatore e procedurës së përzgjedhjes jam caktuar unë si 

relatore, duke qenë edhe anëtare e Komisionit të Zhvillimit të Karrierës. 

Më datë 22.09.2021, në rrugë elektronike, në zbatim të pikës 30, të Vendimit 

70/2020, kandidati është njoftuar për fillimin e procedurës së përzgjedhjes, për relatoren. 
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Kandidati nuk paraqiti kundërshtime ose kërkesë për përjashtimin e relatores apo për 

ndonjë nga anëtarët e tjerë të Këshillit. 

Në zbatim të shkronjës “a”, pika 47, të Vendimit 70/2020, me cilësinë e relatores 

kam administruar dokumentacionin përkatës të kandidatit, që gjendej në dosjen e tij 

personale apo në praktikën dokumentare të procedurës së verifikimit të plotësimit të 

kritereve të kandidimit. Po ashtu, janë administruar edhe vendimet përkatëse të Këshillit 

në lidhje me dy vlerësimet etike dhe profesionale për të.  

Konkretisht, lidhur me vlerësimet etike dhe profesionale, për kandidatin e vetëm 

z. {...} është konstatuar se: Sipas vendimit të Këshillit nr. 545, datë 23.11.2021, kandidati 

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

“Shkëlqyeshëm”, duke grumbulluar në total 386 pikë, sipas “Raportit të vlerësimit etik 

dhe profesional” të miratuar me këtë vendim; Sipas vendimit të Këshillit nr. 555, datë 

01.12.2021, kandidati është vlerësuar për vitin 2019, në nivelin e përgjithshëm 

“Shkëlqyeshëm”, duke grumbulluar në total 389 pikë, sipas “Raportit të vlerësimit etik 

dhe profesional” të miratuar me këtë vendim. 

Dy vlerësimet etike dhe profesionale të kandidatit z. {...} të miratuara me 

Vendimet e sipërcituara, janë bërë përfundimtarë, duke qenë se ka rezultuar se zoti {...} 

ka deklaruar se nuk ka ankim ndaj tyre. 

Pas shqyrtimit të dokumentacionit të administruar, në kushtet kur në këtë 

procedurë ngritjeje në detyrë ka kandiduar vetëm një kandidat dhe, për rrjedhojë, edhe në 

procedurën e përzgjedhjes së kandidatëve është vetëm një i tillë, u vlerësua se nuk ka 

vend për ndjekjen e hapave, kritereve dhe përparësive sipas përcaktimeve të Kreut IV, të 

Vendimit 70/2020, në funksion të renditjes së kandidatëve. Nga ana tjetër, në respektim 

të përcaktimeve të Seksionit B, Kreu VI, të Vendimit 70/2020, me cilësinë e relatores 

kam përgatitur projektvendimin “Për renditjen e kandidatëve në procedurën e ngritjes në 

detyrë në Gjykatën e Apelit Vlorë, për pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin nr. 545, 

datë 05.11.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, projektvendim i cili pasi ka kaluar dhe 

është miratuar nga mbledhja e KZHK-së i ka kaluar për shqyrtim dhe miratim mbledhjes 

plenare. 

Projektvendimi është i strukturuar në 3 pika. 

Sipas pikës 1, Këshillit i propozohet të miratojë renditjen e kandidatëve në 

procedurën e ngritjes në detyrë me kandidatin e vetëm, z. {...}. 
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Në pikën 2, përcaktohet se një kopje e vendimit i njoftohet kandidatit. 

Në pikën 3, përcaktohet e drejta e ankimit. 

Në pikën e fundit, përcaktohet se ky vendim botohet në faqen zyrtare të Këshillit 

të Lartë Gjyqësor. Ky është edhe projektvendimi i përgatitur dhe i paraqitur në mbledhje 

për shqyrtim dhe miratim nga Këshilli. 

  

 Naureda Llagami: Faleminderit, Marçela! 

 Nëse nga kolegët nuk ka diskutim apo sqarim, kalojmë në procedurë votimi.  

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. Miratimin e renditjes së kandidatëve në procedurën e 

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

Vendimin nr. 545, datë 05.11.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si më poshtë: 

1. Z. {...}. 

2. Një kopje e arsyetuar e vendimit i njoftohet kandidatit z. {...}, sipas kërkesave 

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

ndryshuar.  

3. Kundër vendimit mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Apelit, 

brenda 5 ditëve, nga dita e njoftimit të vendimit. 

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

 

* * * 

(Pika 3 e rendit të ditës) 
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Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Falem7inderit! 

  

 

 

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 23.12.2021) 

 

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

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

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

nr. 223, datë 02.07.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor", 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 10:06 

dhe mbaroi në orën 12:55. 

 

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) 
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10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

2. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

4. Shqyrtimi i projektvendimit “Për renditjen e kandidatëve në procedurën e ngritjes në 

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

Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 223, datë 02.07.2020, të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor", i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, relator 

z. Alban Toro. 

 

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

shqyrtimin e projektvendimit “Për renditjen e kandidatëve në procedurën e ngritjes në 

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

Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 223, datë 02.07.2020, të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor”. Ky projekt-akt do të relatohet nga zoti Toro. 

  

 Alban Toro: Faleminderit!  

Këshilli i Lartë Gjyqësor, në kuadër të plotësimit të pozicionet e lira në Gjykatën 

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

procedurat e ngritjes në detyrë, ndër të tjera, edhe për një pozicion të lirë, me Vendimin 

nr. 223, datë 02.07.2020. I vetmi kandidat për këtë pozicion ka qenë z. {...}, gjyqtar i 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë aktualisht gjyqtar i skemës së delegimit i caktuar për 

një periudhë kohe në Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë kundër Korrupsionit dhe 

Krimit të Organizuar. 

Me vendimin nr. 351, datë 09.09.2021, pasi u përmbyllën procedurat e verifikimit 

për plotësimin e kritereve të kandidimit, nga ana e Këshillit është vendosur kualifikimi i 

zotit {...} dhe vijimi i procedurave përkatëse për ngritjen në detyrë në Gjykatën e 
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Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionin e 

lirë ku ka kandiduar. 

 Krahas kësaj procedure, nga ana e Këshillit kanë filluar edhe procedurat e 

vlerësimit etik dhe profesional, konkretisht: 1) vlerësimi me qëllim gradimi, për 

periudhën e vlerësimit 2013-2016 (periudhën e rivlerësimit kalimtar), referuar pikës 5, të 

nenit 171, të Ligjit për Statusin; 2) vlerësimi i përshpejtuar për vitin 2019, referuar pikës 

3, të nenit 25, “Dispozitë kalimtare”, ndryshuar me Ligjin nr.48/2019. 

Me kualifikimin e kandidatit z. {...}, bazuar në pikën 24, të Vendimit të Këshillit 

nr. 70, datë 07.02.2020, si dhe Vendimit nr. 389, datë 22.09.2021, filloi procedurën e 

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

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

Vendimin e tij nr. 223, datë 02.07.2020.  

Në zbatim të shkronjës “a”, pika 47, të Vendimit 70/2020, nga ana e relatorit 

është administruar i gjithë dokumentacioni përkatës të kandidatit, që gjendej në dosjen e 

tij personale apo në praktikën dokumentare të procedurës së verifikimit të plotësimit të 

kritereve të kandidimit si dhe ato që kanë lidhje me vlerësimin etik dhe profesional.  

Konkretisht, lidhur me vlerësimet etike dhe profesionale, për kandidatin e vetëm 

z. {...} u konstatua se: Sipas Vendimit të Këshillit nr. 556, datë 01.12.2021, kandidati 

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

grumbulluar në total 389 pikë, sipas “Raportit të vlerësimit etik dhe profesional” të 

miratuar me këtë vendim; Sipas Vendimit të Këshillit nr. 577, datë 07.12.2021, kandidati 

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

“Shkëlqyeshëm”, duke grumbulluar në total 400 pikë, sipas “Raportit të vlerësimit etik 

dhe profesional”. 

Dy vlerësimet etike dhe profesionale të kandidatit z. {...} të miratuara me 

Vendimet e Këshillit nr. 556, datë 01.12.2021 dhe nr. 577, datë 07.12.2021, u konstatua 

të jenë bërë përfundimtarë, ndërsa ndaj tyre nuk është paraqitur ankim referuar deklaratës 

së kandidatit të dërguar në rrugë elektronike, protokolluar në Këshill me aktin nr. {...}, 

datë 07.12.2021, përmes të cilës ai konfirmon se është njohur me vendimet e Këshillit 

dhe deklaron se nuk ka ankim ndaj tyre.   

Në këto kushte, si kandidat i vetëm në këtë procedurë ngritjeje në detyrë në këtë 

pozicion, nga ana e relatorit u vlerësua se nuk ka vend për ndjekjen e hapave, kritereve 
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dhe përparësive sipas përcaktimit të kreut V të vendimit nr. 70/2020 në funksion të 

renditjes së kandidatëve, dhe për rrjedhim ka përgatitur projektraportin, në dispozitivin e 

të cilit ju sugjerohet të miratoni: 

1. Miratimin e renditjes së kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrë në 

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

pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin nr. 223, datë 02.07.2020, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, si më poshtë: 

1) Z. {...}. 

2. Një kopje e arsyetuar e vendimit i njoftohet kandidatit z. {...}, sipas kërkesave 

të nenit 98, të Ligjit nr. 115/2016. 

3. Kundër vendimit mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Apelit, 

brenda 5 ditëve, nga dita e njoftimit të vendimit. 

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

 Faleminderit!  

 

 Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Toro! 

 Ftoj kolegët në procedurë votimi nëse nuk kanë ndonjë diskutim mbi projekt-

aktin. 

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. Miratimin e renditjes së kandidatëve në procedurën e 

ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe 
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Krimin e Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin nr. 223, datë 

02.07.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si më poshtë: 

1) Z. {...}. 

2. Një kopje e arsyetuar e vendimit i njoftohet kandidatit z. {...}, sipas kërkesave 

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

ndryshuar.  

3. Kundër vendimit mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Apelit, 

brenda 5 ditëve, nga dita e njoftimit të vendimit. 

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

 

* * * 

(Pika 4 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Falem7inderit! 

  

 

 

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 23.12.2021) 

 

Pika 5 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për ngritjen në detyrën e 

gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Tiranë znj. {...}”, përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës (relator zoti 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 10:06 

dhe mbaroi në orën 12:55. 

 

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. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

5. Shqyrtimi i projektvendimit “Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Apelit 

Tiranë znj. {...}”, përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator zoti Alban 

Toro). 

 

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

detyrë të gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Tiranë znj. {...}. Për më shumë detaje ia jap 

fjalën z. Toro.   

 

 Alban Toro: Faleminderit! 

 Siç jeni në dijeni, më parë, nga Këshilli i Lartë Gjyqësor janë hapur disa 

procedura të ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Tiranë, fillimisht për 5 pozicione të 

lira në fushën e së drejtës civile, respektivisht me vendimet nr. 179, nr. 180, nr. 181, nr. 

182 dhe nr. 183, datë 28.05.2020. 

 Në lidhje me pozicionin 180, më parë nga ana ime është relatuar relacioni i cili 

është bashkëlidhur vendimit nr. 562, 02.12.2021, i cili ka miratuar renditjen e 

kandidatëve në procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarit të gjykatës së apelit, për 

pozicionin e lirë në fushën e së drejtës civile, të shpallur me vendimin nr. 180, 

28.05.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si më poshtë: znj. {...}, znj. {...}.  

 Në lidhje me këtë vendim unë kam pasqyruar në mënyrë të detajuar të gjithë hapat 

procedurale të kryera për këto kandidatë, në këtë pozicion, kështu që po vijoj për të 

përfunduar procedurën e fundit në lidhje me renditjen.  

Vendimi i arsyetuar sipas pikës 18, të këtij relacioni, më datë 03.12.2021, iu 

njoftua rregullisht kandidatëve znj. {...} dhe znj. {...}, të cilat, bazuar në pikën 10, të 

nenit 48, të Ligjit për Statusin, gëzonin të drejtën e ankimit ndaj këtij vendimi. 
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Kandidatja znj. {...}, në rrugë elektronike, më datë 03.12.2021, konfirmoi marrjen 

e njoftimit për vendimin si më lart të Këshillit. Po ashtu, kjo kandidate, në rrugë 

elektronike, konfirmoi që nuk ka ankim ndaj vendimit. 

Kandidatja znj. {...}, në rrugë elektronike, më datë 10.12.2021, konfirmoi marrjen 

e njoftimit për vendimin si më lart të Këshillit. Po ashtu, kjo kandidate, në rrugë 

elektronike, po në këtë datë, i bëri të ditur Këshillit të Lartë Gjyqësor se nuk do të 

ushtronte të drejtën e ankimit ndaj vendimit. Mosushtrimi ankim ndaj këtij vendimi nga 

kjo kandidate, konfirmohet edhe nga shkresa nr. {...} prot., datë 10.12.2021, e Gjykatës 

Administrative të Apelit. 

Në kushtet kur kandidatët kanë konfirmuar marrjen e Vendimit nr. 562, datë 

02.12.2021, si dhe kanë deklaruar se nuk kanë ankim ndaj tij, ky vendim konsiderohet se 

ka marrë formë të prerë. 

Për rrjedhojë, në zbatim të pikës 68, të Vendimit 70/2020, relatori i procedurës së 

përzgjedhjes përgatiti projektvendimin për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Tiranë, 

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

180, datë 28.05.2020, të kandidatit të renditur më lart, pra znj. {...}.  

Në këto kushte kam përgatitur projektvendimin, në dispozitivin e të cilit ju 

sugjerohet të miratoni: 

1. Ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Tiranë të znj. {...}. 

2. Efektet juridike të këtij vendimi fillojnë më datë 17.01.2022. 

Do të tërhiqja vëmendjen tuaj për përcaktimin e kësaj date janë konsideruar këto 

faktorë:  

a) situatën në të cilën ndodhet Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec, ku znj. {...} 

ushtron aktualisht funksionin, në të cilën janë në detyrë 3 (tre) gjyqtarë (përfshirë edhe 

znj. {...}), ndërsa organika e saj është 4 (katër) të tillë, si dhe situatën e gjykatës ku znj. 

{...} propozohet të ngrihet në detyrë, pra e Gjykatës së Apelit Tiranë, në të cilën janë në 

detyrë 6 (gjashtë) gjyqtarë, ndërsa organika e saj është 31 (tridhjetë e një) të tillë;  

b) ngarkesën që znj. {...} në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Pogradec dhe në 

gjykatat ku është caktuar nga Këshilli për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta, 

konkretisht: 

i) sipas shkresës nr. 173 prot., datë 06.12.2021, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Pogradec, dërguar me postë elektronike më datë 06.12.2021, znj. {...} ka aktualisht në 
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shqyrtim e sipër, si relatore, 99 çështje gjyqësore (civile dhe penale), nga të cilat për 17 

prej tyre gjykimi është pezulluar, ndërsa vijon për 82 çështjet e tjera; 

ii) sipas shkresës nr. {...} prot., datë 06.12.2021, të Gjykatës së Posaçme të 

Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, znj. {...} ka aktualisht në 

shqyrtim e sipër në këtë gjykatë, si anëtare e trupit gjykues, 1 çështje gjyqësore, gjykimi i 

të cilës është pezulluar; 

c) situatën në të cilën ndodhen gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm në 

përgjithësi, në të cilat aktualisht ushtrojnë detyrën gjithsej 30 gjyqtarë dhe nga 1 janari 

2022, vetëm 29 të tillë, nga 78  që është organika e tyre, ku 10 nga të cilët janë gjyqtarë të 

skemës së delegimit, ndërkohë që 10 nga gjyqtarët në detyrë në këto gjykata janë në 

procedurë e sipër ngritjeje në detyrë në gjykatat më të larta ose të specializuara; 

Këto ishin faktorët të cilat unë kam marrë në konsideratë për përcaktimin e datës 

17.01.2022 si datë ku ky vendim hyn në fuqi.  

Përfundimisht, ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare 

të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit!  

 

 Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Toro! 

 Ftoj kolegët nëse kanë ndonjë diskutim.  

 Nëse jo, kalojmë në procedurën e votimit. 

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. Ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Apelit 

Tiranë, të znj. {...}. 
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2. Efektet juridike të këtij vendimi fillojnë më datë 17.01.2022. 

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

Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 5 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Falem7inderit! 

  

 

 

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 23.12.2021) 

 

Pika 6 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për ngritjen në detyrën e 

gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Tiranë znj. {...}”, përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës (relator zoti 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 10:06 

dhe mbaroi në orën 12:55. 

 

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. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

6. Shqyrtimi i projektvendimit “Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Apelit 

Tiranë znj. {...}”, përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator zoti Alban 

Toro). 

 

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

detyrë të gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Tiranë znj. {...}. Për më shumë detaje ia jap 

fjalën z. Toro.   

 

 Alban Toro: Faleminderit! 

 Edhe për këtë kandidate do të fillojë të pasqyrojë veprimet procedurale të kryera 

menjëherë pasi Këshilli i Lartë Gjyqësor, me vendimin nr. 563, datë 02.12.2021, ka 

miratuar renditjen e kandidatëve në procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarit të Gjykatës 

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

vendimin nr. 182, datë 28.05.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, ku renditi si më poshtë: 

1) znj, {...}, 2) znj. {...}, 3) znj. {...} dhe znj. {...}.  

  Vendimi i arsyetuar sipas pikës 18, të këtij relacioni, më datë 03.12.2021, iu 

njoftua rregullisht kandidatëve znj. {...}, znj. {...}, znj. {...} dhe znj. {...}, të cilat, bazuar 

në pikën 10, të nenit 48, të Ligjit për Statusin, gëzonin të drejtën e ankimit ndaj këtij 

vendimi. 

Kandidatja znj. {...}, në rrugë elektronike, më datë 03.12.2021, konfirmoi marrjen 

e njoftimit për vendimin si më lart dhe konfirmoi faktin se nuk do të bëjë ankim ndaj këtij 

vendimi. 

Kandidatja znj. {...}, në rrugë elektronike, më datë 06.12.2021, konfirmoi marrjen 

e njoftimit për vendimin si më lart si dhe konfirmoi faktin se nuk do të ushtrojë të drejtën 

e ankimit ndaj këtij vendimi.  
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Kandidatja znj. {...}, në rrugë elektronike, më datë 04.12.2021, konfirmoi marrjen 

e njoftimit për vendimin si më lart dhe konfirmoi faktin se nuk do të ushtronte të drejtën e 

ankimit ndaj vendimit.  

Kandidatja znj. {...}, në rrugë elektronike, më datë 10.12.2021, konfirmoi marrjen 

e njoftimit për vendimin si më lart si dhe konfirmoi edhe që nuk do të ushtrojë të drejtën 

e ankimit. Gjithashtu, mosushtrimi i ankimit ndaj këtij vendimi nga kjo kandidate, 

konfirmohet edhe nga shkresa nr. {...} prot., datë 10.12.2021, e Gjykatës Administrative 

të Apelit. 

Në kushtet kur kandidatët kanë konfirmuar marrjen e vendimit nr. 563, datë 

02.12.2021, si dhe kanë deklaruar se nuk kanë ankim ndaj tij, ky vendim konsiderohet se 

ka marrë formë të prerë. 

Për rrjedhojë, në zbatim të pikës 68, të Vendimit 70/2020, relatori i procedurës së 

përzgjedhjes përgatiti projektvendimin për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Tiranë, 

për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me vendimin e Këshillit nr. 

182, datë 28.05.2020, të kandidatit të renditur më lart, pra znj. {...}.  

Lidhur me propozimin për ngritjen në Gjykatën e Apelit Tiranë, për pozicionin e 

lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me vendimin e Këshillit nr. 182, datë 

28.05.2020, të kandidatit të renditur më lart, pra të znj. {...}, mbahet në konsideratë fakti 

se ajo, pavarësisht kandidimit edhe për pozicione të tjera të lira për ngritjen në detyrë në 

këtë gjykatë, konstatohet të mos ketë shprehur preferenca kandidimi sikurse përcaktohet 

në pikën 6, të nenit 48, të Ligjit për Statusin. Për pasojë, për këtë kandidate është e 

pazbatueshme preferenca e kandidimit, duke u konsideruar njësoj i preferuar për të, çdo 

kandidim i saj.  

Në këto kushte kam përgatitur projektvendimin, në dispozitivin e të cilit ju 

sugjerohet të miratoni: 

1. Ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Tiranë të znj. {...}. 

2. Efektet juridike të këtij vendimi fillojnë më datë 17.01.2022. 

Edhe për këtë kandidate, nga ana e relatorit ju është propozuar kjo datë për efektin 

e hyrjes në fuqi të vendimit janë konsideruar dhe vlerësuar këto faktorë: 

a) situatën në të cilën ndodhet Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës, ku znj. {...} 

ushtron aktualisht funksionin, në të cilën janë në detyrë 4 gjyqtarë (përfshirë edhe znj. 

{...}), ndërsa organika e saj është 4 të tillë, si dhe situatën e gjykatës ku znj. {...} 
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propozohet të ngrihet në detyrë, pra e Gjykatës së Apelit Tiranë, në të cilën janë në detyrë 

6 gjyqtarë, ndërsa organika e saj është 31 të tillë;  

b) ngarkesën që znj. {...} në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kukës dhe në gjykatat 

ku është caktuar nga Këshilli për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta, konkretisht: 

i) sipas shkresës nr. {...} prot., datë 06.12.2021, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Kukës, dërguar me postë elektronike më datë 06.12.2021, znj. {...} ka aktualisht në 

shqyrtim e sipër, si relatore, 95 çështje gjyqësore; 

ii) sipas shkresës nr. {...} prot., datë 06.12.2021, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tropojë, dërguar me postë elektronike më datë 06.12.2021, znj. {...} ka aktualisht në 

shqyrtim e sipër, si relatore, 1 çështje gjyqësore në lëndë civile; 

iii) sipas shkresës nr. {...} prot., datë 06.12.2021, të Gjykatës së Posaçme të 

Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, znj. {...} ka aktualisht në 

shqyrtim e sipër në këtë gjykatë, si anëtare e trupit gjykues, 1 çështje gjyqësore, e cila 

ndodhet në fazën e paraqitjes së konkluzioneve të mbrojtjes; 

c) situatën në të cilën ndodhen gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm në 

përgjithësi, në të cilat aktualisht ushtrojnë detyrën gjithsej 30 gjyqtarë dhe nga 1 janari 

2022, vetëm 29 të tillë, nga 78 që është organika e tyre, ku 10 nga të cilët janë gjyqtarë të 

skemës së delegimit, ndërkohë që 10 nga gjyqtarët në detyrë në këto gjykata janë në 

procedurë e sipër ngritjeje në detyrë në gjykatat më të larta ose të specializuara. 

Në këto kushte është propozuar, pas konsiderimit të këtyre faktorëve, data 

17.01.2021. Gjithashtu duke menduar të evitojmë edhe problemet teknike që mund të 

hapë përcaktimi i datave të ndryshme të hyrjes në fuqi të vendimit të kandidatëve në 

Gjykatën e Apelit Tiranë, për efekt të sistemit të shortimit.  

Përfundimisht, ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare 

të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit!  

 

 Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Toro! 

 Nëse nuk kemi ndonjë diskutim mbi projekt-aktin, sugjeroj të kalojmë në 

procedurën e votimit. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 



_____________________________________________________________________ 
Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 23.12.2021 (Pika 6) 
 

 

33 

Ridvan Hado: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Klodian Kurushi: Dakord me propozimin. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Apelit 

Tiranë, të znj. {...}. 

2. Efektet juridike të këtij vendimi fillojnë më datë 17.01.2022. 

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

Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 6 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Falem7inderit! 

  

 

 

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 23.12.2021) 

 

Pika 7 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për ngritjen në detyrën e 

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

znj. {...}”, 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 10:06 

dhe mbaroi në orën 12:55. 

 

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. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

7. Shqyrtimi i projektvendimit “Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Posaçme 

të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të znj. {...}”, i përgatitur nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. 

 

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

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

Organizuar të znj. {...}. Ky projekt-akt do të relatohet nga zonja Shehu. 

  

Alban Toro: Jo Kryetare, do të relatohet përsëri nga ana ime. 

 Naureda Llagami: Okej! Faleminderit!  

 

 Alban Toro: Faleminderit!  

 Më parë, Këshilli i Lartë Gjyqësor, në kuadër të plotësimit të pozicioneve të lira 

në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ka hapur 

disa procedura të ngritjes në detyrë, ndër të tjera edhe për një pozicion të lirë me 

vendimin nr. 120, datë 02.04.2021. 

 Me vendimin nr. 354, 09.09.2021, pasi kreu procedurën e verifikimit për zonjën 

{...}, nga ana e Këshillit është vendosur kualifikimi i saj dhe vijimi i procedurës për 

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

Organizuar, për pozicionin e lirë ku ka kandiduar. 

 Ndërkohe, krahas procedurës së verifikimit është vijuar edhe me procedurën e 

vlerësimit dhe konkretisht vlerësimi me qëllim gradimi për periudhën e vlerësimit 2013-

2016, referuar pikës 5, të nenit 171, të Ligjit për Statusin; vlerësimi i përshpejtuar për 

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

Ligjin nr.48/2019. 
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 Me kualifikimin e kandidates znj. {...}, bazuar në pikën 24, të Vendimit të 

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

gjyqtarëve”, me Vendimin nr. 394, datë 22.09.2021, Këshilli filloi procedurën 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 e tij nr. 120, datë 

01.04.2021.  

Në zbatim të shkronjës “a”, pika 47, të Vendimit 70/2020, nga ana e relatorit 

është administruar dokumentacioni përkatës i kandidates, që gjendej në dosjen e saj 

personale, praktika dokumentare e administruar gjatë procedurës së verifikimit si dhe ajo 

që ka lidhje me dy vlerësimet etike dhe profesionale. 

 Konkretisht me këtë të fundit është konstatuar se: a) Sipas vendimit të Këshillit 

nr. 273, datë 01.07.2021, kandidatja është vlerësuar/graduar për periudhën e vlerësimit 

2013-2016, në nivelin e përgjithshëm “Shkëlqyeshëm”, duke grumbulluar në total 391 

pikë, sipas “Raportit të vlerësimit etik dhe profesional”; b) Sipas Vendimit të Këshillit nr. 

274, datë 01.07.2021, kandidatja është vlerësuar për vitin 2019, në nivelin e përgjithshëm 

“Shkëlqyeshëm”, duke grumbulluar në total 391 pikë, referuar “Raportit të vlerësimit etik 

dhe profesional”. 

  Dy vlerësimet etike dhe profesionale të kandidates znj. {...} të miratuara me 

Vendimet e Këshillit nr. 273 dhe nr. 274, datë 01.07.2021, u konstatuan të jenë bërë 

përfundimtarë, ndërsa ndaj tyre nuk është paraqitur ankim. Lidhur me këtë, konstatohet 

se vendimet si më lart të Këshillit i janë dërguar për njoftim kandidates në adresën e 

gjykatës ku ajo ushtronte funksionin (Gjykatën e Apelit Durrës), me shkresën përcjellëse 

nr. {...} prot., datë 09.07.2021, ku janë dorëzuar më datë 12.07.2021. Ndërkohë, Gjykata 

Administrative e Apelit me shkresën e saj 483, 15.11.2021 konfirmon faktin se 

kandidatja nuk ka paraqitur ankim ndaj vendimeve si më lart të Këshillit për vlerësimin e 

saj etik dhe profesional.   

 Me vendimin nr. 576, datë 07.12.2021, nga ana e Këshillit është vendosur 

miratimi i renditjes së kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën e 

Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionin e lirë të 

shpallur me Vendimin nr. 120, datë 01.04.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si më 

poshtë: 1) znj. {...}. 
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 Vendimi sipas pikës 13, të këtij relacioni, më datë 07.12.2021, iu njoftua 

rregullisht kandidates znj. {...}, e cila, bazuar në pikën 10, të nenit 48, të Ligjit për 

Statusin, gëzonte të drejtën e ankimit ndaj këtij vendimi. 

Kandidatja znj. {...}, në rrugë elektronike, më datë 07.12.2021, si dhe përmes një 

njoftimi me shkrim të depozituar në Këshill, më datë 09.12.2021, konfirmoi marrjen e 

njoftimit për vendimin si më lart të Këshillit. Po ashtu, kjo kandidate, sipas të dy 

mënyrave të komunikimit si më lart, njoftoi Këshillin e Lartë Gjyqësor se nuk ka ankim 

ndaj vendimit dhe se i kërkonte atij të procedonte për ngritjen e saj në detyrë në Gjykatën 

e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. 

Në kushtet kur kandidatja znj. {...} ka konfirmuar marrjen e vendimit nr. 576, 

datë 07.12.2021, si dhe ka deklaruar se nuk kanë ankim ndaj tij, ky vendim konsiderohet 

se ka marrë formë të prerë. 

Për rrjedhojë, në zbatim të pikës 68, të Vendimit 70/2020, relatori i procedurës së 

përzgjedhjes përgatiti projektvendimin për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të 

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

vendimin e Këshillit nr. 120, datë 01.04.2021. 

Lidhur me propozimin për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për 

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

Këshillit nr. 120, datë 01.04.2021, të kandidates znj. {...}, u mbajt në konsideratë fakti se 

kandidatja, pavarësisht kandidimit për ngritjen në detyrë edhe në gjykata të apelit të 

juridiksionit të përgjithshëm, konstatohet të mos ketë shprehur preferenca kandidimi 

sikurse përcaktohet në pikën 6, të nenit 48, të Ligjit për Statusin. Për pasojë, për këtë 

kandidate është e pazbatueshme preferenca e kandidimit, duke u konsideruar njësoj i 

preferuar për të, çdo kandidim i saj. Nga ana tjetër, përmes njoftimeve si më lart të datave 

7 dhe 9 dhjetor 2021, kandidatja ka shprehur në mënyrë të qartë interesin për finalizimin 

e procedurës dhe ngritjen e saj në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. 

Në këto kushte, nga ana e relatorit është përgatitur projektvendimi përkatës, në 

dispozitivin e të cilit ju propozohet të miratoni: 

1. Ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të znj. {...}. 

2. Efektet juridike të këtij vendimi fillojnë më datë 01.02.2022. 
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Për këtë pikë janë konsideruar disa faktorë: a) situatën në të cilën ndodhet Gjykata 

e Apelit Durrës, ku znj. {...} ushtron aktualisht funksionin si gjyqtare e skemës së 

delegimit, në të cilën janë në detyrë 5 gjyqtarë (përfshirë edhe znj. {...}), ndërsa organika 

e saj është 13 të tillë, si dhe situatën ku znj. {...} propozohet të ngrihet në detyrë, pra të 

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

janë në detyrë 6 gjyqtarë, ndërsa organika e saj është 11 të tillë;  

b) ngarkesën që znj. {...} në Gjykatën e Apelit Durrës dhe në gjykatat ku është 

caktuar nga Këshilli për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta, konkretisht: 

i) sipas shkresës nr. {...} prot., datë 09.12.2021, të Gjykatës së Apelit Durrës, 

dërguar me postë elektronike më datë 09.12.2021, znj. {...} ka aktualisht në shqyrtim e 

sipër, si relatore, 105 çështje gjyqësore, nga të cilat 64 çështje civile dhe 41 çështje 

penale, ndërkohë që ajo është ngarkuar si relatore për gjykimin edhe të 523 çështjeve të 

tjera gjyqësore, nga të cilat 366 çështje civile dhe 157 çështje penale, çështje të cilat nuk 

janë planifikuar ende për shqyrtim;  

ii) sipas informacionit të Gjykatës së Apelit Shkodër, dërguar me postë 

elektronike më datë 09.12.2021, znj. {...} ka aktualisht në shqyrtim e sipër në këtë 

gjykatë, si relatore, 2 çështje gjyqësore, ndërsa si anëtare e trupit gjykues 5 çështje 

gjyqësore të tjera; 

iii) sipas shkresës nr. {...} prot., datë 09.12.2021, të Gjykatës së Posaçme të 

Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, dërguar me postë 

elektronike më datë 09.12.2021, znj. {...} ka aktualisht në shqyrtim e sipër në këtë 

gjykatë, si anëtare e trupit gjykues, 3 çështje gjyqësore, ku për 1 nga të cilat shqyrtimi 

gjyqësor nuk ka filluar ende, ndërsa për 2 të tjerat shqyrtimi gjyqësor ndodhet në fazën e 

paraqitjes së konkluzioneve të mbrojtjes; 

c) situatën në të cilën ndodhen gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm në 

përgjithësi, në të cilat aktualisht ushtrojnë detyrën gjithsej 30 gjyqtarë dhe nga 1 janari 

2022, vetëm 29 të tillë, nga 78 që është organika e tyre, ku 10 nga të cilët (përfshirë dhe 

znj. {...}) janë gjyqtarë të skemës së delegimit, ndërkohë që 10 nga gjyqtarët në detyrë në 

këto gjykata janë në procedurë e sipër ngritjeje në detyrë në gjykatat më të larta ose të 

specializuara, sikundër edhe faktin se Këshilli ka në proces 14 procedura ngritjeje në 

detyrë në këto gjykata, procedura këto që janë drejt përfundimit në një kohë jo të largët. 
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Këto janë faktorët e analizuar për të përcaktuar si datë të hyrjes në fuqi të këtij 

vendimi në datën 01.02.2022. 

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

98, të Ligjit nr. 115/2016, Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar, Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, Gjykatës së Apelit Durrës, Gjykatës së 

Apelit Shkodër dhe Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar.  

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

Lartë Gjyqësor. Faleminderit!  

 

 Naureda Llagami: Faleminderit! 

 Ftoj kolegët nëse nuk kanë ndonjë diskutim mbi përmbajtjen e projekt-aktit, të 

kalojmë në procedurën e votimit. 

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. Ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së 

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

2. Efektet juridike të këtij vendimi fillojnë më datë 01.02.2022. 

3. 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, 

Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Fier, Gjykatës së Apelit Durrës, Gjykatës së Apelit Shkodër dhe 

Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.  
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* * * 

(Pika 7 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Falem7inderit! 

  

 

 

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 23.12.2021) 

 

Pika 8 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, të pasurisë dhe figurës, për kancelarin në Gjykatën 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, z. {...}”, 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 10:06 

dhe mbaroi në orën 12:55. 

 

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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11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

2. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

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

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

figurës, për kancelarin në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, z. {...}”, 

relator z. Erjon Muharremaj. 

 

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

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

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

Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, z. {...}. Për më shumë detaje fjalën ia 

jap relatorit z. Erjon Muharremaj.   

   

 Erjon Muharremaj: Faleminderit!  

 Zoti {...} është kancelar në detyrë në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë 

Tiranë. 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” 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 z. {...}, duke më caktuar mua 

si relator. 

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

Kreu XI, të Vendimit nr.424/2020, kancelari në detyrë z. {...}, u njoftua në rrugë 

elektronike për: fillimin e procedurës së verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të 
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pozicionit, të pasurisë dhe figurës për kancelarët në detyrë; caktimin e relatorit të kësaj 

procedure verifikimi; 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.  

Kancelari 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 tij, formular ky që i është bashkëlidhur njoftimit. 

Brenda afatit treditor, në datën 28.10.2020, kancelari në detyrë z. {...}, depozitoi 

rregullisht të plotësuar formularin deklarues për adresën elektronike dhe kontaktin 

telefonik, për qëllimet e procedurës së verifikimit ndaj tij. Nga ana tjetër, në këtë afat, 

kancelari 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 

nr.424/2020, kancelarit në detyrë iu dërguan në rrugë elektronike formularët dhe 

autorizimet përkatëse, që duhet të plotësoheshin dhe dorëzoheshin prej tij, në kuadër të 

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

pasurisë dhe të figurës.  

Në datën 05.11.2020,  u njoftua Inspektorati i Lartë të 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 treditor, në datën 05.11.2020, kancelari në detyrë z. {...} depozitoi 

në zyrën përkatëse të Këshillit formularët dhe autorizimet përkatëse, ndërsa brenda afatit 

2-javor, ai ka dorëzuar rregullisht edhe formularin “Deklaratë e pasurisë dhe interesave 

privatë”. 

Gjatë procedurës së verifikimit, nga data 30.10.2020, bazuar në pikën 15, 

Seksioni C, Kreu VI, të Vendimit nr.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. 

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.  
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Gjatë procedurës së verifikimit, nga ana e kancelarit në detyrë z. {...} është 

depozituar në Këshillin e Lartë Gjyqësor, shkresa me nr. {...} prot, datë 27.09.2021, 

protokolluar në Këshill me nr. 4385 akti, datë 28.09.2021, nëpërmjet të cilës kancelari i 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë ka paraqitur aktin e dorëheqjes së tij 

nga detyra e kancelarit, si dhe ka kërkuar marrjen e masave të nevojshme për procedurën 

e dorëzimit të detyrës. 

Ndërkohë që procedura e verifikimit për kancelarin në detyrë z. {...} nuk ka 

përfunduar, Këshilli me vendimin nr.470, datë 13.10.2021, ka vendosur “Përfundimin e 

marrëdhënies në shërbimin civil gjyqësor të z. {...}, kancelar në detyrë në Gjykatën 

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

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

Ky vendim i fillon efektet e tij në datën 28.10.2021. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë 

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

anonimitetit”. 

Vendimi i është njoftuar z. {...} dhe Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë 

Tiranë me shkresën nr. {...} prot, datë 15.10.2021, si dhe një kopje e vendimit të 

arsyetuar z.{...} i është dërguar edhe në adresën e tij elektronike në datën 04.11.2021. 

Në datën 23.11.2021, nëpërmjet shkresës me nr. {...} prot., Gjykatës 

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

ankim ndaj vendimit nr.470, datë 13.10.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Gjykata 

Administrative e Apelit ka përcjellë informacionin e kërkuar me shkresën nr. {...} prot., 

datë 25.11.2021, protokolluar në KLGJ me nr. {...}, datë 25.11.2021, nëpërmjet të cilës 

konfirmohet fakti se deri në datën 24.11.2021 z.{...} nuk ka paraqitur ankim në Gjykatën 

Administrative të Apelit. 

Neni 83, pika 1 i ligjit nr. 98, datë 06.10.2016 “Për organizmin e pushtetit 

gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, 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 nr.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 
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ligjor 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 

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 dhe ndihmësin ligjor. 

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 një çështje, kur objekti për të cilin kishte nisur procedura apo qëllimi i 

tij është bërë i pamundur”. 

Në këto kushte, procedura e verifikimit për plotësimin e kushteve dhe kritereve 

ligjore të pozicionit, për kancelarin në detyrë ka filluar me vendimin nr.496, datë 

21.10.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Gjatë ecurisë së procedurës, me vendimin nr. 470, datë 13.10.2021, Këshilli 

vendosi përfundimin e marrëdhënies në shërbimin civil gjyqësor të z. {...}, për shkak të 

dorëheqjes. Ky vendim nuk rezulton të jetë kundërshtuar në Gjykatën Administrative të 

Apelit.     

Pas përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil gjyqësor për kancelarin në 

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

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

zhvillohet bazuar në nenin 83, pika 1 të ligjit për 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 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 z. {...}, kancelar në detyrë në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë 

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

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

vlerësohet se qëllimi i këtij procesi nuk ekziston më. 

Bazuar në sa u parashtrua, është vlerësuar se procedura për plotësimin e kushteve 

dhe kritereve ligjore të pozicionit, verifikimin e pasurisë dhe figurës ndaj z.{...} duhet të 

deklarohet e përfunduar, për arsye se ai nuk gëzon më statusin e kancelarit në detyrë. 

 Çështja iu parashtrua për vlerësim Komisionit të Planifikimit Strategjik, 

Administrimit dhe Buxhetit, i cili në mbledhjen e datës 07.12.2021, miratoi propozimin 

nga ana ime 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 z.{...}, për shkak të humbjes prej tij të statusit të kancelarit në 

detyrë, dhe vendosi kalimin e çështjes për shqyrtim në Mbledhjen Plenare të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor për të vlerësuar dhe vendosur ky i fundit, propozimin për përfundimin e 

procedurës së verifikimit për kancelarin në detyrë në Gjykatën Administrative të Shkallës 

së Parë Tiranë, z. {...}. Ju faleminderit! 

 

 Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Muharremaj! 

 Ftoj kolegët nëse nuk kanë diskutime mbi përmbajtjen e projekt-aktit. Kalojmë në 

procedurën e votimit. 

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: Dakord. 

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

Gjyqësor, për shkak të humbjes të statusit të kancelarit në detyrë në Gjykatën 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. 

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 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 8 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Falem7inderit! 

  

 

 

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 23.12.2021) 

 

Pika 9 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për zgjatjen e afatit të 

lejes prindërore për gjyqtaren {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Vlerësimi të Etikës dhe 

Veprimtarisë Profesionale, relatore znj. Brikena Ukperaj. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:06 

dhe mbaroi në orën 12:55. 

 

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. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

9. Shqyrtimi i projektvendimit “Për zgjatjen e afatit të lejes prindërore për gjyqtaren 

{...}”, i përgatitur nga Komisioni i Vlerësimi të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, 

relatore znj. Brikena Ukperaj. 

 

Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin tjetër që ka të bëjë me zgjatjen e 

afatit të lejes prindërore për gjyqtaren {...}. Ky projekt-akt do të relatohet nga zonja 

Ukperaj. 

 

 Brikena Ukperaj: Faleminderit, zonja Kryetare! 

Këshilli i Lartë Gjyqësor me vendimin nr. 209, datë 20.05.2021, pasi ka shqyrtuar 

kërkesën e gjyqtares së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, znj. {...} për dhënie “leje 

prindërore” (leje e papaguar), ka vendosur: “Miratimin e kërkesës së znj.{...}, gjyqtare në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Fier, për dhënie leje prindërore për periudhën 14 qershor 

2021 – 31 dhjetor 2021...”. 

Tridhjetë ditë para përfundimit të afatit të lejes së papaguar, në datën 02.12.2021, 

në Këshillin e Lartë Gjyqësor, është regjistruar kërkesa e gjyqtares për zgjatje të afatit të 

lejes prindërore për një periudhë tjetër 7-mujore, deri në datën 31.07.2022. 

Në kërkesën me shkrim znj. {...} parashtron rrethanat mbi të cilat bazohet kërkesa 

për zgjatje të afatit të lejes prindërore, duke evidentuar faktin se kërkesa e saj konsiston 

në të njëjtin shkak të parashtruar edhe më parë në kërkesën e trajtuar nga Këshilli me 

vendimin 209/2021. Konkretisht ajo parashtron se kërkesa për zgjatje të afatit të lejes 

prindërore përligjet nga fakti se duhet të kujdeset për 2 fëmijët e saj në moshë të mitur, dy 

vajzat e saj binjake të datëlindjes 19.07.2020, në kushtet kur së bashku me bashkëshortin 

e saj z. {...} ushtrojnë detyrën në rrethe larg vendbanimit. Sipas përmbajtjes së kërkesës, 

ushtrimi i detyrës  prej saj dhe bashkëshortit në dy gjykata të ndryshme, në distancë të 
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largët nga vendbanimi i tyre në Tiranë, krijon pengesa në lidhje me rritjen dhe kujdesin 

ndaj dy fëmijëve të mitur.  

Gjyqtarja nuk i ka bashkëlidhur kërkesës për zgjatjen e afatit të lejes prindërore 

dokumentacion të ri provues, duke parashtruar se shkaku mbi të cilin mbështetet kërkesa 

është i njëjtë me atë të trajtuar në vendimin për dhënien e lejes së papaguar nga KLGJ. 

Komisioni për Vlerësimin e Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, me qëllim 

trajtimin e kërkesës së znj.{...}, duke iu referuar parashikimeve të nenit 24, të ligjit nr. 

96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar dhe vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 72, datë 20.02.2019 “Për lejet e 

papaguara të gjyqtarëve që jepen nga Këshilli i Lartë Gjyqësor”, veç administrimit të 

praktikës dokumentare që kishte të bënte me dhënien e lejes prindërore me vendimin nr. 

209, i kërkoi informacion Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, konkretisht kryetarit, të cilit 

iu kërkua dhënia e mendimit lidhur me ngarkesën dhe funksionalitetin e gjykatës. E gjithë 

praktika dokumentare në fakt iu është dërguar anëtarëve dhe i bashkëngjiten materialeve 

të dërguara për shqyrtim mbledhjes plenare. 

Zëvendëskryetarja e Gjykatës, nëpërmjet postës elektronike, më datë 07.12.2021, 

ka përcjellë të dhënat për ngarkesën aktuale të gjyqtarëve që ushtrojnë funksionin pranë 

kësaj gjykate, me një ngarkesë mesatare për gjyqtar rreth 165 çështje. Njëkohësisht ajo 

nuk ka dhënë mendim të shprehur qartë lidhur me cenimin ose jo të funksionalitetit të 

gjykatës, por është shprehur se: “Mendoj se në rastin konkret duhet vlerësuar fakti se, 

ndërkohë, punohet me organikë të përgjysmuar dhe me ngarkesë të lartë të çështjeve 

gjyqësore nga ana e gjyqtarëve”. 

Në relacion, në mënyrë të detajuar është parashtruar gjithë kuadri ligjor i 

zbatueshëm lidhur me rastin në fjalë, duke u cituar nenet 24 të Ligjit për Statusin, neni 

132/1 i Kodit të Punës, si dhe pika 5 e vendimit 72 të Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

 Lidhur me analizën ligjore të çështjes: 

 Ligji për Statusin, si pjesë e garancive të parashikuara nga neni 138 i Kushtetutës 

që kanë për qëllim të sigurojnë pavarësinë e sistemit gjyqësor, përveç pushimeve vjetore, 

ka parashikuar edhe të drejtën e magjistratit për të përfituar pushime të tjera. Në këtë 

kontekst neni 24 i këtij Ligji ka si qëllim që, nëpërmjet përcaktimit të llojeve të 

pushimeve të tjera dhe rregullave për marrjen e tyre, të krijojë kushtet e përshtatshme për 

të pasur një sistem gjyqësor efektiv dhe funksional, i cili nuk është privilegj apo qëllim 



_____________________________________________________________________ 
Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 23.12.2021 (Pika 9) 
 

 

51 

në vetvete, por që i shërben garantimit të një procesi të rregullt ligjor. Nga ana tjetër 

dispozita ka pasur si qëllim të mbrojë edhe të drejtën e marrjes së pushimeve të tjera nga 

magjistratët, veç lejen e tyre vjetore, duke e parashikuar një të drejtë të tillë drejtpërdrejt 

në ligj, çka e bën atë element të garancive funksionale për magjistratët.  

Ligji për Statusin, për herë të parë, duke thirrur për zbatim nenin 132/1 të Kodit të 

Punës, i ka njohur gjyqtarëve të drejtën për të përfituar “leje prindërore”. Kjo e fundit ka 

si qëllim të krijojë për gjyqtarët kushtet e nevojshme për gjetjen e një balance ndërmjet 

detyrimeve që lindin për shkak të detyrës dhe të drejtës për jetë familjare.  

Në kuadër të garantimit të mbrojtjes së interesit më të lartë të fëmijës, të 

sanksionuar në Kushtetutë, ligjvënësi me qëllim përafrimin e legjislacionit me direktivat 

e BE-së, me ligjin 136/2015 por që ka hyrë në fuqi në datë 22.06.2016, ka parashikuar 

“Lejen Prindërore” si e drejtë vetjake (e patransferueshme) e punëmarrësit, që nuk mund 

t’i refuzohet nga punëdhënësi, nëse punëmarrësi plotëson kushtet e dispozitës dhe që 

duhet konceptuar si mundësi e prindit për t’iu përkushtuar në kohë fëmijës që rritet. 

Qëllimi i lejes prindërore, është të mundësojë dhe rrisë zhvillimin social të 

marrëdhënieve prindërore, midis prindërve në marrëdhënie pune dhe fëmijëve të tyre, në 

fazën e parë të jetës që lidhet me fëmijërinë, ose në rastin e prindërve birësues, që lidhet 

me periudhën direkt pas birësimit. Ligjvënësi, parashikon që kjo leje është individuale, 

pra që ajo i jepet secilit prind në mënyrë të pavarur, dhe nuk është e transferueshme. Kjo 

përpjekje bëhet me qëllim të shpërndarjes sa më të barabartë të përgjegjësisë prindërore, 

tek të dy prindërit, sepse të dy prindërit duhet të lidhen emocionalisht me fëmijët e tyre. 

Kjo është edhe arsyeja pse leja, përveç në rast të vdekjes së njërit nga bashkëshortët, nuk 

është e transferueshme. Ajo lidhet me një detyrim prindëror individual, ku secili nga 

prindërit ka përgjegjësinë e vet në mënyrë të barabartë.  

Të drejtën e përfitimit të “lejes prindërore” e ka çdo gjyqtar, që plotëson të njëjtat 

kritere të vendosura në Kodin e Punës. Sipas nenit 132/2 të Kodi i Punës, gjyqtarët mund 

të përfitojnë lejen prindërore vetëm pasi të kenë ushtruar funksionin për më shumë se një 

vit të pandërprerë tek i njëjti punëdhënës. Leja prindërore është e papagueshme dhe 

merret për një periudhë jo më të vogël se 4/muaj, derisa fëmija që ka në ngarkim gjyqtari 

të arrijë moshën 6 vjeç. Sipas parashikimeve të Kodit të Punës leja mund të jepet e ndarë, 

pra nëse i referohemi minimumit, jo në çdo rast ajo mund të jepet për 4 muaj të 

njëpasnjëshëm, por gjithmonë me një kohëzgjatje jo më pak se 1 javë në vit.  
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Kodi i Punës ka vendosur kufirin minimal, por jo atë maksimal të kohëzgjatjes së 

lejes prindërore për gjyqtarët, duke sanksionuar parimin se: “Kohëzgjatja e lejes 

prindërore përcaktohet me marrëveshje me shkrim mes punëdhënësit e punëmarrësit”.  

Bazuar në këtë parashikim ligjor Këshilli në pikën 5 të vendimit nr. 72, datë 20.05.2019, 

ka parashikuar se leja prindërore i jepet gjyqtarit për një periudhë jo më pak se 4 muaj 

dhe jo më shumë se dy vjet në total për çdo fëmijë, derisa fëmija që ka në ngarkim, të 

arrijë moshën 6 vjeç. Përjashtimisht për raste (shkaqe) të rënda dhe të motivuara, ky afat 

mund të zgjatet nga Këshilli i Lartë Gjyqësor.  

Në rastin konkret Këshilli në vendimin e tij nr. 209, datë 20.05.2021 ka vlerësuar 

se gjyqtarja {...} plotëson kushtet për përfitimin e lejes prindërore, por si kohëzgjatje të 

saj ka parashikuar periudhën 14.06.2021-31.12.2021. Gjyqtarja vazhdon të jetë në të 

njëjtat rrethana të analizuara në këtë vendim, me ndryshim të moshës së dy fëmijëve, të 

cilët tashmë janë përafërsisht 1 vjeç e 6 muaj. 

Në kushtet kur Këshilli brenda afatit 2-vjeçar, nuk mund t’i refuzojë gjyqtarit 

dhënien e lejes prindërore dhe për znj. {...} këto kushte plotësohen sikundër është 

arsyetuar edhe më parë prej Këshillit, çështja që shtrohet për diskutim në Komision dhe 

në Këshill është fakti nëse Këshilli duhet të pranojë zgjatjen e afatit të lejes prindërore të 

dhënë më parë për një periudhë tjetër 7-mujore, e cila me kohëzgjatjen e parë nuk e 

tejkalon afatin 2-vjeçar, apo duhet të vendosë sipas nenit 132/1, pika 3 të Kodit të Punës, 

duke e shtyrë me 6 muaj afatin e fillimit të një leje të re prindërore sipas parashikimeve 

ligjore.  

Ndarja e lejes prindërore sikundër edhe shtyrja e datës së fillimit të saj, në referim 

të nenit 132/1 të Kodit të Punës, kërkojnë marrëveshje me shkrim midis punëdhënësit e 

punëmarrësit. Nga ana tjetër refuzimi nga ana e Këshillit e zgjatjes së afatit të lejes 

prindërore së dhënë, në kushtet kur gjyqtarja vazhdon të kërkojë të përfitojë nga e drejta 

për leje prindërore, detyron Këshillin që për sa kohë ai nuk mund të refuzojë “lejen 

prindërore”, të vendosë vetëm për shtyrjen e afatit të fillimit të një leje tjetër prindërore. 

Por shtyrja e afatit të fillimit të një leje të re prindërore me 6 muaj, veç dëmtimit të 

interesit më të lartë të fëmijës i vlerësuar si i tillë nga vetë prindi, nuk ndihmon në rritjen 

e efektivitetit të gjykatës, madje mund ta dëmtojë më shumë atë, sepse gjyqtarja do të 

duhet të ridorëzojë të gjitha çështjet që do të ketë për shqyrtim në datën 01.07.2022 nëse 

ajo do të rifillonte punën. Pavarësisht numrit të reduktuar të gjyqtarëve në Gjykatën e 
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Rrethit Gjyqësor Fier, pasi nga 14 gjyqtarë në organikë aktualisht në detyrë janë 7 

gjyqtarë, kjo gjykatë vazhdon të jetë funksionale. 

Sa më sipër Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale ka 

vlerësuar në rastin konkret, se zgjatja e afatit të lejes prindërore sipas kërkesës së 

gjyqtares, në kushtet kur nuk jemi para një afati procedural, në zbatim të parimit të 

proporcionalitetit, do të dëmtonte më pak nevojat dhe efektivitetin e gjykatës, sesa shtyrja 

me 6 muaj e afatit të fillimit të një leje tjetër prindërore (në kushtet kur leja prindërore 

brenda afatit 2-vjeçar, mund të jepet e ndarë për disa periudha). Në këto kushte kërkesa e 

gjyqtares {...} për zgjatjen e afatit të lejes prindërore, për një periudhë tjetër 7-mujore, 

përmbush kriteret e përcaktuara në nenin 24, të ligjit nr. 96/2016, nenit 132/1 të Kodit të 

Punës si dhe vendimit nr.72/2019 të Këshillit të Lartë Gjyqësor’.  

 Referuar sa më sipër, Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë 

Profesionale, i mbledhur në datën 10.12.2021, ka vendosur t’i propozojë për miratim 

Mbledhjes Plenare projekt-aktin me përmbajtjen e mëposhtme: 

1. Miratimin e kërkesës së znj. {...}, gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Fier, për zgjatjen e afatit të lejes prindërore të dhënë me vendimin e Këshillit të Lartë 

Gjyqësor nr.209, datë 20.05.2021, për një periudhë tjetër 7-mujore, deri në datë 

31.07.2022. 

2. Njoftimin e këtij vendimi gjyqtares {...} dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier.  

Lidhur me hyrjen në fuqi të vendimit, duke qenë se jemi para një akti individual, 

ai hyn menjëherë në fuqi dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit, në referim të nenit 98, 

pika 2 e Ligjit për Qeverisjen. 

Lidhur me të drejtën e ankimit, në referim të parashikimeve të nenit 100, të Ligjit 

për Qeverisjen, i ndryshuar, kundër vendimit mund të bëhet ankim në Gjykatën 

Administrative të Apelit brenda 15 ditëve nga data e njoftimit të vendimit. Ju 

faleminderit! 

 

 Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Ukperaj! 

 Ftoj kolegët nëse kanë ndonjë diskutim mbi projekt-aktin. Në të kundërt kalojmë 

në procesin e votimit. 

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. Miratimin e kërkesës së znj. {...}, gjyqtare pranë 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, për zgjatjen e afatit të lejes prindërore të dhënë me 

vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr.209, datë 20.05.2021, për një periudhë tjetër 7-

mujore, deri në datë 31.07.2022. 

2. Njoftimin e këtij vendimi gjyqtares {...} dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier.  

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 menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit, pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit. 

 

* * * 

(Pika 9 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Falem7inderit! 

  

 

 

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 23.12.2021) 

 

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

buxhetore të vitit 2022, për sistemin gjyqësor”, i përgatitur nga Komisioni i Planifikimit 

Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:06 

dhe mbaroi në orën 12:55. 

 

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. Luljeta Laze, Drejtore pranë Departamentit të Programimit dhe Administrimit të 

Buxhetit. 

3. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

10. Shqyrtimi i projektvendimit “Për detajimin e fondeve buxhetore të vitit 2022, për 

sistemin gjyqësor”, i përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit 

dhe Buxhetit. 

 

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

fondeve buxhetore të vitit 2022, për sistemin gjyqësor. Përgatitur ky nga Komisioni i 

Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit dhe do të relatohet nga Drejtoresha 

znj. Luljeta Laze. 

 

Luljeta Laze: Faleminderit, Kryetare! 

Me ligjin nr. 115/2021 është miratuar buxheti vjetor për vitin 2022. 

Hapi procedural i radhës i cili bën të mundur që ky buxhet të jetë funksional që 

nga data 1 janar 2022 është detajimi i këtij buxheti.  

Gjatë fazës së përgatitjes së projektbuxhetit 2022-2024 është zhvilluar një proces i 

plotë, ku  janë parashikuar të gjitha nevojat që sistemi ka për arritjen e objektivave të tij. 

Buxheti i akorduar për vitin 2022 është më i ulës sesa ai që ne kemi kërkuar, ku dihet që 

ne kemi vendosur kërkesa të larta që sistemi ka, por nga ana tjetër nuk mund të mbetemi 

pa thënë që ky buxhet është më i lartë se ai që ne kemi zbatuar gjatë vitit 2021. 

Në mënyrë më të detajuar, duke folur për çdo program buxhetor që kemi brenda 

buxhetit të sistemit, mund të japim edhe strukturën ku janë këto mungesa dhe si është 

akorduar ky buxhet. 

 Duke iu referuar rreth faktit që kemi bërë një analizë të plotë gjatë fazës së 
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projektbuxhetit, unë do thosha që tre programet buxhetore dhe detajimi i tyre, në të cilat 

bën pjesë buxheti i KLGJ-së janë: 

- Programi buxhetor 01110, “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim”, i cili është 

buxheti për administratën e KLGJ-së. Ndarja e këtij buxheti është kryesisht sipas asaj që 

ne kemi propozuar. Do të vija theksin këtu që nuk është miratuar. Ne kishim kërkuar 

fonde shtesë duke presupozuar 27 punonjës shtesë për nevoja të kryerjes së funksioneve 

nëse do të kishte mbarim të afatit kushtetues të KPK-së, që në fakt në këtë moment nuk 

është miratuar. 

Ndërsa do të theksoja që nevoja e evidentuar për dy punonjës shtesë për KLGJ-në, 

për një punonjës sigurie i evidentuar qartazi si kërkesë nga anëtarë të Këshillit dhe një 

punonjës ekspert për komisionet që kanë nevojë ekspert ekonomist, këto të dy punonjës 

shtesë janë miratuar. Fondet janë dhënë kryesisht sipas kësaj kërkese buxhetore që ne 

kemi pasur. 

Mendoj që të flas në mënyrë të përgjithshme aty ku nuk kemi problematika sepse 

këto janë detajuar në mënyrë të qartë. Pra nuk kemi asnjë problematikë lidhur me 

buxhetin e akorduar për programin buxhetor 01110, pra që ka të bëjë me “Planifikim, 

Menaxhim dhe Administrim”, për administratën e KLGJ-së. 

Nëse keni ndonjë pyetje për këtë pjesë ose po vazhdoj. 

- Programi i dytë buxhetor që është edhe ai më i rëndësishmi është programi që ka 

të bëjë me buxhetin në gjykata. Sigurisht tek ky program nuk është akorduar i gjithë 

buxheti që ne kemi kërkuar. Mungesa kryesore e konsiderueshme vjen në fondin e 

pagave. Megjithëse kemi një mungesë në fondin e pagave, kjo nuk rriskon në të vërtetë 

vetë pagat e gjithë sistemit, për arsye se, sikurse është shpjeguar, në kërkesat tona 

buxhetore, bazuar në aktet në fuqi ne përllogarisim nevojat e pagave për strukturat 

organike të plota. Nga ana tjetër, edhe Ministria e Financave, për një menaxhim sa më të 

mirë të buxhetit, ka marrë në konsideratë faktin e realizimit të këtij buxheti për dy vitet e 

fundit dhe është e njohur situata specifike për mungesat e mëdha që ka sot sistemi, kështu 

që, fondi i akorduar vjen në përputhje edhe me numrin aktual që ne kemi në sistem. 

Megjithatë, gjatë negociatave është vendosur qartazi që nëse do të ketë ndonjë ndryshim 

të papritur apo për arsye të ndryshme, pra në një situatë eventuale, do të kemi shtesë të 

numrit të punonjësve, bëhet fjalë për gjyqtarë, Ministria e Financave ka marrë përsipër që 
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do të ndërhyjë, pasi fondi i pagave është i rëndësishëm dhe është pjesë e detyrimeve që 

vetë shteti ka për ta realizuar këtë. 

Gjithashtu, lidhur me numrin e punonjësve që kemi kërkuar shtesë, në të vërtetë 

ne kemi kërkuar 94 punonjës shtesë për të gjithë sistemin, nga të cilët janë miratuar 50, 2 

prej të cilëve sikur thamë do të shkojnë për nevojat që janë paraqitur në Këshillin e Lartë 

Gjyqësor dhe 48 të tjerë do të jenë për sistemin gjyqësor. Ky numër në këtë moment do të 

mbahet i pashpërndarë. Edhe fondi që i korrespondon do të mbahet i pashpërndarë në 

KLGJ dhe në momentin që Këshilli do të vendosë detajimin e këtij numri shtesë sipas 

gjykatave, do të bëhet edhe ndarja e fondit në përputhje me numrin që do shkojë për çdo 

gjykatë, në mënyrë që të kemi një miradministrim të këtyre fondeve. 

Nuk po ndalem tek fondet që janë për sigurimin shoqëror, pasi referuar akteve 

ligjore në fuqi, këto fonde shkojnë në mënyrë adekuate sipas përllogaritjeve që duhet, në 

mënyrë që të mbulojnë nevojat sipas fondit të pagave. 

E rëndësishme është të evidentojmë që për fondin e shpenzimeve operative (602) 

“Mallra dhe shërbime”, jemi përpjekur që të realizojmë të gjithë nevojat që gjykatat kanë 

paraqitur deri tani dhe t’iu shkojë fond i nevojshëm për të plotësuar të gjithë aktivitetin e 

tyre të përditshëm. Do të evidentoja këtu që është përfshirë edhe një fond prej 1,800 mijë 

lekë që Gjykata e Lartë ka kërkuar për mbështetjen e aktivitetit të KED. Është rasti të 

informoj edhe Këshillin që për sa i përket pagesave të anëtarëve të KED-së është 

propozuar që të ketë një vendim të Këshillit të Ministrave, ashtu sikurse është edhe për të 

tjerët, pra nëse do të shpërndahej shpërblimi i anëtareve të KED-së nga fondet që duhen 

për mbështetjen e aktivitetit të cilat ne do t’ia japim drejtpërdrejt Gjykatës së Lartë.     

Për sa i përket shpenzimeve për investime: Fondi që është miratuar për buxhetin 

gjyqësor sigurisht që nuk është ai që ne kemi kërkuar. Ne jemi të ndërgjegjshëm që kemi 

kërkuar një fond shumë të lartë, pasi ishte pikësynim që të paraqisnim të gjitha nevojat që 

sistemi ka, për të përmirësuar në përgjithësi infrastrukturën e tij, duke filluar nga ajo 

elektronike, pjesët e nevojshme për përmirësimin e programeve, por nga ana tjetër edhe 

për infrastrukturën ndërtimore, etj. 

Referuar fondeve që na janë dhënë në dispozicion që është 397 milion dhe është 

goxha i lartë duke e krahasuar me atë që kemi pasur vitet e mëparshme të pandryshuar, 

me një fond prej 178 milion, ne kemi menduar që ta ndajmë në këtë mënyrë: 
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Për sa i përket “Studime dhe projektime”, kemi lënë 29 milion për projektin e 

Gjykatës së Lartë. Ashtu sikurse është diskutuar që në fazën e projektbuxhetit është 

vendosur si prioritet që të bëhet projekti për Gjykatën e Lartë. Në fakt, nëse do të 

rikthehemi, kemi kërkuar katër projekte dhe mendojmë që të mbetemi në këtë që është 

më prioritar. 

Për sa i përket zërit për “Ndërtim dhe rikonstruksione të plota dhe të pjesshme”, 

këtu sigurisht që nuk kemi marrë në konsideratë fondet që kemi vendosur për ndërtimin e 

fazës së parë si për gjykatën e Durrësit dhe të Fierit, pasi ne nuk po vendosim fond 

projekti për to dhe nuk kemi ndërtuar projekte, por kemi mbetur në atë që të bëhen 

rikonstruksionet që janë në vijimësi që kërkojnë gjykatat në nivelin e mirëmbajtjes së 

tyre, si dhe një fond që ka kërkuar Gjykata e Lartë për përmirësimin e situatës së 

brendshme të saj. Sepse pavarësisht që do miratohet një projekt, është e qartë që deri në 

përfundimin e ndërtimit të plotë të saj do kalojnë disa vite dhe është verifikuar edhe nga 

specialistët edhe është paraqitur në mënyrë të qartë dhe të plotë edhe nga vetë Gjykata e 

Lartë që situata e brendshme e saj ka nevojë për përmirësim dhe është goxha 

problematike.  

 Kemi ndarë fondin për “Blerje pajisje elektronike”. Gjithmonë kemi qenë në 

vëmendje të kësaj situate. Sikurse kam shpjeguar edhe më parë, kemi një databazë të 

plotë të të gjithë situatës së të gjithë pajisjeve elektronike që gjykatat kanë dhe i mbetemi 

gjithmonë asaj që të paktën disa standarde që janë arritur të mos jenë pajisjet që përdoren 

shkak për të bërë një ndërprerje të mosfunksionimit të sistemeve që janë të instaluara, 

pavarësisht nevojës për përmirësim të sistemeve që janë aty. 

Do thosha gjithashtu që fondi që kemi vënë në dispozicion nga fondet e akorduara 

është më i ulët nga ai që kemi kërkuar, për shkak se është apdejtuar çfarë janë bërë blerjet 

gjatë gjashtëmujorit të dytë dhe është vlerësuar edhe një herë situata që janë bërë nëse 

ishte lënë për 7 vjet, domethënë në ato gjykata që ka qenë e mundur është korrigjuar (për 

amortizimin që ato kanë), është korrigjuar që ato të jenë në të njëjtin nivel dhe rreth 95% 

e tyre të kenë pajisje elektronike që janë në gjendje të mirë pune. 

Një grup tjetër tek i cili ne kemi ndare fonde është “Blerje pajisje zyre” prej 

29,500 mijë lekë. Edhe këtu, sikurse thashë, kemi bërë apdejtimin e blerjeve të 

gjashtëmujorit të dytë. Gjithashtu kemi mbajtur në vëmendje të gjithë situatën se çfarë ata 

kanë përdorur, sa gjykatat janë në gjendje të përdorin dhe sa mirë i kanë absorbuar 
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fondet, dhe kemi marrë në konsideratë zëvendësimin e atyre nevojave për pajisje të 

amortizuara apo për ndonjë shtesë që ato kanë. Kryesisht ky fond është i ndarë për 19 

gjykata, ku bëhet fjalë mënyrë të detajuar: janë parashikuar plotësimi i nevojave për 

zëvendësim i kondicionerëve ekzistues me 2,200 mijë lekë; pajisje për sistemin e sigurisë 

ku janë portat e dedektimit, kamera që gjykatat kanë kërkuar, sistem akses kontrolli 

(fonde të parashikuara për 8 gjykata të cilat janë Gjykata e Lartë, Gjykata e Apelit Tiranë, 

Gjykatat e Rretheve Gjyqësore Berat, Fier, Kurbin, Lushnje, Pogradec, Vlorë). 

Tabelat shoqëruese gjithashtu kanë në mënyrë shumë të detajuar për të gjitha 

rastet fondet që janë parashikuar për secilën prej tyre. Gjithashtu janë parashikuar fonde 

për mbrojtjen kundër zjarrit (6,900 mijë lekë) dhe këto janë për 6 gjykata dhe këto 

realizojnë rreth 60% të fondit të investimeve që vetë Gjykata e Lartë kishte. 

Gjithashtu një fond tjetër janë për pajisje të tjera teknike që ato kanë kërkuar, që 

janë të dëmtuara dhe që duhen patjetër të zëvendësohen që gjykatat të kenë atë nivel që 

duhet të paraqesë, qoftë për funksionimin, qoftë edhe për imazhin e tyre. 

Një grup tjetër që ne kemi ndarë fonde është për blerje motorike. Kemi vendosur 

15,000 mijë lekë (14,100 mijë janë evidentuar automjete për Gjykatën e Lartë dhe 900 

mijë lekë për blerjen e 6 motoçikletave për nevojat që kanë 4 gjykata të tjera të vendit). 

Do theksoja këtu që në kërkesën buxhetore kemi pas kërkuar 35 milion lekë për blerjen e 

automjeteve dhe duke apdejtuar të gjithë blerjet që janë bërë për Gjykatën e Lartë, ky 

fond ka rënë në 14,100 mijë lekë, në mënyrë që të jetë e mundur me pritshmëritë që do 

plotësohen me anëtarë të Gjykatës së Lartë deri në fund të vitit, të ketë mundësi që të 

plotësohen me automjete. 

Për sa i përket grupit të fondeve për “Patenta, licenca, softuer”, kemi parashikuar 

231,600 mijë lekë. Këtu i jemi referuar të gjitha projekteve që ne i kemi diskutuar që në 

fazën e projektbuxhetit dhe i kemi ndarë sipas radhës. 

Projekti “Disaster Recovery”, prej 36,000 mijë lekë, ashtu siç ishte parashikuar që 

në fazën e parë. 

Kemi ndarë fonde për Projektin e Dixhitalizimit të Arkivit Gjyqësor, 38,600 mijë 

lekë. Ky është projekt që ne kemi menduar që do të shtrihet në tre vjet, por të paktën për 

fazën e parë të fillojë dhe kjo dhe janë shpjegimet e qarta.  

Gjithashtu, është ndarë fondi prej 57,000 mijë lekë, i cili i përgjigjet detyrimit për 

ngritjen e Regjistrit Elektronik Kombëtar të OJF-ve si dhe kemi ndarë edhe fondin prej 
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100 mijë lekë për ndërtimin e një sistemi të ri të menaxhimit të çështjeve gjyqësore. 

Megjithëse ky është në fazën që ne nuk kemi filluar punën, por duke pasur fondet në 

dispozicion, besoj që sivjet ose do fillojë puna që ta ndërtojmë vetë këtë sistem ose do 

vazhdojmë përpjekjet që të kemi një mbështetje nga donatorë të huaj. 

Këto ishin të gjitha për sa i përket programit “buxheti gjyqësor”. 

Gjithashtu pjesë e programeve buxhetore është bërë edhe programi i buxhetit për 

“mbështetjet e teknologjisë së informacionit”. Për këtë është mbetur në ato kërkesa, duke 

qenë se sapo është miratuar përfundimisht edhe drejtori dhe ajo tani do fillojë 

funksionimin e saj, ku do verifikohen qartazi nevojat, me atë strategjinë që ato do 

ndërtojnë dhe do na përcjellin për vitin në vijim fondet, por për sa i përket funksionimit të 

tanishëm, janë ndarë fonde për paga e sigurime, dhe shpenzime operative, të cilat kanë 

qenë të parashikuara sipas numrit të punonjësve që ajo do ketë dhe në vijimësi për vitin 

që vjen do të kemi kërkesa të tjera buxhetore, që besoj do të jenë më të larta, duke iu 

përgjigjur nevojave. 

Këto kanë qenë të gjitha parashikimet tona buxhetore, të cilat janë të detajuara në 

Pasqyrat 1, 2, 3 për sa i përket “Planifikimit, Menaxhimit dhe Administrimit”, në 

Pasqyrën 6 për sa i përket investimeve për “Planifikimin dhe Menaxhimin”, në Pasqyrën 

nr. 4 janë parashikuar të gjitha detajimet sipas gjykatave për buxhetin e gjykatave dhe në 

Pasqyrën 5, detajimi i të ardhurave sipas gjykatave. 

Nëse keni ndonjë pyetje. 

Faleminderit! 

 

 Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Laze! 

 Ftoj kolegët nëse kanë ndonjë pyetje mbi sa më sipër. 

 Nëse nuk ka, atëherë vijojmë me procedurën e votimit të projekt-aktit. 

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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Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Klodian Kurushi: Dakord. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Të miratojë detajimin e fondeve buxhetore 

(shpenzime personeli, shpenzime korrente dhe shpenzime kapitale) në programin 

buxhetor 01110 - “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim”, sipas pasqyrës nr. 1, 

bashkëlidhur. 

2. Të miratojë detajimin e fondeve buxhetore (shpenzime personeli dhe 

shpenzime korrente) në programin buxhetor 01140 - “Mbështetje për teknologjinë e 

sistemit të drejtësisë”, sipas pasqyrës nr. 2, bashkëlidhur. 

3. Të miratojë detajimin e fondeve buxhetore, në shpenzime korrente (shpenzime 

për paga, shpenzime për sigurime shoqërore dhe shpenzime operative), në programin 

buxhetor 03310 - “Buxheti Gjyqësor”, sipas pasqyrave nr. 3, nr. 4, dhe nr. 5, 

bashkëlidhur.  

4. Të miratojë detajimin e fondeve buxhetore për shpenzime kapitale 

(Investime), në programin buxhetor 03310 - “Buxheti Gjyqësor”, sipas pasqyrës nr. 6, 

bashkëlidhur. 

5. Të miratojë detajimin e të ardhurave të gjykatave për vitin 2022, sipas pasqyrës 

nr. 7, bashkëlidhur. 

6. Me zbatimin e këtij Vendimi, ngarkohet Sekretari i Përgjithshëm dhe 

Departamenti i Programimit dhe Administrimit të Buxhetit. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 10 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 



_____________________________________________________________________ 
Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 23.12.2021 (Pika 11) 
 

 

63 

 Ilir Toska: Falem7inderit! 

  

 

 

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 23.12.2021) 

 

Pika 11 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për ngritjen në detyrën 

e gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Vlorë, 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 10:06 

dhe mbaroi në orën 12:55. 

 

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. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

11. Shqyrtimi i projektvendimit “Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Apelit 

Vlorë, z. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relatore znj. Marçela 

Shehu). 

 

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

shqyrtimin e projektvendimit “Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Apelit 

Vlorë z. {...}”, përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës dhe do të relatohet nga 

zonja Shehu. 

  

Marçela Shehu: Faleminderit, Kryetare! 

Me cilësinë e relatores dhe si anëtare e Komisionit të Zhvillimit të Karrierës si 

dhe me miratim nga ky Komision, i është paraqitur mbledhjes plenare për shqyrtim dhe 

miratim projektvendimi “Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Vlorë, 

z. {...}”. 

Zoti {...}, ashtu siç jeni në dijeni, ka aplikuar në procedurat e ngritjes në detyrë, 

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

545, datë 05.11.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, pozicion i lirë që lidhet me Gjykatën 

e Apelit Vlorë. 

Këshilli i Lartë Gjyqësor ka verifikuar plotësimin e kritereve nga ky kandidat 

lidhur me kandidimin e tij dhe ka vendosur kualifikimin e zotit {...} me vendimin nr. 308, 

datë 13.07.2021 dhe vijimin e procedurës për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit 

Vlorë. Ndërkohë, paralelisht me këtë procedurë verifikimi janë realizuar edhe procedurat 

e vlerësimit profesional dhe për zotin {...} tashmë ka dy vlerësime profesionale, vendimi 

i Këshillit nr. 545 dhe vendimi i Këshillit nr. 555, të cilat kanë miratuar vlerësimin 

profesional për dy periudha për këtë kandidat, konkretisht për periudhën 2013-2016 
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është vlerësuar me 386 pikë dhe për 2019 është vlerësuar "Shkëlqyeshëm" me 389 pikë. 

Më pas për zotin {...} ka vijuar edhe procedura e përzgjedhjes dhe me vendimin 

nr. 589, datë 23.12.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor është vendosur: Miratimi i 

renditjes së kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Vlorë, 

për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 545, datë 05.11.2020, të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor, si më poshtë, duke renditur në vendin e parë zotin {...}, si kandidat i 

vetëm në këtë procedurë përzgjedhjeje. 

Ky vendim i Këshillit tashmë është përfundimtar sepse vendimi i është 

komunikuar zotit {...} dhe me shkresën protokolluar në Këshill me nr. {...}, datë 

23.11.2021, zoti {...} ka pohuar njohjen e vendimit duke deklaruar se ai nuk ka asnjë 

pretendim apo ankim ndaj këtij vendimi. 

Në këto kushte është vlerësuar se nuk ka asnjë pengesë për të vijuar me 

shqyrtimin e projektvendimit që është paraqitur për shqyrtim para Këshillit për ngritjen 

në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Vlorë, z. {...}.  

Projektvendimi është i strukturuar në tre pika. 

Në pikën e parë të projektvendimit bën fjalë për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të 

Gjykatës së Apelit Vlorë, z. {...}.      

 Në pikën 2 të projektvendimit përcaktohet se efektet juridike të tij të fillojnë në 

datën që do ta përcaktojë kjo mbledhje plenare pas shqyrtimit të këtij projektvendimi, 

duke sugjeruar që të konsiderohen gjithë këto faktorë që janë parashtruar në relacion, ku 

është analizuar edhe ngarkesa që zoti {...} ka aktualisht në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor 

Kavajë. 

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

gjyqtarit dhe gjykatave respektive, pra gjykatës ku do të ngrihet në detyrë gjyqtari dhe 

gjykatës ku ai aktualisht ushtron funksionin. 

 Ky është projektvendimi Kryetare, që i propozohet për miratim mbledhjes 

plenare. Faleminderit!  

 

 Naureda Llagami: Faleminderit, Marçela! 

 

 Marçela Shehu: Nëse duhet një sugjerim, nga unë me cilësinë e relatores, për 

fillimin e efekteve, duke konsideruar faktin që zotit {...} duhet t’i jepet një kohë 
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relativisht e mjaftueshme për të mbyllur punën në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë, 

pra dosjet që ka aktualisht në dorë, unë do të propozoja që data për fillimin e efekteve të 

ishte data 17 janar, duke qenë se data 15 janar është e shtunë, kështu që bën më sens që 

efektet të fillojnë në ditën e parë të javës, pra ditën e hënë, që i bie të jetë data 17 janar.  

 Gjithsesi, nëse kolegët kanë një mendim apo sugjerim ndryshe, atëherë jam e 

hapur për të diskutuar. Faleminderit!  

 

 Naureda Llagami: Faleminderit, Marçela! 

 Ftoj kolegët nëse kanë ndonjë diskutim mbi përmbajtjen e propozimit? 

 Ndryshe kalojmë në procedurën e votimit. 

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. Ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Apelit 

Vlorë, z. {...}. 

2. Efektet juridike të këtij vendimi fillojnë më datë 17.01.2022. 

3. 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, 

Gjykatës së Apelit Vlorë, Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë, Gjykatës së Posaçme të 

Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. 

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

Lartë Gjyqësor. 

* * * 

(Pika 11 e rendit të ditës) 



_____________________________________________________________________ 
Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 23.12.2021 (Pika 11) 
 

 

67 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Falem7inderit! 

  

 

 

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 23.12.2021) 

 

Pika 12 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për ngritjen në detyrën 

e gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Korçë znj. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit 

të Karrierës (relatore znj. Marçela Shehu). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:06 

dhe mbaroi në orën 12:55. 

 

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. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

12. Shqyrtimi i projektvendimit “Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Apelit 

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

Marçela Shehu). 

 

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

shqyrtimin e projektvendimit “Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Apelit 

Korçë znj. {...}”, përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës dhe do të relatohet 

sërish nga zonja Shehu. 

  

 Marçela Shehu: Faleminderit, Kryetare! 

 Nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës është paraqitur për shqyrtim dhe miratim 

në mbledhje plenare projektvendimi “Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së 

Apelit Korçë znj. {...}”. Kjo gjyqtare ka kandiduar në procedurat e ngritjes në detyrë në 

Gjykatën e Apelit Korçë, konkretisht për pozicionin e lirë në fushën e së drejtës civile, 

shpallur me vendimin e Këshillit nr. 176, datë 28.05.2020. 

 Këshilli i Lartë Gjyqësor ka realizuar procedurën e verifikimit të kritereve lidhur 

me këtë pozicion dhe me vendimin e tij nr. 102, datë 18.03.2021 ka vendosur 

kualifikimin e kandidates dhe vijimin e procedurës për ngritjen në detyrë në Gjykatën e 

Apelit Korçë, për pozicionin e lirë ku ajo ka kandiduar. Paralelisht me verifikimin e 

kritereve të kandidimit është realizuar edhe procesi i vlerësimit profesional për këtë 

kandidate. Kështu, është realizuar procesi i vlerësimit profesional për vitin 2013-2016 

dhe vlerësimi për periudhën 2019. Për të dyja këto vlerësime/periudha, kandidatja është 

vlerësuar "Shkëlqyeshëm". 

 Gjithashtu, me vendimin nr. 588, datë 23.12.2021, pra edhe pas procesit të 

vlerësimit profesional, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka miratuar renditjen e kandidatëve në 
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procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Korçë, për pozicionin e lirë të 

shpallur me vendimin nr. 176, datë 28.05.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, duke 

renditur në vendin e parë, si kandidate të vetme, znj. {...}. 

 Ky vendim tashmë është përfundimtar për shkak se zonja {...}, me shkresën 

protokolluar në Këshill me nr. {...} prot., datë 23.12.2021 ka konfirmuar marrjen dijeni 

për vendimin, gjithashtu ka deklaruar se nuk ka asnjë kundërshtim dhe nuk do të ushtrojë 

ankim ndaj këtij vendimi. 

 Në këto kushte, vlerësohet që është momenti për të kërkuar miratim në këtë 

mbledhje për projektvendimin e paraqitur, ku propozohet në pikën 1 të tij ngritja në 

detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Korçë, të zonjës {...}. 

 Në pikën 2, lidhur me efektet juridike, propozohet që efektet juridike të këtij 

vendimi të jenë të menjëhershme, pasi rezulton që përveç se çështjeve që gjyqtarja ka në 

Gjykatën e Apelit Korçë, ku është caktuar si gjyqtare e skemës së delegimit, nuk ka 

çështje të tjera në shqyrtim në gjykatën mëmë, pra në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Fier, 

pra nuk do të cenonte funksionalitetin e gjykatës tjetër.  

Gjithashtu në pikën 3 është përcaktuar që një kopje e arsyetuar e vendimit i 

njoftohet zonjës {...}, sipas kërkesave të nenit 98 të ligjit nr. 115/2016. 

Ky është edhe propozimi Kryetare. 

Gjithsesi, nëse anëtarët vlerësojnë që lidhur me pikën 2 ka një mendim tjetër, pra 

lidhur me fillimin e efekteve juridike, atëherë mund të diskutojmë.  

Propozimi im është që efektet juridike të këtij vendimi të jenë të menjëhershme. 

Faleminderit!  

 

 Naureda Llagami: Faleminderit! 

 Atëherë, keni ndonjë diskutim? 

 Nëse jo, për efektet juridike të vendimit, ta bëjmë me datën e sotshme? Apo të 

shprehemi “të jenë të menjëhershme”? 

 

 Brikena Ukperaj: Marçela, një propozim. 

 Sikur ta heqim fare pikën 2? 

 Sepse pika 2 vendoset vetëm në rastet kur efektet e vendimit fillojnë në një datë të 

mëvonshme. Nëse Këshilli vendos që nuk do të fillojnë në një datë të mëvonshme, nuk 
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ka nevojë parashikimi sepse e kemi në fund të parashikuar që hyn në fuqi menjëherë dhe 

publikohet në faqen zyrtare. 

  

 Marçela Shehu: Logjika ajo është. Kështu që, pika 2 edhe mund të hiqet fare nga 

projektvendimi. 

 

 Naureda Llagami: Atëherë, pranojmë edhe sugjerimin e bërë nga zonja Ukperaj. 

E hedhim në votim me dy pika projektvendimin? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Irena Plaku: Pro. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Klodian Kurushi: Pro. Jam pro edhe me projektin edhe me propozimin e fundit 

që u bë për ndryshimin e pikës 2 të projektvendimit. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës e Apelit 

Korçë, znj. {...}. 

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,  

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier dhe Gjykatës së Apelit Korçë. 

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

Lartë Gjyqësor. 

* * * 

(Pika 12 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Falem7inderit! 

  

 

 

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 23.12.2021) 

 

Pika 13 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për ngritjen në detyrën 

e gjyqtarit të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar të 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 10:06 

dhe mbaroi në orën 12:55. 

 

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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11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

2. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

13. Shqyrtimi i projektvendimit “Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së 

Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të z. {...}”, i 

përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Alban Toro). 

 

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

shqyrtimin e projektvendimit “Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Posaçme 

të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të z. {...}”, përgatitur nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës dhe do të relatohet nga zoti Toro. 

  

 Alban Toro:  Faleminderit!  

 Më herët nga Këshilli, me vendimin nr. 590, datë 23.12.2021 është miratuar 

renditja e kandidatit në procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të 

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

shpallur me vendimin nr. 223, datë 02.07.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, ku ka 

miratuar si të vetmin kandidat në këtë pozicion z. {...}.  

 Pra siç kam përshkruar në relatimin e këtij vendimi hapat procedurale të kryera 

gjatë procedurës së përzgjedhjes dhe renditjes (nuk po i përsëris në relatimin e dytë, pasi 

janë të njohur për kolegët), zoti {...} ka qenë kandidat i vetëm në procedurën e 

përzgjedhjes për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 223, 02.07.2020, kështu që 

duke konsideruar këtë fakt si dhe vendimin e Këshilli për miratimin e renditjes të 

kandidatëve në procedurat e ngritjes në detyrë me një kandidat të vetëm, është në fakt një 

vendim formal që nuk afekton në thelb vijimin e procedurave të mëtejshme për ngritjen 

në detyrë të kandidatëve, në zbatim të pikës 68 të vendimit nr. 70/2020, unë si relator 

kam përgatitur projektvendimin përkatës për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme 
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të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionin e lirë të 

shpallur me vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 223, datë 02.07.2020 të kandidatit 

të vetëm, z. {...}. 

 Natyrisht, pasi më parë kam marrë nëpërmjet stafit mbështetës konfirmimin se 

zoti {...} (po citoj e-mailin që ka dërguar në orën 10:50, prot. {...}, 23.12.2021): “Sikur e 

kam theksuar edhe në e-mailin e disa ditëve më parë, nuk kam dhe nuk mund të kem 

ankim ndaj vendimit të renditjes, duke qenë se jam kandidat i vetëm. Për rrjedhojë nuk 

kam asnjë interes të ligjshëm për të bërë ankim ndaj këtij vendimi. Sa më sipër deklaroj 

se nuk kam ankim ndaj vendimit nr. 590, datë 23.12.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Me respekt dhe konsiderata të larta për juve.”.  

 Në këto kushte, duke marrë në konsideratë edhe faktin që nuk do të kemi ankim 

për këtë vendim, është përgatitur projektvendimi përkatës, ku në dispozitiv ju sugjerohet 

të miratoni:  

 1. Ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të z. {...}. 

2. 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 

Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Tiranë.  

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit!  

  

 Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Toro! 

 Atëherë, lidhur me efektet juridike, propozoni që edhe në këtë rast...? 

 I njëjti standard që ruajtëm. 

 

Alban Toro: Po, siç e përmenda, ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe 

publikohet... I njëjti standard që ruajtëm në vendimin e mëparshëm. 

 

Naureda Llagami: Atëherë, hedhim në votim vendimin me 2 pika. 

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. Ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së 

Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të z. {...}. 

2. 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 

Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Tiranë.  

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

 

* * * 

(Pika 13 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Falem7inderit! 

  

 

 

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 23.12.2021) 

 

Pika 14 e rendit të ditës me objekt: Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve plenare të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, të datave: 23.11.2021, 25.11.2021, 01.12.2021, 02.12.2021 

(ora 11:00) dhe 02.12.2021 (ora 13:30), 07.12.2021, 13.12.2021, 16.12.2021 dhe 

17.12.2021. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:06 

dhe mbaroi në orën 12:55. 

 

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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11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

2. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

14. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve plenare të Këshillit të Lartë Gjyqësor, të 

datave: 23.11.2021, 25.11.2021, 01.12.2021, 02.12.2021 (ora 11:00) dhe 02.12.2021 (ora 

13:30), 07.12.2021, 13.12.2021, 16.12.2021 dhe 17.12.2021. 

 

  Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin e radhës. Ky projekt-akt ka të bëjë 

me miratimin e procesverbaleve të mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor për datat 

respektive. 

Sjell në vëmendje për anëtarët e rinj që procesverbalet janë përmbledhje të 

diskutimeve, duke qenë se Këshilli pasi mbaron mbledhjen, audion e publikon direkt në 

uebsajtin (website) e tij. Në një pjesë të procesverbaleve kemi qenë me anëtarët e vjetër të 

Këshillit, ndërkohë që vetëm në tre mbledhje jemi me anëtarët e rinj. 

Nëse nuk keni diskutime mbi përmbajtjen e përmbledhjeve të procesverbaleve, 

unë do ju ftoja që t’i miratojmë. 

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. 
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 Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Miratimin e procesverbaleve të mbledhjeve të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor të datave respektive 23.11.2021, 25.11.2021, 01.12.2021, 

02.12.2021 (ora 11:00), 02.12.2021 (ora 13:30), 07.12.2021, 13.12.2021, 16.12.2021 dhe 

17.12.2021. 

2. Ngarkohet për zbatimin e këtij vendimi dhe publikimin e këtyre 

procesverbaleve Kryetarja e Këshillit. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 14 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 



_____________________________________________________________________ 
Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 23.12.2021 (Pika 15) 
 

 

79 

 Ilir Toska: Falem7inderit! 

  

 

 

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 23.12.2021) 

 

Pika 15 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimeve:  

15.1 “Për përbërjen e Komisioneve të Përhershme të Këshillit”; 

15.2 “Për një ndryshim në vendimin nr. 15, datë 22.01.2019 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 10:06 

dhe mbaroi në orën 12:55. 

 

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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11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

2. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

15. Shqyrtimi i projektvendimeve:  

15.1 “Për përbërjen e Komisioneve të Përhershme të Këshillit”; 

15.2 “Për një ndryshim në vendimin nr. 15, datë 22.01.2019 të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor”. 

 

  Naureda Llagami: Kalojmë në aktin tjetër i cili është një akt shumë i 

rëndësishëm i ndërmarrë nga Këshilli, që ka të bëjë me rishpërndarjen e Komisioneve të 

Përhershme në Këshillin e Lartë Gjyqësor. 

 Siç jeni në dijeni, në referim të nenit 62 të ligjit nr.115/2016 “Për organet e 

qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, është e përcaktuar mënyra e përbërjes së shpërndarjes 

së përbërjes së komisioneve, gjithashtu është përcaktuar edhe koha në të cilën anëtarët 

duhet të rrinë në një komision. 

 Duke marrë parasysh që tashmë kanë ardhur anëtarët e rinj në Këshill 

(përfaqësues nga gjyqësori), u pa e udhës që nga ana e Këshillit të Lartë Gjyqësor të 

ndryshohet përbërja e komisioneve. 

 Në propozimin për përbërjen e tyre, janë mbajtur parasysh nga Këshilli: 

i) Preferencat e anëtarëve të Këshillit; ii) Eksperienca e tyre në raport me fushën e 

veprimtarisë së Komisionit, ashtu si dhe, iii) Mandatet e anëtarëve të Këshillit.   

 Ajo që është për t’u përgëzuar dhe është për t’u theksuar është që një nga çështjet 

kryesore që të gjithë së bashku kishim në këtë propozim ishte efiçenca dhe efikasiteti që 

Këshilli duhet të ketë në ditët në vijim dhe në kohën në vijim, duke pasur parasysh 

prioritetet që kemi, dhe për këtë arsye, nga të gjithë anëtarët është vlerësuar që 

vijueshmëria e veprimtarisë së Këshillit të përfaqësohet edhe përmes anëtarëve ekzistues 

në komisionet përkatëse, që pa diskutim, jo vetëm që ndihmon përbërjen e re të 
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komisioneve por ndikon edhe në rritjen e efikasitetit dhe në mosuljen e ritmit që Këshilli 

ka në veprimtarinë e tij. 

 Kështu që, pa humbur kohë, ju jeni vënë në dijeni që përbërja është konkretisht:  

I. Komisioni i Planifikimit Strategjik Administrimit dhe Buxhetit (KPSAB): 

Anëtarë: 1. Naureda Llagami; 2. Marçela Shehu; 3. Fatmira Luli. 

Anëtarë zëvendësues: 1. Brikena Ukperaj; 2. Erjon Muharremaj. 

 II. Komisioni Disiplinor (KD): 

Anëtarë: 1. Ridvan Hado; 2. Marçela Shehu; 3. Maksim Qoku. 

Anëtarë zëvendësues: 1. Dritan Hallunaj; 2. Alban Toro. 

 III. Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale (KVEVP): 

Anëtarë: 1. Brikena Ukperaj; 2. Irena Plaku; 3. Erjon Muharremaj. 

Anëtarë zëvendësues: 1. Ridvan Hado; 2. Fatmira Luli. 

IV. Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (KZHK): 

Anëtarë: 1. Klodian Kurushi; 2. Dritan Hallunaj; 3. Alban Toro. 

Anëtarë zëvendësues: 1. Marçela Shehu; 2. Maksim Qoku. 

 

Nëse keni ndonjë diskutim tjetër, do t’i propozoja Këshillit që të kalojmë në 

votimin e këtij projekt-akti. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Irena Plaku: Pro. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. Me arsyetimin që, jam në një linjë me të gjithë anëtarët 

e tjerë të Këshillit sa i përket përbërjes së komisioneve, në kushtet kur nuk u pranua 

qëndrimi im, që të gjithë anëtarët duhet të ndryshonin komisionet në të cilat kanë ushtruar 

funksionin më parë. Faleminderit!  

Brikena Ukperaj: Dakord. 

Klodian Kurushi: Dakord. 

Naureda Llagami: Dakord. 



_____________________________________________________________________ 
Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 23.12.2021 (Pika 15) 
 

 

82 

Atëherë, Këshilli vendosi që vendimi nr. 13, datë 18.01.2019 të KLGJ-së “Mbi 

ngritjen dhe përbërjen e Komisioneve të Përhershme”, të ndryshojë si më poshtë:  

1. Përbërja e Komisioneve të Përhershme të jetë si vijon: 

I. Komisioni i Planifikimit Strategjik Administrimit dhe Buxhetit (KPSAB): 

Anëtarë: 1. Naureda Llagami; 2. Marçela Shehu; 3. Fatmira Luli. 

Anëtarë zëvendësues: 1. Brikena Ukperaj; 2. Erjon Muharremaj. 

 II. Komisioni Disiplinor (KD): 

Anëtarë: 1. Ridvan Hado; 2. Marçela Shehu; 3. Maksim Qoku. 

Anëtarë zëvendësues: 1. Dritan Hallunaj; 2. Alban Toro. 

 III. Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale (KVEVP): 

Anëtarë: 1. Brikena Ukperaj; 2. Irena Plaku; 3. Erjon Muharremaj. 

Anëtarë zëvendësues: 1. Ridvan Hado; 2. Fatmira Luli. 

IV. Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (KZHK): 

Anëtarë: 1. Klodian Kurushi; 2. Dritan Hallunaj; 3. Alban Toro. 

Anëtarë zëvendësues: 1. Marçela Shehu; 2. Maksim Qoku. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin tjetër, që në fakt edhe ky ka të bëjë 

me pjesën organizative të komisioneve. Ju e dini shumë mirë që Këshilli me vendimin e 

tij nr. 15, datë 22.01.2019 ka bërë ngritjen e një Komisioni të Përkohshëm për vlerësimin 

etik dhe profesional në kuadër të procesit të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe të 

subjekteve të tjera të rivlerësimit. 

Në situatën që dy nga anëtarët gjyqtarë të atij komisioni u ka mbaruar mandati 

dhe nuk janë më, ju kemi propozuar zëvendësimin e këtyre dy anëtarëve, me dy anëtarë 

të tjerë që janë përfaqësues të gjyqësorit. Kështu që, në vend të zotit Medi Bici do të jetë 

zoti Klodian Kurushi dhe në vend të zotit Ilir Toska do të jetë zoti Ridvan Hado. 

Nëse jeni dakord me këtë propozim, mund ta hedhim në votim. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Irena Plaku: Pro. 

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: Nuk kam asnjë lloj diskutimi.  

Dakord me propozimin e bërë.  

Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Ndryshimin e pikës 1 të vendimit nr. 15, datë 

22.01.2019 të Këshillit të Lartë Gjyqësor si më poshtë: 

“Ngritjen e Komisionit të Përkohshëm për Vlerësimin Etik dhe Profesional në 

kuadër të procesit të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe të subjekteve të tjera të 

rivlerësimit, me këtë përbërje: 

1. Z. Dritan Hallunaj – kryetar; 

2. Z. Maksim Qoku – anëtar; 

3. Z. Klodian Kurushi – anëtar;  

4. Z. Erjon Muharremaj – anëtar; 

5. Z. Ridvan Hado – anëtar; 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

* * * 

(Pika 15 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Falem7inderit! 

  

 

 

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 23.12.2021) 

 

Pika 16 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për përfundimin para 

afatit të shërbimit në skemën e delegimit, për gjyqtaren znj.{...}”, hartuar 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 10:06 

dhe mbaroi në orën 12:55. 

 

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. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

16. Shqyrtimi i projektvendimit “Për përfundimin para afatit të shërbimit në skemën e 

delegimit, për gjyqtaren znj.{...}”, hartuar nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. 

 

  Naureda Llagami: Kalojmë me çështjen e radhës, që ka të bëjë me përfundimin 

para afatit të shërbimit në skemën e delegimit për dy gjyqtarët, {...} dhe {...}. 

 I jap fjalën fillimisht Marçelës. 

 

 Marçela Shehu: Duke qenë se Këshilli i Lartë Gjyqësor me vendimin e datës së 

sotme 23.12.2021, vendosi ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Korçë, të 

gjyqtares znj. {...}, duke vendosur edhe fillimin e menjëhershëm të efekteve të këtij 

vendimi, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, vlerëson se vijimi i shërbimit të zonjës {...} 

në skemë delegimi do të cenonte funksionalitetin e Gjykatës së Apelit Korçë, duke pasur 

këtu në konsideratë edhe konfigurimin që ka sot kjo gjykatë, ku rezulton që përveç zonjës 

{...} që u emërua sot, nuk ka asnjë gjyqtar tjetër të emëruar në mënyrë të përhershme. 

Nisur nga kjo situatë, duke konsideruar se në rastin konkret verifikohet një shkak për 

përfundimin para afatit të shërbimit në skemën e delegimit për znj. {...}, Komisioni ka 

përgatitur projektvendimin “Për përfundimin para afatit të shërbimit në skemën e 

delegimit, për gjyqtaren znj. {...}”, duke pasur këtu në konsideratë parashikimin dhe 

përcaktimet e vendimit të Këshillit nr. 22, datë 07.02.2019. 

 Ky projektvendim i propozuar është i strukturuar në 4 pika. 

 Pika 1 e projektvendimit bën fjalë për përfundimin para afatit të shërbimit në 

skemën e delegimit, për gjyqtaren znj. {...}. 

Në pikën 2 të projektvendimit përcaktohet se efektet juridike të këtij vendimi 

fillojnë me të njëjtën datë me fillimin e efekteve juridike të projektvendimit “Për ngritjen 

në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Korçë të znj. {...}”. Por duke qenë se 
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Këshilli vendosi heqjen e pikës 2 në vendimin e mëparshëm, duke lënë vetëm shënimin e 

fundit që “ky vendim hyn në fuqi menjëherë”, atëherë vlerësoj që edhe në këtë 

projektvendim është e nevojshme heqja e parashikimit të pikës 2 të projektvendimit. 

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

gjyqtares znj. {...} sipas kërkesave të nenit 98, të Ligjit nr. 115/2016. 

Në pikën 4 përcaktohet e drejta e ankimit. 

Nëse anëtarët nuk kanë diçka për të kundërshtuar, atëherë unë do t’i ftoja për 

miratim të projektvendimit.  

   

 Naureda Llagami: Faleminderit, Marçela!  

 Atëherë, kalojmë në votim? 

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, projekt-akti “Për përfundimin para afatit të shërbimit në skemën e 

delegimit, për gjyqtaren znj.{...}” miratohet sipas propozimit të ardhur nga relatorja.  

 

* * * 

(Pika 16 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 



_____________________________________________________________________ 
Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 23.12.2021 (Pika 17) 
 

 

87 

 Ilir Toska: Falem7inderit! 

  

 

 

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 23.12.2021) 

 

Pika 17 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për përfundimin para 

afatit të shërbimit në skemën e delegimit, për gjyqtarin z. {...}”, hartuar 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 10:06 

dhe mbaroi në orën 12:55. 

 

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. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

17. Shqyrtimi i projektvendimit “Për përfundimin para afatit të shërbimit në skemën e 

delegimit, për gjyqtarin z. {...}”, hartuar nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. 

 

  Naureda Llagami: Kalojmë tek projekt-akti i radhës, që edhe ky ka të bëjë me 

përfundimin para afatit të shërbimit në skemën e delegimit, për gjyqtarin {...}. Për 

relatim, zoti Toro. 

 

 Alban Toro: Faleminderit!  

 Më parë, me vendimin nr. 235, datë 02.06.2021, nga ana e Këshillit është 

vendosur: Komandimi i z. {...} në skemën e delegimit të ngritur pranë Këshillit të Lartë 

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

rrethanave. 

Duke vlerësuar më pas situatën në  Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar e cila edhe sot ka një numër të kufizuar 

gjyqtarësh, ku në detyrë janë vetëm 6 gjyqtarë, ndërsa organika e saj e përgjithshme është 

16; numrin e madh të çështjeve që ajo ka pasur. 

Me vendimin nr. 236, datë 02.06.2021, Këshilli i Lartë Gjyqësor vendosi: “1. 

Gjyqtari i skemës së delegimit z. {...} caktohet për të gjykuar pranë Gjykatës së Posaçme 

të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për periudhën deri më 

datë 02.06.2022. ...”. 

Ndërkohë që pas kandidimit të zotit {...}për ngritjen në detyrë në Gjykatën e 

Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar si dhe faktit që 

aktualisht ne sot morëm vendimin për ta ngritur në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së 

Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të z. {...}, nga 

ana e Komisionit është vlerësuar si shkak për përfundimin përpara afatit të shërbimit 
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në skemën e delegimit për z. {...}. Kështu që Komisioni ka përgatitur projektvendimin 

bashkëlidhur këtij relacioni, kjo duke u bazuar në përcaktimin e shkronjës “e”, pika 1, të 

nenit 4, të vendimit të Këshillit nr. 22, datë 07.02.2019, “Mbi miratimin e rregullores për 

kriteret dhe procedurën e funksionimit të skemës së delegimit të gjyqtarit”, sipas të cilit: 

“1. Në skemën e delegimit kandidon çdo gjyqtar që plotëson këto kritere: ...; të mos jetë i 

caktuar në mënyrë të përhershme në një gjykatë ku komandimi cenon funksionalitetin e 

saj; ...”. Po ashtu, Komisioni ka në vëmendje edhe përcaktimin e pikës 4, të neni 14, të 

Vendimit të sipërpërmendur të Këshillit, sipas të cilit: “... 4. Në raste të justifikuara, me 

kërkesë të motivuar dhe me miratim të Këshillit, përfundimi i shërbimit mund të japë 

efekte përpara kohës së përcaktuar në pikën 1 të këtij neni”. 

Pra duke vlerësuar se ngritja në detyrë e z. {...}dhe caktimi në mënyrë të 

përhershme në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë, është një rrethanë që justifikon 

përfundimin para afatit të shërbimit të tij në skemën e delegimit, në kushtet kur vijimi i 

shërbimit në skemë delegimi cenon funksionalitetin e gjykatës ku ai është caktuar në 

mënyrë të përhershme, është propozuar drafti, në dispozitivin e të cilit ju sugjerohet të 

miratoni: 

1. Përfundimin para afatit të shërbimit në skemën e delegimit, për gjyqtarin z. 

{...}.  

2. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtarit z. {...} sipas kërkesave të shkronjës 

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

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

Gjyqësor Tiranë dhe Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar.  

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

njoftimit, në Gjykatën Administrative të Apelit. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit!  

 

 Naureda Llagami: Faleminderit!  

 Atëherë, kemi ndonjë diskutim mbi projekt-aktin? 

Nëse jo, kalojmë në  votim, sipas propozimit të ardhur nga relatori. 

Maksim Qoku: Dakord. 
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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 miratoi: Përfundimin para afatit të shërbimit në skemën e 

delegimit, për gjyqtarin z. {...}, sipas propozimit të ardhur nga komisioni përkatës. 

 

* * * 

(Pika 17 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Falem7inderit! 

  

 

 

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 23.12.2021) 

 

Pika 18 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimeve: 

18.1 Për caktimin e gjyqtarëve të skemës së delegimit z. ___ dhe z. _____, për gjykimin e 

disa çështjeve gjyqësore në Gjykatën Administrative të Apelit”; 

18.2 Për caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata 

të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme.1 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:06 

dhe mbaroi në orën 12:55. 

 

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) 

 
1 Procesverbali i kësaj çështjeje të rendit të ditës është përmbledhje. 
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9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

marrëdhënieve me jashtë. 

2. Valbona Bako, Përgjegjëse pranë Sektorit të përgatitjes së dokumentacionit dhe 

përfaqësimit në gjykatë. 

3. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

18. Shqyrtimi i projektvendimeve: 

18.1 Për caktimin e gjyqtarëve të skemës së delegimit z. ___ dhe z. _____, për gjykimin e 

disa çështjeve gjyqësore në Gjykatën Administrative të Apelit; 

18.2 Për caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata 

të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme. 

 

Çështja e cila është për trajtim në këtë pikë të rendit të ditës ka në vetvete 2 

nënçështje, të cilat relatohen nga zonja Shehu. 

Nënçështja e parë ka të bëjë me caktimin e gjyqtarëve të skemës së delegimit, për 

gjykimin e disa çështjeve gjyqësore në Gjykatën Administrative të Apelit. 

Lidhur me këtë projektvendim është përcjellë edhe relacioni shpjegues si vijon: 

Pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, me aktet nr. {...} prot., datë 14.12.2021, nr. {...} 

prot., datë 14.12.2021, nr. {...} prot., datë 14.12.2021 dhe nr. {...} prot., datë 15.12.2021, 

janë regjistruar respektivisht kërkesat e Gjykatës Administrative të Apelit, dërguar: 1) me 

shkresën nr. {...} prot., datë 13.12.2021, nëpërmjet të cilës kërkohet caktimi i një gjyqtari 

për gjykimin e çështjes gjyqësore nr. {...} regjistri themeltar, datë 19.06.2020, që u përket 

palëve: Paditës: {...}.; Të paditur: {...}; Objekti: “Shfuqizimin e urdhrit nr. {...}, datë 

{...}; 2) me shkresën nr. {...} prot., datë 13.12.2021, nëpërmjet të cilës kërkohet caktimi i 

një gjyqtari për gjykimin e çështjes gjyqësore nr. 216 regjistri themeltar, datë 09.10.2020, 

me palë: Paditës: {...}; I paditur: Këshilli i Emërimeve në Drejtësi; Objekti: 
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“Shfuqizimi si i papajtueshëm me ligjin të vendimit nr. {...}, datë 11.03.2019 “Për 

procedurën e verifikimit të kandidatëve për pozicionet vakante në Gjykatën Kushtetuese 

dhe të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë”; 3) me shkresën nr. {...} prot., datë 14.12.2021, 

nëpërmjet të cilës kërkohet caktimi i një gjyqtari për gjykimin e çështjes gjyqësore nr. 

{...} regjistri themeltar, datë 27.10.2017, me palë paditëse: {...}; I paditur: {...}.; Objekti: 

“Anulimi dhe shfuqizimi i vendimit nr. {...}, datë {...} të KKT-së, etj.”; 4) me shkresën 

nr. {...} prot., datë 15.12.2021, nëpërmjet të cilës kërkohet caktimi i një gjyqtari për 

gjykimin e çështjes gjyqësore nr. {...} regjistri themeltar, datë 17.01.2020, që u përket 

palëve paditëse: {...}; I paditur: {...}, etj.; Objekti: “Shfuqizimin e pjesshëm të vendimit 

nr. {...}, datë {...} të Këshillit të Bashkisë Krujë, etj.”, bazuar në nenin 170/1, të Ligjit nr. 

96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar, si dhe në Vendimin e Këshillit nr.30, datë 14.02.2019. 

Sipas nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, “1. Në rastin kur në skemën e 

delegimit nuk ka magjistrat të disponueshëm dhe transferimi i përkohshëm i 

magjistratëve është i padobishëm për mbarëvajtjen e sistemit gjyqësor, Këshillat mund të 

caktojnë një magjistrat për gjykimin ose hetimin e çështjeve të veçanta në një gjykatë ose 

prokurori të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionin në mënyrë të përhershme në 

rastet e mëposhtme: a) kur nuk ka një numër të mjaftueshëm gjyqtarësh ose prokurorësh 

në një gjykatë ose prokurori; ose b) kur gjyqtarët ose prokurorët e një gjykate ose 

prokurorie janë ligjërisht të padisponueshëm për gjykimin ose hetimin e një apo disa 

çështjeve”.  

Ndërsa sipas preambulës së Vendimit të Këshillit nr.30, datë 14.02.2019, “Për 

rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje gjyqësore të 

veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të 

përhershme”, rregullat sipas këtij vendimi janë të zbatueshme vetëm “në rastet kur skema 

e delegimit dhe transferimi i përkohshëm janë të pamjaftueshme për t’iu përgjigjur 

nevojave aktuale të gjykatave”. 

Aktualisht, në skemën e delegimit të ngritur pranë Këshillit, e cila duhet të 

përditësohet pasi pas përfundimit të shërbimit në skemën e delegimit të zonjës {...} dhe të 

zotit {...}, nga 14 gjyqtarë, mbeten 12 gjyqtarë, të cilët, për shkak të nevojave 

emergjente, janë caktuar në pesë gjykata të apelit të juridiksionit të përgjithshëm, në 
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një gjykatë të shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm dhe administrativ, si dhe në 

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

Nga gjyqtarët e skemës së delegimit, njëri prej tyre, konkretisht gjyqtari {...}, ka 

kandiduar për ngritjen në detyrë edhe në Gjykatën Administrative të Apelit, ku në kuadër 

të procedurës së verifikimit të plotësimit të kritereve ligjore për këtë kandidim, nga 

Këshilli, me Vendimin nr. 571, datë 20.11.2020, është verifikuar se ky gjyqtar plotëson 

kriterin e përvojës minimale profesionale sipas pikës 4, të nenit 47, të Ligjit nr. 96/2016, 

për ngritjen në detyrë në Gjykatën Administrative të Apelit. 

Në vijim, nga gjyqtarët e skemës së delegimit, rezulton se edhe një gjyqtar tjetër, 

konkretisht gjyqtari {...}, plotëson kriterin e përvojës minimale profesionale sipas pikës 

4, të nenit 47, të Ligjit nr. 96/2016, për ngritjen në detyrë në Gjykatën Administrative të 

Apelit. Plotësimi i këtij kriteri nga gjyqtari {...} verifikohet nga të dhënat e përvojës së tij 

profesionale të administruara gjatë procedurave të verifikimit të plotësimit të kritereve 

ligjore të kandidimeve të tij për ngritjen në detyrë në gjykatat e apelit të juridiksionit të 

përgjithshëm dhe atij të posaçëm për korrupsionin dhe krimin e organizuar, referuar 

Vendimeve të Këshillit nr. 308, datë 10.09.2020 dhe nr. 355, datë 09.09.2021.  

Ndërkohë, nga një verifikim i përgjithshëm i të dhënave mbi përvojën 

profesionale të gjyqtarëve të tjerë të skemës së delegimit, pra asaj të përgjithshme dhe 

specifike, nuk rezulton që ata të plotësojnë kriterin e përvojës minimale profesionale 

sipas pikës 4, të nenit 47, të Ligjit nr. 96/2016, për ngritjen në detyrë në Gjykatën 

Administrative të Apelit. 

Në kushtet kur në listën e gjyqtarëve të skemës së delegimit janë dy gjyqtarë që 

plotësojnë kushtet dhe kriteret për t’u caktuar në Gjykatën Administrative të Apelit, 

ndërsa nevoja në rastet konkrete të kësaj gjykate janë për një gjyqtar, duke mbajtur në 

konsideratë se për çështjen e parë, asaj që i përket kërkesës nr. {...} prot., datë 13.12.2021 

të gjykatës, gjyqtari {...} është në trup gjykues dhe nuk mund të caktohet sërish, në 

respektim të nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, si dhe në zbatim të nenit 13, të Rregullores 

për Kriteret dhe Procedurën e Funksionimit të Skemës së Delegimit, propozohet që 

nevoja në çështjen e parë që i korrespondon kërkesës nr. {...} prot., datë 13.12.2021 të 

Gjykatës Administrative të Apelit të plotësohet nëpërmjet caktimit, të gjyqtarit të skemës 

së delegimit, z. {...}. Ndërsa, nevojat në çështjet e tjera (nr.2, nr.3 dhe nr.4) që i 

korrespondojnë respektivisht kërkesave me nr. {...} prot., datë 13.12.2021, nr. {...} 
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prot., datë 14.12.2021 dhe nr. {...} prot., datë 15.12.2021 të Gjykatës Administrative të 

Apelit të plotësohen nëpërmjet caktimit, përmes shortit, të një prej gjyqtarëve të skemës 

së delegimit, pra z. {...} ose z. {...}. 

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

projektvendimin “Për caktimin e gjyqtarëve të skemës së delegimit për gjykimin e disa 

çështjeve gjyqësore në Gjykatën Administrative të Apelit”. 

Projektvendimi i propozuar është i strukturuar në 5 pika. 

Në pikën 1 të projektvendimit përcaktohet se gjyqtari i skemës së delegimit z. 

{...} caktohet për të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative të Apelit çështjen 

gjyqësore nr. {...} regjistri themeltar, datë 19.06.2020, që u përket palëve: Paditës: {...}; 

etj. (çështja për të cilën gjykata paraqet nevojë sipas kërkesës nr. {...} prot., datë 

13.12.2021). 

Në pikën 2 të projektvendimit përcaktohet se gjyqtari i skemës së delegimit z. 

__________ (gjyqtari që do të përzgjidhet me short) caktohet për të gjykuar për llogari të 

Gjykatës Administrative të Apelit çështjen gjyqësore nr. {...} regjistri themeltar, datë 

09.10.2020, me palë: Paditës: {...}; etj. (çështja për të cilën gjykata paraqet nevojë sipas 

kërkesës nr. {...} prot., datë 13.12.2021). 

Në pikën 3 të projektvendimit përcaktohet se gjyqtari i skemës së delegimit z. 

__________ (gjyqtari që do të përzgjidhet me short) caktohet për të gjykuar për llogari të 

Gjykatës Administrative të Apelit çështjen gjyqësore nr. {...} regjistri themeltar, datë 

27.10.2017, që u përket palëve: Paditëse: {...}; etj. (çështja për të cilën gjykata paraqet 

nevojë sipas Kërkesës nr. {...} prot., datë 14.12.2021). 

Në pikën 4 të projektvendimit përcaktohet se gjyqtari i skemës së delegimit z. 

__________ (gjyqtari që do të përzgjidhet me short) caktohet për të gjykuar për llogari të 

Gjykatës Administrative të Apelit çështjen gjyqësore nr. {...} regjistri themeltar, datë 

17.01.2020, që u përket palëve paditëse: {...}; etj. (çështja për të cilën gjykata paraqet 

nevojë sipas kërkesës nr. {...} prot., datë 15.12.2021). 

Në pikën 5 të projektvendimit përcaktohet se një kopje e vendimit i njoftohet 

gjyqtarit z. {...} dhe gjyqtarëve të përzgjedhur me short sipas pikës 2, 3 dhe 4.  

 

(Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime, ndaj propozimet e Komisionit 

konsiderohen të miratuara. Vijohet me procedurën e shortit.) 
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Për çështjen me nr. 216, përzgjidhet gjyqtari {...}. 

Për çështjen me nr. 197, përzgjidhet gjyqtari {...}. 

Për çështjen me nr. 149, përzgjidhet gjyqtari {...}. 

 

Hidhet në votim projektvendimi, i cili miratohet nga anëtarët e Këshillit: 

1. Gjyqtari i skemës së delegimit z. {...} caktohet për të gjykuar për llogari të 

Gjykatës Administrative të Apelit çështjen gjyqësore nr. {...}regjistri themeltar, datë 

19.06.2020, që u përket palëve: Paditës: {...}; Të paditur: {...}; Objekti: “Shfuqizimin e 

urdhrit nr. {...}, datë {...} “Për ndalimin e hedhjes në treg të lëndëve piroteknike dhe 

fishekzjarrë për përdorim civil, që rrezikojnë sigurinë, jetën dhe shëndetin e qytetarëve”, 

etj.”; 

2. Gjyqtari i skemës së delegimit z. {...} caktohet për të gjykuar për llogari të 

Gjykatës Administrative të Apelit çështjen gjyqësore nr. {...} regjistri themeltar, datë 

09.10.2020, që u përket palëve: Paditës: {...}; I paditur: {...}; Objekti: “Shfuqizimi si i  

papajtueshëm me ligjin të vendimit nr. {...}, datë {...} “Për procedurën e verifikimit të 

kandidatëve për pozicionet vakante në Gjykatën Kushtetuese dhe të Inspektorit të Lartë të 

Drejtësisë”; 

3. Gjyqtari i skemës së delegimit z. {...} caktohet për të gjykuar për llogari të 

Gjykatës Administrative të Apelit çështjen gjyqësore nr. {...} regjistri themeltar, datë 

27.10.2017, që u përket palëve: Paditëse: {...}; I paditur: {...}, etj.; Objekti: “Anulimi dhe 

shfuqizimi i vendimit nr. {...}, datë {...} të KKT-së, etj.”; 

4. Gjyqtari i skemës së delegimit z. {...} caktohet për të gjykuar për llogari të 

Gjykatës Administrative të Apelit çështjen gjyqësore nr. {...} regjistri themeltar, datë 

17.01.2020, që u përket palëve paditëse: {...}; I paditur: {...}, etj.; Objekti: “Shfuqizimin 

e pjesshëm të vendimit nr. {...}, datë {...}të Këshillit të Bashkisë Krujë, etj.”; 

5. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtarëve të caktuar sipas kërkesave të 

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

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

Administrative të Apelit.  

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

Lartë Gjyqësor. 



_____________________________________________________________________ 
Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 23.12.2021 (Pika 18) 
 

 

97 

 

Vijohet me nënçështjen e dytë dhe të fundit e cila ka të bëjë me projektvendimin 

“Për caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të 

tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme”. Janë 

përgatitur relacionet e 7 gjykatave që kanë paraqitur nevojë për caktim gjyqtarësh. 

Fillimisht zonja Shehu relaton shkurtimisht relacionin sa i përket radhës së shortit 

duke i propozuar Këshillit që procedurat e shortit të ndiqen sipas kësaj radhe: 

A. Gjykatat e shkallës së parë, sipas kësaj radhe: 

I. Gjykatat e shkallës së parë sipas juridiksioneve të gjykatave të apelit me 

juridiksion të përgjithshëm: 

1. Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Shkodër: 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë. 

2. Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Gjirokastër: 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër. 

3. Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Shkodër: 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë. 

B. Gjykatat e apeleve, sipas kësaj radhe: 

1. Gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm: 1. Gjykata e Apelit Durrës; 2. 

Gjykata e Apelit Shkodër; 3. Gjykata e Apelit Tiranë;  4. Gjykata e Apelit Vlorë. 

 

Pasi anëtarët janë dakord me radhën e shortit, vijohet me relatimin e relacionit të 

parë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lezhë”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë ka 

paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore në lëndë penale. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë, në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe i Vendimit të 

KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje 

gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në 

mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 
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Gjykata nga duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për 

gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kurbin. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të 

veçantë, të jetë 1.  

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti Kryetari në detyrë i Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Kurbin, konkretisht: Z. Ded Miri. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale gjyqtarja Alda Sadiku. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të dytë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën 

e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër ka 

paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore në lëndë penale. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, në pamundësi 

të zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe i Vendimit të 

KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje 

gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në 

mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për 

gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Përmet. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të 

veçantë, të jetë 1. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti Kryetarja në detyrë e kësaj 

gjykatë, konkretisht: Znj. Yrfet Shkreli. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit 
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dhe kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale gjyqtarja Marjola Beluli. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të tretë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën 

e Rrethit Gjyqësor Tropojë”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë ka 

paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore në lëndë penale. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë, në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe i Vendimit të 

KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje 

gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në 

mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohen për 

gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës. 

 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të 

veçantë, të jetë 2. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti Kryetarja në detyrë e kësaj 

gjykate, konkretisht: Znj. Alma Ahmeti (Zhupa). 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale gjyqtarët Sami Ujkashi dhe Florin Demollari. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të katërt “Për caktim gjyqtari në Gjykatën 

e Apelit Durrës”. 
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Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Apelit Durrës ka paraqitur nevojë 

për 1 çështje gjyqësore në lëndë penale. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Apelit Durrës, në pamundësi të zbatimit të 

mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të gjyqtarit, bëhet 

i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe i Vendimit të KLGJ-së “Për 

rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të 

veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të 

përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për 

gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Apelit Shkodër, përfshirë 

dhe gjyqtarin e skemës së delegimit të caktuar pranë saj. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të 

veçantë, të jetë 1. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti kryetari në detyrë i Gjykatës së 

Apelit Shkodër, konkretisht: Z. Fuat Vjerdha. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale gjyqtarja Vojsava Osmanaj. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të pestë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën 

e Apelit Shkodër”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Apelit Shkodër ka paraqitur 

nevojë për 1 çështje gjyqësore në lëndë penale. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Apelit Shkodër, në pamundësi të zbatimit të 

mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të gjyqtarit, bëhet 

i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe i Vendimit të KLGJ-së “Për 

rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të 
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veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të 

përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhen me short gjyqtarët që do të caktohen për 

gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Apelit Durrës, përfshirë 

edhe gjyqtarët e skemës së delegimit të caktuar pranë kësaj gjykate. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të 

veçantë, të jetë 2. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti Kryetari në detyrë i Gjykatës 

së Apelit Durrës, konkretisht: Z. Valbon Çekrezi. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale gjyqtarët {...} dhe {...}. 

(Duke qenë se për zonjën {...} u vendos pak më herët, me vendim të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor, për ngritjen në detyrë, ripërsëritet shorti duke e përjashtuar zonjën {...} 

nga shorti.) 

Për çështjen nr. 1, penale gjyqtarët Irida Kacerja dhe Anita Mici. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të gjashtë “Për caktim gjyqtari në 

Gjykatën e Apelit Tiranë”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Apelit Tiranë ka paraqitur nevojë 

për 1 çështje gjyqësore në lëndë penale. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Apelit Tiranë, në pamundësi të zbatimit të 

mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të gjyqtarit, bëhet 

i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe i Vendimit të KLGJ-së “Për 

rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të 

veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të 

përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 
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Gjykata nga duhet të përzgjidhet me short gjyqtari që do të caktohet për gjykimin 

e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Apelit Korçë, përfshirë edhe gjyqtarët 

e skemës së delegimit të caktuar pranë Gjykatës së Apelit Korçë. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të 

veçantë, të jetë 1. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjeve, si përjashtim nga rregulli, në kushtet e ngarkesës 

relativisht jo të lartë dhe numrit të kufizuar të gjyqtarëve të Gjykatës së Apelit Korçë, të 

mos përjashtohet nga shorti Zëvendëskryetarja e kësaj gjykate, konkretisht: Znj. Arta 

Duka. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale gjyqtarja Sonjela Voskopi. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të gjashtë “Për caktim gjyqtari në 

Gjykatën e Apelit Vlorë”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Apelit Vlorë ka paraqitur nevojë 

për 1 çështje gjyqësore në lëndë penale. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Apelit Vlorë, në pamundësi të zbatimit të 

mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të gjyqtarit, bëhet 

i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe i Vendimit të KLGJ-së “Për 

rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të 

veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të 

përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për 

gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Apelit Gjirokastër, përfshirë 

dhe gjyqtarin e skemës së delegimit të caktuar pranë saj. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të 

veçantë, të jetë 1. 
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Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti Kryetari në detyrë i Gjykatës 

së Apelit Gjirokastër, konkretisht: Z. Dritan Banushi. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale gjyqtarja Miranda Andoni. 

 

Miratohet në tërësi nga të gjithë anëtarët i gjithë projektvendimi i paraqitur nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. 

Me kaq mbyllen procedurat e shortit dhe në tërësi e gjithë mbledhja plenare. 

 

* * * 

(Pika 18 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


