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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 09.02.2022) 

 

Pika 1 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit paraprak “Për propozimin 

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

të shpallur me vendimin nr. 84, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, 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 13:35 

dhe mbaroi në orën 14:00. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Klodian Kurushi   (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Irena Plaku    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ridvan Hado    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 
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Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje Zëvendëskryetari si dhe njëkohësisht anëtari i 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, z. Maksim Qoku, për shkak të një angazhimi me punët e 

Këshillit. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

marrëdhënieve me jashtë. 

2. Baisa Sefa, Këshilltare pranë Kabinetit të Kryetares së Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

3. Valbona Bako, Përgjegjëse pranë Sektorit të përgatitjes së dokumentacionit dhe 

përfaqësimit në gjykatë. 

4. Denisa Varfi dhe Entela Dobi, Përfaqësuese të Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Staf administrativ i KLGJ-së. 

6. Edmond Hoxhaj, përfaqësues i medias. 

 

RENDI I DITËS: 

1. Shqyrtimi i projektvendimit paraprak “Për propozimin për emërim në Gjykatën e 

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

nr. 84, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, relatore znj. Marçela Shehu. 

 

  

Naureda Llagami: Përshëndetje të gjithëve! 

Po fillojmë mbledhjen e radhës së Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Siç jeni në dijeni, në mbledhje janë dy çështje. 

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

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

administrative, të shpallur me vendimin nr. 84, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor” dhe do të relatohet në Këshill nga znj. Marçela Shehu. 

 

Marçela Shehu: Faleminderit, zonja Kryetare! 

Sikurse edhe ju relatuat, me cilësinë e relatores, si dhe me miratim nga Komisioni 

i Zhvillimit të Karrierës, është paraqitur për shqyrtim në mbledhje plenare projektvendimi 

paraprak “Për propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, në pozicionin e lirë në fushën 
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e së drejtës administrative, të shpallur me vendimin nr. 84, datë 26.02.2020, të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor” bazuar 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 Gjykatën e Lartë, nga 

radhët e gjyqtarëve, ndër të tjera, ka hapur procedurat e ngritjes në detyrë edhe për katër 

pozicione të lira në fushën e së drejtës administrative, respektivisht me vendimet nr. 82, 

nr. 83, nr. 84, datë 26.02.2020 dhe nr. 245, datë 09.07.2021. 

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

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

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

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

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

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

pozicione të lira janë paraqitur në formë tabelare sikurse janë parashtruar në relacionin që 

ju dispononi. 

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

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

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

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

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

propozohet për emërim në Gjykatën e Lartë.  

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

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

nga secili kandidat të kritereve të më poshtme:  

1) “përvojës profesionale minimale”; 

2) “mospasjes masë disiplinore në fuqi”;  

3) “mosqenies në situatën e papajtueshmërisë ambientale”; 

4) “të pasurisë dhe figurës”. 

Me synimin për plotësimin në kohë të pozicioneve të lira, ndër të tjera, edhe në 

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

të shpejtë, Këshilli, në të gjitha procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatat më të larta ose 
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të specializuara, ka konsideruar zhvillimin paralelisht të procedurës së verifikimit të 

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

secilin nga pozicionet e lira.  

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

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

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

pozicionet e lira respektive ku ata kanë kandiduar. Konkretisht:   

1) Për z. {...}; 

2) Për z. {...}; 

2) Për z. {...}; 

4) Për z. {...};  

5) Për znj. {...};  

6) Për znj. {...};  

7) Për znj. {...}; 

8) Për z. {...};  

9) Për znj. {...}. 

Pra për të gjithë këta kandidatë, Këshilli ka verifikuar plotësimin e kritereve të 

kandidmit dhe ka vendosur kualifikimin e tyre dhe vijimin e procedurave përkatëse për 

ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë. 

Ndërkohë edhe për z. {...}, Këshilli ka vendosur verifikimin e kritereve të 

kandidimit dhe ka vendosur kualifikimin e tij në procedurat e ngritjes në detyrë në 

Gjykatën e Lartë, por në vijim të kësaj procedure, kandidati është tërhequr nga kandidimi 

për të dyja pozicionet dhe Këshilli me vendimet e tij nr. 318, datë 22.07.2021 dhe nr. 19, 

datë 17.01.2022 ka vendosur për përfundimin e të dyja procedurave të ngritjes në detyrë. 

Ndërkohë, duhet theksuar gjithashtu që aktualisht z. {...} dhe z. {...}, pas 

procedurave përkatëse dhe dekretimit nga Presidenti i Republikës, aktualisht janë 

gjyqtarë në Gjykatën e Lartë. 

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

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

konkretisht: vlerësimi me qëllim gradimi, për periudhën e vlerësimit 2013-2016 

(periudhën e rivlerësimit kalimtar), 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. 



_____________________________________________________________________ 
Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 09.02.2022 (Pika 1) 

5 

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

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

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

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

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

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

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

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

anëtares së Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, në kohën e zhvillimit të procedurës së 

shortit dhe kësaj procedure përzgjedhjeje. 

Në rrugë elektronike, në zbatim të pikës 30, të vendimit të Këshillit nr. 70, datë 

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

kualifikuar u njoftuan për fillimin e procedurave të përzgjedhjes për pozicionet e lira në 

fushën e së drejtës administrative, si dhe për caktimin e relatorit. Kandidatët nuk 

paraqitën kundërshtime ose kërkesa për përjashtimin e relatorit apo për ndonjë nga 

anëtarët e tjerë të Këshillit. 

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

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

relatores kam administruar dokumentacionin përkatës për secilin kandidat të kualifikuar, 

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

verifikimit të plotësimit të kritereve të kandidimit. Po ashtu, me cilësinë e relatores kam 

administruar edhe vendimet përkatëse të Këshillit në lidhje me dy vlerësimet etike dhe 

profesionale për kandidatët e kualifikuar. Duhet përmendur se për një nga kandidatët, 

konkretisht për znj. {...}, vijon shqyrtimi në Gjykatën Administrative të Apelit të ankimit 

lidhur me vendimet e Këshillit për vlerësimin etik dhe profesional të saj. Po ashtu, për një 

nga kandidatët, z. {...}, ende nuk ka përfunduar procedura e vlerësimit etik dhe 

profesional. 

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

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

procedurë është përmbyllur dhe Këshilli, ndërsa ka miratuar renditjen e kandidatëve, me 

vendimin nr. 322, datë 22.07.2021, ka vendosur që z. {...} të propozohet për emërim në 

Gjykatën e Lartë për këtë pozicion të lirë. Me Dekretin nr. {...}, datë 29.07.2021, 

Presidenti i Republikës së Shqipërisë ka emëruar z. {...} Gjyqtar të Gjykatës së Lartë. 
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Sa i përket procedurës së ngritjes në detyrë për pozicionin e lirë në fushën e së 

drejtës administrative të shpallur me vendimin e Këshillit nr. 84, datë 26.02.2020, kjo 

procedurë kishte tre kandidatë: 1) Z. {...}, 2) Z. {...} dhe 3) Znj. {...}. 

Zoti {...}, kishte kandiduar për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë edhe për 

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

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

pikërisht në procedurën e përzgjedhjes, Këshilli, ndërsa ka miratuar renditjen e 

kandidatëve, me vendimin nr. 311, datë 13.07.2021 ka vendosur që z. {...} të propozohet 

për emërim në Gjykatën e Lartë për këtë pozicion të lirë. Me Dekretin nr. 13173, datë 

26.07.2021, Presidenti i Republikës së Shqipërisë ka emëruar z. {...} Gjyqtar të Gjykatës 

së Lartë.  

Zoti {...}, siç u parashtrua në pikën 12 të këtij relacioni, kishte kandiduar për 

ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë edhe për pozicionin e lirë në fushën e së drejtës 

administrative, të shpallur me vendimin e Këshillit nr. 245, datë 26.02.2020. Për këtë të 

fundit, në kuadër të procedurës së ngritjes në detyrë, pikërisht në procedurën e 

përzgjedhjes, Këshilli ka miratuar renditjen e kandidatëve dhe ka vendosur që z. {...} të 

propozohet për emërim në Gjykatën e Lartë për këtë pozicion të lirë, dhe më pas zoti {...} 

është dekretuar si gjyqtar i republikës nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë.  

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

renditja e kandidatëve dhe përzgjedhja e kandidatit me qëllim propozimin e tij për 

emërim në Gjykatën e Lartë, mund të vijojë dhe të përmbyllet për pozicionin e lirë në 

fushën e të drejtës administrative të shpallur me vendimin e Këshillit nr. 84, datë 

26.02.2020, në rrethanat kur kandidatja znj. {...} e këtij pozicioni të lirë është e vetme 

dhe ka përfunduar procedura e verifikimit, si dhe për të ka dy vlerësime etike dhe 

profesionale. Në dy procedurat e tjera të ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, pra për 

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

dhe nr. 83, datë 26.02.2020, procedura e përzgjedhjes nuk mund të përmbyllet sa kohë në 

këto dy procedura ngritjeje në detyrë janë edhe dy kandidatë, z. {...} dhe znj. {...}, për të 

cilët nuk ka përfunduar ende procedura e vlerësimit etik dhe profesional. Sipas pikës 46, 

të vendimit nr.70/2020: “Vetëm kandidatët e kualifikuar dhe që kanë dy vlerësime etike 

dhe profesionale bëhen pjesë e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë për atë 

pozicion të lirë”, ndërkohë që sipas pikës 52 të tij: “Në përfundim të veprimeve për të 

gjithë kandidatët në procedurën e përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në një pozicion të 
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lirë, relatori njofton Kryetarin e Komisionit dhe i paraqet për shqyrtim Komisionit 

relacionin dhe dokumentacionin e përgatitur për procedurën e përzgjedhjes për ngritjen 

në detyrë, si dhe projektvendimin për renditjen e kandidatëve”. Ndërkohë, vijimi i 

procedurës së përzgjedhjes në kuadër të procedurës së ngritjes në detyrë për pozicionin e 

lirë në fushën e së drejtës administrative të shpallur me vendimin e Këshillit nr. 84, datë 

26.02.2020, nuk sjell asnjë implikim për kandidatët e tjerë dhe as për dy procedurat e 

tjera të përzgjedhjes. 

Mbi sa u parashtrua në pikën 11, të këtij relacioni, me cilësinë e relatores kam 

administruar tërësisht dokumentacionin e nevojshëm në funksion të përmbylljes së 

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

lirë në fushën e të drejtës administrative të shpallur me Vendimin e Këshillit nr. 84, datë 

26.02.2020. 

Kështu, për kandidaten znj. {...} u administruan edhe dy vlerësimet etike dhe 

profesionale të miratuara me vendimet e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 42, datë 

31.01.2022 dhe nr. 45, datë 08.02.2022, vendime të cilët janë përfundimtarë, ndërsa ndaj 

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

me aktin nr. {...}, datë 08.02.2022, përmes të cilës ka shprehur dakordësinë për vendimet 

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

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

znj. {...} u konstatua se: 

a) Sipas vendimit të Këshillit nr. 45, datë 08.02.2022, kandidatja është 

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

“Shkëlqyeshëm”, duke grumbulluar në total 384 pikë, sipas “Raportit të vlerësimit etik 

dhe profesional” të miratuar me këtë vendim; 

b) Sipas vendimit të Këshillit nr. 42, datë 31.01.2022, kandidatja 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. 

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

procedurë ngritjeje në detyrë ka 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 nr.70/2020, në funksion të renditjes së kandidatëve. Nga ana tjetër, në respektim 

të përcaktimeve të Seksionit B, Kreu VI, të vendimit nr.70/2020, më cilësinë e relatores 
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kam përgatitur projektvendimin “Për renditjen e kandidatëve në procedurën e ngritjes në 

detyrë/emërimin në Gjykatën e Lartë, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 

84, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

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

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

Lartë Gjyqësor propozon me shkrim emërimin e kandidatëve që plotësojnë kriteret 

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

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

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

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

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

pika 2, e Kushtetutës”.  

Në shkronjën “m”, pika 7, të vendimit nr.70/2020, përcaktohet se: “Vendim 

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

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

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

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

Bazuar në sa përcaktohet në këtë relacion, sikundër edhe në faktin se kandidatja 

znj. {...} është e vetme në këtë procedurë, me cilësinë e relatores kam përgatitur 

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

pozicionin e lirë në fushën e së drejtës administrative, të shpallur me vendimin nr. 84, 

datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

Sipas pikës 1 të këtij projektvendimi paraprak, Këshillit i propozohet të miratojë 

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

lirë në fushën e së drejtës administrative, të shpallur me vendimin nr. 84, datë 

26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si më poshtë: 1) Znj. {...}. 

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

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

administrative, të shpallur me vendimin nr. 84, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, të kandidates znj. {...}. 

Në pikën 3 të projektvendimit paraprak, përcaktohet se 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. 
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Në pikën 4 të projektvendimit paraprak, përcaktohet se kundër vendimit mund të 

bëhet ankim, në Gjykatën Administrative të Apelit, brenda 5 ditëve, nga dita e njoftimit 

të vendimit. 

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

të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Ky është projektvendimi paraprak i paraqitur sot për shqyrtim dhe miratim në 

mbledhjen plenare. 

Faleminderit Kryetare! 

 

Naureda Llagami: Faleminderit, Marçela!  

 Atëherë, unë do ftoja kolegët nëse kanë ndonjë diskutim paraprak.  

 Nëse jo, kalojmë në procedurën e votimit. 

 Irena Plaku: Dakord. Nuk kam diskutime. Kështu që jam dakord për 

vendimmarrjen. 

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 gjyqtarëve që kandidojnë për t’u emëruar në Gjykatën 

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

nr. 84, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si më poshtë: 1) Znj. {...}. 

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

drejtës administrative, të shpallur me vendimin nr. 84, datë 26.02.2020, të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor, të kandidates znj. {...}. 

3. 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.  
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4. 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 internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 1 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 09.02.2022) 

 

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

gjyqtarëve në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”, 

i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Klodian Kurushi). 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 13:35 

dhe mbaroi në orën 14:00. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Klodian Kurushi   (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Irena Plaku    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ridvan Hado    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

 
1 Procesverbali i kësaj çështjeje të rendit të ditës është përmbledhje. 
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Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje Zëvendëskryetari si dhe njëkohësisht anëtari i 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, z. Maksim Qoku, për shkak të një angazhimi me punët e 

Këshillit. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

marrëdhënieve me jashtë. 

2. Baisa Sefa, Këshilltare pranë Kabinetit të Kryetares së Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

3. Valbona Bako, Përgjegjëse pranë Sektorit të përgatitjes së dokumentacionit dhe 

përfaqësimit në gjykatë. 

4. Denisa Varfi dhe Entela Dobi, Përfaqësuese të Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Staf administrativ i KLGJ-së. 

6. Edmond Hoxhaj, përfaqësues i medias. 

 

RENDI I DITËS: 

2. Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin e gjyqtarëve në Gjykatën e Posaçme të 

Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”, i përgatitur nga Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës (relator z. Klodian Kurushi). 

 

 Çështja e fundit e rendit të ditës lidhet me caktimin e gjyqtarëve në Gjykatën e 

Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. Fjala i jepet relatorit të 

çështjes, z. Klodian Kurushi. 

 

Zoti Kurushi relaton shkurtimisht relacionin shpjegues lidhur me projektvendimin 

e sipërcituar. Në relacion parashtrohet se Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin 

dhe Krimin e Organizuar ka paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore, në lëndë penale. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar, 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 Vendimit të KLGJ-së “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”. 
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Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhen gjyqtarët që do të caktohen për gjykimin e 1 

çështjeje gjyqësore të veçantë, të jenë gjykatat me juridiksion të përgjithshëm. 

 

Gjyqtarët, për 1 çështje gjyqësore të veçantë, të përzgjidhen, me short, ndërmjet 

atyre të cilët kanë të paktën dhjetë vjet përvojë në ushtrimin e profesionit, nga të cilat të 

paktën pesë vjet si gjyqtar për çështjet penale, si dhe kanë kaluar me sukses procesin e 

rivlerësimit kalimtar sipas Ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të 

veçantë, të jetë 3. 

Sa i përket përjashtimeve nga shorti, propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes të përjashtohen nga shorti gjyqtarët e gjykatave të apelit të 

juridiksionit të përgjithshëm që plotësojnë kriteret si më lart, të cilët janë në përbërje të 

Kolegjit Zgjedhor, që është thirrur në detyrë, referuar nenit 149/2 të Kodit Zgjedhor, 

konkretisht: {...}. 

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 Fuat Vjerdha (relator), Sokol Ngresi dhe 

Margarita Buhali (anëtarë).  

 

Me kaq mbyllet procedura e shortit dhe në tërësi e gjithë mbledhja plenare. 

 

* * * 

(Pika 2 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 

 


