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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 10.02.2022) 

 

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

 

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

dhe mbaroi në orën 10:10. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ridvan Hado    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

marrëdhënieve me jashtë. 



_____________________________________________________________________ 
Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 10.02.2022 

2 

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

3. Denisa Varfi dhe Entela Dobi, përfaqësuese të Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Albana Zogani dhe Suela Methoxha, përmbaruese gjyqësore. 

5. Përfaqësues i BIRN. 

 

RENDI I DITËS: 

1. Shqyrtimi i projektvendimit “Për propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, të 

kandidates znj. {...}”, relatore znj. Marçela Shehu. 

 

  

Naureda Llagami: Përshëndetje të gjithëve! 

Po fillojmë mbledhjen e radhës së Këshillit të Lartë Gjyqësor, të datës 10 shkurt 

2022. 

Siç jeni në dijeni edhe nga mbledhja e kaluar, sot do marrim në shqyrtim projekt-

aktin “Për propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, të kandidates znj. {...}”, relator i 

të cilit është zonja Marçela Shehu. 

Për më shumë detaje, fjalën ia jap zonjës Shehu. 

 

Marçela Shehu: Faleminderit Kryetare! 

Me cilësinë e relatores si dhe me miratim të Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, 

është paraqitur për shqyrtim dhe miratim në mbledhjen plenare projektvendimi “Për 

propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, të kandidates znj. {...}”.  

Unë do të bëj një parashtrim të përmbledhur të relacionit që shoqëron këtë 

projektvendim, në kushtet kur në mbledhjen e ditës së djeshme u relatua në mënyrë të 

detajuar e gjithë procedura që është ndjekur në këtë rast.  

Sikurse jeni në dijeni, Këshilli i Lartë Gjyqësor, më herët ka hapur procedurat e 

ngritjes në detyrë 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.  



_____________________________________________________________________ 
Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 10.02.2022 

3 

Në procedurat e ngritjes në detyrë për këto katër pozicione në fushën e së drejtës 

administrative kanë kandiduar gjithsej 10 kandidatë, konkretisht: znj. {...}; z. {...}; z. 

{...}; z. {...}; z. {...}; znj. {...}; znj. {...}; znj. {...}; z. {...} dhe z. {...}. 

Vlen të përmendet që të dhjetë këta kandidatë janë kualifikuar sepse është 

vlerësuar nga ana e Këshillit që përmbushin të gjitha kriteret që lidhen me kandidimin e 

tyre. 

Theksojmë gjithashtu se një nga kandidatët, z. {...}, më herët, është tërhequr nga 

kandidimi i tij në Gjykatën e Lartë, konkretisht për pozicionet e shpallura me vendimet 

nr. 82 dhe nr. 83. 

Lidhur me procedurën e ngritjes në detyrë, për pozicionin e lirë në fushën e së 

drejtës administrative, të shpallur me vendimin nr. 245, të Këshillit, tashmë 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 e Presidentit të Republikës, z. {...} ka 

emëruar gjyqtar i Gjykatës së Lartë. Pra procedura e ngritjes në detyrë për pozicionin nr. 

245 tashmë është e përmbyllur. 

Dy pozicionet e tjera, konkretisht pozicioni nr. 82 dhe nr. 83, që lidhen po me dy 

pozicione të lira në fushën e së drejtës administrative në Gjykatën e Lartë, janë ende në 

proces për sa kohë nuk është përmbyllur procesi i vlerësimit etik dhe profesional për të 

gjithë kandidatët.  

Ndërsa për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 84, të Këshillit, jemi në 

përfundim të përmbylljes së kësaj procedure të ngritjes në detyrë, në kushtet kur siç 

relatuam edhe më herët, zonja {...} tashmë është e vetme si kandidate në këtë procedurë 

ngritjeje në detyrë, pasi dy kandidatët e tjerë të cilët kishin kandiduar gjithashtu për këtë 

pozicion të lirë, konkretisht z. {...} dhe z. {...}, tashmë janë të dy të emëruar si anëtarë të 

Gjykatës së Lartë. 

Për zonjën  {...} është përmbyllur procesi i kualifikimit dhe me vendimin përkatës 

të Këshillit është vendosur se përmbush të gjitha kriteret që lidhen me kandidimin e saj 

për këtë pozicion në fushën e së drejtës administrative. Për të është përmbyllur gjithashtu 

edhe procesi i vlerësimit etik dhe profesional.  
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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; 

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. 

Kandidatja nuk është ankuar për të dy vlerësimet etike dhe profesionale, duke u 

kthyer kështu në vendime të formës së prerë.  

Pas miratimit të këtyre vlerësimeve është vijuar me përgatitjen e projektvendimit 

paraprak “Për propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, për pozicionin e lirë të 

shpallur me vendimin nr. 84, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor” dhe Këshilli 

me vendimin paraprak të propozimit për emërim nr. 55, datë 09.02.2022, vendosi: 

1. Miratimin e renditjes së gjyqtarëve që kandidojnë për t’u emëruar 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, si më poshtë: 1) Znj. 

{...}. 

2. Propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, për 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. {...}. 

3. Një kopje e arsyetuar e vendimit i njoftohet kandidates. 

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

brenda 5 ditëve, nga dita e njoftimit të vendimit. 

Ky vendim i është njoftuar rregullisht kandidates, e cila ka konfirmuar gjithashtu 

që është dakord me vendimmarrjen dhe nuk do të ushtrojë ankim ndaj këtij vendimi. 

Në kushtet kur kandidatja ka konfirmuar dakordësinë me vendimin paraprak të 

propozimit për emërim nr. 55, datë 09.02.2022, si dhe ka deklaruar se nuk ka ankim ndaj 

tij, ky vendim konsiderohet se ka marrë formë të prerë. 

Për rrjedhojë, në zbatim të pikës 70, të vendimit të Këshillit nr. 70, datë 

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

relatores së procedurës së përzgjedhjes si dhe me miratim të Komisionit të Zhvillimit të 
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Karrierës është përgatitur edhe projektvendimi përfundimtar i propozimit për emërim në 

Gjykatën e Lartë, të kandidates, znj. {...}, për pozicionin e lirë në fushën e së drejtës 

administrative, të shpallur me Vendimin e Këshillit nr. 84, datë 26.02.2020. 

 Projektvendimi titullohet “Për propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, të 

kandidates znj. {...}”. Ai është i strukturuar në 2 pika. 

 Në pikën e parë është përcaktuar propozimi për Presidentin e Republikës, të 

emërimit në Gjykatën e Lartë, nga radhët e gjyqtarëve, të kandidates znj. {...}. 

Në pikën 2 të projektvendimit përcaktohet se një kopje 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.  

Ky është projektvendimi i cili paraqitet sot për shqyrtim dhe miratim mbledhjes 

plenare. Ju faleminderit! 

 

Naureda Llagami: Faleminderit, Marçela!  

 Ftoj kolegët nëse kanë ndonjë diskutim. 

Nëse jo, i ftoj që të miratojmë 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. T’i propozojë Presidentit të Republikës emërimin në Gjykatën e Lartë, nga 

radhët e gjyqtarëve, të kandidates znj. {...}. 
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2. Një kopje 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.  

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 Me kaq po e mbyllim mbledhjen e sotshme. 

Faleminderit!  

 Punë të mbarë! 

 

* * * 

(Mbledhja deklarohet e mbyllur) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


