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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 01.11.2022) 

 

Pika 1 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për fillimin e procedurës 

së vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimin) 

të gjyqtarëve që kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit”, i përgatitur nga 

Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale (relatore znj. Brikena 

Ukperaj). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua sallën e mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 

11:18 dhe mbaroi në orën 13:23. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Klodian Kurushi   (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Irena Plaku    (anëtare) 

5. Ridvan Hado    (anëtar) 

6. Alban Toro    (anëtar) 

7. Marçela Shehu   (anëtar) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 
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Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, z. 

Ilir Rusi, anëtarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor znj. Yllka Rupa dhe anëtari i Këshillit të 

Lartë Gjyqësor, z. Dritan Hallunaj. 

 

Morën pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

1. Luan Dibra, Drejtor i Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe Marrëdhënieve me 

Jashtë. 

2. Maela Alicanaj dhe Rezarta Taushani, Këshilltare pranë Komisioneve të 

Përhershme të Këshillit. 

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

4. Të tjerë: Danela Hysenaj (OSCE), BIRN. 

 

RENDI I DITËS: 

1. Shqyrtimi i projektvendimit “Për fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe 

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

kaluar me sukses procesin e rivlerësimit”, i përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të 

Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale (relatore znj. Brikena Ukperaj).  

 

  

 Naureda Llagami: Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor e datës 1 nëntor 2022. 

 Jemi të pranishëm, të gjithë anëtarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor, përveç z. Rusi, 

z. Hallunaj dhe znj. Rupa, të cilët ndodhen në një aktivitet ku përfaqësojnë Këshillin e 

Lartë Gjyqësor. Vijon mbledhja duke qenë se kemi kuorumin e nevojshëm për të vijuar 

mbledhjen e Këshillit. 

 Siç jeni vënë në dijeni nga rendi i ditës, sot nga ana e Këshillit kërkohet 

vendimmarrje për shtatë çështje të përcjella nga komisionet respektive. Kështu, nëse nuk 

keni ndonjë diskutim me rendin e ditës, do të propozoja që të fillojmë me relatimin e 

çështjes së parë, relatimi i së cilës do të bëhet nga zonja Ukperaj. 

  

 Brikena Ukperaj: Faleminderit zonja Kryetare! 
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 Këshilli i Lartë Gjyqësor, në zbatim të nenit 171, pika 5 të ligjit “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe akteve 

plotësuese të skemës së vlerësimit të gjyqtarëve, duke filluar nga viti 2020, duke 

vazhduar në vitin 2021 e më tej në vitin 2022, ka filluar me prioritet procesin e vlerësimit 

etik-profesional me qëllim gradimi për 76 gjyqtarë, për 50 nga të cilët raportet e 

vlerësimit janë miratuar nga Këshilli, për 5 gjyqtarë projektraportet e vlerësimit i janë 

dërguar për shqyrtim në mbledhje plenare, për 1 gjyqtar është vendosur nga Komisioni 

pezullimi i procedurës së vlerësimit etik dhe profesional për shkak të zgjedhjes së tij si 

anëtar i Këshillit, për 3 gjyqtarë është vendosur përfundimi i procedurës së vlerësimit pa 

vendim përfundimtar, ndërkohë që vazhdojnë procedurat për vlerësimin me qëllim 

gradimi për 17 gjyqtarë të tjerë. 

Në vijim, pranë Këshillit, nga organet e rivlerësimit janë dërguar dosjet e 

vlerësimit profesional për gjyqtarët {...}, {...} dhe {...}, vendimet respektive për të cilët 

kanë marrë formë të prerë.  

Vijimi i procedurës së vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarëve që kanë kaluar 

me sukses procesin e rivlerësimit kalimtar, me qëllim përcaktimin e gradës së vlerësimit,  

për periudhën e vlerësimit që përfshin vitet 2013-2016, është përgjegjësi e Këshillit të 

Lartë Gjyqësor, sipas parashikimeve të nenit 147/a, pika 1, shkronja a) të Kushtetutës, e 

më tej kjo përgjegjësi rregullohet në ligjin “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë” si dhe në nenin 171, pika 5 të Ligjit për Statusin. 

 Si burime vlerësimi në këtë rast do të shërbejnë aktet e vlerësimit profesional që 

janë pjesë e dosjes së vlerësimit të gjyqtarëve të dërguar nga organet e rivlerësimit dhe 6 

dosje të tjera që përzgjidhen me short nga kjo periudhë vlerësimi, sipas parashikimeve të 

nenit 21, pika 4 të vendimit nr. 263, datë 21.11.2019 të Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

Aktualisht pranë Këshillit, me shkresat përkatëse janë përcjellë dosjet me aktet e  

nevojshme për vlerësimin profesional për: 

Znj. {...}, gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, aktualisht e caktuar 

në skemë delegimi pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Korrupsionin e Krimin e 

Organizuar. Gjyqtarja është konfirmuar në detyrë me vendim të Komisionit të Pavarur të 

Kualifikimit nr. {...}, datë 30.06.2021, vendim i cili ka marrë formë të prerë, pasi është 
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lënë në fuqi me vendimin nr. 14, datë 16.05.2022 të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.  

Është përcjellë dosja me aktet e rivlerësimit për znj. {...}, gjyqtare pranë Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Lezhë, e cila është konfirmuar në detyrë me vendimin e Komisionit 

të Pavarur të Kualifikimit nr. {...}, datë 30.06.2022, vendim i cili ka marrë formë të prerë 

për shkak mosankimi në datë 02.08.2022. Edhe kjo gjyqtare është caktuar në skemë 

delegimi pra Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë kundër Korrupsionit dhe Krimit të 

Organizuar. 

Edhe për znj. {...}, e cila është gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë, aktualisht e komanduar në Njësinë Mbështetëse të Komisioneve në Këshillin e 

Lartë Gjyqësor, e cila është konfirmuar në detyrë me vendimin e Komisionit të Pavarur të 

Kualifikimit nr. {...}, datë 11.02.2021, vendim i cili ka marrë formë të prerë pasi është 

lënë në fuqi me vendimin nr. {...}, datë 27.05.2022 të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.  

Për sa më lart, Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale i 

propozon mbledhjes plenare fillimin e procedurës së vlerësimit për përcaktimin e nivelit 

të vlerësimit për 3 gjyqtarët e mësipërm, të cilët kanë kaluar me sukses procesin e 

rivlerësimit kalimtar.  

 Bashkë me relacionin, nga ana e Komisionit është përgatitur edhe projekt-akti, në 

pikën e parë të së cilit përcaktohet pikërisht fillimi i procedurës së vlerësimit për secilin 

nga tre gjyqtarët.  

Në pikën e dytë të projektvendimit përcaktohet caktimi i relatorit dhe nëpunësit 

përgjegjës për vlerësimin për secilin gjyqtar, proces i cili realizohet nëpërmjet shortit 

midis anëtarëve të Komisionit të Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale për 

relatorin, dhe ndërmjet dy nëpunësve të Njësisë së Vlerësimit Etik dhe Profesional, të 

angazhuar deri tani me vlerësimet periodike të gjyqtarëve, sipas nenit 12, pika 2 të 

vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 263/2019 “Për miratimin e rregullave 

plotësuese  të vlerësimit të gjyqtarëve”. 

Në procedurën e shortit që do të zhvillohet për përzgjedhjen e relatorit për secilin 

gjyqtar, Komisioni ka vlerësuar se, për të siguruar një shpërndarje të barabartë të 

ngarkesës së punës, në procedurat e shortit, të përfshihen të tre anëtarët e Komisionit, znj. 

Ukperaj, znj. Rupa dhe znj. Plaku, me një ngarkesë të barabartë nga një procedurë 

vlerësimi secili relator. Ndërsa lidhur me numrin e nëpunësve përgjegjës që do të 
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angazhohen në vlerësimin etik dhe profesional sipas këtij projekt-akti, propozohet të 

përfshihen në short të njëjtët nëpunës përgjegjës, znj. Gilda Hoxha dhe znj. Esmerilda 

Habili, me një ngarkesë: 2 procedura znj. Hoxha dhe 1 procedurë znj. Habili për të 

balancuar ngarkesën në vijim të tyre. 

Lidhur me procedurën e shortit, Komisioni propozon të fillohet me përzgjedhjen e 

relatorit për secilin gjyqtar, e më pas të vijohet me përzgjedhjen e nëpunësit përgjegjës 

për vlerësimin. 

Në projektvendim përcaktohet dhe hyrja e tij në fuqi, konkretisht menjëherë me 

botimin në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit zonja Ukperaj! 

Ftoj administratën për të mundësuar hedhjen e shortit. 

 

 Procedura e shortit: 

 Futet në enën e parë të qelqit emri i parë i zonjës {...}. 

 

 Naureda Llagami: Nuk më rezulton që të dali tek video për ata që na ndjekin 

“online”.  

 Tek video nuk dilni ju aty. Ka persona që po na ndjekin “online”. Do të ishte mirë 

që ta shikonin edhe ato. 

  

 (Sqarim: Pamja që shfaqet në platformën “online” të “Teams” është lidhje 

nëpërmjet kamerës së një kompjuteri në zyrën e Drejtorisë Juridike dhe Marrëdhënieve 

me Jashtë, nga ku fillimisht ishte parashikuar të hidhej procedura e shortit. Ndërkohë, 

mbledhja plenare dhe shorti po zhvillohen në sallën plenare të mbledhjeve.) 

  

 Rifillon procedura e shortit: 

 Futen në enën e qelqit shiritat e letrës me emrat e gjyqtarëve: znj. {...}; znj. {...}; 

znj. {...}. 

 Futen në enën e dytë të qelqit shiritat e letrës me emrat e relatorëve: znj. Brikena 
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Ukperaj; znj. Irena Plaku dhe znj. Yllka Rupa. 

 Futen në enën e tretë të qelqit shiritat e letrës me emrat e nëpunësve përgjegjës 

për vlerësimin: znj. Esmerilda Habili (për një procedurë vlerësimi, pra një shirit me emrin 

e saj) dhe znj. Gilda Hoxha (për dy procedura vlerësimi, pra dy shirita me emrin e saj). 

  

 Procedura e përzgjedhjes: 

 Gjyqtarja e parë e përzgjedhur është znj. {...}. 

 Relatore për znj. {...}, përzgjidhet znj. Yllka Rupa. 

 Nëpunëse përgjegjëse për vlerësimin përzgjidhet znj. Esmerilda Habili. 

 Gjyqtarja e dytë e përzgjedhur është znj. {...}. 

 Relatore për znj. {...}, përzgjidhet znj. Irena Plaku. 

 Nëpunëse përgjegjëse për vlerësimin përzgjidhet znj. Gilda Hoxha. 

 Gjyqtarja e tretë e mbetur në enën e qelqit është znj. {...}. 

Relatore për znj. {...}, e mbetur në enën e qelqit është znj. Brikena Ukperaj. 

Nëpunëse përgjegjëse për vlerësimin, e mbetur në enën e qelqit është znj. Gilda 

Hoxha. 

  

 Naureda Llagami: Faleminderit! 

 Atëherë, jemi dakord? 

 Hedhim në votim projekt-aktin me gjithë rezultatet e shortit?  

Irena Plaku: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Klodian Kurushi: Dakord. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: 

 I. Fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e 

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



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 01.11.2022 (Pika 1) 
 

 

7 

rivlerësimit kalimtar, për të cilët janë dorëzuar në vijim nga organet e rivlerësimit, dosjet 

me aktet e vlerësimit profesional.  

II. Caktimin e relatorit dhe nëpunësit përgjegjës për vlerësimin për secilin gjyqtar, 

si më poshtë: 

1. Për gjyqtaren znj. {...} – Relatore znj. Irena Plaku - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Gilda Hoxha. 

2. Për gjyqtaren znj. {...} - Relatore znj. Yllka Rupa - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Esmerilda Habili. 

3. Për gjyqtaren znj. {...} - Relatore znj. Brikena Ukperaj - Nëpunës përgjegjës 

për vlerësimin znj. Gilda Hoxha. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe 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 01.11.2022) 

 

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

së vlerësimit etik dhe profesional për gjyqtaren {...}, për periudhën e vlerësimit 2018-

2020, gjatë ushtrimit të detyrës së ndihmësmagjistratit në Gjykatën e Lartë”, i përgatitur 

nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale (relatore znj. Brikena 

Ukperaj).  

 

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

 

Mbledhja u zhvillua sallën e mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 

11:18 dhe mbaroi në orën 13:23. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Klodian Kurushi   (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Irena Plaku    (anëtare) 

5. Ridvan Hado    (anëtar) 

6. Alban Toro    (anëtar) 

7. Marçela Shehu   (anëtar) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 
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Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, z. 

Ilir Rusi, anëtarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor znj. Yllka Rupa dhe anëtari i Këshillit të 

Lartë Gjyqësor, z. Dritan Hallunaj. 

 

Morën pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

1. Luan Dibra, Drejtor i Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe Marrëdhënieve me 

Jashtë. 

2. Maela Alicanaj dhe Rezarta Taushani, Këshilltare pranë Komisioneve të 

Përhershme të Këshillit. 

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

4. Të tjerë: Danela Hysenaj (OSCE), BIRN. 

 

RENDI I DITËS: 

2. Shqyrtimi i projektvendimit “Për fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe 

profesional për gjyqtaren {...}, për periudhën e vlerësimit 2018-2020, gjatë ushtrimit të 

detyrës së ndihmësmagjistratit në Gjykatën e Lartë”, i përgatitur nga Komisioni i 

Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale (relatore znj. Brikena Ukperaj). 

 

  

 Naureda Llagami: Kalojmë tek projekt-akti tjetër që ka të bëjë me fillimin e 

procedurës së vlerësimit etik dhe profesional për gjyqtaren {...}, për periudhën e 

vlerësimit 2018-2020, gjatë ushtrimit të detyrës së ndihmësmagjistratit në Gjykatën e 

Lartë. Për më shumë detaje ia jap fjalën sërish zonjës Ukperaj. 

 

 Brikena Ukperaj: Faleminderit zonja Kryetare! 

 Pranë Komisionit të Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale në 

Këshill, në datën 18 tetor 2022, është paraqitur nga anëtari relator z. Alban Toro, kërkesa 

për vlerësimin etik dhe profesional të znj. {...}, gjyqtare e komanduar në pozicionin e 

ndihmësmagjistrates në Gjykatën e Lartë, në funksion të trajtimit të kërkesës së paraqitur 

nga kryetari në detyrë në Gjykatën e Lartë për konfirmimin e saj në këtë pozicion për një 

periudhë tjetër 3-vjeçare. Bëhet fjalë për zgjatje të afatit të komandimit të gjyqtares. 
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Referuar informacionit të marrë nga dosja personale e gjyqtares, rezulton se 

znj.{...} është caktuar për të kryer stazhin profesional pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë me dekretin e Presidentit të Republikës nr. {...}, datë 31.10.2014. Pas përfundimit 

të stazhit profesional dhe vitit të tretë të Shkollës së Magjistraturës, me dekretin nr. {...}, 

datë 23.06.2016 znj.{...} është emëruar gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Pogradec, detyrë të cilën e ka ushtruar efektivisht deri në muajin janar 2017, pasi rezulton 

se prej datës 01.05.2017 deri në datën 20.01.2018 ka qenë me raport barrë lindje 

ndërkohë që 4 muaj para fillimit të kësaj leje ka qenë me raporte shëndetësore.  

Këshilli i Lartë i Drejtësisë me vendimin nr. {...}, datë 18.01.2018, pas 

administrimit të kërkesës së znj. {...} dhe shprehjes së pëlqimit nga ana e kryetarit të 

Gjykatës së Lartë ka vendosur: 

1. Të komandojë gjyqtaren {...}, gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Pogradec, për të ushtruar detyrën e ndihmësmagjistratit pranë Gjykatës së Lartë. 

2. Afati i kohëzgjatjes së këtij komandimi do të jetë 5-vjeçar. 

Para përfundimit të afatit 5-vjeçar të komandimit, kryetari në detyrë i Gjykatës së 

Lartë ka kërkuar përsëritjen e komandimit të znj. {...} për një periudhë 3-vjeçare. 

Lidhur me procedurën e vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarëve të 

komanduar në pozicionin e ndihmësmagjistratit në Gjykatën e Lartë, në rastet kur 

kërkohet përsëritja e komandimit, në nenin 56, pika 2 të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, parashikohet se: 

 “ 2. Kryetari i Gjykatës Kushtetuese ose i Gjykatës së Lartë, tre muaj përpara mbarimit 

të afatit të mandatit të parë të komandimit të një ndihmësmagjistrati, mund t’i paraqesë 

Këshillit kërkesë me shkrim për konfirmimin e ndihmësmagjistratit si i komanduar në 

Gjykatën Kushtetuese ose Gjykatën e Lartë. Këshilli konfirmon ndihmësmagjistratin nëse 

është vlerësuar të paktën “shumë mirë” në vlerësimin etik dhe profesional, si dhe nëse 

ndihmësmagjistrati ka dhënë pëlqimin për konfirmim.” 

Në referim të parashikimit ligjor si më sipër, në kuadër të trajtimit të kërkesës së 

paraqitur nga Kryetari në detyrë i Gjykatës së Lartë për konfirmimin e znj. {...} si 

ndihmës magjistratë për një periudhë 3-vjeçare, një ndër kriteret ligjore që lidhet me 

pranueshmerinë e kërkesës është edhe vlerësimi etik dhe profesional të paktën në nivelin 

“shumë mirë” për gjyqtaren për të cilën kërkohet konfirmimi. Duke iu referuar të 
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dhënave lidhur me kohëzgjatjen e ushtrimit të funksionit si dhe të dhënave të dosjes 

personale të znj. {...}, rezulton se për të nuk është kryer më parë asnjë vlerësim etik dhe 

profesional, për periudhën e ushtrimit të detyrës si gjyqtare (në fakt efektivisht nuk është 

ushtruar kjo detyrë) apo si ndihmësmagjistrate në Gjykatën e Lartë.  Për pasojë, kërkesa e 

Gjykatës së Lartë për konfirmimin e znj. {...} si ndihmësmagjistrate për një periudhë 3-

vjeçare, është vlerësuar nga Komisioni si një shkak ligjor që dikton fillimin e procedurës 

së vlerësimit etik dhe profesional të saj, dhe për këtë arsye duhet të trajtohet me prioritet, 

në funksion të trajtimit më pas të kërkesës për përsëritjen e komandimit. 

Sa i përket periudhës së vlerësimit,  në përcaktimin e saj, Komisioni ka 

konsideruar: 

Së pari, periudhën kohore që përfshin vitet 2013-2016, e cila për efekt të 

vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarëve, konsiderohet periudhë e plotë vlerësimi e 

cila përfundon me gradimin e gjyqtarit, referuar nenit 171, pika 5 të “Ligjit për Statusin”, 

por ky vlerësim nuk ka filluar për arsye sepse zonja {...} së fundmi është konfirmuar nga 

organet e rivlerësimit. Vendimi nuk është arsyetuar ende dhe nuk është përcjellë në 

Këshill dosja me aktet e rivlerësimit të saj për efekt të gradimit;  

Së dyti, kohën efektive të ushtrimit të funksionit nga znj. {...}, pas periudhës së 

vlerësimit me qëllim gradimin (d.m.th. pas vitit 2016). Konkretisht rezulton se në vitin 

2017 znj. {...} nuk e ka ushtruar efektivisht detyrën si gjyqtare, pasi ka qenë për një 

periudhë 4-mujore me raport shëndetësor dhe më pas, deri në fillim të vitit 2018 me leje 

barrë lindje. Prej datës 21.01.2018 dhe në vijim, znj.{...} ka ushtruar pa ndërprerje 

detyrën e ndihmësmagjistratit në Gjykatën e Lartë, për një kohëzgjatje prej rreth 4 vjet e 

9 muaj; 

Së treti, përcaktimet e nenit 84, pika 2 të ligjit nr. 96/2016, i cili lidhur me 

periudhën e vlerësimit, parashikon se: “1. Magjistrati vlerësohet një herë në tre vjet, gjatë 

pesëmbëdhjetë viteve të para të përvojës profesionale, përfshirë edhe përvojën 

profesionale si ndihmës magjistrat ose magjistrat i komanduar.”  

Në rastin konkret, znj. {...} rezulton se ka rreth 6 vite e 4 muaj vjetërsi në detyrë 

dhe për pasojë, periudha e vlerësimit etik dhe profesional, pas periudhës së rivlerësimit 

kalimtar, do te jetë 3-vjeçare dhe duhet të fillojë nga viti 2018. Ndërkohë që viti 2017 nuk 

mund të përfshihet në periudhën e vlerësimit pasi gjatë këtij viti znj.{...} nuk e ka 
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ushtruar efektivisht funksionin pasi ka qenë me raport shëndetësor dhe raport barrë lindje 

dhe për pasojë nuk ka të dhëna të mjaftueshme burimore (nuk ka fare të dhëna) për 

vlerësimin etik dhe profesional të saj. 

Së katërti, në respektim të nenit 97 të Ligjit për Statusin, referuar dosjes personale 

të gjyqtares, znj. {...} nuk ka asnjë vlerësim etik dhe profesional të veprimtarisë së saj të 

mëparshme. 

Sa më sipër, bazuar në Skemën e Vlerësimit të Gjyqtarëve pjesë te të cilit janë 

edhe rregullat për vlerësimin e ndihmësmagjistratëve në Gjykatën e Lartë, Komisioni i 

propozon mbledhjes plenare, fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional për 

periudhën 3-vjeçare 2018-2020, për gjyqtaren {...}, gjatë kohës së ushtrimit të funksionit 

të ndihmësmagjistratit në Gjykatën e Lartë. 

Procesi i vlerësimit etik dhe profesional për këtë periudhë do të zhvillohet mbi 

bazën e burimeve të vlerësimit të përcaktuara në nenin 77 të Ligjit për Statusin dhe nenin 

6 të vendimit nr. 194, datë 12.05.2021 “Rregullat e vlerësimit të gjyqtareve të komanduar 

në Gjykatën e Lartë”. Ky vlerësim do të zhvillohet mbi bazën e rregullave të përcaktuara 

në nenet 71 e vijues të Ligjit për Statusin si dhe në vendimet përkatëse të Këshillit, 

bazuar gjithashtu në Metodologjinë e Pikëzimit për vlerësimin etik dhe profesional të 

ndihmësmagjistratëve në Gjykatën e Lartë.  

Për sa më sipër, bazuar në dispozitat ligjore të cituara prej meje si më sipër në 

relacion, Komisioni i propozon mbledhjes plenare fillimin e procedurës së vlerësimit etik 

dhe profesional për gjyqtaren {...}, për periudhën e vlerësimit 2018-2020, gjatë ushtrimit 

të detyrës së saj si ndihmësmagjistrate në Gjykatën e Lartë. 

Në pikën e parë të projektvendimit përcaktohet ajo sa më sipër unë citova.  

 Ndërsa në pikën e dytë përcaktohet përsëri caktimi i relatorit dhe nëpunësit 

përgjegjës për vlerësimin, nëpërmjet shortit, procedurë që ne ndjekim në çdo proces 

vlerësimi, short i cili do të realizohet midis anëtarëve të Komisionit të Vlerësimit të 

Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale për relatorin si dhe ndërmjet nëpunësve të njësisë së 

vlerësimit etik dhe profesional. Kemi dy nëpunëse që angazhohen në këtë procedurë 

vlerësimi, znj. Habili dhe znj. Hoxha. Ndërkohë që për përzgjedhjen e relatorit do të 

hidhet shorti midis tre anëtarëve të Komisionit: znj. Ukperaj, znj. Plaku dhe znj. Rupa.  

Së fundi, në projektvendim përcaktohet dhe hyrja e tij në fuqi, konkretisht 
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menjëherë me botimin në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

  Ju faleminderit! 

 

. Naureda Llagami: Faleminderit znj. Ukperaj!  

 Atëherë, ftoj administratën të hedhë shortin për fillimin e procedurës së 

vlerësimit.  

  

 Fillon procedura e shortit: 

 Futen në enën e qelqit shiritat e letrës me emrat e relatorëve: znj. Brikena 

Ukperaj; znj. Irena Plaku dhe znj. Yllka Rupa.  

 Futen në enën tjetër të qelqit shiritat e letrës me emrat e nëpunësve përgjegjës për 

vlerësimin: znj. Gilda Hoxha dhe znj. Esmerilda Habili. 

  

 Procedura e përzgjedhjes: 

 Për gjyqtaren e vetme znj. {...}, përzgjidhet relatore znj. Irena Plaku dhe nëpunëse 

përgjegjëse për vlerësimin, përzgjidhet znj. Gilda Hoxha. 

  

 Naureda Llagami: Faleminderit! 

 Atëherë ftoj kolegët që të miratojmë në tërësi procedurën e shortit për fillimin e 

procedurës së vlerësimit etik dhe profesional për znj. {...}.  

Irena Plaku: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Klodian Kurushi: Dakord. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: 

 I. Fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional për periudhën e 

vlerësimit 2018-2020, për gjyqtaren znj. {...}, gjatë ushtrimit të detyrës së 
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ndihmësmagjistratit në Gjykatën e Lartë. 

II. Caktimin e relatorit dhe nëpunësit përgjegjës për vlerësimin për gjyqtaren 

znj.{...} - Relatore znj. Irena Plaku - Nëpunës përgjegjës për vlerësimin znj. Gilda 

Hoxha. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 2 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 01.11.2022) 

 

Pika 3 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për një ndryshim në 

vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 268, datë 19.07.2022, “Për zgjatjen e afatit të 

lejes së papaguar prindërore për gjyqtaren {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit 

të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale (relatore znj. Irena Plaku).  

 

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

 

Mbledhja u zhvillua sallën e mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 

11:18 dhe mbaroi në orën 13:23. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Klodian Kurushi   (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Irena Plaku    (anëtare) 

5. Ridvan Hado    (anëtar) 

6. Alban Toro    (anëtar) 

7. Marçela Shehu   (anëtar) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, z. 
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Ilir Rusi, anëtarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor znj. Yllka Rupa dhe anëtari i Këshillit të 

Lartë Gjyqësor, z. Dritan Hallunaj. 

 

Morën pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

1. Luan Dibra, Drejtor i Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe Marrëdhënieve me 

Jashtë. 

2. Maela Alicanaj dhe Rezarta Taushani, Këshilltare pranë Komisioneve të 

Përhershme të Këshillit. 

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

4. Të tjerë: Danela Hysenaj (OSCE), BIRN. 

 

RENDI I DITËS: 

3. Shqyrtimi i projektvendimit “Për një ndryshim në vendimin e Këshillit të Lartë 

Gjyqësor nr. 268, datë 19.07.2022, “Për zgjatjen e afatit të lejes së papaguar prindërore 

për gjyqtaren {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë 

Profesionale (relatore znj. Irena Plaku). 

 

  

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

një ndryshim në vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për zgjatjen e afatit të lejes së 

papaguar prindërore për gjyqtaren {...}”. Për më shumë detaje, fjalën e ka znj. Irena 

Plaku. 

 

 Irena Plaku: Faleminderit!  

 Atëherë po ju parashtroj relacionin mbi projektvendimin “Për një ndryshim në 

vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 268, datë 19.07.2022, “Për zgjatjen e afatit të 

lejes së papaguar prindërore për gjyqtaren {...}”. 

 Në datën 11.10.2022, është paraqitur në Këshillin e Lartë Gjyqësor kërkesa e znj. 

{...}, gjyqtare pranë Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Fier, me objekt “Kërkesë për 

ndërprerjen e vendimit në lidhje me lejen e papaguar prindërore për periudhën 31 korrik 

2022 – 31 mars 2023”, e regjistruar me nr.{...} prot., datë 11.10.2021. Si bazë ligjore të 
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kërkesës, gjyqtarja ka parashtruar nenin 24 të ligjit nr.96/2016 si dhe vendimin nr.72, të 

datës 20.05.2019 të Këshillit të Lartë Gjyqësor.   

Në kërkesën për ndërprerjen e lejes së papaguar, gjyqtarja ka parashtruar rrethanat 

mbi të cilat bazon kërkimin e saj për ndryshimin e kohëzgjatjes së lejes së papaguar. 

Gjyqtarja parashtron se kërkesa për ndërprerjen e lejes përligjet nga fakti se: rezultatet e 

kontrollit mjekësor të fëmijëve, planifikuar në gusht të vitit 2022, kanë qenë pozitive dhe 

nuk ka nevojë për kontrolle të mëtejshme apo ndjekje mjekësore të tyre që kërkojnë 

prezencën e saj me shkëputje nga puna; përfitimi i pensionit të parakohshëm nga nëna e 

saj në SHBA, lehtëson dhe ndihmon në rritjen e fëmijëve.   

Në këto rrethana, ajo parashtron se ka rënë shkaku për të cilën ajo ka kërkuar 

lejen prindërore, që të kujdesej për dy fëmijët e saj në moshë të mitur, të ardhur në jetë në 

datë 19.07.2020. 

Më herët, Këshilli i Lartë Gjyqësor me vendim nr. 209, të datës 20.05.2021, pasi 

ka shqyrtuar kërkesën e gjyqtares, lidhur me shkaqet e parashtruara për dhënien e lejes së 

papaguar, ka vendosur: 1. Miratimin e kërkesës së znj. {...}, gjyqtare pranë Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor Fier, për dhënien e lejes prindërore për periudhën 14 qershor 2021 - 31 

dhjetor 2021.  

Në vijim, me vendimin me nr.595, të datës 23.12.2021 Këshilli i Lartë Gjyqësor, 

pasi ka shqyrtuar përsëri kërkesën e znj. {...} për zgjatjen e afatit të lejes prindërore, ka 

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

Gjyqësor Fier, për zgjatjen e lejes prindërore të dhënë me vendim të Këshillit me nr. 209, 

të datës 20.05.2021, për një periudhë tjetër 7-mujore, deri në datën 31.07.2022. 

Së fundmi, me vendimin me nr. 268, të datës 19.07.2022 Këshilli, pasi ka 

shqyrtuar kërkesën e znj. {...}, ka vendosur: 1. Miratimin e kërkesës së saj për  zgjatjen e 

afatit të lejes prindërore të dhënë me vendimin e Këshillit me nr. 209, të datës 

20.05.2021, dhe të zgjatur me vendimin nr. 595/2021 për një afat 8-mujore, nga data 

31.07.2022 deri në datën 31.03.2023. 

Në nenin 24 të ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë” parashikohet se: “1. Përveç pushimeve vjetore, magjistrati 

gëzon të drejtën të marrë në përputhje me Kodin e Punës:  a) pushime të tjera;  b) leje 

prindërore... 6. Këshilli përcakton rregulla më të detajuara për kriteret dhe procedurat për 
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dhënien e lejes së papaguar.” (neni 24 pika 6 i Ligjit nr. 96/2016). 

Në lidhje me lejen prindërore në nenin 132/1 i Kodit të Punës, parashikon se: “1. 

Punëmarrësi, i cili ka më shumë se një vit pune të pandërprerë tek i njëjti punëdhënës, ka 

të drejtë për një leje të papagueshme, jo më pak se 4 muaj, derisa fëmija që ka në ngarkim 

të arrijë moshën 6 vjeç. E drejta për të kërkuar lejen prindërore është individuale për 

secilin prind dhe nuk është e transferueshme, me përjashtim të rasteve kur njëri prind 

vdes. Leja mund të jepet e ndarë, por jo më pak se një javë. Kohëzgjatja përcaktohet me 

marrëveshje me shkrim midis punëdhënësit dhe punëmarrësit”. 

Këshilli i Lartë Gjyqësor ka miratuar me vendimin me nr. 72, të datës 20.05.2019 

vendimin “Për lejet e papaguara të gjyqtarëve që jepen nga Këshilli i Lartë Gjyqësor”, në 

të cilin përcaktohen kriteret dhe procedura e dhënies së lejeve. 

Lidhur me kushtet për dhënien e lejes prindërore, pika V e vendimit nr. 72, të 

datës 20.05.2019, parashikohet se: 

1. Leja prindërore i jepet nga Këshilli, gjyqtarit që ka ushtruar funksionin më 

shumë se një vit të pandërprerë, si më poshtë; 

a. 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;  

b. E drejta për të kërkuar lejen prindërore është individuale për secilin prind dhe 

nuk është e transferueshme, me përjashtim të rasteve kur njëri prind vdes. ..; 

c. Në rastin e birësimit të fëmijës, leja prindërore jepet brenda 6 vjetëve, që nga 

dita e birësimit të fëmijës, por jo më vonë se kur fëmija mbush moshën 12 vjeç; 

ç. Gjyqtari që kërkon leje, e paraqet kërkesën me shkrim në Këshill, të paktën 30 

ditë para kohës kur kërkon të fillojë kjo leje si dhe përcakton kohëzgjatjen e saj. Bashkë 

me kërkesën, gjyqtari paraqet dokumentacionin justifikues dhe mendimin me shkrim nga 

kryetari i gjykatës; 

d. Kërkesa e gjyqtarit trajtohet nga Komisioni përkatës, i cili brenda 7 ditëve i 

përcjell mbledhjes plenare propozimin për miratimin e lejes dhe afatin e fillimit të saj. 

Këshilli  merr vendim për këtë kërkesë brenda 15 ditëve nga paraqitja e propozimit. Në 

vendimin për dhënien e lejes, Këshilli shprehet edhe në lidhje me rihedhjen ose jo në 

short, të çështjeve që gjyqtari ka në shqyrtim. 

Referuar përmbajtjes së dispozitave të sipërcituara, rezulton se nga ana e 
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ligjvënësit dhe më pas Këshillit, janë përcaktuar kriteret dhe afatet për dhënien e lejes 

prindërore si dhe procedurat përkatëse që ndiqen për dhënien e lejeve të veçanta. Në 

kuptim të ligjit, leja prindërore si një ndër lejet e papaguara, jepet mbi bazën e një 

kërkese të parashtruar nga magjistrati, ndërsa fillimi dhe kohëzgjatja e saj përcaktohet 

mbi bazën e marrëveshjes ndërmjet punëdhënësit/KLGJ dhe punëmarrësit/magjistratit, 

duke garantuar nga njëra anë të drejtat thelbësore të punëmarrësit, në rastin konkret të 

magjistratit dhe nga ana tjetër interesat e punëdhënësit/moscenimin e funksionalitet. Për 

pasojë kuptohet se, po me kërkesë të magjistratit dhe me marrëveshje ndërmjet palëve, 

afati i lejes mund të ndryshohet, të shkurtohet ose zgjatjet, brenda afatit tërësor 3-vjeçar.  

Në rastin konkret, nga ana e gjyqtares është paraqitur një kërkesë për ndërprerjen 

e lejes prindërore të papaguar, por në thelb në kuptim të ligjit, nënkupton ndryshimin e 

kushteve të marrëveshjes për kohëzgjatjen e lejes. Për shkak të të drejtave që lidhen me 

statusin e gjyqtarit, paraqitja e kërkesës nga ana e gjyqtares, për ndryshimin e 

kohëzgjatjes së lejes së papaguar, nuk mund të refuzohet nga Këshilli.  

Për sa më sipër Komisioni vlerëson se janë kushtet për ndryshimin e afatit të 

kohëzgjatjes së lejes prindërore të dhënë për gjyqtaren {...}, duke i propozuar mbledhjes 

plenare, miratimin e projekt-aktit, ku në pikën e parë të parashikohet  ndryshimi i pikës 2 

të vendimit nr. 268, të datës 19.07.2022 të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për zgjatjen e 

afatit të lejes së papaguar prindërore për gjyqtaren {...}”, duke zëvendësuar togfjalëshin 

“për një periudhë 8-mujore, nga data 31.07.2022 deri në datën 31.03.2023” me 

togfjalëshin “deri në datën”. Për sa i përket datës ne propozojmë që data të jetë 

menjëherë, sa të hyjë në fuqi ky vendim, kështu që do jetë dita e sotme. 

Në pikën e dytë të projekt-aktit parashikohet njoftimi i tij gjyqtares së rrethit 

gjyqësor Fier. 

Në pikën e tretë të projekt-aktit në referim të nenit 100, të ligjit nr.115/2016, të 

ndryshuar me ligjin nr.47/2016, parashikohet e drejta e ankimit në Gjykatën 

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

Në lidhje me hyrjen në fuqi të vendimit, duke qenë para një akti individual, akti 

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

pika 2 të Ligjit nr. 115/2016. 

Faleminderit!  
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Naureda Llagami: Faleminderit zonja Plaku! 

Atëherë, kemi ndonjë diskutim mbi projekt-aktin? 

Lidhur me ditën e propozuar, ju propozoni që të jetë dita e sotshme? 

 

Irena Plaku: Atëherë, sipas Kodit, data e fillimit të lejes dhe kohëzgjatja 

përcaktohet me marrëveshje të palëve, por data e mbarimit është me kërkesë të gjyqtares 

dhe nuk mund t’i refuzohet. Në kuptimin që përderisa kjo e fundit nuk ka paraqitur një 

kërkesë për momentin kur do fillojë, do të thotë që hyn menjëherë si një akt individual që 

merret nga Këshilli, dhe data do të jetë nesër për shembull, meqenëse sot nuk do paraqitet 

në punë menjëherë. Normalisht sa të njoftohet. Them që nesër është e mjaftueshme për 

t’u paraqitur në punë, sepse nuk lidhet me ngarkesën në punë, apo nuk lidhet me kushtet 

për të cilat jepet leja.   

 

Naureda Llagami: Tek propozimi ta vëmë me datë këtu? 

Deri në datë 02.11.2022. 

 

Klodian Kurushi: Vetëm një koment kam në lidhje me këtë propozim. Nuk është 

se jam kundër për afatin, por meqenëse ajo ndodhet në një situatë aktualisht që ne i kemi 

dhënë lejen e saj dhe për shkak të disa arsyeve familjare që mund të ketë, dhe meqenëse 

data ju e keni lënë si propozim në një diskutim të përbashkët për afatin, mundet për 

shembull, meqenëse është lënë për diskutim afati dhe nuk ka po themi ndonjë specifikë 

ligjore të përcaktuar që duhet kjo datë, a mundet t’i lëmë një javë kohë, deri të hënën 

tjetër, pra me datë 7, si afat i arsyeshëm që ajo të përfundojë edhe ato detyrime ndoshta 

eventuale familjare që mund të ketë ndaj fëmijëve të vet dhe më pas, ditën e hënë (javës 

tjetër) mund të fillojë funksionin e saj si gjyqtare. Thjesht është një diskutim. 

 

Alban Toro: Nëse ajo do të kishte parasysh që ka pasur një ngarkesë të caktuar 

për të mbyllur këto punë, do e kishte propozuar vetë një afat. Në rast të kundërt, kur s’ka 

përcaktuar një afat... Interesi publik e do që ajo të jetë në gjykatë.  
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Marçela Shehu: Unë kam një diskutim tjetër po teorik. 

Parimisht jam dakord, për sa kohë gjyqtarja e cila ka paraqitur kërkesën për leje 

prindërore vlerëson se nuk ka më nevojë për këtë leje (ka paraqitur kërkesën), atëherë 

Këshilli sigurisht që do të jetë në kushtet për ta rikonsideruar këtë kërkesë. Por pse 

Këshilli mos të vendosi ndërprerjen e kësaj leje, por duhet të bëjë një ndryshim të 

vendimit për ndryshimin e afatit të lejes? Për sa kohë gjyqtarja thotë “unë nuk kam më 

nevojë për leje; dua të ma ndërprisni sot”, - apo jo? 

  

Brikena Ukperaj: Ta shpjegoj pak. 

Ideja ishte që në teknikë, ky akti, në qoftë se nuk do të ndryshonte, do të ishte në 

fuqi me atë kohëzgjatje deri në mars të vitit 2022. Domethënë do vazhdonte leja. Leja 

është e lidhur domosdoshmërisht me një kohëzgjatje të caktuar. Pra ne kemi një vendim 

në fuqi që parashikon dhënien e lejes prindërore dhe kohëzgjatjen e lejes prindërore. 

Atëherë, gjyqtarja thotë, unë nuk dua që leja të më zgjatet deri në mars, por dua që leja të 

më përfundojë në muajin tetor. Për këtë arsye vlerësuam që, një akt i Këshillit, për të 

ndryshuar pasojat, ndryshohet me një akt tjetër që ndryshon të njëjtin akt. Prandaj kemi 

propozuar ndryshimin, siç kemi bërë edhe herë të tjera për ndryshimet e relatorëve. 

 

Naureda Llagami: Kjo është shumë e qartë që thoni ju. 

Atë që po themi është teknikë legjislative. Asnjë nuk e kupton aktin si është 

propozuar, që i ndërpritet dhe fillon nesër punë.  

 

Brikena Ukperaj: Patjetër! 

 

Naureda Llagami: Jo, një sekondë, se thotë “një ndryshim i vendimit të Këshillit 

për zgjatjen e afatit...”. Pra bëhet fjalë, as për aktin në themel. Bëhet fjalë për zgjatjen për 

herë të dytë që i është bërë zonjës.  

 

Brikena Ukperaj: Po, sepse kohëzgjatja tjetër është me aktin e dytë.      

   

 Naureda Llagami: Edhe një herë. 
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Ju e dini, por problemi është, çfarë problemi ka nëse ne do të thonim në kuptimin 

e qartësisë “ndërprerja e lejes prindërore të dhënë me aktin kaq”, i ndryshuar në kllapa. 

Kur themi “i ndryshuar”, kuptohet edhe zgjatja e afatit. 

 

Brikena Ukperaj: Ja pse, një gjë. 

Këshilli, në qoftë se gjyqtarja kërkon t’i ndërpritet leja, nuk ka asnjë vullnet dhe 

nuk mund të vendosë dot vetë, domethënë nuk ka vullnet që të shprehet t’ia ndërpresë ose 

mos t’ia ndërpresë. Është i detyruar t’ia ndërpresë. Pra nuk ka disponim të Këshillit që 

t’ia ndërpresë. 

 

Naureda Llagami: Ndërprerja, urdhërim është. 

  

Brikena Ukperaj: Po nuk është, se nëse gjyqtari e kërkon që unë nuk dua ta 

vazhdoj, dua të shkojë në punë, ti nuk i thua dot si Këshill: -“Jo, do të rrish në shtëpi!” 

Nuk i thua. 

 

Naureda Llagami: Jo pra jo. Edhe një herë. 

Ti je si tek heqja dorë, që është deklarative. 

 

Brikena Ukperaj: Po, është deklarative. 

  

 Naureda Llagami: Ama kemi thënë edhe heqjet e heqjes dorë. 

Pra ajo që diskutojmë është për efekt të teknikës legjislative, jo për efekt të 

themelit, ndoshta ta rishqyrtojmë, është që thjesht ndërprerja e lejes prindërore të 

papaguar, e ndryshuar (për shembull). Do ishte për qartësi akti. 

  

 Marçela Shehu: Një koment. Në pikën 12 të relacionit thuhet: “12. Në rastin 

konkret, nga ana e gjyqtares është paraqitur një kërkesë për ndërprerjen e lejes prindërore 

të papaguar, ...”, pra edhe në relacion... 

 

 Naureda Llagami: Edhe gjatë relacionit e shpjegoi. 
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 Irena Plaku: Ndryshim i atij afati është në thelb. Domethënë po të njëjtat fjalë 

janë. 

 

 Marçela Shehu: Për mua, në vlerësimin tim, ndryshimi i afatit do të bënte sens 

nëse ne do ta zgjasnim afatin, siç mund të jetë bërë në raste të tjera, ose shkurtim. 

 

 Irena Plaku: Edhe shkurtim. 

 Më fal, këtu shkurtim është. 

 

 Marçela Shehu: Po jo, këtu kemi ndërprerje. 

 

 Irena Plaku: Po e shkurtojmë, sepse ne ia kemi dhënë. 

 

 Marçela Shehu: Për sa kohë themi “i krijon efektet menjëherë”, kjo është 

ndërprerje, nuk është më shkurtim. 

  

 Irena Plaku: Atë marrëveshje që ne kemi rënë dakord fillimisht, ne po e 

ndryshojmë tashmë, sepse përcaktimi i afatit është me marrëveshjen e palëve, kështu 

përcaktohet, me marrëveshjen e gjyqtarit dhe Këshillit në këtë rast. Përderisa ne e kemi 

zgjatur një afat dhe kemi përcaktuar një afat, tashmë ky afat nuk do të jetë me atë dhe 

kemi shkuar në këtë aspekt. Pasur parasysh edhe siç ka vazhduar Këshilli në raste të 

ngjashme. I njëjti efekt është. 

 

Naureda Llagami: Ndoshta duhet ta reflektojmë. 

 

Marçela Shehu: Thjesht më bën sens që të themi “ndërprerjen”. 

Mund ta bëj unë si propozim dhe pastaj le ta vlerësojnë anëtarët. 

  

 Brikena Ukperaj: Propozimi i Marçelës kërkon formulimin e një akti të ri, e një 

projektvendimi të ri. Ndryshon projektvendimi, ndryshon edhe mënyra se si e kemi 
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trajtuar në relacion, sepse e kemi trajtuar ndryshe. Megjithatë, si ta vlerësojë Këshilli. 

Ndërsa lidhur me datën, duke marrë parasysh që mund të shkojë edhe në datën 7, që t’i 

lihet një kohë e mjaftueshme gjyqtares, sepse ka dy fëmijë të mitur, për të rregulluar edhe 

situatën e saj familjare, dhe të shkojë në punë në datën 7. Data prandaj është lënë, që të 

diskutohet në Këshill. Megjithatë, unë mendoj që akti është në rregull. Të gjitha, në të 

njëjtin konkluzion jemi. 

  

 Marçela Shehu: Unë s’mendoj që ka nevojë për një relacion të ri, se nga ky 

relacion ne nisëm debatin dhe morëm shkas për ta bërë këtë diskutim. Kështu që nuk 

besoj se ka nevojë për një projektvendim të ri, relacion të ri. Thelbi ai është, që relacioni 

parashtron faktet dhe ligjin. Faktet dhe ligji këto janë. Nuk besoj se ka nevojë për diçka 

më shumë. 

 

 Naureda Llagami: Thjesht sugjerim. Në qoftë se tek pika e parë dhe tek titulli 

themi: ‘Për ndërprerjen e lejes së papaguar prindërore për gjyqtaren {...}”, të vëmë 

atributet e aktit të parë të lejes, i ndryshuar, se dy akte janë (pra siç janë tek ligjet), pra të 

bëjmë ndërprerjen e lejes së papaguar, miratuar nga Këshilli me vendimin nr. kaq, i 

ndryshuar. Pika e parë të jetë ndërprerja e kësaj leje; pika e dytë të jetë detyrimi për t’u 

paraqitur me datë 07.11. Kaq. Në qoftë se do ishte më e thjeshtë, do e kuptojnë të gjithë 

që kjo gjë është për ndërprerje. Kështu siç është në fakt duhet...  

 

 (Zonja Ukperaj flet pa ndezur mikrofonin.) 

  

 Naureda Llagami: Por kur kemi ndryshim, jo përfundim. 

 Në ligj, kjo përdoret kur ke ndryshime. E marrim togfjalëshin e ndryshojmë, kur 

kemi një ndryshim, apo kur duam të shtojmë. Në këtë rast, qëllimi i aktit është ndërprerje 

finale e lejes. Nuk është as shkurtim. Kur them unë që është shkurtim? Shkurtim do 

ishte... 

 

 (Ndërhyn zonja Plaku pa ndezur mikrofonin.) 
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 Naureda Llagami: Po sikur të bënte një propozim ajo dhe të thoshte nuk dua ta 

përfundoj me datë 31.03. por me 1 janar. Ky është shkurtim, 1 janar 2023 dhe ne këtu do 

të themi shkurtim. Ajo thotë që unë kthehem në detyrë. Pra është ezauruar. Për këtë them 

unë. Do të kesh një rast tjetër që do ta kesh shkurtim për shembull. 

Thelbi është e njëjta gjë.  

    

 Irena Plaku: Edhe kur u bë ky projektvendim i tillë, u diskutua kjo gjë dhe ishte 

vetëm për pjesën e teknikës legjislative dhe mënyra se si të shprehemi dhe si jemi 

shprehur ne në raste të tjera. 

 

 Naureda Llagami: Kemi ndërprerë ndonjë leje ne? 

 

 Irena Plaku: Jo, nuk kemi ndërprerë leje, por edhe zgjatjet gjithmonë kështu kemi 

shkuar, me ndryshim. 

   

 Naureda Llagami: Po zgjatjen, me ndryshim do të shkosh. 

 Zgjatja do të shkojë me ndryshim. 

  

 Irena Plaku: Është ndjekur e njëjta procedurë (u mendua e njëjta procedurë), 

referuar edhe teknikës legjislative. 

 Zgjidhja është e njëjta. 

  

 Naureda Llagami: I njëjti relacion është. 

Ti na ngacmove në fakt kur the “ndërprerjen”. 

 

Irena Plaku: Sepse kështu është paraqitur kërkesa. 

 

Klodian Kurushi: Edhe në relacion është thënë “ndërprerje”.  

Domethënë ne nuk po diskutojmë thelbin e gjësë. Biem të gjithë dakord kam 

përshtypjen; jemi të gjithë dakord për këtë pjesën. Diskutojmë se si paraqesim 

projektvendimin më qartë, më të kuptueshëm, jo për neve, por edhe për atë që i drejtohet. 
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A ka mundësi të zëvendësohet ndryshimi me ndërprerjen? Mos është më e 

kuptueshme? Por thelbi i njëjtë është, sepse edhe në relacionin që ju keni thënë, 

“ndërprerje” keni thënë. E keni përmendur ndërprerjen. Ashtu është drejtuar ajo, me 

“ndërprerjen”. Domethënë nuk është se po nxjerrim ndonjë gjë të re. 

 

Irena Plaku: Zonja Plaku fillimisht flet pa ndezur mikrofonin. 

Fakti që nuk është vendosur data ishte pikërisht fakti që ne nuk dinim se kur do të 

shqyrtohej në seancë, se u diskutua edhe si mund t’i vendosim bashkë. Për mendimin tim, 

kohëzgjatja është që ne kur ia ndërpresim për sa kohë që kjo e fundit nuk ka paraqitur një 

datë, ne kemi thënë në momentin që do hyjë në fuqi akti. Mund ta vendosim edhe në 

datën 7, por a i mohojmë një drejtë të ligjshme gjyqtares? 

 

Naureda Llagami: Iren, jemi shumë dakord. Thjesht ishte një reflektim për 

teknikë legjislative. Nuk ka asnjë gjë me themelin dhe ky është një reflektim ndoshta 

edhe për të ardhmen. Është hera e parë që na vjen ndërprerja, na ka ardhur vetëm kërkesë 

zgjatje. Tani jemi kur ajo thotë jo, dua ta mbyll përpara kohe. Kur i kemi mbylljet para 

kohe, çfarë shprehemi ne, ndryshimin e vendimit të mbylljes që kemi dhënë atëherë? Ky 

është thelbi që kërkojmë. Nuk jemi kundër. Ke plotësisht të drejtë në atë, thjesht po 

mendojmë, me të njëjtën bazë ligjore, a mund ta përdorim termin “ndërprerje” si mjeti 

ezaurues që s’ka më ajo të drejtë. Është më i kuptueshëm. Kështu, në këtë lloj mënyre, 

dua pak kohë të kuptoj që kjo dispozitë tregon që ajo do shkojë në punë me datë 07.11. 

 

Irena Plaku: Po kur t’i themi “ndërprerjen”, në fakt duhet t’i themi menjëherë, se 

s’mund t’i themi në datë 7. Për mendimin tim. 

 

Naureda Llagami: Kështu shkojmë edhe me argumentin që dha edhe Albani. 

 

Irena Plaku: Kur themi “ndërprerjen”, automatikisht shkon nesër në punë. Nuk 

do të lejmë më afat. Për mua, unë jam dakord. 

 

Naureda Llagami: A ta konsiderojmë si të miratuar dhe lëmë vetëm korrigjim 
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midis njëri-tjetrit për riformulimin? Ta zbardhim në zbardhje. Në qoftë se bini dakord që 

ta pranojmë. Ky është një akt i parë që bëjmë kështu. Do ishte mirë që ta standardizonim. 

Nëse ju vlerësoni që ta pranojmë me ndërprerjen e lejes së papaguar, me atributet e aktit 

fillestar të papaguar të lejes dhe pastaj... 

 

Irena Plaku: Mendoj që duhet të jetë: Pranimin e kërkesës. Ndërprerjen e lejes 

prindërore të zonjës {...}, duke vendosur vendimin, do citojmë edhe vendimet “të dhënë 

me vendimin kaq, kaq”. 

  Ju si ta vlerësoni. Shumica vendos normalisht. 

 

Naureda Llagami: Jemi dakord me këtë? E kalojmë kështu dhe e lëmë për 

zbardhjen pastaj, e verifikojmë të gjithë.   

Ne po themi që ta kemi të përbashkët. S’po prekim thelbin. 

Është thjesht këtu, meqë është hera e parë që na del kjo gjë. Jemi dakord ta 

riformulojmë edhe një herë kështu? 

Luan, këto sugjerimet riformuloji. Kaloji sot me e-mail (jepi okej) dhe që ta 

pranojmë sugjerimin që ta riformulojmë pjesën e aktit. 

 

(Zonja Plaku flet pa ndezur mikrofonin.)  

 

Naureda Llagami: Po pra, pranojmë sugjerimet që akti të rishikohet me konceptin 

e ndërprerjes së lejes dhe më pas ta kalojmë me e-mail, nëse biem dakord me tekstin, për 

ta kaluar sot. Mirë? Jemi dakord? 

Irena Plaku: Dakord. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Nuk dëgjohet vota e znj. Shehu. 

Brikena Ukperaj: Kundër. 

Klodian Kurushi: Dakord. 

Naureda Llagami: Dakord. 
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 Atëherë, nga ana e Drejtorisë Juridike, teksti i propozuar nga anëtarët të përcillet 

në përfundim të mbledhjes me e-mail për të dakordësuar lidhur me tekstin. 

 

 

* * * 

(Pika 3 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 01.11.2022) 

 

Pika 4 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 (relator z. Klodian 

Kurushi).  

 

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

 

Mbledhja u zhvillua sallën e mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 

11:18 dhe mbaroi në orën 13:23. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Klodian Kurushi   (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Irena Plaku    (anëtare) 

5. Ridvan Hado    (anëtar) 

6. Alban Toro    (anëtar) 

7. Marçela Shehu   (anëtar) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, z. 
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Ilir Rusi, anëtarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor znj. Yllka Rupa dhe anëtari i Këshillit të 

Lartë Gjyqësor, z. Dritan Hallunaj. 

 

Morën pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

1. Luan Dibra, Drejtor i Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe Marrëdhënieve me 

Jashtë. 

2. Maela Alicanaj dhe Rezarta Taushani, Këshilltare pranë Komisioneve të 

Përhershme të Këshillit. 

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

4. Të tjerë: Danela Hysenaj (OSCE), BIRN. 

 

RENDI I DITËS: 

4. 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 (relator z. Klodian Kurushi). 

 

  

 Naureda Llagami: Atëherë, kalojmë tek projekt-akti tjetër, që ka të bëjë me 

ngritjen në detyrë të gjyqtarit të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar të znj. {...}. 

 Për më shumë detaje fjalën ia japim zotit Klodian Kurushi. 

 

 Klodian Kurushi: Faleminderit Kryetare! 

 Të nderuar kolegë! 

 Po paraqes relacionin e radhës, bashkëlidhur është edhe projektvendimi që ka për 

objekt ngritjen në detyrë të gjyqtarit të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin 

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

 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 (neni 147, pika 1, i Kushtetutës) dhe në veçanti të funksionit të ngritjes 

në detyrë të gjyqtarëve të të gjitha niveleve (neni 147/a, pika 1, shkronja “a”, i 
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Kushtetutës), në kuadër të plotësimit të pozicioneve të lira në Gjykatën e Posaçme të 

Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, ka hapur disa procedura ngritjeje në 

detyrë, ndër të tjera, për një pozicion të lirë me vendimet nr. 117 dhe nr.118 datë 

01.04.2021. 

Pas përfundimit të afatit të kandidimit në procedurën e ngritjes në detyrë për 

pozicionin e lirë të hapur me vendimin e Këshillit nr. 117, datë 01.04.2021 dhe vendimin 

nr. 118, datë 01.04.2021 deri më datë 16.04.2021, aplikoi një kandidate, konkretisht znj. 

{...}, gjyqtare e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, aktualisht e komanduar si pedagoge 

e brendshme në Shkollën e Magjistraturës për një periudhë 5-vjeçare, e cila ka filluar nga 

data 15.11.2019 e në vijim. 

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 ligjore, 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 Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, 

Këshilli realizoi procedurën e verifikimit të plotësimit nga, në rastin konkret për të 

vetmen kandidate, të kritereve të më poshtme:  

1) “përvojës profesionale minimale”, sipas shkronjës “b”, pika 2, të nenit 47, të 

Ligjit për Statusin, ku përcaktohet se: “2. Magjistrati ngrihet në detyrë nëse plotëson këto 

kritere minimale për përvojën profesionale: ...; b) për pozicionin gjyqtar apeli në 

Gjykatën e Posaçme të Apelit për gjykimin e veprave penale të korrupsionit dhe krimit të 

organizuar, magjistrati duhet të ketë ushtruar funksionin jo më pak se dhjetë vjet si 

gjyqtar, nga të cilat të paktën pesë vjet si gjyqtar për çështjet penale ose si inspektor në 

Zyrën e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë; ...”; 

2) “mospasjes masë disiplinore në fuqi”, sipas pikës 8, të nenit 48, të Ligjit për 

Statusin, ku përcaktohet se: “8. Vetëm kandidatët të cilët ... nuk kanë masa disiplinore në 

fuqi, pranohen në procedurat e mëtejshme të ngritjes në detyrë”; 

3) “mosqenies në situatën e papajtueshmërisë ambientale”, sipas nenit 8, të Ligjit 

për Statusin, ku përcaktohet se: “1. Papajtueshmëria ambientale, në kuptimin e këtij neni, 
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krijohet për shkak të lidhjeve të ngushta familjare mes magjistratëve, që janë përkatësisht 

bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi/ja, ose të afërmit e tij deri në shkallë të dytë. 2. Këshillat, 

gjatë ... ngritjes në detyrë të magjistratit, për aq sa është e mundur dhe pa cenuar në 

mënyrë joproporcionale të drejtën për zhvillimin normal të karrierës profesionale të 

magjistratit, marrin masa për të shmangur papajtueshmërinë ambientale, sipas pikës 3, të 

këtij neni, me qëllim që të garantohet besimi i publikut në sistemin e drejtësisë, pavarësia 

dhe paanësia e magjistratit, efiçenca e gjykatave dhe zyrave të prokurorisë në dhënien e 

drejtësisë. 3. Papajtueshmëri ambientale përbëjnë rrethanat e mëposhtme: a) nëse 

respektivisht në të njëjtën gjykatë ose prokurori ku magjistrati kërkon të caktohet, ushtron 

funksionin një magjistrat tjetër, që ndodhet në kushtet e pikës 1 të këtij neni; ... 5. Për 

efekt të zbatimit të kësaj dispozite, magjistrati, në momentin e paraqitjes së kërkesës për 

... ngritje në detyrë, paraqet një vetëdeklarim përpara Këshillit, ku deklaron nëse ndodhet 

apo jo në një nga rastet e papajtueshmërisë ambientale, sipas pikës 3, të këtij neni. ...”; 

4) “dhënies së pëlqimit (ai/ajo edhe familjarët e afërm) për kontrollin periodik të 

llogarive bankare dhe të telekomunikimeve vetjake, sipas Ligjit nr. 95/2016 “Për 

organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e 

organizuar”, sipas pikës 4, të nenit 135, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, ku 

përcaktohet se: “4. ... Kandidatët për gjyqtarë ... në gjykatat e posaçme, si dhe familjarët e 

afërm të kandidatëve, para emërimit, etj., si dhe japin pëlqimin për kontrollin periodik të 

llogarive të tyre bankare dhe të telekomunikimeve vetjake, sipas ligjit”; pikës 3, të nenit 

47, të Ligjit për Statusin, ku përcaktohet se: “3. Për të gjitha pozicionet e përcaktuara në 

pikën 1, të këtij neni, magjistrati duhet të përmbushë edhe kriteret e tjera dhe kushtet e 

sigurisë, të parashikuara në ligjin "Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për 

të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar"; si dhe pikave 1 dhe 2, të nenit 48, të 

ligjit nr.95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar 

korrupsionin dhe krimin e organizuar”, ku përcaktohet se: “1. Përpara emërimit, 

kandidatët për gjyqtarë ... në gjykatat kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ... 

firmosin deklaratën përkatëse me shkrim për heqjen dorë nga e drejta e tyre për 

pritshmëri për privatësi (jetë private) në telekomunikimet e tyre dhe në të dhënat 

financiare, të dhënë në shtojcat B1 e B2 të këtij ligji. Kjo deklaratë firmoset përpara se 

ata të caktohen me detyrë apo të punësohen. 2. Anëtarët e afërt të familjeve të personave 
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të përmendur në pikën 1 gjithashtu firmosin deklaratën përkatëse për heqjen dorë nga të 

drejtat, të dhënë në shtojcën B3 të këtij ligji, si tregues se i kuptojnë kushtet”; 

5) “të pasurisë dhe figurës”, sipas pikave 7 dhe 8, të nenit 48, të Ligjit për 

Statusin, ku përcaktohet se: “7. Këshilli verifikon kandidatët, sipas parashikimeve të 

pikave 2 deri në 7, të nenit 32, të këtij ligji”, si dhe: “8. Vetëm kandidatët të cilët kalojnë 

verifikimin e pasurisë dhe figurës ..., pranohen në procedurat e mëtejshme të ngritjes në 

detyrë”. 

Për kandidaten e vetme, znj. {...}, Këshilli verifikoi plotësimin nga ajo të të gjitha 

kritereve të përmendura më lart dhe me vendimin nr. 228, datë 02.06.2021, Këshilli 

vendosi kualifikimin e saj dhe vijimin e procedurës për ngritjen në detyrë në Gjykatën e 

Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionet e lira ku ajo 

ka shprehur interesin e saj. 

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

për kandidaten kanë vijuar 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”, shtuar në 

këtë ligj me ligjin nr.48/2019. Kryerja e vlerësimit etik dhe profesional për kandidaten në 

këtë rast, përveç se një detyrim ligjor, është vlerësuar e domosdoshme për sa kohë 

kandidonte për ngritjen në detyrë në një gjykatë të specializuar, 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 kandidatit, duke vënë kështu në diskutim nga ana tjetër, 

plotësimin e kritereve të kandidimit prej tij. 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 “Për 

rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 01.11.2022 (Pika 4) 
 

 

34 

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

profesionale, pra se ai 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 këtij 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. 178, datë 29.04.2021, filloi procedurat e 

përzgjedhjes së kandidatëve, ndër të tjera, edhe të atyre që kanë kandiduar për pozicionet 

e lira si më lart, në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar. Me këtë vendim, si relator i procedurave të përzgjedhjes fillimisht u caktua 

anëtari i Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, z. Ilir Toska. Pas përfundimit të mandatit 

si anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor, me vendimin nr. 27, datë 17.01.2022 u caktua si 

relator i procedurave të përzgjedhjes z. Klodian  Kurushi (pra u caktova unë që po bëj 

relatimin në këtë mbledhje). 

Më datë 18.01.2022, në rrugë elektronike, në zbatim të pikës 30, të vendimit 

70/2020, kandidatja e kualifikuar u njoftua për fillimin e procedurës së përzgjedhjes për 

pozicionin e lirë ku ajo kandidonte, si dhe për caktimin e relatorit. Kandidatja nuk 

paraqiti kundërshtime ose kërkesë për përjashtimin e relatorit apo për ndonjë nga anëtarët 

e tjerë të Këshillit. 

Në zbatim të shkronjës “a”, pika 47, të vendimit 70/2020, relatori administroi 

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, relatori administroi edhe vendimet përkatëse të Këshillit në lidhje 

me dy vlerësimet etike dhe profesionale. 

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

znj. {...} u konstatua se: 

a) Sipas vendimit të Këshillit nr. 240, datë 30.06.2022, kandidatja është 

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

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

dhe profesional” të miratuar me këtë vendim; 
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b) Sipas Vendimit të Këshillit nr. 257, datë 15.07.2022, kandidates i është njohur 

vlerësimi etik dhe profesional “Shumë mirë” i bërë nga Shkolla e Magjistraturës për 

periudhën 2019-2021 dhe konvertimi i tij në nivelin e vlerësimit “Shkëlqyeshëm”, me 

vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

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

vendimet e Këshillit nr. 240, datë 30.06.2022 dhe nr. 257, datë 15.07.2022, 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 saj elektronike të paraqitur nga ajo vetë, si dhe në rrugë postare, me shkresën 

përcjellëse nr. 4008/3 prot., datë 21.07.2022 dhe datë 27.07.2022. 

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

procedura 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, relatori përgatiti 

projektvendimin “Për renditjen e 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. 117, datë 01.04.2021 dhe vendimin nr. 118, datë 

01.04.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

Mbi propozimin e relatorit të procedurës së përzgjedhjes, mbështetur në nenet 

135, 147 dhe 147/a, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, në nenet 86, 97 dhe 98, 

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

pikat 9, 10 dhe 14, të nenit 48, të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe në vendimin 70/2020, 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, me vendimin nr. 378, datë 19.09.2022, vendosi: 

1. Miratimin e 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. 117, datë 01.04.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si 

më poshtë: 1) Znj. {...}” renditet e para (ishte e vetme në këtë renditje). 

Ndërsa me vendimin nr. 379, datë 19.09.2022, vendosi: 
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1. Miratimin e 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. 118, datë 01.04.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si 

më poshtë: (Në renditje ishte vetëm një kandidate) 1) Znj. {...}”. 

Vendimet sipas pikës 14, të këtij relacioni, më datë 11.10.2022, iu njoftuan 

rregullisht kandidates, e cila, bazuar në pikën 10, të nenit 48, të Ligjit për Statusin, 

gëzonte të drejtën e ankimit ndaj këtyre vendimeve. 

Kandidatja znj. {...}, nuk rezulton të ketë ushtruar ankim ndaj këtyre vendimeve 

brenda afatit ligjor, siç konfirmohet nga shkresa kthim përgjigje datë 18.10.2022 e 

Gjykatës Administrative të Apelit. Në këto kushte këto vendime konsiderohen se kanë 

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. 117, datë 01.04.2021 dhe vendimin nr.118, datë 01.04.2022 të 

kandidates së vetme znj. {...}. Në rrethanat e mësipërme, është mbajtur në konsideratë 

fakti i përcaktimit të saj e para në renditjen në procedurën e ngritjes në detyrën e gjyqtarit 

të Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, të shpallur 

me vendimin nr. 117, datë 01.04.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Në kushtet kur 

konstatohet se, në momentin e kandidimit kjo kandidate nuk ka shprehur preferenca në 

lidhje me pozicionin sipas pikës 6, të nenit 48, të Ligjit për Statusin, relatori propozon për 

ngritjen në detyrë për pozicionin e parë në renditje, konkretisht atë të shpallur me 

vendimin nr. 117, datë 01.04.2021.  

Si rrjedhojë, pozicioni i shpallur me vendimin nr. 118, datë 01.04.2021 të 

Këshillit mbetet pa objekt. 

Vlerësimi i Komisionit  

Projektvendimi i propozuar titullohet “Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të 

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

Projektvendimi është i strukturuar në 3 pika.  

Pika 1 e projektvendimit bën fjalë për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës 

së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të znj. {...} në 
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pozicionin e shpallur me vendimin nr.117, datë 01.04.2021 të Këshillit.  

Në pikën 2 të projektvendimit përcaktohet se efektet juridike të tij fillojnë më datë 

07.11.2022 (sipas propozimit tonë), datë për të cilën propozohet që të jetë e njëjtë me 

datën në të cilën fillon efektet juridike ngritja në detyrë për z. {...} (për pozicionin nr.119, 

datë 01.04.2021 të Gjykatës së Posaçme të Apelit). 

Në pikën 3 të projektvendimit përcaktohet se një kopje 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 (në të cilën propozohet të ngrihet në detyrë), Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Tiranë (në të cilën ka caktimin e përhershëm) dhe Shkollës së Magjistraturës 

(ku është komanduar si pedagoge e brendshme). 

Së fundi, në projektvendim përcaktohet hyrja e tij në fuqi menjëherë dhe 

publikimi në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit zoti Kurushi! 

Atëherë, kemi ndonjë diskutim? 

 

Brikena Ukperaj: Jam dakord me projekt-aktin. 

Një diskutim lidhur me datën e fillimit të efekteve juridike. 

Unë vlerësoj që kandidatura e zonjës {...} është e pavarur nga kandidatura e zotit 

{...}. Nuk gjej ndonjë arsye pse të dy duhet të fillojnë efektet në të njëjtën datë. Zotit {...} 

i fillon në datën 7 për arsye sepse e kemi më pas, atëherë i mbaron skema e delegimit. 

Ndërsa zonja {...} ka një situatë krejt tjetër nga zoti {...}. Ajo është e komanduar në 

Shkollën e Magjistraturës, kështu që ngritja në detyrë mund të fillojë edhe menjëherë. Në 

eventualitetin që nuk ka detyrime në shkollë (nuk e di nëse ka detyrime në shkollë që 

lidhen me komandimin). Por nuk mund ta caktojmë datën meqenëse do caktojmë edhe 

zotin {...} në datën 7. Kjo është ideja. Mund të fillojnë edhe menjëherë, domethënë ky 

vendim hyn në fuqi menjëherë. Unë kështu e mendoj. Domethënë nuk ka nevojë që të 

ketë pikë 2. Ngritja në detyrë dhe ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në 

faqen zyrtare.   
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(Zoti Toro flet pa ndezur mikrofonin.) 

 

Brikena Ukperaj: Atëherë, që të të sqaroj për çështjen e rishortimit të çështjeve. 

Në Gjykatën e Apelit të Posaçëm nuk ndodh rishqyrtim çështjesh. Aty nuk ka as trupa 

gjykues të përcaktuar. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit të Posaçëm, nga një informacion që 

na vjen periodikisht, kanë nga 3 çështje themeli secili. Pra çështja që shkon rishortohet 

me gjyqtarët që janë aty. Nuk ndodh siç ndodh në apelet e tjera që rishortohen çështjet. 

S’ka ngarkesë. Por duke qenë se ky është akt më vete, t’i fillojnë efektet menjëherë. 

 

Klodian Kurushi: Ideja është që meqenëse ka pas një start fillimi kur janë hapur 

vendet për të gjithë kandidatët, ne kemi menduar të përfundojmë në të njëjtën kohë për të 

gjithë kandidatët. Meqenëse aktualisht dy kandidatët, njëra ndodhej në skemë 

komandimi, tjetri ndodhej në skemë delegimi, thamë që starti i fillimit në punë të jetë në 

të njëjtën kohë, ashtu sikundër u bë edhe thirrja në të njëjtën kohë. Në këtë start, 

konkretisht për zonjën {...}, meqenëse edhe nuk ka ngarkesë pune (mirë e thatë) Gjykata 

e Apelit të Posaçëm kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, kemi menduar që (një 

javë kohë është nga dita e sotme) ajo të shlyej të gjitha detyrimet mund të ketë me 

Shkollën e Magjistraturës.  

 

Marçela Shehu: E shtojmë si argument që për t’i dhënë kohë zonjës {...} të 

mbyllë të gjitha detyrimet tek Shkolla e Magjistraturës. 

 

Klodian Kurushi: Ne iu referuam gjithmonë vendimit të parë që është hapja dhe 

pjesa e dytë, ajo mund të ketë edhe detyrime të prapambetura në këtë kohë dhe për sa 

kohë ne traditë e kemi ndjekur që nuk e bëjmë menjëherë, i lëmë një moment që të 

përfundojnë dhe detyrimet që mund të kenë kandidatët qoftë në skemë, qoftë në punë, t’i 

lëmë një kohë të përshtatshme tolerance dhe kjo është arsyeja që edhe në këtë rast ne 

kemi menduar që të jetë data 7. Pra duke respektuar fillimisht vendimin e Këshillit dhe 

më pas duke respektuar ndoshta nevojat e Shkollës edhe nevojat personale për shkak të 

kontributit dhe punës që jep zonja {...} në skemën e komandimit. 
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Brikena Ukperaj: Atëherë, unë jam dakord me një argumentim tjetër, domethënë, 

data 7 për efekte të përmbushjes së detyrimeve që zonja mund të ketë pranë Shkollës së 

Magjistraturës. Pastaj gjyqtarët mund ta startojnë në të njëjtën ditë procedurën por e 

përfundojnë në kohë të ndryshme sepse konkurrojnë edhe për vende të ndryshme, kanë 

edhe situata të ndryshme që lidhen me funksionalitetin. Kështu që jam dakord. 

 

Marçela Shehu: Atëherë i rrimë datës 7 për të dy kandidatët? 

 

Brikena Ukperaj: Po! Me argumente të ndryshme. 

 

Naureda Llagami: Jemi dakord? 

Irena Plaku: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Klodian Kurushi: Dakord, me ato që thashë, por duke shtuar edhe atë pjesën që 

ne e kemi në relacion. Pra të jetë komplementar edhe kjo kërkesa tjetër.  

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 07.11.2022. 

3. Një kopje e vendimit të arsyetuar 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 Tiranë dhe Shkollës së Magjistraturës.  

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 
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* * * 

(Pika 4 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 01.11.2022) 

 

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

afatit të komandimit të znj. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës 

(relator z. Klodian Kurushi).  

 

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

 

Mbledhja u zhvillua sallën e mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 

11:18 dhe mbaroi në orën 13:23. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Klodian Kurushi   (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Irena Plaku    (anëtare) 

5. Ridvan Hado    (anëtar) 

6. Alban Toro    (anëtar) 

7. Marçela Shehu   (anëtar) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, z. 

Ilir Rusi, anëtarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor znj. Yllka Rupa dhe anëtari i Këshillit të 
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Lartë Gjyqësor, z. Dritan Hallunaj. 

 

Morën pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

1. Luan Dibra, Drejtor i Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe Marrëdhënieve me 

Jashtë. 

2. Maela Alicanaj dhe Rezarta Taushani, Këshilltare pranë Komisioneve të 

Përhershme të Këshillit. 

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

4. Të tjerë: Danela Hysenaj (OSCE), BIRN. 

 

RENDI I DITËS: 

5. Shqyrtimi i projektvendimit “Për përfundimin para afatit të komandimit të znj. {...}”, i 

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

 

  

 Naureda Llagami: Kalojmë tek projekt-akti i radhës që ka të bëjë me përfundimin 

para afatit të komandimit të znj. {...}. Sërish fjalën e ka z. Kurushi.  

 

 Klodian Kurushi: Faleminderit zonja Kryetare! 

 Relacioni i radhës ka për objekt përfundimin para afatit të komandimit të znj. 

{...}. Këshilli i Lartë Gjyqësor, mbështetur në nenin 79, shkronja “b”, të ligjit 

nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, si dhe në nenet 53, 54, 57 

dhe 58, të ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë”, me bashkë propozim të Komisionit të Zhvillimit të Karrierës dhe të 

Komisionit të Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, me vendimin nr. 113, 

datë 09.07.2019 “Për shpalljen e rihapjes së procedurës për komandim të një gjyqtari në 

pozicionin pedagog i brendshëm në Shkollën e Magjistraturës”, ka vendosur: Të shpallë 

rihapjen e procedurës për paraqitjen e kërkesës nga kandidaturat që vijnë nga radhët e 

gjyqtarëve dhe brenda afatit të kandidimit (nuk po vijoj më tej leximin pasi janë të 

integruara në relacion), brenda afatit të kandidimit për komandimin në pozicionet si më 

sipër kandidoi edhe znj. {...}, gjyqtare e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.  
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Në përfundim të procedurës së komandimit, sipas përcaktimeve të nenit 54 të 

ligjit nr.96/2016, si dhe atyre të Vendimit të Këshillit nr. 113, datë 09.07.2019, pas 

vlerësimit të plotësimit të kritereve të komandimit dhe renditjes së kandidatëve, me 

vendimin nr. 225, datë 22.10.2019, Këshilli i Lartë Gjyqësor vendosi: “1. Komandimin e 

gjyqtares znj. {...} në pozicionin e pedagogut të brendshëm në Departamentin e Formimit 

Fillestar të Shkollës së Magjistraturës, për një afat 5 (pesë) vjeçar. 2. Afati i komandimit 

fillon më datë 15 nëntor 2019.” Pastaj janë edhe pikat e tjera të këtij vendimi. 

Duke pasur këtë situatë dhe duke marrë në konsideratë situatën e mësipërme 

Komisioni vlerëson më poshtë (do themi edhe arsyet), vlerëson situatën e përfshirjes së 

zonjës {...} në skemën e komandimit, ndërkohë që ajo ka paraqitur një kërkesë për t’u 

promovuar (për t’u ngritur) në detyrë. 

Në eventualitetin (pasi kemi paraqitur fillimisht, tani u miratua, projektvendimi 

ynë), në eventualitetin e miratimit të këtij vendimi, me propozimin për datën e fillimit të 

ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit të znj. {...} është e nevojshme 

vendimmarrja e Këshillit për zgjidhjen e situatës që lidhet me komandimin e kësaj 

magjistrateje. 

Vendimmarrja e Këshillit “Për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit 

për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të znj.{...}”, përcakton se kjo e fundit do të 

fillojë të ushtrojë funksionin si gjyqtare e përhershme në Gjykatën e Apelit të Posaçëm 

kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar. 

Ushtrimi i funksionit si gjyqtare në Gjykatën e Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ndikon drejtpërdrejt në pozicionin e komanduar si 

pedagoge e brendshme në Shkollën e Magjistraturës.    

Komisioni vlerëson se: znj. {...} me kërkesën e bërë për ngritje në detyrë gjatë 

kohës që është në një pozicion të komanduar si pedagoge e brendshme në Shkollën e 

Magjistraturës, ka shfaqur vullnetin e saj të plotë dhe të qartë për zhvillimin e karrierës si 

magjistrate duke kërkuar të ushtrojë funksionin e saj si gjyqtare në një gjykatë të 

juridiksionit të posaçëm. 

Situata konkrete e znj. {...} gjen zgjidhje ligjore referuar nenit 57 të ligjit 96/2016 

“Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.    

Neni 57, pika 2 e ligjit nr. 96/2016 parashikon se: “2. Me kërkesë të magjistratit të 
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komanduar, Këshilli, pasi merr mendimin e institucionit ku është komanduar magjistrati, 

mund të përfundojë kohëzgjatjen e komandimit para afatit, për arsye të justifikuara”. 

Sipas këtij përcaktimi Këshillit i duhet të vlerësojë këto elementë: i) kërkesën e 

magjistratit; ii) mendimin e institucionit ku është komanduar magjistrati; dhe iii) arsyet e 

justifikuara. 

Në lidhje me kërkesën e magjistratit për përfundimin e komandimit para afatit –   

Me kërkesat për shprehje interesi për ngritje në detyrë në Gjykatën e Posaçme të 

Apelit kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, për pozicionet e shpallura me 

vendimet nr. 117, 118, 119, datë 01.04.2021, bazuar në nenin 48, pika 3, germa “b” të 

ligjit 96/2016, “Për statusin” i ndryshuar, ku përcaktohet se: Këshillat shpallin 

procedurën e ngritjes në detyrë dhe bëjnë thirrje çdo kandidati që të kandidojë: 

magjistrati i komanduar ose magjistrati në skemën e delegimit që plotëson kriteret për 

ngritjen në detyrë, në përputhje me kërkesat e pozicionit të lirë ka mundësi ligjore për të 

shprehur interesin me qëllim që të ngrihet në detyrë. Në këtë pikë, magjistratja e 

komanduar znj. {...} ka shfaqur vullnetin për të vijuar karrierën e saj si magjistrate në 

Gjykatën e Posaçme të Apelit kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar. Kërkesa 

është ajo shprehja e interesit ku ajo kërkon që të promovohet në detyrë. 

Ngritja në detyrë siç është rasti objekt shqyrtimi është pjesë e zhvillimit të 

karrierës të magjistratit. Zhvillimi i karrierës në përgjithësi dhe ngritja në detyrë vihen në 

lëvizje/fillojnë, detyrimisht me paraqitjen e kërkesës së magjistratit përkatës drejtuar 

Këshillit të Lartë Gjyqësor.   

Në datën 12.04.2021 znj. {...}, ndërkohë që ishte e komanduar si pedagoge në 

Shkollën e Magjistraturës ka dorëzuar pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor kërkesën për 

shprehjen e interesit për të kandiduar për pozicionet e lira të shpallura nga Këshilli. 

Magjistratja e komanduar ka dorëzuar së bashku me kërkesën edhe dokumentacionin 

shoqërues sipas vendimeve nr. 117, 118 dhe 119, datë 01.04.2021 të Këshillit.   

Shprehja e interesit, për ngritje në detyrë nga magjistrati, që është një formë e 

zhvillimit të karrierës së tij, do të thotë që magjistrati përzgjedh me vullnetin e tij këtë 

formë të mëtejshme të zhvillimit të karrierës. 

Në këtë kuptim, magjistrati duke përzgjedhur për zhvillimin e karrierës së tij, 

alternativën e ngritjes në detyrë (sikundër ajo e ka shprehur drejtpërdrejt pa ekuivok në 
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kërkesën e saj për shprehje interesi) në një gjykatë të specializuar, do të thotë që ka hequr 

dorë nga mundësia e zhvillimit të karrierës në pozicionin e magjistratit të komanduar si 

pedagoge e brendshme në Shkollën e Magjistraturës.  

Në këto rrethana, duke vlerësuar sjelljen e magjistrates sipas nenit 48, pika 3, 

germa “b” dhe nenit 57, pika 2 të ligjit 96/2016, znj. {...} ka dashur të përfundojë para 

afatit komandimin në Shkollën e Magjistraturës, për shkak se ajo tashmë është e lidhur 

me kërkesën, procesin, përzgjedhjen dhe ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të 

Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. 

Mendimi i institucionit ku është komanduar magjistrati – 

Kriteri i dytë ligjor i parashikuar nga neni 57/2 i ligjit 96/2016 “Për statusin” është 

dhënia e mendimit nga institucioni përkatës ku është komanduar magjistrati, në këtë rast 

Shkolla e Magjistraturës.  

Këshilli dhe Shkolla e Magjistraturës kanë qenë në vijimësi në komunikim 

shkresor lidhur me kandidimet e znj.{...} për ngritjen në detyrë. Komunikimi ka qenë i 

nevojshëm për arsye të kryerjes nga ana e Shkollës së Magjistraturës të vlerësimit etik 

dhe profesional i znj. {...} për periudhën e ushtrimit të funksionit të pedagoges së 

brendshme, vlerësim i cili është pjesë e procedurës së ngritjes në detyrë.  

Për këtë qëllim, Shkolla ka përcjellë në Këshill “Formularin e vlerësimit të 

pedagogut të brendshëm” për znj. {...}” duke kontribuar në këtë mënyrë në ngritjen në 

detyrë të kësaj magjistrateje. 

Në vijim të komunikimeve të mëparshme, Këshilli i është drejtuar Shkollës së 

Magjistraturës – si institucioni ku është komanduar znj. {...} me kërkesën datë 

21.10.2022 me lëndë: “Kërkesë për dhënie mendimi”. Kjo shkresë, ndër të tjera, ka këtë 

përmbajtje: “... Në kushtet kur ka filluar viti akademik 2022-2023 dhe aktualisht znj. {...} 

është pedagoge e brendshme në Departamentin e Formimit Fillestar të Shkollës së 

Magjistraturës, kërkojmë mendimin tuaj nëse afati i propozuar për fillimin e ushtrimit të 

funksionit të saj në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar, është i përshtatshëm për ju dhe cenon apo jo procesin e mësimdhënies.” 

Shkolla e Magjistraturës me shkresën nr. {...} prot., datë 24.10.2022 ka 

rikonfirmuar qëndrimin e mëparshëm për ngritjen në detyrë të znj. {...} dhe është 

shprehur se: “Në përgjigje të shkresës tuaj, me titull “Kërkesë për dhënie mendimi”, 
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protokolluar me tonën nr.{...}, datë 21.10.2022, ju vëmë në dijeni se largimi i znj. {...} 

nga detyra e pedagoges së brendshme, nuk cenon procesin e mësimdhënies në Shkollën e 

Magjistraturës”. 

Kriteri i tretë janë “Arsyet e justifikuara për përfundimin para afatit të skemës së 

komandimit” –  

Kriteri i tretë i cili është marrë në analizë, sipas nenit 57 të ligjit 96/2016 “Për 

statusin” lidhet me arsyet e justifikuara. 

Këshilli i Lartë Gjyqësor i ka kushtuar rëndësi të madhe veprimtarisë së plotë të 

gjykatave të posaçme në drejtim të funksionalitetit të tyre. Plotësimit i vakancave të 

përhershme në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar 

përbën një prioritet dhe një sfidë për Këshillin e Lartë Gjyqësor. Gjithashtu plotësimi i 

vakancave në këtë gjykatë vijon të jetë një nga Rekomandimet që Kuvendi i Shqipërisë 

kishte për Këshillin e Lartë Gjyqësor për vitin 2022. Në këtë pikë, interesi publik të 

drejtim të funksionalitetit të plotë të Gjykatës së Posaçme të Apelit kundër Korrupsionit 

dhe Krimit të Organizuar vlerësohet si një arsye e justifikuar në kuptim të nenit 57/2 i 

ligjit 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve”. Nga ana tjetër, e drejta e magjistratit për të 

zhvilluar karrierën duke u ngritur në detyrë në një gjykatë të specializuar konsiderohet si 

një arsye tjetër e justifikuar për të përfunduar komandimin përpara afatit. 

Konkluzione: 

Ndodhur në këto kushte, kur:  

i) është i qartë vullneti i gjyqtares {...} për të përfunduar para afatit komandimin e 

saj si pedagoge e brendshme në Shkollën e Magjistraturës dhe për të vijuar karrierën e 

mëtejshme me ngritjen e saj në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin 

dhe Krimin e Organizuar; ii) mendimin e Shkollës së Magjistraturës se largimi i znj. {...} 

nga detyra e pedagoges së brendshme, nuk cenon procesin e mësimdhënies; iii) arsyet e 

justifikuara për interesin publik që paraqet funksionaliteti i plotë i Gjykatës së Posaçme të 

Apelit kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar dhe e drejta e magjistratit për të 

zhvilluar karrierën në një tjetër aspekt, atë të ngritjes në detyrë në një gjykatës së 

specializuar (mendojmë se janë kritere të plotësuara në rastin e zonjës {...}), Komisioni 

vlerëson se kriteret ligjore të parashikuara nga neni 57/2 i ligjit 96/2016 “Për statusin” për 

përfundimin përpara afatit të komandimit të znj.{...}, janë të plotësuara prej saj. 
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Ndodhur në këto kushte bëjmë propozimet përkatëse dhe kemi propozuar 

projektvendimin që është i strukturuar në katër pika. 

Pika e parë e projektvendimit bën fjalë për përfundimin para afatit të komandimit 

të gjyqtares znj. {...} në pozicionin e pedagogut të brendshëm në Departamentin e 

Formimit Fillestar të Shkollës së Magjistraturës. 

Pika e dytë shprehet për fillimin e efekteve të këtij vendimi që përkojnë me datën 

kur Këshilli do të vendosë për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit kundër 

Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar. 

Pika e tretë e projektvendimi përcakton njoftimin e vendimit - Një kopje e 

vendimit i njoftohet gjyqtares znj. {...} 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 Shkollës së 

Magjistraturës. 

Në pikën 4 parashikohet e drejta e ankimit - Kundër këtij vendimi mund të bëhet 

ankim, brenda 15 ditëve nga data e njoftimit, në Gjykatën Administrative të Apelit. 

Së fundmi parashikohet hyrja në fuqi dhe publikimi i këtij vendimi sipas 

formulimit: Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të 

internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit z. Kurushi! 

Atëherë, ftoj kolegët nëse kanë ndonjë diskutim mbi projekt-aktin. 

Po, zonja Ukperaj! 

 

Brikena Ukperaj: Faleminderit zonja Kryetare! 

Unë jam dakord me disponimin përfundimtar, por dua të ndalem në disa pika që 

kanë shumë rëndësi në vlerësimin tim për t’u diskutuar nga ana e Këshillit.  

Jam dakord thashë që të përfundohet përpara afatit të komandimit, por për arsye të 

tjera, sidomos për sa i përket kërkesës së gjyqtares për ndërprerjen e komandimit.  

Në relacion është trajtuar ose të themi, është prezumuar vullneti i gjyqtares për 

ngritjen në detyrë si vullnet për ndërprerje komandimi. Unë nuk dua të citoj dispozitat 
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ligjore, se ligjin e njohim të gjithë, relacioni i ka të detajuara dispozitat ligjore, por një 

nga rastet e ngritjes në detyrë të gjyqtarit është edhe ai i kalimit nga një pozicion i 

komanduar në një pozicion më të lartë se pozicioni që gjyqtari mbante para komandimit, 

çka do të thotë që gjyqtarët që janë në një procedurë komandimi, të gjithë kanë të drejtën 

për të kandiduar për ngritje në detyrë. Por kurrsesi shprehja e vullnetit të gjyqtarit për t’u 

ngritur në detyrë nuk supozon shprehje të vullnetit për ndërprerje të komandimit, sepse 

gjyqtari ngrihet në detyrë, e përfundon periudhën e komandimit dhe mbas përfundimit të 

periudhës së komandimit, normalisht shkon në pozicionin ku është ngritur në detyrë. E 

kundërta, duke supozuar vullnetin e gjyqtarit për ngritjen në detyrë, në fakt ne krijojmë 

një normë të re, duke thënë që, veç faktit që komandimi përfundon me kërkesë të 

gjyqtarit, komandimi përfundoka edhe në rastet kur gjyqtari aplikon për ngritje në detyrë 

dhe shpallet i pari në listë për ngritje në detyrë.  

E them këtë gjë, sepse po të analizohet neni 60 i ligjit “Për statusin”, pika 1 dhe 2, 

komandimi konsiderohet një periudhë e përkohshme ku gjyqtari nuk e ushtron dot 

funksionin në pozicionin e përhershëm dhe në përfundim të kësaj periudhe të përkohshme 

ligji thotë “magjistrati ka të drejtën e kthimit në pozicionin e mëparshëm me përjashtim të 

rasteve kur është transferuar sipas lëvizjes paralele ose është ngritur në detyrë në një 

pozicion të përhershëm”, çka edhe vetë ligji pranon që gjatë kohëzgjatjes së komandimit 

mund të ndodhë një procedurë ngritjeje në detyrë të gjyqtarit, por jo domosdoshmërisht 

ky afat komandimi do të ndërpritet. Gjyqtari normalisht ngrihet në detyrë, shkon në 

pozicionin e tij, përfundon periudhën e komandimit dhe në fund të periudhës së 

komandimit ai shkon në pozicionin ku u ngrit në detyrë. Në vlerësimin tim, kjo është 

fryma e ligjit. 

Çka ndodhur në rastin e zonjës {...}? 

Zonja {...}, në kërkesën e saj për ngritje në detyrë, veç faktit që ka kërkuar të 

ngrihet në detyrë, ka parashtruar gjithashtu (që nuk e gjej në relacion në fakt të 

parashikuar), thotë: “Në respekt të vendimmarrjes tuaj të mundshme për vlerësimin e 

kandidaturës sime, ju bëj me dije që me konsiderimin e kërkesës sime dhe verifikimin e 

përmbushjes së kushteve ligjore për pozicionin e lirë për të cilin kandidoj, sërish jam e 

gatshme të vijoj me kontributin tim si pedagoge e jashtme.” Pra ky është vullneti i 

shprehur i gjyqtares për ndërprerje të komandimit i cili konfirmohet akoma edhe më tepër 
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nga qëndrimi që gjyqtarja ka mbajtur në e-mailin kur i është dërguar relacioni. 

Pse ndalem dhe e them? 

Sepse në qoftë se do ta miratojmë projekt-aktin me këtë relacion, praktikisht 

Këshilli do bie dakord që çdo gjyqtar që aplikon për ngritje në detyrë, ka shprehur vullnet 

edhe për ndërprerje të komandimit. Vullneti nuk mund të jetë i nënkuptuar. Vullneti 

duhet të jetë i shprehur. Bëhet fjalë për gjyqtarin. Gjyqtari duhet ta shprehë vetë. Do 

ngrihem në detyrë, ndërkohë unë dua ta ndërpresë komandimin. 

Në vlerësimin tim, veç nenit përkatës që është neni 57, pika 2, i cili parashikon 

rastin kur komandimi ndërpritet me anë të një kërkese, mund të kemi edhe situata kur 

Këshilli për shkak të menaxhimit të të gjithë sistemit mund ta ndërpresë edhe kryesisht 

një procedurë komandimi siç kemi bërë për shembull në rastin e zotit Pëllumbi, i cili 

kishte aplikuar për skemë delegimi dhe Këshilli nuk ia ndërpreu komandimin sepse 

shfaqi vullnet ta zhvillonte karrierën në skemë delegimi, por ia ndërpremë komandimin 

për shkak se gjendja e sistemit në apele ishte e tillë që ne donim gjyqtarë që të gjykonin 

çështje.  

Mendoja që është e rëndësishme, duke qenë se për herë të parë po e diskutojmë 

këtë gjë në plenare, që ta theksoja për ta trajtuar relacionin dhe vendimin në këtë frymë, 

jo duke menduar thjesht shfaqjen e vullnetit për ngritje në detyrë si shfaqje vullneti për 

ndërprerje komandimi, sepse mendoj që e cenon karrierën e gjyqtarit, nuk e ndihmon. 

Faleminderit!  

 

Irena Plaku: Edhe unë jam dakord me sa tha znj. Ukperaj, bile mendoj që 

ndërprerja e komandimit të zonjës pa shprehur dëshirën të qartë, do e cenonte karrierën e 

saj, sepse do i ndërpriste një të drejtë, që është e drejta e komandimit, që është një 

zhvillim karriere ndër të tjera, por që i llogaritet në çdo lloj procedure tjetër për ngritjen 

në detyrë, që është një favorizim që i bëhet me qëllim (për shkak) për të promovuar këtë 

që gjyqtarët të aplikojnë edhe në procedura të komandimit. Kjo është një vlerë e shtuar në 

momentin që ne bëjmë ngritjen në detyrë të një gjyqtari, për çfarëdo lloj procedure tjetër, 

kur periudhën e komandimit të përfunduar i vlerësohet për efekt të karrierës (por vetëm e 

përfunduar). Por në rast se ndërpritet me kërkesën e gjyqtarit nuk quhet më e përfunduar, 

dhe është pikërisht me kërkesë, jo me vendim të Këshillit për nevojat. Kështu që do e 
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çonte në një pabarazi me gjithë gjyqtarët e tjerë, jo vetëm të kësaj gjyqtareje. Kështu që 

jam dakord me sa tha zonja Ukperaj. 

 

Naureda Llagami: Alban! 

 

Alban Toro: Atëherë, unë jam krejtësisht diametralisht kundër qëndrimeve të tilla. 

Parimi i zhvillimit të karrierës është një parim që e gjejmë të zhvilluar dhe në praktikën 

gjyqësore, mjafton t’i referohemi vendimit të Gjykatës Kushtetuese nr. 40, 07.07.2014, 

dhe e konsiderojnë si element jashtëzakonisht të rëndësishëm të ligjit “Për statusin e 

gjyqtarit”. Natyrisht kur gjyqtari aplikon për një pozicion të lirë për ngritjen në detyrë, 

këtu ndërthuren dy interesa: interesi i gjyqtarit për zhvillim karriere, por nga ana tjetër 

është interesi publik, të cilin administratori i sistemit e konsideron të rëndësishëm për ta 

ruajtur në momentin që konsideron vakanca në piramidën gjyqësore. Dhe ajo që ka 

ndodhur është kjo. Gjyqtarja në fjalë ka aplikuar për t’u ngritur në detyrë, pra që do të 

thotë, ka kërkuar të zhvillojë karrierën, ndërkohë që komandimi i saj nuk është zhvillim 

karrierë, është thjesht një vlerë e shtuar që merret gjatë momentit që ajo i nënshtrohet 

procedurave vlerësuese të përcaktuara nga dispozitat përkatëse. Mos të harrojmë parimet 

e rëndësishme që ka neni 69 për kriteret e zhvillimit të karrierës, të cilat në vetvete 

kërkojnë dhe zhdukin çdo pasiguri sepse kërkojnë shpejtësi në kryerjen e procedurave 

dhe zhdukin çdo pasiguri me kërkimin e gjyqtares se çdo të bëhet me kërkesën e saj për 

ngritjen në detyrë, dhe detyrimi i KLGJ-së në këtë rast është që ta finalizojë mënyrën me 

një procedurë sa më të shpejt duke ruajtur edhe standardin e një procesi të rregullt ligjor, i 

cili është një katalog të drejtash që përfshin procedura administrative të cilën ajo kryen, 

natyrisht edhe të drejtat që ajo ka tek ligji “Për statusin”. Dhe në këtë aspekt, për këtë 

parim, kemi dispozita apo vendimmarrje të Gjykatës Kushtetuese, të cilat janë në të 

njëjtën frekuencë me Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut, për plagjiaturë dhe për 

t’iu referuar atyre po i citoj motamo. Pra në vendimet e saj, kur përfitues janë 

magjistratët, Gjykata Kushtetuese është shprehur se:  

E drejta për një proces të rregullt ligjor nuk ka karakter thjesht procedural dhe aq 

më tepër nuk mund të trajtohet si e tillë kur bëhet fjalë për procedura që ndërmerren ndaj 

një gjyqtari, kjo për faktin se gjyqtari ka një rol të veçantë në demokraci për mbrojtjen e 
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të drejtave dhe lirive themelore të njeriut dhe gëzon një status privilegjor siç përcaktojnë 

parimet themelore që përbëjnë statusin për gjyqtarin në një shtet ligjor dhe të drejtës. Në 

këto kushte, e drejta për proces të rregullt ligjor, si një e drejtë themelore kushtetuese nuk 

do të kishte kuptim nëse ajo nuk do të kishte një mbrojtje efektive.  

Pra që ky proces i rregullt të prevalojë, duhet që të merret një vendim i drejtë, i 

shpejtë, sepse në këtë formë ne mbrojmë interesin publik ku gjyqtarja mbasi caktohet në 

pozicionin e ri, natyrisht evadon çështje gjyqësore të cilat kanë karakter urgjent për vetë 

faktin sepse duhet një vendim i drejtë dhe i shpejtë për palët që janë përfshirë në konflikte 

gjyqësore. Kështu që, thjesht, vetëm aspirimi që ka bërë apo kërkimi që ka bërë për 

ngritje në detyrë, si procedurë konkurruese ajo nuk është e ndërvarur nga procedurat e 

tjera të ushtrimit të funksionit të magjistratit në momentin kur ajo bën këtë kërkim. Në 

momentin kur ajo bën këtë kërkim, në mënyrë indirekte është shprehur që do të ndërpresë 

çfarëdo lloj funksioni që ajo bën në atë kohë, deri në momentin kur ka një vendim 

përfundimtar të KLGJ-së i cili e ka vlerësuar nga pikëpamja e figurës, pasurisë apo edhe 

ka vlerësuar sipas parimeve që citova në nenin 69.  

Kështu që, në këtë aspekt unë nuk shikoj ndonjë shkelje të të drejtës së gjyqtares 

edhe sikur të mungonte ky fakt  (pavarësisht se një nga paragrafët e fundit është kërkimi i 

saj për ta ndërprerë tashmë statusin nga të themi “lektore e brendshme” në të “jashtme”, 

që do të thotë në vetvete që ajo e ka pranuar këtë fakt), por edhe sikur të mungonte kjo, 

në parimet e përgjithshme është që karriera nuk pengohet në asnjë rast; karriera 

zhvillohet deri në fund dhe gjyqtarit duhet t’i zhduket pasiguria se çdo bëhet me kërkesën 

e saj, pasiguri që në rastin konkret u zhduk në momentin kur ne proceduam me 

vendimmarrjen për ta caktuar në Gjykatën e Apelit të Krimeve të Rënda. 

 

Brikena Ukperaj: Që ta kuptoj, se citove shumë. Në fakt vendimi i Gjykatës 

Kushtetuese nuk kishte lidhje me këtë që diskutuam. Diskutimi është ky, nëse një gjyqtar 

që është i komanduar sot bën kërkesë për ngritje në detyrë dhe ai në përfundim të 

procedurës do të rezultojë i pari në listë, se po nuk rezultoi i dyti në listë, ti nuk e 

konsideron, apo jo? 

 

Alban Toro: Po flasim për fitues. 
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Brikena Ukperaj: Ajo e shfaqi vullnetin, le ta ndërpresim edhe atëherë 

komandimin. 

Del i pari në listë. 

 

Alban Toro: Jo, flasim fitues. 

 

Brikena Ukperaj: Pra, gjyqtari ka një vullnet të heshtur (të nënkuptuar) thua ti. 

 

Alban Toro: Jo të heshtur, sepse ai po kërkon të zhvillohet në karrierë. 

 

Brikena Ukperaj: Një sekondë. 

Ai kërkon që të shkojë nga një pozicion në një pozicion më të lartë dhe ligji ia 

lejon.   

 

Alban Toro: Patjetër! 

 

Brikena Ukperaj: Dhe ligji njëkohësisht lejon që ti mund të kthehesh në 

përfundim të komandimit në pozicionin më të lartë ku je ngritur në detyrë. Ligji kështu 

thotë.  

 

(Dy anëtarët, znj. Ukperaj dhe z. Toro flasin njëkohësisht.) 

 

Brikena Ukperaj: Kaq nevoja sa ka sistemi për gjyqtarë, mos e shikojmë sot 

sistemin kur jemi në mungesë gjyqtarësh, kaq nevoja kanë edhe institucionet për gjyqtarë 

të komanduar. Ne flasim për parimin. Një gjyqtar sigurisht që nuk pengohet në ngritje në 

karrierë, sepse ai do të kandidojë për ngritjen në detyrë, dhe mund ta bëjë edhe gjatë 

komandimit. Por ti nëse i thua, që ti si gjyqtar po kandidove dhe dole i pari, ti do ta 

ndërpresësh komandimin, ti e pengon atë. 

 

Alban Toro: Pse e pengoj? 
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Brikena Ukperaj: Pengon edhe institucioni. 

Pengon edhe nevojat e tjera. 

 

Alban Toro: Jo, jo. 

Po ndalem tek fakti që ju thoni... 

 

Brikena Ukperaj: E pengon. Ja, ta them edhe pse e pengon dhe e zhvlerëson 

tërësisht, sepse kjo periudhë komandimi i gjyqtarit nuk i konsiderohet në asnjë përparësi 

në ngritjen në detyrë, nëse ai do të aplikojë nesër-pasnesër, sepse ai gjyqtar, që t’i 

konsiderohet... po mund të ngrihet edhe kryetar gjykate. 

 

Alban Toro: Ajo do rivlerësohet prapë. 

 

Brikena Ukperaj: Ai mund të ngrihet në detyrë, nesër pas kësaj mund të ngrihet 

përsëri në detyrë, atëherë ti ia zhvlerëson tërësisht këtë periudhë komandimi. Pastaj ku 

është kjo e keqja që vullneti i gjyqtarit të jetë i shprehur?! Ne gjyqtarët këtu i kemi. Ne po 

e pyesim për çdo gjë. 

 

Alban Toro: Unë nuk thashë që të jetë keq të jetë e shprehur, por nuk e konsideroj 

të nevojshëm, jo domosdoshmërisht të nevojshme.  

 

Brikena Ukperaj: Gjyqtari mund të thotë kështu: Unë dua të ngrihem në detyrë, 

kam dalë i pari, por unë do ta vazhdoj komandimin. Ku është e keqja këtu? 

 

Alban Toro: E keqja është, në momentin që ti ke pranuar të konkurrosh dhe ke 

rezultuar fitimtare në atë pozicion, ti do shkosh në atë pozicion. 

 

Brikena Ukperaj: Po sikur shkolla të thoshte... Të lutem Alban, po sikur shkolla 

të thoshte jo, unë e kam të detyrueshme zonjën të jetë këtu. Zonja të thoshte jo, unë do të 

vazhdoj të jem pedagoge e shkollës. Do t’ia ndërprisnit ju komandimin?  
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 Do t’ia ndërprisnim komandimin? 

 

Alban Toro: A mund të shprehem? –meqenëse më bërë pyetje. 

Nuk është imponuese vullneti i Shkollës. 

 

Brikena Ukperaj: Është kusht i ligjit. Mendimi i institucionit, patjetër. Duhet t’ia 

marrësh mendimin gjithmonë. 

 

Alban Toro: Për mua imponuese Briken është sistemi. Sistemi e kërkon që në atë 

moment ajo të jetë diku tjetër, duke plotësuar edhe një kërkesë për karrierë, një zhvillim 

karriere. Zhvillimin e karrierës e ka të drejtë statuore. 

 

Brikena Ukperaj: Atëherë, nëse do t’ia ndërpresim komandimin për nevoja të 

sistemit, jam plotësisht dakord me ty, që ti u ngrite në detyrë, ti do të vazhdosh atje... 

 

Alban Toro: Ashtu është. 

Pse e hape pozicionin? 

Pozicionin pse e hape? 

 

Brikena Ukperaj: Jo, nuk është ashtu në këtë rast. 

Pozicionin e hapa të plotësoj një vakancë. 

 

Alban Toro: Që do të thotë ka një nevojë. 

Është një pozicion i lirë dhe ka nevojë për ta plotësuar. 

 

Brikena Ukperaj: Ka nevojë, s’ka nevojë, e flasim me shifra që s’ka nevojë, se 

janë tre çështje një gjyqtar. Tre çështje, një gjyqtar. 

 

Alban Toro: Ç’rëndësi ka. 

Për sa kohë e ke hapur. 
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Brikena Ukperaj: Pozicionet do të plotësohen. 

Plotësimi i pozicionit nuk lidhet gjithmonë me cenimin e funksionalitetit. 

Ajo është gjyqtare në atë pozicion dhe do të vazhdojë komandimin. 

 

Alban Toro: Lidhet me detyrimin ligjor që kur ka një pozicion të hapur të 

përhershëm, ti je i detyruar ta plotësosh.  

 

Brikena Ukperaj: Mund ta plotësosh me një gjyqtar që është në periudhë 

komandimi. Mund ta plotësosh me një gjyqtar që nuk është. 

 

Alban Toro: Ka forma të ndryshme. 

Në rastin konkret ke hapur ca procedura... 

 

Brikena Ukperaj: Nëse ty funksionaliteti i sistemit të cenohet ti e ndërpret vetë 

komandimin dhe nuk pyet fare për kërkesën e gjyqtarit, sepse thua unë kam nevojë, siç 

kemi bërë në rastin e zotit Pëllumbi. E ndërpremë komandimin në Gjykatën e Lartë dhe i 

thamë do të shkosh në skemë delegimi, sepse nevojat e sistemit janë të tilla. Nuk ia 

ndërpremë, sepse kishte kërkesën gjyqtari për zhvillimin e karrierës. Më kupton? Ndërsa 

në këtë rast ne po ia ndërpresim me kërkesë të gjyqtares. Po e trajtojmë ndryshe. Janë dy 

situata të ndryshme. 

 

Alban Toro: Edhe sikur mos të jetë kërkimi i gjyqtares, unë nuk e konsideroj të 

nevojshëm.  

 

Brikena Ukperaj: Sepse nëse do ta konsiderojmë në të gjitha rastet ngritje në 

detyrë të barabartë me kërkesë për ndërprerje komandimi, në vlerësimin tim krijojmë 

normë të re. 

 

Alban Toro: S’është ashtu. 

A e konsideron prioritare zhvillimin e karrierës? 
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Brikena Ukperaj: Krijojmë normë të re. 

 

Alban Toro: Zhvillimi i karrierës është prioritare për ty apo jo? 

 

Brikena Ukperaj: Është pjesë e... (e lë mendimin në mes) 

 

Ridvan Hado: (pa mikrofon) E kemi të zgjidhur rastin konkret. Në parim pastaj, 

kur të vijë rasti që të jetë për... (i ndërpritet fjala)   

 

Brikena Ukperaj: Atëherë, Ridvan jam dakord edhe unë, në projekt-akt të thuhet 

“gjyqtarja ka shfaqur vullnet”, jo të shkruhet kështu, por të thuhet “gjyqtarja ka shfaqur 

vullnet për ndërprerjen e komandimit”. 

 

Alban Toro: Për mua nuk është e rëndësishme vullneti i gjyqtares. 

 

Brikena Ukperaj: Si s’është i rëndësishëm? 

 

Alban Toro: S’është i rëndësishëm, sepse ajo ka kërkuar të zhvillohet në karrierë 

dhe unë nuk e pengoj dot dhe ka prioritet mbi çdo kërkim tjetër. 

 

Irena Plaku: Jo, jo, më fal. 

 

Fatmira Luli: Alban, përderisa procedura, ne i komunikojmë asaj një vendim për 

ndërprerjen e komandimit, e ke vendim që e ke në procedurë për ta bërë dhe ajo shpreh 

dëshirën. 

 

Alban Toro: Është njoftuar (përsëritet). 

 

Fatmira Luli: Dakord pra. 

 

Alban Toro: Po flasim për parime Mira. 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 01.11.2022 (Pika 5) 
 

 

57 

 

Fatmira Luli: Ne po flasim dhe në të njëjtat konkluzione po biem.  

Ne pranojmë që për nevoja të sistemit komandimi mund të ndërpritet dhe kushti i 

dytë... 

 

Alban Toro: Në qoftë se gjyqtarja nuk do të pranonte... 

 

Fatmira Luli: Një sekondë. Kushti i dytë është që ai do shprehet, sepse ne e kemi 

procedurën, kur ngrihet në përgjegjësi i thua dhe i komunikon edhe vendimin... (ndërkohë 

flet mbi fjalën e saj zoti Toro.) 

 

Alban Toro: Ta bëj diskutimin në frekuencën e Brikenës. Gjyqtarja u shpreh nuk 

dua ta ndërpres komandimin, çfarë do bësh? 

 

(Disa nga anëtarët flasin pa ndezur mikrofonat.) 

 

Alban Toro: Ku do ta emërosh? 

Do ta caktosh, se për ta emëruar s’ke çfarë emëron. 

Pozicioni aty do vazhdojë të rrijë i hapur. 

 

Brikena Ukperaj: E ngre në detyrë dhe ai është pozicion i zënë i përhershëm, i 

përkohshëm për kaq kohë sa ajo është e komanduar. Kështu është fryma e ligjit Alban. 

Sepse mos e shiko me gjykatën e apelit... të lutem. 

 

(Zoti Toro dhe zonja Ukperaj flasin njëherësh.) 

 

Brikena Ukperaj: Të bëj një pyetje tjetër? 

Iku zonja {...}, në qoftë se shkolla kërkon komandimin e një pedagogu të 

brendshëm përsëri në Këshill. Dhe na vjen përsëri një gjyqtar i gjykatës së apelit të 

posaçëm. Çfarë do t’i thuash ti?  
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Alban Toro: Në qoftë se ai do fitojë garën për atë pozicion... 

 

Brikena Ukperaj: Jo, jo, ti si do t’i thuash? 

Si do t’i thuash? 

 

Alban Toro: Ai është kusht apriori që funksionaliteti i gjykatës është mbi çdo gjë. 

 

Brikena Ukperaj: Do ta lejosh? 

 

Alban Toro: Dhe ai nuk mund të caktohet në asnjë pozicion në qoftë se 

kompromentohet funksionaliteti. 

 

Brikena Ukperaj: A do ta lejosh? 

 Do ta lejosh. 

 

 Alban Toro: Jo pra, jo! 

  

 Brikena Ukperaj: Pse? 

 

 Alban Toro: Kam funksionalitetin e gjykatës, nuk kam shkollën. Ka ca prioritete. 

A të japim vendime për publikun apo t’ia çojmë publikut vendimin mbas vdekjes? 

  

 Brikena Ukperaj: Vendimet jepen për publikun. Të lutem mos anatemo në emër 

të publikut. Tani, të lutem. 

 

 Alban Toro: Ai është interesi që duhet të mbrosh në rastin konkret. 

 

 Brikena Ukperaj: Sigurisht që ky është interesi që duhet të mbrojmë, por ama 

është edhe karriera e gjyqtarit që duhet të mbrohet. 

 

 Alban Toro: T’i vendosim në ekuilibër gjërat. 
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 Brikena Ukperaj: Diskutimi im, se ndoshta u zgjerua më tepër, ishte (është shumë 

e thjeshtë): – A barazohet shfaqja e vullnetit për ngritjen në detyrë me shfaqjen e vullnetit 

për ndërprerje komandimi? Kaq e kisha diskutimin.  

Unë mendoj që jo, si dhe duhet të reflektohet në relacion. Kaq. 

 

Alban Toro: Për mua nuk ka rëndësi. S’kam pse ta reflektoj. 

 

Fatmira Luli: (fillon fjala pa ndezur mikrofonin)... përputhet dëshira e saj për ta 

ndërprerë. 

 

Alban Toro: Shikoje dëshirën, por jo të ma ngresh arsyetimin në bazën e dëshirës, 

se nuk e kam atë pritshmëri. 

 

Fatmira Luli: (Pa mikrofon) Për një rast tjetër. 

 

Irena Plaku: Unë them që duhet të jetë i shprehur në këtë rast, sepse zonja ka 

shprehur kërkesë dhe jo prezumim. Nuk mund të jemi në prezumim sa herë që kërkon 

ngritje në detyrë ne duhet ta prezumojmë. Absolutisht jo! Sepse ka dy forma të 

ndërprerjes së komandimit: e ka Këshilli vetë dhe me kërkesë. Domethënë me kërkesë të 

magjistratit për ndërprerje dhe kur Këshilli e vlerëson të nevojshme. Nuk mund të jenë dy 

kërkesa që mund të aplikohen në një rast sepse do ketë përparësi një kërkesë. S’mund të 

jetë një kërkesë. Në këtë rast kemi një kërkesë. Por fakti që unë do ngrihem në detyrë nuk 

më prezumon një kërkesë. 

Zonja Plaku i përgjigjet zotit Toro. 

Është zhvillim. Absolutisht që është zhvillim karriere, por zhvillimi i karrierës 

nuk do të thotë ndërprerjen e komandimit, sepse unë mund të emërohem në Gjykatën e 

Apelit të Posaçëm dhe të vijoj njëkohësisht edhe komandimin. Nuk kam asnjë pengesë, 

sepse pozicioni im është zënë në atë gjykatë. 

Zonja Plaku i përgjigjet zotit Toro. 

Siç jemi ne këtu pesë vite, “pending” jemi. 
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Edhe kjo me ligj është. 

 

Klodian Kurushi: Nuk është me ligj ashtu siç thua. 

 

Irena Plaku: Po, po, me ligj është. Sepse në momentin që i ndërpritet komandimi 

ose kur mbaron komandimi, thuhet në ligj, shkon në pozicionin e mëparshëm ose në një 

pozicion tjetër (që ne e kemi ngritur në detyrë), çka do të thotë që ne e kemi ngritur 

paraprakisht në detyrë.  

 

Brikena Ukperaj: E thotë neni 60, pika 2. 

Do mbetet pozicion, siç ka mbetur pozicioni i Terezës në shkallën e parë. Në 

shkallën e parë a ka mbetur pozicioni i përhershëm që s’ka qenë gjyqtar? 

 

Naureda Llagami: Atëherë, a dakordësohemi që kjo çështje duhet të jetë objekt 

shqyrtimi... 

 

Ridvan Hado: Do më falësh? 

Naureda Llagami: Po! 

 

Ridvan Hado: Problemi është i ezauruar. Në rastin konkret ajo ka shprehur 

vullnetin dhe mbaroi, s’kemi çfarë diskutojmë më. Për rastet e tjera, nëse do na paraqitet 

ndonjë rast që do të vazhdojë me kërkesë edhe komandimin, do ta shikojmë ku është 

prioriteti i sistemit dhe pikë, mbaroi. Kaq. Pse e zgjasim kaq tepër? Faleminderit!  

 

Brikena Ukperaj: Dakord. Në projektvendimin që do shkruajmë do themi, 

gjyqtarja ka bërë kërkesë, jo të fillojmë të bëjmë interpretime këtu. 

 

(Zoti Toro flet pa ndezur mikrofonin.) 

 

Naureda Llagami: Në fakt kjo është çështje që ne mund të kemi akoma diskutim, 

sepse është rasti i parë që ne kemi dhe ligjin, mund ta lexojmë dhe mund ta interpretojmë 
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në mënyra të ndryshme. Sidomos duke marrë edhe kontekstin që është sistemi sot, që ne 

nisemi nga gjendja e sistemit, ndoshta në një situatë ku sistemi nuk do ketë nevoja, në 

fakt mund të qëndrojë edhe argumenti që ka dhënë relatori për pjesën që nuk mund të 

kemi një zhvillim në momentin kur ke shprehur vullnetin për t’u zhvilluar në karrierë, por 

në situatën aktuale ne e kemi të pamundur që ta thellojmë diskutimin. Nëse ne do kemi 

një rast konkret, do të ndalojmë dhe do e thellojmë më shumë diskutimin, duke vlerësuar 

gjithë situatat dhe kontekstin e komandimeve me pozicionin për ngritjen në karrierë. 

Kështu që unë vijoj me pjesën e aktit nëse kemi diskutime për projekt-aktin. 

Kam vetëm për pjesën e afatit. Kur mendoni që të jetë, se e keni lënë bosh. 

Keni një propozim? 

 

Klodian Kurushi: E kemi lënë bosh, për arsye se nuk dinim se kur do të 

përcaktohej data e caktimit të ngritjes në detyrë të zonjës {...}. Meqenëse ne e morëm atë 

vendim dhe u la me datë 7, ne themi që data 6 është data kur fillojnë efektet e 

përfundimit. Le të jetë të dielën. Mund të jetë të dielën e komanduar, ndoshta mund të 

ketë ndonjë punë po themi në... Por ne nuk duam që të ndërpritet, të ketë pengesa. Dhe ne 

propozojmë datën 6. 

 

Naureda Llagami: Jemi dakord? 

Kalojmë në votim. 

Irena Plaku: Pro për sa i përket projekt-aktit, me arsyetimin siç unë mendoj që 

duhet me kërkesë të shprehur të gjyqtares. Ajo e ka shprehur kërkesën. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Alban Toro: Dakord me relacionin. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Pro, por me argumentimet që dhashë.  

Klodian Kurushi: Dakord me relacionin.  

Naureda Llagami: Dakord, me rezervën që kur të kemi çështje të tjera, t’i 

diskutojmë më konkretisht. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: 
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 1. Përfundimin para afatit të komandimit të gjyqtares znj. {...} në pozicionin e 

pedagogut të brendshëm në Departamentin e Formimit Fillestar të Shkollës së 

Magjistraturës.  

2. Efektet e këtij vendimi fillojnë më datë 06.11.2022. 

3. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtares znj. {...} 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 Shkollës së Magjistraturës.  

4. 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 botohet në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

* * * 

(Pika 5 e rendit të ditës) 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 01.11.2022) 

 

Pika 6 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 

z. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Klodian Kurushi).  

 

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

 

Mbledhja u zhvillua sallën e mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 

11:18 dhe mbaroi në orën 13:23. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Klodian Kurushi   (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Irena Plaku    (anëtare) 

5. Ridvan Hado    (anëtar) 

6. Alban Toro    (anëtar) 

7. Marçela Shehu   (anëtar) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, z. 

Ilir Rusi, anëtarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor znj. Yllka Rupa dhe anëtari i Këshillit të 
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Lartë Gjyqësor, z. Dritan Hallunaj. 

 

Morën pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

1. Luan Dibra, Drejtor i Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe Marrëdhënieve me 

Jashtë. 

2. Maela Alicanaj dhe Rezarta Taushani, Këshilltare pranë Komisioneve të 

Përhershme të Këshillit. 

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

4. Të tjerë: Danela Hysenaj (OSCE), BIRN. 

 

RENDI I DITËS: 

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

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

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Klodian Kurushi). 

 

  

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

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

Organizuar të z. {...}. Për më shumë detaje fjalën ia jap sërish zotit Kurushi. 

  

Klodian Kurushi: Faleminderit Kryetare! 

 Bashkëlidhur projektvendimit unë po prezantoj relacionin e radhës që ka për 

objekt ngritjen në detyrë të gjyqtarit të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin 

dhe Krimin e Organizuar të z. {...}. 

 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 Posaçme të 

Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, ka hapur procedurat e ngritjes në 

detyrë, ndër të tjera, edhe për 3 (tre) pozicionet e lira, respektivisht me vendimin nr. 117, 

nr.118 dhe nr.119 të cituara më lart. 
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Janë ndjekur të njëjtat procedura edhe për zotin {...}. Është bërë verifikimi i 

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

një situatën ambientale papajtueshmërie”; “dhënies së pëlqimit të tij edhe familjarëve të 

tij për kontrollin periodik të llogarive bankare dhe të telekomunikimeve vetjake, sipas 

Ligjit nr. 95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar 

korrupsionin dhe krimin e organizuar”; është bërë verifikimi i pasurisë dhe i figurës. 

Me synimin për plotësimin në kohë të pozicioneve të lira në Gjykatën e Posaçme 

të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Këshilli, në të gjitha procedurat e 

ngritjes në detyrë në gjykatat më të larta ose 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 të dy kandidatët, në vendimin që unë përmenda më lart, z. {...} dhe znj. {...}, 

Këshilli i Lartë Gjyqësor verifikoi plotësimin nga ana e tyre të kritereve të kandidimit, 

duke verifikuar kualifikimin e tyre dhe vijimin e procedurave përkatës për ngritjen në 

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

konkretisht:   

Për znj. {...}, Këshilli ka vendosur kualifikimin e kandidates dhe vijimin e 

procedurave të ngritjes në detyrë, me vendimin nr. 228, datë 02.06.2021; 

Për z. {...}, Këshilli ka vendosur kualifikimin e kandidatit dhe vijimin e 

procedurave të ngritjes në detyrë, me Vendimin nr. 355, datë 09.09.2021; 

Krahas procedurave të verifikimit të kritereve të kandidimit, paralelisht, për 

kandidatët kanë vijuar 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”, shtuar në 

këtë ligj me Ligjin nr. 48/2019. 

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 në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar, Këshilli i Lartë Gjyqësor, me vendimin nr. 394, datë 22.09.2021, filloi 

procedurat e përzgjedhjes së kandidatëve, ndër të tjera, edhe të atyre që kanë kandiduar 
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për pozicionin e lirë si më lart, në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar. Me këtë vendim, si relator i procedurave të përzgjedhjes u caktua 

fillimisht anëtari i Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, z. Ilir Toska. Pas përfundimit të 

mandatit të Z. Ilir Toska si anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor, me vendimin nr.27, datë 

17.01.2022 u caktova unë si relator.  

Më datë 18.01.2022, 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 pozicionin e lirë të shpallur për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit 

për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, 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”, relatori 

administroi dokumentacionin përkatës të secilit kandidat, që gjendej në dosjet e tyre 

personale apo në praktikat dokumentare të procedurave të verifikimit të plotësimit të 

kritereve të kandidimit. Relatori administroi edhe vendimet përkatëse të Këshillit në 

lidhje me dy vlerësimet etike dhe profesionale të cilat unë i përmenda më lart.  

Për kandidatin z. {...} u administruan dy vlerësimet etike dhe profesionale të 

miratuara me vendimet e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 553, datë 01.12.2021 dhe nr. 554, 

datë 01.12.2021, vendime të cilët janë përfundimtarë pasi, ndërsa ndaj tyre nuk është 

paraqitur ankim referuar shkresës datë 09.09.2022, të Gjykatës Administrative të Apelit.  

Pas shqyrtimit të dokumentacionit të administruar, në përputhje me Kreun IV të 

Vendimit 70/2020, relatori realizoi renditjen e kandidatëve për pozicionin e lirë të 

shpallur nga Këshilli për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, të shpallur me vendimin nr.119, datë 01.04.2021 

të Këshillit. 

Lidhur me renditjen e kandidatëve u mbajt në konsideratë pika 9, e Ligjit për 

Statusin, ku përcaktohet se, dhe pika 9 që mos t’i hyj më gjatë, e keni të inkorporuar në 

pjesën e relacionit (janë “a”, “b”, “c” kriteret që duhet të mbajë parasysh Këshilli për 

renditjen ne kandidatëve).  
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Për renditjen e kandidatëve, fillimisht u ndoq hapi i parë i renditjes, ku për secilin 

kandidat u bë një vlerësim krahasues i treguesve të kritereve dhe përparësive të 

përcaktuara dhe të renditura në nenin 48, pika 9, shkronja “a”, të Ligjit për Statusin, si 

dhe të detajuara në Seksionin B, Kreu IV, të Vendimit 70/2020. Në këtë hap nuk arrihet 

të identifikohet kandidati me rezultatet më të larta, pasi rezultoi që kandidatja znj. {...} 

dhe kandidati z. {...}, të kenë qenë vlerësuar “Shkëlqyeshëm” në dy nivelet e vlerësimeve 

të mëparshme etike dhe profesionale. Në hapin tjetër referuar përparësisë së dytë për 

kriterin e parë të renditjes, pra asaj sipas “përvojës si gjyqtar i komanduar, si gjyqtar në 

skemën e delegimit, ose si anëtar i Këshillit”, u konstatua se njëri nga dy kandidatët me 

rezultate nivele të njëjta vlerësimi etik dhe profesional, ka përvojë të tillë, e konkretisht 

z.{...}. Ky i fundit nga viti 2016 – vitin 2020  ka qenë i komanduar si ndihmësmagjistrat 

në Gjykatën e Lartë. Pas përfundimit të kohëzgjatjes së komandimit z. {...} është caktuar 

në skemën e delegimit prej nëntorit 2020 dhe ricaktuar sërish në nëntor të vitit 2021. Nga 

ana tjetër znj. {...} me vendimin nr.225, datë 22.10.2019 të Këshillit të Lartë Gjyqësor 

është komanduar në pozicionin e pedagogut të brendshëm në Departamentin e Formimit 

Fillestar të Shkollës së Magjistraturës, për një afat 5 (pesë) vjeçar. Afati i komandimit 

fillon më datë 15 nëntor 2019, pra siç rezulton nuk ka përfunduar afati i komandimit (në 

momentin e bërjes së renditjes). 

Mbi propozimin e relatorit të procedurës së përzgjedhjes, mbështetur në nenet 

135, 147 dhe 147/a, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, në nenet 86, 97 dhe 98, 

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

pikat 9, 10 dhe 14, të nenit 48, në pikën 3 të nenit 57 të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe në vendimin 

70/2020, Këshilli i Lartë Gjyqësor, me Vendimin që ndërmori Këshilli me nr. 377, datë 

19.09.2022, u vendos: 

“1. Miratimin e 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. 119, datë 01.04.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si 

më poshtë: 

1. Z. {...}; 

2. Znj. {...}.” 
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Vendimi sipas pikës 14, të këtij relacioni, më datë 11.10.2022, iu njoftuan 

rregullisht kandidatëve përkatës të cilët, bazuar në pikën 10, të nenit 48, të Ligjit për 

Statusin, gëzonin të drejtën e ankimit në Gjykatën e Apelit Administrativ. 

Kandidatja znj. {...}, nuk rezulton të ketë ushtruar ankim ndaj këtij vendimi 

brenda afatit ligjor, siç konfirmohet nga shkresa kthim përgjigje datë 18.10.2022 e 

Gjykatës Administrative të Apelit. Ndërsa kandidati {...} në rrugë elektronike konfirmoi 

marrjen e njoftimit për vendimin si më lart të Këshillit. Po ashtu, ky kandidat, i bëri të 

ditur Këshillit të Lartë Gjyqësor se nuk ka ankim ndaj vendimit dhe se i kërkonte atij të 

procedonte për ngritjen e tij në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin 

dhe Krimin e Organizuar. Në këto kushte 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. 119, datë 01.04.2021 të kandidatit z. {...}.  

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

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

Këshillit nr. 119, datë 01.04.2021, të kandidatit z. {...}, u mbajt në konsideratë fakti se 

kandidati, pavarësisht kandidimit për ngritjen në detyrë edhe në Gjykatën Administrative 

të Apelit, në lidhje me pozicionin e shpallur me vendimin nr. 571, datë 07.12.2021, 

konstatohet të ketë hequr dorë nga kandidimi për këtë pozicion, me anë të aktit të 

protokolluar pranë KLGJ-së me nr. {...} prot., datë 21.09.2022. Përmes këtij akti 

kandidati ka shprehur në mënyrë të qartë interesin për finalizimin e procedurës dhe 

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

Organizuar. Lidhur me kërkesën për heqje dorë nga kandidimi, materiali është përcjellë 

për trajtim në Këshill. 

Struktura e Projektvendimit  

Projektvendimi është i strukturuar në 3 pika.  

Pika 1 e projektvendimit bën fjalë për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës 

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

Në pikën 2 të projektvendimit përcaktohet se efektet juridike të tij fillojnë më datë 
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06.11.2022, datë e cila përkon me ditën pasuese të përfundimit të ricaktimit në skemën e 

delegimit sipas vendimit nr. 507, datë 25.10.2021 të Këshillit.   

Ndonëse u morën informacionet përkatëse nga gjykatat lidhur me ngarkesën e z. 

{...} vlerësohet se data 06.11.2022 është një afat optimal sipas vlerësimit tonë. Kjo 

periudhë konsiderohet e mjaftueshme gjatë të cilës z. {...} do të duhet të dorëzojë detyrën 

pranë Gjykatës së Apelit Durrës dhe Gjykatën e Apelit Shkodër.  

Pastaj pikat e tjera të projektvendimit janë bashkëlidhur relacionit si dhe janë bërë 

gati, pra janë ato pjesët formale, njoftimi i vendimit kandidatit z. {...}, si dhe së fundi në 

projektvendim përcaktohet hyrja e tij në fuqi menjëherë dhe publikimi në faqen zyrtare të 

internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

 Faleminderit!  

 

 Marçela Shehu: Kam një pyetje për fazën në të cilën ndodhen dosjet që zoti {...} 

ka në shqyrtim pranë gjykatave të apelit. Ne kemi mbajt një qëndrim për gjyqtarët e tjerë. 

Kam vetëm merakun mos ka çështje të shtyra për shpallje. Çfarë qëndrimi do...? Edhe për 

çështjet që janë shtyrë për shpallje? Se më duket pak e pavend. 

 

 Klodian Kurushi: E kam marrë një informacion që në Gjykatën e Apelit Shkodër, 

zoti {...} është pjesë e një trupi gjykues që po gjykon një çështje në gjykatën e apelit dhe 

është shtyrë vetëm për të shpallur vendimin, pra jo për veprime apo për marrje provash 

apo marrjesh konkluzionesh përfundimtare. Është mbyllur shqyrtimi gjyqësor dhe në këtë 

rast është shtyrë vetëm për të shpallur vendimin e arsyetuar. 

 Kjo është një situatë që kam përshtypjen, kjo është përshtypja ime, mund ta 

vendosim bashkërisht duke diskutuar, që nuk do cenonte procesin vendimmarrës nëse 

neve do jemi kaq të prerë në atë vendimmarrje që kemi marrë për zonjën {...} dhe të 

ndjekim të njëjtat konkluzione për t’u aplikuar edhe në rastin e zotit {...} sepse do 

shkojmë në një situatë disi të veçantë pasi do duhet që të vijë një gjyqtar i ri, të njihet me 

materialin e dosjes, mund të kthehet edhe një herë çështja nga fillimi, ndërkohë që në 

këtë rast është vetëm për shpallje.  

 

 Marçela Shehu: Kur është lënë shpallja? 
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 Klodian Kurushi: Më datë 11 më duket. Më duket se me 11 nëntor. 

 

 Marçela Shehu: Kemi mbajtur një qëndrim për çështjet e shtyra për shpallje tek 

{...}, apo nuk kishte? 

 

 Klodian Kurushi: S’kishte. Rast specifik jo. 

 

 Brikena Ukperaj: Ia u kemi lënë 30 ditë atyre afatin Marçela. Ia u kemi lënë 

shumë afatin. 

 

 (Disa nga anëtarët flasin pa ndezur mikrofonat.) 

 

 Brikena Ukperaj: Tek {...} e bëmë me vendim ne. 

 Tek Engerti e kemi bërë me vendim. Kemi bërë vendime. 

 

 (Zoti Toro flet pa ndezur mikrofonin.) 

 

Brikena Ukperaj: E kemi bërë me vendim Alban, sepse situata e zonjës {...} dhe 

zotit Pëllumbi ka qenë e ndryshme. Atyre ia përfunduam skemën e delegimit para afatit. 

Ndërsa këtij i mbaron skema në afat. Duke qenë se i mbaronte para afatit, kishin 30 ditë 

kohë ata që t’i mbyllnin çështjet. Ndërsa këtu, në datën 5 i mbaron skema e delegimit, 

kështu që. 

 

Marçela Shehu: Po ai është gjyqtar apeli ama, pavarësisht se është i apelit të 

posaçëm. 

Tani, a mundet të rakordojmë, se çështjet e shtyra për shpallje për mua nuk ka 

sens që të rihidhen për gjykim.  

 

 Brikena Ukperaj: Problemi është që nuk do t’i themi këtu në aktin e ngritjes në 

detyrë. 
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 Marçela Shehu: Jo në akt. Duhet të mbajmë një standard në mbledhje me qëllim 

që këto diskutime të reflektohen nga drejtoria juridike dhe nëpërmjet një shkrese t’i 

dërgohen gjykatave, që çështjet e shtyra vetëm për shpallje të përfundohen nga i njëjti 

gjyqtar, sepse ky po gjyqtar apeli është, pavarësisht se shkon në apelin e posaçëm. Për 

mua nuk ka asnjë lloj papajtueshmërie që ky gjyqtar të shpalli vendimin, përveç se 

kthehet në ca kosto shtesë për qytetarët që do vërdallisen. 

 

 Naureda Llagami: Atëherë, biem dakord?  

Kalojmë njëherë projekt-aktin sipas propozimit të ardhur nga Komisioni. 

 

Klodian Kurushi: (Pa mikrofon ndezur) Më datë 5 zotit {...} i përfundon skema e 

delegimit dhe ne kemi thënë më datë 6 zoti {...}... Ju kërkoj ndjesë. 

Ndez mikrofonin zoti Kurushi dhe e ripërsërit mendimin. 

Më datë 5 zotit {...} i përfundon skema e delegimit. Mbyll skemën e delegimit 

pranë Gjykatës së Apelit Durrës dhe kemi propozuar datën 6 që të ketë vijueshmërinë e 

përditshmërisë së detyrës së gjyqtarit. Pra mos lëmë ditë bosh, se një ditë bosh ku do jetë? 

Kemi thënë datën 6 të ngrihet në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit kundër 

Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar. Kjo ishte. 

 

Naureda Llagami: E hedhim në votim projekt-aktin? 

Irena Plaku: Dakord. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Klodian Kurushi: Dakord. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi:  

 1. Ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Posaçme të Apelit për 
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Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të z. {...}. 

2. Efektet juridike të këtij vendimi fillojnë më datë 06.11.2022. 

3. Një kopje e vendimit të arsyetuar 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 Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Gjykatës së 

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

Gjykatës Administrative të Apelit.  

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Atëherë, do ta themi tek ky projekt-akt apo tek përfundimi i skemës.  

  

 Brikena Ukperaj: Në fakt do kisha propozimin që tek relacioni i ngritjes në 

detyrë kjo gjë mund të futet si element në pjesën arsyetuese të vendimit të futet edhe kjo. 

Se vendimi i njoftohet të gjitha gjykatave (i arsyetuar) dhe për shpejtësi t’i bëjmë edhe 

një shkresë që vullneti i Këshillit ka qenë që ai të përfundojë të gjithë çështjet e shtyra për 

shpallje, kudo ku i ka. 

 

 Naureda Llagami: Atëherë, nga ana e Drejtorisë së Shërbimeve Juridike, 

bashkëlidhur, kur do i njoftohet vendimi për ngritjen në detyrë gjyqtarit z. {...}, t’i bëhet 

e ditur me shkresë përcjellëse, jo vetëm kopja e vendimit, por edhe detyrimin që ka për të 

vijuar të gjithë çështjet gjyqësore për të cilat është në fazën e shpalljes së vendimit.   

 

* * * 

(Pika 6 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 01.11.2022) 

 

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

procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën Administrative të Apelit, për pozicionin e 

lirë të shpallur me vendimin nr. 571, datë 07.12.2021 për kandidatin z. {...}”, i përgatitur 

nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Klodian Kurushi).  

 

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

 

Mbledhja u zhvillua sallën e mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 

11:18 dhe mbaroi në orën 13:23. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Klodian Kurushi   (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Irena Plaku    (anëtare) 

5. Ridvan Hado    (anëtar) 

6. Alban Toro    (anëtar) 

7. Marçela Shehu   (anëtar) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, z. 
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Ilir Rusi, anëtarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor znj. Yllka Rupa dhe anëtari i Këshillit të 

Lartë Gjyqësor, z. Dritan Hallunaj. 

 

Morën pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

1. Luan Dibra, Drejtor i Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe Marrëdhënieve me 

Jashtë. 

2. Maela Alicanaj dhe Rezarta Taushani, Këshilltare pranë Komisioneve të 

Përhershme të Këshillit. 

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

4. Të tjerë: Danela Hysenaj (OSCE), BIRN. 

 

RENDI I DITËS: 

7. Shqyrtimi i projektvendimit “Për përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në 

Gjykatën Administrative të Apelit, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 571, 

datë 07.12.2021 për kandidatin z. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës (relator z. Klodian Kurushi). 

 

  

 Naureda Llagami: Kalojmë tek projekt-akti i fundit i cili ka të bëjë me 

përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën Administrative të Apelit, për 

pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 571, datë 07.12.2021 për kandidatin z. {...}. 

 

 Klodian Kurushi: Faleminderit Kryetare!  

 Të nderuar kolegë! 

 Projektvendimi i radhës bashkëlidhur relacionit ka për objekt përfundimin e 

procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën Administrative të Apelit, për pozicionin e 

lirë të shpallur me vendimin nr. 571, datë 07.12.2021 për kandidatin z. {...}. 

 Pasi është bërë shpallja për hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën 

e Apelit Administrativ, zoti {...} ka kandiduar, ka shprehur interesin për të qenë kandidat 

potencial në përbërje të asaj gjykate. 

 Është bërë verifikimi për zotin {...}, verifikimi i pasurisë dhe i figurës në kuadër 
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të ngritjes në detyrë, në kushtet kur me vendimet e mësipërme të Këshillit nr. 27, datë 

17.01.2022 është disponuar se: “...procedura e verifikimit për kriterin e pasurisë dhe 

figurës që ka përfunduar për kandidimet e mëparshme, është e vlefshme edhe për 

kandidimin e tij për ngritjen në detyrë në Gjykatën Administrative të Apelit, për 

pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin nr. 571, datë 07.12.2021...”.  

Në përfundim të procedurës së verifikimit për kandidatin z. {...}, në lidhje me 

kriteret e pasurisë dhe atë të figurës, të kandidimit të tij për ngritjen në detyrë në 

Gjykatën e Apelit, për pozicionet e lira të përmendura më lart, Këshilli me vendimin nr. 

168, datë 22.04.2021, ka vendosur të kualifikojë kandidatin {...} dhe vijimin e 

procedurave të emërimit në Gjykatën e Apelit Durrës dhe Tiranë, (në fushën e të drejtës 

civile), për tre pozicionet e lira, të shpallura me vendimet e këtij Këshilli si dhe kopjet e 

vendimeve i njoftoheshin z. {...} sipas kërkesave të nenit 98 të Ligjit nr. 115/2016. 

Vendimi nr. 355, datë 09.09.2021, me të cilin është vendosur: “Kualifikimin e 

kandidatit z. {...} dhe vijimin e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të 

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

vendimin nr. 119 datë 01.04.2021.” 

Edhe në këtë rast, në vijim të procedurës së verifikimit, bazuar në pikën 10, 

Seksioni B, Kreu VI, të vendimit 75/2019, përmes shkresave të veçanta, u kërkua 

informacion lidhur me përvojën profesionale specifike për kandidatin z. {...}.  

Aktualisht për kandidatin me vendimin nr. 377, datë 19.09.2022 Këshilli i Lartë 

Gjyqësor ka vendosur: “Miratimin e renditjes së kandidatëve...”, ku zoti {...}, siç e thamë 

ishte i pari në këtë renditje. 

Pasi u njoh në rrugë elektronike me vendimin e mësipërm, kandidati shprehu 

vullnetin e tij për heqjen dorë nga kandidimi për ngritjen në detyrë në vendin vakant të 

Gjykatës Administrative të Apelit, pozicion i cili ishte shpallur me vendimin nr. 571, datë 

07.12.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, duke vijuar kandidimin e tij vetëm për 

pozicionin e lirë të Gjykatës të Posaçme të Apelit kundër Korrupsionit dhe Krimit të 

Organizuar. 

Në rrethanat e mësipërme, u përgatit ky relacion bazuar në pikën 17, Seksioni B, 

Kreun VI, të Vendimit të Këshillit “Për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve 

ligjore për rekrutimin e kandidatëve për gjyqtarë, për zhvillimin e karrierës...”, i cili 
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përcakton se: Kur kandidati njofton tërheqjen nga kandidimi, relatori i çështjes përgatit 

relacionin që përshkruan procedurën e zhvilluar dhe projekt-aktin mbi përfundimin e 

kësaj procedure. 

Në këtë rast, duke vlerësuar të rregullt procedurën e verifikimit të ndjekur për z. 

{...}, propozojmë bashkëlidhur këtij relacioni përfundimin e procedurës së ngritjes në 

detyrë në Gjykatën e Apelit Administrativ për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin 

nr. 571, datë 07.12.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor për kandidatin z. {...}, për shkak të 

tërheqjes së tij nga kandidimi për këtë pozicion. 

Kopja e vendimit të arsyetuar do t’i njoftohet zotit {...}, si dhe të bëhet publike 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 Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. Faleminderit! Këto janë propozimet.  

 

Naureda Llagami: Faleminderit! 

Atëherë, nëse nuk keni ndonjë diskutim mbi projekt-aktin, kalojmë në votimin e 

tij. 

Irena Plaku: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Klodian Kurushi: Dakord. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: 

1. Përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën Administrative të 

Apelit, për pozicionin e lirë, të shpallur me vendimin nr. 571, datë 07.12.2021, të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, për kandidatin z. {...}, për shkak të tërheqjes së tij nga 

kandidimi për këtë pozicion. 

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

Gjyqësor. 

 Atëherë, me kaq, nëse nuk kemi ndonjë diskutim, e mbyllim mbledhjen e 

sotshme. Faleminderit!  

 Ndërkohë që anëtarët të rrinë edhe pak për të diskutuar lidhur me aktivitetin që 

kemi javën tjetër, që do na bashkohet Këshilli Gjyqësor i Kosovës, stafi të vazhdojë. 

 

 

* * * 

(Pika 7 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


