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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 21.10.2022) 

 

Drejton mbledhjen Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Ilir Rusi. 

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:15 dhe 

mbaroi në orën 11:21. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Ilir Rusi    (zëvendëskryetar) 

2. Klodian Kurushi   (anëtar) 

3. Irena Plaku    (anëtare) 

4. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

5. Ridvan Hado    (anëtar) 

6. Alban Toro    (anëtar) 

7. Marçela Shehu   (anëtare) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Yllka Rupa    (anëtare) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Naureda 

Llagami, si dhe anëtarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Fatmira Luli. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  
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1. Rudin Baqli, Sekretar i Përgjithshëm. 

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

3. Elona Koleka, Drejtore pranë Drejtorisë së Shërbimeve Juridike. 

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

5. Staf administrativ i KLGJ-së, Media KLGJ. 

 

RENDI I DITËS: 

1. Shqyrtimi i projektvendimit “Për ngritjen në detyrën e gjyqtares së Gjykatës së Posaçme 

të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të znj. {...}”, i përgatitur 

nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Alban Toro). 

  

Ilir Rusi: Përshëndetje të nderuar anëtarë! 

Ju uroj ditë të mbarë. 

Për shkak të krijimit të kuorumit të nevojshëm, deklaroj të hapur mbledhjen e ditës së 

sotme, datë 21.10.2022, ora 11:00, me rend dite shqyrtimin e projektvendimit “Për ngritjen në 

detyrën e gjyqtares së Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar, të znj. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. Për më tej fjalën ia 

jap relatorit të çështjes, z. Toro. 

 

Alban Toro: Faleminderit!  

Atëherë, në kushtet kur jeni njohur me relacionin, më lejoni ta pasqyroj në mënyrë të 

sintetizuar përmbajtjen e saj.  

Më herët, me vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 431, datë 18.10.2022, Këshilli ka 

vendosur: Miratimin e renditjes së kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën e 

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

shpallur me Vendimin nr. 125, datë 01.04.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si më poshtë: 1) 

Znj. {...}.” 

Ky vendim, nga ana e relatorit iu përcoll kandidates e cila bazuar në pikën 10 të nenit 48 

të ligjit ka të drejtën për të bërë ankim. Kandidatja në po të njëjtën datë, në rrugë elektronike 

konfirmoi marrjen e njoftimit për vendimin si më lart të Këshillit. Po ashtu ajo konfirmoi faktin 
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se nuk do të ushtronte të drejtën e ankimit ndaj këtij vendimi. Kështu që, në kushtet kur 

kandidatja e vetme ka konfirmuar marrjen e vendimit për renditjen e kandidatëve nr. 431, datë 

18.10.2022 si dhe ka deklaruar se nuk ka ankim ndaj tij, ky vendim konsiderohet se ka marrë 

formë të prerë.  

Në këto kushte relatori përgatiti draftin e vendimit, në dispozitivin e të cilit ju sugjerohet 

të miratoni si më poshtë: 

1. Ngritjen në detyrën e gjyqtares së Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për 

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

2. Efektet juridike të këtij vendimi fillojnë më datë 22.10.2022. 

3. 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 Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Korçë.  

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

pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit. 

Faleminderit!  

 

 Ilir Rusi: Meqenëse nuk ka diskutime, ftoj anëtarët për votimin e projektvendimit 

përkatës. 

Irena Plaku: Pro. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Klodian Kurushi: Dakord. 

Ilir Rusi: Dakord. 

Vendim “Për ngritjen në detyrën e gjyqtares së Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë 

për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të znj. {...}”. 
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Këshilli i Lartë Gjyqësor, mbështetur në bazën ligjore përkatëse, vendosi:  

1. Ngritjen në detyrën e gjyqtares së Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për 

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

2. Efektet juridike të këtij vendimi fillojnë më datë 22.10.2022. 

3. 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 Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Korçë.  

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

pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit. 

 

Me shqyrtimin e kësaj pike, mbledhjen e ditës së sotme e deklaroj të mbyllur. 

Fundjavë të mbarë! 

 

* * * 

(Mbledhja deklarohet e mbyllur) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 


