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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2020 

 

PROCESVERVBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 26.10.2020) 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 14:35 

dhe mbaroi në orën 14:50. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Brunilda Kadi    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtar) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje anëtari i KLGJ-së, z. Medi Bici. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Helena Papa, Drejtore pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

2. Pjerin Prendi, Këshilltar pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 
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3. Vildan Kaloshi, Drejtor pranë Drejtorisë së Shërbimeve Juridike. 

4. Valbona Bako, Specialiste pranë Sektorit të Përgatitjes së Dokumentacionit dhe 

Përfaqësimit në Gjykatë. 

5. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

1. Caktimi i gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në Gjykatën e 

Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, i përgatitur nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës.1 

 

Pasi verifikohet prezenca e anëtarëve të Këshillit, fillon mbledhja për trajtimin e 

çështjes “Caktimi i gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në Gjykatën 

e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, i përgatitur nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. 

 

Relator i kësaj çështjeje të rendit të ditës është zoti Ilir Toska. 

 Shkurtimisht parashtrohet se ditën e premte, Gjykata e Posaçme e Shkallës së 

Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ka regjistruar pranë Këshillit të Lartë 

Gjyqësor një kërkesë përmes së cilës kërkohet caktimi i 3 gjyqtarëve për çështjen 

gjyqësore në lëndë penale. Lidhur me trajtimin e kësaj kërkese KZHK ka përgatitur dy 

projektvendime: “Për caktimin e gjyqtarit të skemës së delegimit z. Erjon Çela, për 

gjykimin e një çështjeje gjyqësore të veçantë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë 

për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar” dhe “Për caktimin e gjyqtarëve për gjykimin 

e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë 

funksionet në mënyrë të përhershme”.  

Për projektvendimin e parë është përgatitur relacioni përkatës në të cilin 

shkurtimisht parashtrohet se: 

Pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, me aktin nr.5418 prot., datë 23.10.2020, është 

regjistruar kërkesa e Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe 

                                                 
1 Procesverbali i kësaj çështjeje të rendit të ditës është përmbledhje. 
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Krimin e Organizuar, nëpërmjet të cilës kërkohet caktimi i tre gjyqtarëve për gjykimin e 

1 çështjeje penale. 

Sipas preambulës së Vendimit të Këshillit nr.30, datë 14.02.2019, rregullat sipas 

këtij vendimi janë të zbatueshme vetëm “në rastet kur skema e delegimit dhe transferimi i 

përkohshëm janë të pamjaftueshme për t’ju përgjigjur nevojave aktuale të gjykatave”. 

Aktualisht, në skemën e delegimit të ngritur pranë Këshilli janë përfshirë pesë 

gjyqtarë, të cilët, për shkak të nevojave emergjente, janë caktuar në katër gjykata të 

juridiksionit të përgjithshëm. Ndër të tjerë, në skemën e delegimit është përfshirë edhe 

gjyqtari Erjon Çela, i cili kandidon për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të 

Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në kuadër të të cilës ai dhe 

familjarët e afërt të tij kanë plotësuar dhe dorëzuar rregullisht formularët e vetëdeklarimit 

për dhënien e pëlqimit për kontrollin periodik të llogarive të tyre bankare dhe të 

telekomunikimeve vetjake, sipas Ligjit “Për organizimin dhe funksionimin e 

institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”. Ndërkohë, asnjë nga 

gjyqtarët e tjerë të skemës së delegimit nuk ka plotësuar vetëdeklarimet si më lart, duke 

mos plotësuar kështu kushtet shtesë të sigurisë, siç përcakton shkronja “b”, pika 4, e nenit 

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

Shqipërisë”, i ndryshuar, për t’u caktuar pranë gjykatave të posaçme për korrupsionin dhe 

krimin e organizuar. 

Në kushtet kur në listën e gjyqtarëve të skemës së delegimit është vetëm një 

gjyqtar që plotëson kriteret dhe kushtet për t’u caktuar në Gjykatën e Posaçme të Shkallës 

së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, referuar pikës 5, të nenit 13, të 

Rregullores për Kriteret dhe Procedurën e Funksionimit të Skemës së Delegimit të 

Gjyqtarit, miratuar me Vendimin e Këshillit nr.22, datë 07.02.2019, Komisioni i 

Zhvillimit të karrierës ka përgatitur projektvendimin “Për caktimin e gjyqtarit të skemës 

së delegimit z.Erjon Çela për gjykimin e një çështjeje gjyqësore në Gjykatën e Posaçme 

të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”. 

Sipas pikës 5 të nenit 13 të Rregullores përcaktohet se në rastin kur në listën e 

delegimit ka vetëm një gjyqtar që plotëson kriteret për t’u caktuar, Këshilli vendos 

caktimin pa short të gjyqtarit. 

Projektvendimi i propozuar është i strukturuar në 2 pika. 
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Në pikën 1 të projektvendimit përcaktohet se gjyqtari i skemës së delegimit z. 

Erjon Çela caktohet për të gjykuar pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar çështjen penale me të pandehur: ...; Akuza: “....” 

(çështja përkatëse për të cilën gjykata paraqet nevojë). 

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

gjyqtarit Erjon Çela, sipas kërkesave të shkronjës “c”, pika 1, neni 98, të Ligjit nr. 

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

postare elektronike zyrtare, si dhe Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.  

Së fundi, në projektvendim përcaktohet dhe hyrja në fuqi, konkretisht menjëherë 

dhe publikimin në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë diskutime, ndaj hidhet në votim projekt-akti i 

propozuar nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, i cili miratohet unanimisht. 

   

Me tej trajtohet projekt-akti i dytë i propozuar nga Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës, ku shkurtimisht parashtrohet se në vijim Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë 

për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar kishte nevojë për tre gjyqtarë. Me miratimin e 

projektvendimit të mësipërm u plotësua nevoja për një gjyqtar, ndaj mbetet nevoja edhe 

për 2 gjyqtarë për të gjykuar çështjen penale në fjalë.  

Propozimet e Komisionit janë: 

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

çështjeje gjyqësore të veçantë, të jenë gjykatat e shkallës së parë të juridiksionit të 

përgjithshëm. 

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

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

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

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

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. 
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Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të 

veçantë, të jetë 2. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti gjyqtarëve të gjykatave të 

shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm që plotësojnë kriteret si më sipër, por që 

kanë pengesë ligjore për gjykimin e saj, konkretisht: znj. Manjola Xhaxho, znj. 

Esmeralda Xhili, znj. Emona Muçi. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion): 

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarët Rexhep Bekteshi dhe Alma Kolgjoka. 

 

Me kaq mbyllet procedura e shortit dhe kjo çështje e rendit të ditës. 

 

* * * 

(Mbledhja deklarohet e mbyllur) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


