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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2021 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 21.01.2021) 

 

Pika 1 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për mbarimin e statusit 

të magjistratit për gjyqtarin e Gjykatës së Apelit Gjirokastër, z.{...}”, përgatitur nga 

Komisioni i zhvillimit të Karrierës (relator Alban Toro). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:09 

dhe mbaroi në orën 11:38. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 
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Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje anëtarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Brikena 

Ukperaj. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Rudin Baqli, Sekretar i Përgjithshëm pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

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

3. Aleksandër Çavo, Këshilltar pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 

4. Vildan Kaloshi, Drejtor pranë Drejtorisë së Shërbimeve Juridike. 

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

7. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

1. Shqyrtimi i projektvendimit “Për mbarimin e statusit të magjistratit për gjyqtarin e 

Gjykatës së Apelit Gjirokastër, z.{...}”, përgatitur nga Komisioni i zhvillimit të Karrierës 

(relator Alban Toro). 

 

 Naureda Llagami: Përshëndetje të gjithëve! 

 Po fillojmë mbledhjen plenare të datës 21 janar 2021. 

Të pranishëm janë të gjithë anëtarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor, përveç zonjës 

Ukperaj e cila ka njoftuar që për arsye shëndetësore e ka të pamundur që të jetë sot në 

këtë mbledhje. 

Siç jeni në dijeni, në rendin e ditës janë përfshirë 4 çështje. Në fakt ishin përfshirë 

dy vlerësimet për kandidatin për në Gjykatën e Lartë z. {...}, por në kushtet që zonja 

Ukperaj është në pamundësi për të qenë në këtë mbledhje, atëherë këto dy vlerësime 

shtyhen për në mbledhjen e radhës, më datë 28 janar 2021. 

Jemi dakord me 4 çështjet që na kanë mbetur në rendin e ditës? 

Çështja e parë ka të bëjë me projektvendimin “Për mbarimin e statusit të 

magjistratit për gjyqtarin e Gjykatës së Apelit Gjirokastër, z.{...}”. 

Çështja e dytë ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për përbërjen e 

Komisionit të Përkohshëm për Shqyrtimin e Ankimeve kundër vendimeve të Inspektorit 
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të Lartë të Drejtësisë, për arkivimin e ankimit ose pushimin e hetimit ndaj një gjyqtari, për 

vitin 2021”. 

Çështja e tretë ka të bëjë me verifikimin e plotësimit nga kandidati z. {...} të tre 

kritereve të kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Vlorë për pozicionin e 

lirë në fushën e të drejtës penale. 

Dhe çështja e fundit ka të bëjë me shqyrtimin e relacioneve për caktimin e 

gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme 

nga ajo ku ushtrojnë funksionet.  

Jemi dakord? 

 

Atëherë, nëse nuk kemi ndonjë diskutim, kalojmë në shqyrtimin e çështjeve. 

Kalojmë tek çështja e parë që ka të bëjë me mbarimin e statusit të magjistratit për 

gjyqtarin e Gjykatës së Apelit Gjirokastër. Për më shumë detaje, fjalën ia jap relatorit të 

çështjes, zotit Toro. 

 

Alban Toro: Faleminderit! 

Nga zoti {...} gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit Gjirokastër është paraqitur një 

kërkesë, më datë 05.01.2021, nëpërmjet të cilës rezulton që në kushtet kur ai ka plotësuar 

kriterin për të përfituar pensionin e plotë të pleqërisë, paraqet dorëheqjen pranë Këshillit 

të Lartë Gjyqësor.  

Që të mos e zgjas, pasi është në mënyrë të sintetizuar e paraqitur dhe e pasqyruar 

në relacion, më duhet thjesht të sintetizoj që duke qenë një kërkesë e cila është e bazuar 

në vullnetin e magjistratit, vullnet i cili është qartësuar dhe siguruar pranë organit që 

bëhet deklarimi (KLGJ) dhe në respekt të ligjit, në këto kushte është paraqitur nga ana e 

relatorit dhe komisionit përkatës, projektvendimi në dispozitivin e të cilit ju propozohet 

që: 

1. Deklarimin e mbarimit të statusit të magjistratit për z. {...}, gjyqtar i Gjykatës 

së Apelit Gjirokastër, për shkak të dorëheqjes së tij nga ky status. 

2. Efektet e këtij urdhërimi fillojnë më datë 26.02.2021. 

3. Të përjashtojë gjyqtarin z. {...} nga procedurat e ndarjes me short të çështjeve 

gjyqësore në Gjykatën e Apelit Gjirokastër. 
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4. Një kopje e këtij vendimi i njoftohet gjyqtarit z. {...} sipas kërkesave të 

shkronjës “b”, të pikës 1, të nenit 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për Organet e Qeverisjes së 

Sistemit të Drejtësisë”, si dhe bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor, pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. 

5. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim, brenda 15 ditëve nga data e 

njoftimit, në Gjykatën Administrative të Apelit. 

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Toro! 

Kemi ndonjë diskutim nga kolegët lidhur me projekt-aktin e propozuar nga 

Komisioni? 

 

Brunilda Kadi: Një pyetje kisha për ta qartësuar. 

Kërkohet që t’i mbarohet mandati përpara afatit që parashikon neni 65? 

Alban Toro: Është standard. 

Efektet e urdhërimit fillojnë më datë 26.02.2021. Vendimi hyn në fuqi më datë 

26.02.2021 sepse në janar është paraqitur kërkesa, kështu që i bie në fund të muajit 

pasardhës më datë 26. 

Brunilda Kadi: 26 apo 28? 

Ilir Toska: 28 i bie sepse dita e fundit është 28. 

Brunilda Kadi: Prandaj u konfundova sepse dëgjova 26. 

Pra do jetë 28. 

Është lapsus. 

Alban Toro: Ç’bëri 26 e ç’bëri 28. 

Brunilda Kadi: Në rregull. Faleminderit!  

   

 Naureda Llagami: Ta korrigjojmë, ta bëjmë 28 Alban. 

Alban Toro: Po! 

 

Naureda Llagami: Hidhet në votim projekt-akti i propozuar, me datën 28. 

Maksim Qoku: Kundër, bazuar në të njëjtat argumente që kam dhënë edhe për 

çështjet e tjera të së njëjtës natyrë.  
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Brunilda Kadi: Dakord.  

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Deklarimin e mbarimit të statusit të magjistratit për 

z. {...}, gjyqtar i Gjykatës së Apelit Gjirokastër, për shkak të dorëheqjes së tij nga ky 

status. 

2. Efektet e këtij urdhërimi fillojnë më datë 28.02.2021. 

3. Të përjashtojë gjyqtarin z. {...} nga procedurat e ndarjes me short të çështjeve 

gjyqësore në Gjykatën e Apelit Gjirokastër. 

4. Një kopje e këtij vendimi i njoftohet gjyqtarit z. {...} sipas kërkesave të 

shkronjës “b”, të pikës 1, të nenit 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së 

sistemit të drejtësisë”, si dhe bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor, pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. 

5. 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 publikohet 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 ___.___.2021 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 21.01.2021) 

 

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

Komisionit të Përkohshëm për Shqyrtimin e Ankimeve kundër vendimeve të Inspektorit 

të Lartë të Drejtësisë, për arkivimin e ankimit ose pushimin e hetimit ndaj një gjyqtari, 

për vitin 2021”, përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe 

Buxhetit. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:09 

dhe mbaroi në orën 11:38. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 
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Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje anëtarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Brikena 

Ukperaj. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Rudin Baqli, Sekretar i Përgjithshëm pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

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

3. Aleksandër Çavo, Këshilltar pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 

4. Vildan Kaloshi, Drejtor pranë Drejtorisë së Shërbimeve Juridike. 

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

7. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

2. Shqyrtimi i projektvendimit “Për përbërjen e Komisionit të Përkohshëm për 

Shqyrtimin e Ankimeve kundër vendimeve të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, për 

arkivimin e ankimit ose pushimin e hetimit ndaj një gjyqtari, për vitin 2021”, përgatitur 

nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë në aktin tjetër, i cili ka të bëjë me ripërtëritjen e 

Komisionit të Përkohshëm për Shqyrtimin e Ankimeve kundër vendimeve të Inspektorit 

të Lartë të Drejtësisë, për arkivimin e ankimit ose pushimin e hetimit. 

Siç jeni në dijeni, ligji 115/2016 ka përcaktuar detyrimin e Këshillit për ngritjen e 

një Komisioni të Përkohshëm për Shqyrtimin e Ankimeve ndaj vendimeve të Inspektorit 

të Lartë të Drejtësisë, si për arkivimin e ankesës ashtu edhe pushimin e hetimit ndaj një 

gjyqtari. 

Vitin e kaluar, Këshilli ngriti një Komision të tillë i cili ka hartuar edhe rregullat e 

veprimtarisë së tij si dhe ka funksionuar duke marrë në shqyrtim ankesat ndaj vendimeve 

të ILD-së për pushimin e hetimit ose arkivimin. 

Duke qenë se sipas përcaktimeve ligjore, një Komision i tillë është i përkohshëm 

por edhe nga fakti se edhe në vendimin nr. 170, datë 28.05.2020 ne kemi përcaktuar që 
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ripërtëritja e këtij Komisioni do të bëhet brenda muajit janar të çdo viti, atëherë, nga ana e 

Komisionit të Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit është propozuar ngritja 

e Komisionit të ri, i cili do të funksionojë për vitin 2021. 

Ky Komision i Përkohshëm vlerësohet të shqyrtojë të gjithë këto ankesa që janë 

paraqitur apo që do paraqiten pranë Këshillit gjatë vitit kalendarik 2021 kundër 

vendimeve të sipërcituara të ILD-së.  

Sipas rregullores që normon veprimtarinë e këtij Komisioni, përcaktohet se 

Komisioni i Përkohshëm ka në përbërje 3 anëtarë, nga të cilët 2 anëtar janë jogjyqtarë dhe 

1 anëtar gjyqtar, si dhe 2 anëtarë zëvendësues (konkretisht 1 anëtar jogjyqtar dhe 1 anëtar 

gjyqtar). 

Për më shumë detaje, ju keni përpara projekt-aktin. 

Siç kemi vepruar edhe vitin e kaluar, anëtarët zgjidhen me short, kështu që unë do 

doja që të na mundësonte stafi procedurën e hedhjes së shortit. 

Derisa stafi të bëhet gati për të mundësuar hedhjen e shortit, kemi ndonjë diskutim 

mbi përbërjen? 

 

Brunilda Kadi: Kryetare, mund të flas unë të them diçka të lutem? 

Naureda Llagami: Po, patjetër Bruna! 

Brunilda Kadi: Nisur nga fakti që ne si Komision i Vlerësimit kemi për 

momentin një ngarkesë dhe prioritet në lidhje me gjyqtarët që kandidojnë për promovim, 

do propozoja që të përjashtoheshim nga shorti për këtë Komision. Megjithatë, e lë në 

vlerësim të anëtarëve të tjerë. 

 

Alban Toro: Mund të flas edhe unë? 

Naureda Llagami: Po, zoti Toro! 

Alban Toro: Edhe ne si Komision në të njëjtat kushte kemi qenë, për të mos thënë 

faktin që është hera e dytë për mua që marrë pjesë në një Komision të tillë, pra kjo është e 

treta nëse do më bie shorti. Kështu që, për sa kohë kemi marrë përsipër të bëjmë këtë 

punë, më duket pa vend si kërkesë.   

 

Naureda Llagami: Ndonjë diskutim tjetër? 
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Naureda Llagami: Hidhet në votim projekt-akti i propozuar, me datën 28. 

 

Fillon procedura e shortit: 

Vijohet me hedhjen e shortit për sa i përket përbërjes së Komisionit të Përkohshëm, 

që siç u tha më lart, do përbëhet nga 2 anëtarë jogjyqtarë dhe 1 anëtar gjyqtar.  

Fillimisht hidhen në enën e qelqit 4 shiritat e letrës me emrat e 4 anëtarëve 

jogjyqtarë për të vijuar me tërheqjen e 3 prej tyre (ku emri i tretë do të jetë anëtari 

zëvendësues) dhe më tej hidhen në enën e qelqit 6 shiritat e letrës me emrat e 6 anëtarëve 

gjyqtarë, për të vijuar me tërheqjen e 2 prej tyre (ku emri i dytë do të jetë anëtari 

zëvendësues). 

Pas hedhjes së shortit rezultoi se 2 anëtarët jogjyqtarë të përzgjedhur nga shorti 

janë: anëtari i parë i përzgjedhur nga jogjyqtarët z. Maksim Qoku, anëtari i dytë i 

përzgjedhur nga jogjyqtarët z. Erjon Muharremaj, anëtari i tretë zëvendësues i përzgjedhur 

nga jogjyqtarët është z. Alban Toro; anëtari i parë i përzgjedhur nga gjyqtarët znj. Brikena 

Ukperaj, anëtari i dytë i përzgjedhur nga gjyqtarët që do jetë zëvendësues është z. Dritan 

Hallunaj. 

Pra përbërja e Komisionit të Përkohshëm për Shqyrtimin e Ankimeve Kundër 

Vendimeve të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për Arkivimin e Ankimit ose Pushimin e 

Hetimit ndaj një Gjyqtari është: z. Maksim Qoku (anëtar jogjyqtar); z. Erjon Muharremaj 

(anëtar jogjyqtar), znj. Brikena Ukperaj (anëtare gjyqtare) dhe z. Alban Toro (anëtar 

zëvendësues jogjyqtar), z. Dritan Hallunaj (anëtar zëvendësues gjyqtar). 

 

Naureda Llagami: Jemi dakord me projekt-aktin, pasi u hodh edhe shorti? 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord.  

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 
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Erjon Muharremaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Përbërja e Komisionit të Përkohshëm për Shqyrtimin 

e Ankimeve Kundër Vendimeve të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për Arkivimin e 

Ankimit ose Pushimin e Hetimit ndaj një Gjyqtari (KPSHA), për vitin kalendarik 2021, 

është si më poshtë: 

1. Znj. Brikena Ukperaj – anëtare; 

2. Z. Maksim Qoku – anëtar; 

3. Z. Erjon Muharremaj – anëtar. 

Anëtarë zëvendësues të këtij komisioni të përkohshëm janë: 

1. Z. Alban Toro – anëtar; 

2. Z. Dritan Hallunaj – anëtar. 

2. Komisioni ushtron veprimtarinë e tij bazuar në Rregulloren “Për organizimin 

dhe funksionimin e Komisionit të Përkohshëm për shqyrtimin e ankimeve kundër 

vendimeve të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për arkivimin e ankimit ose pushimin e 

hetimit ndaj një gjyqtari”, miratuar me vendimin nr. 200, datë 11.06.2020 të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 

3. Ankimimet objekt i veprimtarisë së KPSHA, të ardhura deri tani dhe për të cilat 

nuk ka ende një vendimmarrje, dorëzohen pranë Komisionit të Përkohshëm të krijuar në 

pikën 1 të këtij vendimi, nga anëtari i cili nuk vijon të jetë anëtar i këtij Komisioni. Në 

çdo rast dokumentohet procesi i dorëzimit. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare 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 ___.___.2021 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 21.01.2021) 

 

Pika 3 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për verifikimin e 

plotësimit nga kandidati z. {...} të tre kritereve të kandidimit për ngritjen në detyrë në 

Gjykatën e Apelit Vlorë për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale, të shpallur me 

vendim nr.545, datë 05.11.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe vijimin e procedurës 

së verifikimit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit”, përgatitur nga Komisioni i 

zhvillimit të Karrierës (relator z. Alban Toro). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:09 

dhe mbaroi në orën 11:38. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 
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10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje anëtarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Brikena 

Ukperaj. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Rudin Baqli, Sekretar i Përgjithshëm pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

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

3. Aleksandër Çavo, Këshilltar pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 

4. Vildan Kaloshi, Drejtor pranë Drejtorisë së Shërbimeve Juridike. 

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

7. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

3. Shqyrtimi i projektvendimit “Për verifikimin e plotësimit nga kandidati z. {...} të tre 

kritereve të kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Vlorë për pozicionin e 

lirë në fushën e të drejtës penale, të shpallur me vendim nr.545, datë 05.11.2020, të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe vijimin e procedurës së verifikimit për kriteret e tjera 

ligjore të kandidimit”, përgatitur nga Komisioni i zhvillimit të Karrierës (relator z. Alban 

Toro). 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë në çështjen tjetër të rendit të ditës e cila ka të bëjë me 

verifikimin e plotësimit nga kandidati z. {...} të tre kritereve të kandidimit për ngritjen në 

detyrë në Gjykatën e Apelit Vlorë për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale. Për 

më shumë detaje fjalën ia jap zotit Toro. 

 

 Alban Toro: Faleminderit! 

 Ky relacion ka qenë i dërguar me e-mail kështu që përmbajtja është bërë e ditur të 

gjithë anëtarëve. Në mënyrë të sintetizuar, është si më poshtë: 
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 Me vendimin nr. 545, datë 05.11.2020 Këshilli i Lartë Gjyqësor ka filluar 

procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarit pranë Gjykatës së Apelit Vlorë, për një 

pozicion të lirë në fushën e të drejtës penale. Një nga këto kandidatë ka qenë edhe {...}, 

për të cilin me vendim të Këshillit jam caktuar relator.  

Në kuadër të procedurës, kam filluar procedurat e verifikimit duke administruar 

materialet e nevojshme për verifikim të kritereve të kërkuara nga ligji. 

Nga këto akte ka rezultuar që magjistrati {...} rezulton të ketë mbi 7 vjet përvojë 

të përgjithshme profesionale si gjyqtar në Gjykatën e Shkallës së Parë dhe si i transferuar 

përkohësisht. Gjithashtu ai rezulton të ketë 5 vjet përvojë profesionale në fushën e së 

drejtës penale. 

Nga Departamenti i Burimeve Njerëzore (të KLGJ-së) zoti {...} nuk rezulton të 

ketë masë disiplinore në fuqi, si dhe gjithashtu nuk vërtetohet që ai të ndodhet në situatë 

papajtueshmërie ambientale në rast të ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Vlorë. 

Në këto kushte, pasi i është kaluar Komisionit, ky i fundit ia ka kaluar Këshillit 

për ta miratuar, duke përgatitur edhe projekt-aktin përkatës, në dispozitivin e të cilit ju do 

të gjeni: 1. Verifikimin e plotësimit nga kandidati z. {...}, në procedurat e ngritjes në 

detyrë në Gjykatën e Apelit Vlorë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale, të 

shpallur me Vendimin nr.545, datë 05.11.2020, të kritereve të “përvojës profesionale 

minimale”, të “mospasjes masë disiplinore në fuqi” dhe të “mosqenies në situatën e 

papajtueshmërisë ambientale”. 

2. Vijimin e procedurës së verifikimit të kandidatit për kriteret e tjera ligjore të 

kandidimit në procedurat e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Vlorë, për pozicionin e 

lirë në fushën e të drejtës penale, të shpallur me Vendimin nr.545, datë 05.11.2020. 

3. Një kopje e arsyetuar e vendimit i njoftohet kandidatit z. {...} sipas kërkesave 

të nenit 98 të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i 

ndryshuar. 

Ky vendim hyn në fuqi në datën e publikimit në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, Alban! 

Kemi ndonjë diskutim lidhur me propozimin e bërë nga relatori?  

Nëse jo, kalojmë në votimin e tij? 
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Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord.  

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Verifikimin e plotësimit nga kandidati z. {...}, në 

procedurat e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Vlorë, për pozicionin e lirë në fushën 

e të drejtës penale, të shpallur me Vendimin nr.545, datë 05.11.2020, të kritereve të 

“përvojës profesionale minimale”, të “mospasjes masë disiplinore në fuqi” dhe të 

“mosqenies në situatën e papajtueshmërisë ambientale”. 

2. Vijimin e procedurës së verifikimit të kandidatit për kriteret e tjera ligjore të 

kandidimit në procedurat e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Vlorë, për pozicionin e 

lirë në fushën e të drejtës penale, të shpallur me Vendimin nr.545, datë 05.11.2020. 

3. Një kopje e arsyetuar e vendimit i njoftohet kandidatit z. {...} sipas kërkesave 

të nenit 98 të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i 

ndryshuar. 

Ky vendim hyn në fuqi në datën e publikimit në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

* * * 

(Pika 3 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2021 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 21.01.2021) 

 

Pika 4 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i relacioneve 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, përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës (relator z. Ilir Toska) si dhe shqyrtimi i projektvendimit “Për ndryshimin e 

pjesshëm të vendimit nr.11, datë 14.01.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”.1 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:09 

dhe mbaroi në orën 11:38. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

                                                 
1 Procesverbali i kësaj çështjeje të rendit të ditës është përmbledhje. 
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10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje anëtarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Brikena 

Ukperaj. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Rudin Baqli, Sekretar i Përgjithshëm pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

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

3. Aleksandër Çavo, Këshilltar pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 

4. Vildan Kaloshi, Drejtor pranë Drejtorisë së Shërbimeve Juridike. 

5. Ermira Lleshi, Specialiste pranë Sektorit të Oponencës Juridike & Përafrimit të 

Legjislacionit. 

6. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

4. Shqyrtimi i relacioneve 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, përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Ilir Toska) si 

dhe shqyrtimi i projektvendimit “Për ndryshimin e pjesshëm të vendimit nr.11, datë 

14.01.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

  

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

Fillimisht shqyrtohet projektvendimi “Për ndryshimin e pjesshëm të vendimit 

nr.11, datë 14.01.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor” që ka të bëjë me caktimin e 

gjyqtarëve për një çështje gjyqësore të veçantë në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Pukë. 

Konkretisht me kërkesë të Zëvendëskryetares së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Pukë (datë 12.10.2020), depozituar në Këshill më datë 11 janar 2021, Këshilli i Lartë 

Gjyqësor, në mbledhjen plenare të datës 14.01.2021, ka shqyrtuar këtë kërkesë, e cila 

identifikonte si nevojë të kësaj gjykate, në një çështje në lëndë penale ku kërkoheshin 3 

gjyqtarë. Në relacion evidentohen edhe elementët specifikë të çështjes. 
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Kjo kërkesë, së bashku me një kërkesë tjetër të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë 

janë trajtuar nga Këshilli në mbledhjen plenare të datës 14.01.2021. 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka propozuar në atë rast: që Gjykata nga duhet 

të përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohen për gjykimin e 2 (dy)  çështjeve 

gjyqësore të veçanta, të jenë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër dhe Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Kukës. Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 2 (dy) çështjeve 

gjyqësore të veçantë, të jetë 4 (katër).  

Si dhe propozimet vijuese në atë rast kanë qenë: Në shortimin e çështjeve të 

përjashtohen nga shorti Kryetari në detyrë i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, 

konkretisht: Z. Arbër Çela. Në shortimin e çështjes nr.2 të përjashtohen nga shorti gjyqtarët 

e Seksionit Penal të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, që kanë pengesë ligjore për 

gjykimin e saj, konkretisht: Z. Tonin Stërkaj, Znj. Luveda Dardha, Z. Sokol Shehu. 

Propozimet e Komisionit janë pranuar nga ana e Këshillit dhe mbi këtë bazë është 

zhvilluar procedura e shortit, ku në përfundim mbi bazën e shortit, Këshilli me vendimin 

nr. 11, datë 14.01.2021, paragrafi 1, nënndarja “Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pukë”, pika 2, 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, ka vendosur: 

“2. Gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës, Florin Demollari (relator), 

Alma Ahmeti si dhe gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, Besmir Stroka, 

caktohen në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Pukë, çështjen gjyqësore (të dhënat e çështjes).” 

Me e-mailin e datës 15.01.2021, sikundër edhe shkresën e datës 18.01.2021, 

protokolluar në Këshill më datë 20.01.2021, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pukë, ka bërë me 

dije se: Me vendimin nr.11, KLGJ ka caktuar gjyqtarët përkatës (siç referohen më lart), për 

të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë, çështjen gjyqësore (të dhënat e 

çështjes). 

Bëhet me dije se gjyqtari Besmir Stroka, krahas gjyqtarëve Tonin Stërkaj dhe 

Luveda Dardha, ka pengesë ligjore për gjykimin e kësaj çështjeje. Duket që Këshilli nuk ka 

konsideruar këtë rrethanë dhe mbi këtë bazë është marrë vendimi, ku ndër të tjera është 

caktuar edhe z. Besmir Stroka në përbërje të trupit gjykues. 

Në këto kushte, bazuar në nenet 113 dhe 117 të Kodit të Procedurave 

Administrative, si dhe në nenin 99 të Ligjit nr.115/2016, “Për organet e qeverisjes së 

sistemit të drejtësisë”, është vendi për ndryshimin pjesërisht të pikës 2, nënndarja “Gjykata 
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e Rrethit Gjyqësor Pukë”, paragrafi 1, të Vendimit nr.11, datë 14.01.2021, të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor, sa i përket gjyqtarëve të caktuar për gjykimin e çështjes penale si më lart, 

pikërisht sa i përket caktimit të gjyqtarit Besmir Stroka. 

Për gjyqtarin që duhet të caktohet për gjykimin e kësaj çështjeje gjyqësore të 

veçantë në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Pukë, duhet të konsiderohen propozimet e 

Komisionit të pranuara nga Këshilli në mbledhjen e datës 14.01.2021. Referuar këtyre 

propozimeve, duke mbajtur në konsideratë numrin e gjyqtarëve që janë kërkuar për këtë 

çështje, 3 të tillë, gjykatat nga ata duhet të përzgjidheshin, Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Shkodër (Seksioni Penal) dhe Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës, numrin total të gjyqtarëve 

që duhet të caktoheshin për të dy çështjet, 4 të tillë, faktin që nga Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Kukës janë përzgjedhur 2 gjyqtarë për këtë çështje, ndërsa i treti është 

përzgjedhur nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër (Seksioni Penal), faktin se për llogari 

të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë për çështjen tjetër penale (atë me numër rendor 1 në 

tabelë), është zgjedhur gjyqtari Hasan Selimi i Seksionit Penal të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Shkodër, ndërkohë që për çështjen me numër rendor 2 në tabelë kanë pengesë 

ligjore gjyqtarët Tonin Stërkaj, Luveda Dardha dhe Besmir Stroka, po të Seksionit Penal të 

Gjykatë së Rrethit Gjyqësor Shkodër, ndërsa Zëvendëskryetari i kësaj gjykate, z. Arbër 

Çela, pjesë e Seksionit Penal, është përjashtuar nga shorti, nga Seksioni Penal i Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Shkodër mbetet vetëm gjyqtari Sokol Shehu. 

Për rrjedhojë, në rrethanat si më lart, është vendi për ndryshimin pjesërisht të pikës 

2, nënndarja “Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pukë”, paragrafi 1, të Vendimit nr.11, datë 

14.01.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, sa i përket caktimit të gjyqtarit Besmir Stroka, 

duke u caktuar gjyqtari Sokol Shehu, krahas dy gjyqtarëve të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Kukës. 

Ndaj sa më sipër Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon ndryshimin e pikës 

2, nënndarja “Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pukë”, paragrafi 1, të Vendimit nr.11, datë 

14.01.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, me përmbajtjen si më poshtë: 

“2. Gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës, Florin Demollari (relator), 

Alma Ahmeti si dhe gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, Sokol Shehu, 

caktohen në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Pukë, çështjen gjyqësore (të dhënat e çështjes). 

(Anëtarët e Këshillit janë dakord.) 
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Vijohet me 3 kërkesat e tjera të 3 gjykatave në nevojë. 

 

Vijohet me relatimin e relacionit të parë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor Tropojë. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë ka 

paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore në lëndë penale. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë, në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën 

e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë 

tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

 Gjykata nga duhet të përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohen për 

gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës. 

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

të jetë 2. 

Sa i përket përjashtimeve nga shorti: 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Kukës, e cila është përjashtuar për një periudhë 6-mujore, nga listat e 

gjyqtarëve që caktohen për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta, konkretisht: Znj. 

Merita Karaj. 

 Sa i përket mospërjashtimeve nga shorti: 

 Në shortimin e çështjes, si përjashtim nga rregulli, në kushtet e ngarkesës 

relativisht të ulët të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës dhe numrit të kufizuar të 

gjyqtarëve të saj, të mos përjashtohen nga shorti Kryetarja në detyrë e kësaj gjykate, 

konkretisht: Znj. Alma Ahmeti (Zhupa). 

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 Alma Ahmeti dhe Florin Demollari. 
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Vijohet me relatimin e relacionit të dytë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor Mat. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mat ka 

paraqitur nevojë për 2 çështje gjyqësore në lëndë penale. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat, në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën 

e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë 

tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

 Gjykata nga duhet të përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohen për 

gjykimin e 2 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Dibër. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 2 çështjeve gjyqësore të veçanta, 

të jetë 2. 

 Sa i përket përjashtimeve nga shorti: 

 Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti Kryetari në detyrë i Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Dibër, konkretisht: Z. Edvan Veçani. 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Dibër që është me leje lindje, konkretisht: Znj.Nertila Kape. 

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, gjyqtar Xhevdet Lika. 

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtar Ardit Kuka. 

 

Vijohet me relatimin e relacionit të tretë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën e 

Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ka paraqitur nevojë për 1 çështje. 

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 apelit me juridiksion të përgjithshëm. 
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Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçanta, 

të jetë 1. Gjyqtari për 1 çështje gjyqësore të veçantë, të përzgjidhet, me short, ndërmjet 

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

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

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

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. 

 Sa i përket përjashtimeve nga shorti: 

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

me juridiksion të përgjithshëm që plotësojnë kriteret si më lart, të cilët janë caktuar më 

herët, gjatë vitit 2020 e në vijim, për gjykimin e një apo më shumë çështjeve gjyqësore të 

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

konkretisht: Z.Astrit Kalaja; Znj.Anita Mici; Z.Dritan Banushi; Z. Enton Dhimitri; 

Znj.Edlira Petri; Znj.Irena Brahimi; Znj.Margarita Buhali; Z.Ridvan Hado; Znj.Vojsava 

Osmanaj. 

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, gjyqtar Sokol Ngresi. 

 

Me kaq mbyllen procedurat e shortit si dhe në tërësi mbledhja plenare. 

 

* * * 

(Pika 4 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


