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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 24.02.2021) 

 

Pika 1 e rendit të ditës me objekt: Caktimi i gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve 

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

mënyrë të përhershme, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, i përgatitur 

nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Ilir Toska). 

 

Drejton mbledhjen Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Maksim Qoku.   

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:33 

dhe mbaroi në orën 11:17. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

2. Medi Bici    (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Brunilda Kadi    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 
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10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

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

Naureda Llagami. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

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

Legjislacionit. 

3. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

1. Caktimi i gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, 

të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme, i përgatitur nga 

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

(relator z. Ilir Toska).1 

  

Në pamundësi për të drejtuar mbledhjen Kryetarja e Këshillit e cila nuk është 

prezent për shkaqe shëndetësore, mbledhja drejtohet nga zoti Maksim Qoku, 

zëvendëskryetar i Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Çështja e rendit të ditës së datës 24 shkurt 2021 ka të bëjë me 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. 

Fjala i jepet relatorit të çështjes, z. Toska. 

 

Relator i kësaj çështjeje është zoti Ilir Toska. 

Fillimisht zoti Toska propozon që të shtohet në rendin e ditës edhe trajtimi i 

kërkesës me karakter “tepër urgjent” të paraqitur nga Gjykata e Posaçme e Shkallës së 

                                                 
1 Procesverbali i kësaj çështjeje të rendit të ditës është përmbledhje. 
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Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe të trajtohet brenda të njëjtit rend dite. 

Hidhet në votim propozimi që të shtohet në rendin e ditës trajtimi i kërkesës së 

mësipërme. 

(Anëtarët e Këshillit janë dakord dhe votojnë nominalisht për përfshirjen në 

rendin e ditës të kësaj kërkese.) 

 

 Zoti Toska më tej relaton shkurtimisht relacionin sa i përket radhës së shortit duke 

i propozuar Këshillit që procedurat e shortit të ndiqen sipas kësaj radhe:  

 A. Gjykatat e shkallës së parë, sipas kësaj radhe: 

I. Gjykatat e shkallës së parë sipas juridiksioneve të gjykatave të apelit me 

juridiksion të përgjithshëm:  

1. Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Tiranë: a. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Dibër, b. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mat, c. Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Tiranë. 

2. Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Shkodër: a. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës, b. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pukë. 

3. Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Gjirokastër: 

a. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër. 

4. Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Durrës: a. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës, b. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kavajë. 

II. Gjykata e shkallës së parë të juridiksionit administrativ, sipas kësaj radhe: 

1. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë. 

B. Gjykatat e apeleve, sipas kësaj radhe: 

I. Gjykatat e apelit me juridiksion të përgjithshëm: 

1. Gjykata e Apelit Gjirokastër, 2. Gjykata e Apelit Korçë, 3. Gjykata e Apelit 

Shkodër, 4. Gjykata e Apelit Vlorë;  

III. Gjykata Administrative e Apelit. 

IV. Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar. 
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 Pasi anëtarët janë dakord me radhën e shortit, vijohet me relatimin e relacionit të 

parë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Dibër” 

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

paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore në lëndë penale. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër 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 Kurbin. 

Numri i gjyqtarëve të jetë 1. 

 Sa i përket përjashtimeve nga shorti: 

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

Rrethit Gjyqësor Kurbin, konkretisht: z.Ded Miri. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtar Aurel Arapi. 

 

Më pas 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 civile. 

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”.  
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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 dhe mospërjashtimeve nga shorti: 

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

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

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

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

gjyqtarëve të saj, të mos përjashtohen nga shorti Kryetari në detyrë i kësaj gjykate, 

konkretisht: Z. Edvan Veçani. 

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. 2, civile, gjyqtar Ardit Kuka. 

Për çështjen nr. 1, civile, gjyqtar Xhevdet Lika. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të tretë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën 

e Rrethit Gjyqësor Tiranë”. 

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

paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore në lëndë civile. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë 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 përzgjidhet gjyqtari që do të caktohet për gjykimin e 1 

çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës. Numri i 
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gjyqtarëve të jetë 1 dhe të përzgjidhet me short nga gjyqtarët e Seksionit Civil të Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Durrës. 

 Sa i përket përjashtimeve nga shorti: 

 Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti Kryetari në detyrë 

(Zëvendëskryetari) i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, konkretisht: Z. Markelian 

Koça. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, civile, gjyqtarja Flora Hasimi. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të katërt “Për caktim gjyqtari në Gjykatën 

e Rrethit Gjyqësor Kukës”. 

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

paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore, në lëndë penale. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës 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 përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për 

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

Numri i gjyqtarëve të jetë 1 saç është edhe nevoja.  

Sa i përket përjashtimeve nga shorti: 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti Kryetarja në detyrë 

(Zëvendëskryetari) e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë, konkretisht: Znj. Enkeleda 

Dalipi. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 
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Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtari Aulon Pashaj. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të pestë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën 

e Rrethit Gjyqësor Pukë”. 

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

paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore, në lëndë penale. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë 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 përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për 

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

Numri i gjyqtarëve të jetë 1 dhe të zgjidhet nga Seksioni Penal i Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Shkodër, referuar lëndës së çështjes në nevojë. 

Sa i përket përjashtimeve nga shorti: 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti Kryetari në detyrë 

(Zëvendëskryetari) i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, konkretisht: Z. Arbër Çela. 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti gjyqtarët e Seksionit Penal të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, të cilët janë caktuar më herët, gjatë vitit 2020 dhe 

në vijim, në katër apo më shumë çështjet gjyqësore në gjykata të tjera të ndryshme nga 

ajo ku ushtrojnë funksionin në mënyrë të përhershme, konkretisht: Z. Tonin Stërkaj; Z. 

Sokol Shehu; Z. Besmir Stroka. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtari Hasan Selimi. 
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Më pas vijohet me relatimin e relacionit të gjashtë “Për caktim gjyqtari në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër”. 

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

paraqitur nevojë për 3 çështje gjyqësore, 2 në lëndë civile dhe 1 në lëndë penale. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër 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 3 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jenë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Përmet 

(për 2 çështjet civile, ato nr.1 dhe nr.2) dhe Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë (për 1 

çështje penale, atë nr.3). Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 3 

çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë 3.  

Sa i përket përjashtimeve nga shorti: 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohen nga shorti kryetarët në detyrë të Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Përmet dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë, konkretisht: Znj. 

Yrfet Shkreli dhe Znj. Suela Xhani. 

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, civile, gjyqtari Gjergji Baçi. 

Për çështjen nr. 2, civile, gjyqtarja Marjola Beluli. 

Për çështjen nr. 3, penale, gjyqtari Shkëlzen Liçaj. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të shtatë “Për caktim gjyqtari në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës”. 

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

paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore, në lëndë civile. Kjo kërkesë është shqyrtuar 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 24.02.2021  

9 

edhe më parë nga Këshilli dhe me vendimin nr. 632, datë 10.12.2020 është vendosur 

refuzimi i kërkesës me arsyetimin se nuk rezulton që kjo gjykatë të jetë në kushtet e 

padisponueshmërisë ligjore të të gjithë gjyqtarëve të saj për gjykimin e asaj çështjeje, sa 

kohë nuk ka asnjë të dhënë për dorëheqje të miratuara apo përjashtimin e tyre nga 

gjykimi i çështjes. Nga ana tjetër, situata e mëparshme, mbi të cilën ish-Këshilli i Lartë i 

Drejtësisë ka disponuar me Vendimin nr.54, datë 19.11.2018, për delegimin e gjyqtarit 

Genti Dokollari për gjykimin e asaj çështjeje, është krejt e ndryshme me situatën aktuale, 

ndërsa znj. Ema Gashi nuk është më gjyqtare e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës prej 

datës 30.06.2019. Ndërkohë, kërkesës aktuale i janë bashkëlidhur kërkesat për heqjen 

dorë të të gjithë gjyqtarëve të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës dhe vendimet 

përkatëse për miratimin e tyre.  Në këto kushte do duhet të shqyrtohet kjo kërkesë të 

paraqitur nga gjykata.  

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës 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 përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për 

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

përfshirë edhe gjyqtarët e transferuar përkohësisht pranë kësaj gjykatë. Numri i 

gjyqtarëve të jetë 1. 

Sa i përket përjashtimeve dhe mospërjashtimeve nga shorti: 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti gjyqtari i transferuar 

përkohësisht pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë, që ka pengesë ligjore për 

gjykimin e saj, konkretisht: z. Genti Dokollari. 

Në shortimin e çështjeve, si përjashtim nga rregulli, në kushtet e numrit të 

kufizuar të gjyqtarëve të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë, të mos përjashtohen nga 

shorti Kryetari në detyrë i kësaj gjykate, konkretisht: z. Luan Lusha. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 
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kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, civile, gjyqtarja Diamela Goxha. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të tetë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor Kavajë”. 

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

paraqitur nevojë për 3 çështje gjyqësore, në lëndë penale. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë 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 gjyqtarët që do të caktohen për gjykimin e 3 

çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës. Numri i 

gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 3 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë 3 

dhe të përzgjidhen nga Seksioni Penal i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës. 

Sa i përket përjashtimeve nga shorti: 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohen nga shorti gjyqtarët e Seksionit Penal të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, që janë caktuar më herët për gjykimin e 2 apo më 

shumë çështjeve gjyqësore të veçanta, në GJPSHPKKO dhe në gjykata të tjera të 

ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionin në mënyrë të përhershme, konkretisht: Z. 

Rexhep Bekteshi dhe znj. Eda Kaja. 

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. 3, penale, gjyqtar Besjana Garxenaj. 

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtari Petraq Çuri. 

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtari Vladimir Skënderi. 
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Më pas vijohet me relatimin e relacionit të nëntë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën 

Administrative të Shkallës së Parë Vlorë”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë 

Vlorë ka paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore administrative. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë, 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 përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për 

gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata Administrative e Shkallës së 

Parë Gjirokastër. Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 çështjeje 

gjyqësore të veçantë, te jetë 1. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e kësaj çështje të përjashtohet nga shorti Kryetari i Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër, konkretisht: z. Ramiz Lala. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, administrative, gjyqtar Elidon Papazisi.  

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të dhjetë “Për caktim gjyqtari në 

Gjykatën e Apelit Gjirokastër”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Apelit Gjirokastër, ka paraqitur 

nevojë për 2 çështje gjyqësore, në lëndë civile.  

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, në pamundësi të zbatimit 

të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të gjyqtarit, 
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bëhet i nevojshëm zbatimi i Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e 

caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje 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 caktohet për 

gjykimin e 2 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Apelit Vlorë, përfshirë edhe 

gjyqtarët e skemës së delegimit të caktuar pranë kësaj gjykate. Numri i gjyqtarëve që 

duhet të caktohen për gjykimin e 2 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë 2. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti Kryetarja në detyrë e Gjykatës 

së Apelit Vlorë, konkretisht: Znj.Iliba Bezati. 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Vlorë, 

që janë caktuar më herët, gjatë vitit 2020 e në vijim, në 12 apo më shumë çështje 

gjyqësore në gjykata të tjera të apelit, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionin në 

mënyrë të përhershme, konkretisht: Z. Sokol Ngresi; Z. Nazmi Troka; Z. Skënder 

Damini. 

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. 2, civile, gjyqtarja Margarita Buhali.  

Për çështjen nr. 1, civile, gjyqtar Engert Pëllumbi. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të njëmbëdhjetë “Për caktim gjyqtari në 

Gjykatën e Apelit Korçë”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Apelit Korçë, ka paraqitur nevojë 

në 6 çështje, 1 në lëndë civile (pjesëtim pasurie në fazën e parë) dhe 5 në lëndë penale, 

kanë karakter të ngutshëm. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Apelit Korçë, 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 
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gjyqtarit për gjykimin e një çështje 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 6 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Apelit Tiranë. Numri i 

gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 6 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë 2. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

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

së Apelit Tiranë, konkretisht: Z.Ridvan Hado. 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohen nga shorti gjyqtarja e Gjykatës së Apelit 

Tiranë, për të cilën nuk ka njoftim nga gjykata për kthimin në detyrë pas përfundimit të 

lejes afatgjatë të akorduar nga ish-Këshilli i Lartë i Drejtësisë dhe refuzimit të zgjatjes së 

lejes nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, konkretisht: Znj.Evjeni Sinojmeri. 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohen nga shorti gjyqtari i Gjykatës së Apelit 

Tiranë, për të cilin është deklaruar mbarimi i statusit të magjistratit më datë 31.03.2021, 

konkretisht: z. Gramoz Levanaj. 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohen nga shorti gjyqtarja e Gjykatës së Apelit 

Tiranë, për të cilën është realizuar seanca dëgjimore përpara KPK-së në kuadër të 

procesit të rivlerësimit kalimtar dhe është në pritje të vendimit, konkretisht: znj. Maria 

Qirjazi. 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohen nga shorti gjyqtarët e Gjykatës së Apelit 

Tiranë, që janë në përbërje të Kolegjit Zgjedhor, i cili thirret në detyrë jo më vonë se data 

06.03.2021, pra në javën në vijim, referuar nenit 147/2 të Kodit Zgjedhor, ndërsa sipas 

nenit 149/2 të këtij Kodi, përcaktohet lehtësimi i ngarkesës nga Këshilli për gjyqtarët e 

këtij Kolegji përgjatë periudhës së thirrjes në detyrë në Kolegj, konkretisht: z. Asim 

Vokshi dhe znj. Edlira Petri. 

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. 6, penale, gjyqtar Artur Kalaja, 
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Për çështjen nr. 1, civile, gjyqtarja Zegjine Sollaku. 

Për çështjen nr. 5, penale, gjyqtar Artur Kalaja. 

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtarja Zegjine Sollaku 

Për çështjen nr. 3, penale, gjyqtar Artur Kalaja. 

Për çështjen nr. 4, penale, gjyqtarja Zegjine Sollaku. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të dymbëdhjetë “Për caktim gjyqtari në 

Gjykatën e Apelit Shkodër”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Apelit Shkodër, ka paraqitur 

nevojë në 1 çështje gjyqësore, në lëndë penale. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Apelit Shkodër, 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 çështje 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 caktohet për 

gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Apelit Durrës. Numri i 

gjyqtarëve të jetë 1. Në short të përfshihen edhe gjyqtarët e skemës së delegimit të 

caktuar pranë Gjykatës së Apelit Durrës. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

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

së Apelit Durrës, konkretisht: Z.Desart Avdulaj. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtar Florjan Kalaja. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të trembëdhjetë “Për caktim gjyqtari në 

Gjykatën e Apelit Vlorë”. 
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Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Apelit Vlorë, ka paraqitur nevojë 

për 5 çështje gjyqësore, 3 në lëndë penale dhe 2 në lëndë civile. 

 Për nevojat si më lart të Gjykatës së Apelit Vlorë, 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 çështje 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 5 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Apelit Gjirokastër, 

përfshirë edhe gjyqtari i skemës së delegimit caktuar pranë kësaj gjykate. Numri i 

gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 5 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë 4. 

 Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes nr.2 të përjashtohet nga shorti gjyqtari i Gjykatës së 

Apelit Gjirokastër, që ka pengesë ligjore për gjykimin e saj, konkretisht: Z. Dritan 

Banushi. 

Në shortimin e çështjes nr.3 të përjashtohen nga shorti gjyqtarët e Gjykatës së 

Apelit Gjirokastër, që kanë pengesë ligjore për gjykimin e saj, konkretisht:  Znj. Irena 

Brahimi dhe Z. Dritan Banushi. 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti gjyqtari i Gjykatës së Apelit 

Gjirokastër, për të cilin është deklaruar mbarimi i statusit të magjistratit më datë 

28.02.2021, konkretisht: Z. Izet Salaj. 

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

relativisht të ulët dhe numrit të kufizuar të gjyqtarëve të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, të 

mos përjashtohen nga shorti kryetari i kësaj gjykate, konkretisht: Z. Dritan Banushi. 

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. 3, penale, gjyqtar Miranda Andoni. 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 24.02.2021  

16 

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtarët Irena Brahimi (relator), Sokol Pina, Miranda 

Andoni (anëtarë). 

Për çështjen nr. 5, civile, gjyqtarët Dritan Banushi, Irenda Brahimi. 

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarët Dritan Banushi (relator), Sokol Pina, Miranda 

Andoni (anëtarë). 

Për çështjen nr. 4, civile, gjyqtar Irena Brahimi. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të fundit “Për caktim gjyqtari në 

Gjykatën Administrative të Apelit”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata Administrative e Apelit, ka 

paraqitur nevojë në 1 çështje. 

Për kërkesën e paraqitur, Gjykata Administrative e Apelit ka parashtruar se:  

“Gjyqtarja Lindita Sinanaj paraqiti kërkesën për heqje dorë nga gjykimi i datës 

29.12.2020 për shkak se ajo ushtron detyrën e Zëvendëskryetares dhe si e tillë ka shfaqur 

mendim në mbledhjen e Këshillit të Gjykatës. Dorëheqja e saj nga gjykimi i çështjes 

është pranuar me anë të vendimit (numri i vendimit). Në lidhje me zëvendësimin e 

gjyqtares Lindita Sinanaj duke qenë se të gjithë gjyqtarët e kësaj gjykate ndodhen në të 

njëjtat kushte papajtueshmërie duke respektuar parimet e gjykimit në afat të arsyeshëm 

dhe ekonomisë gjyqësore çmohet se për zëvendësimin e gjyqtarit duhet të bëhet 

nëpërmjet caktimit të gjyqtarit nga Këshilli i Lartë Gjyqësor sipas përcaktimeve të 

vendimit nr. 30, datë 14.02.2019 të KLGJ-së. në kushtet kur gjyqtarja Lindita Sinanaj ka 

paraqitur kërkesën për heqje dorë nga gjykimi i çështjes, datë 10.06.2020, e cila është 

pranuar me vendimin e datës 29.12.2020 dhe në kushtet kur të gjithë gjyqtarët e kësaj 

gjykate ndodhen në të njëjtat kushte papajtueshmërie po ju drejtohemi ju me kërkesë për 

caktim gjyqtari në gjykimin e kësaj çështjeje.” 

Nisur nga sa më lart, në lidhje me çështjen sipas kërkesës së Gjykatës 

Administrative të Apelit, nuk rezulton që kjo gjykatë të jetë në kushtet e 

padisponueshmërisë ligjore të të gjithë gjyqtarëve të saj për gjykimin e asaj çështje, në 

kushtet kur: 
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1) me përjashtim të gjyqtares Lindita Sinanaj, nga ose për asnjë nga gjyqtarët e 

tjerë të Gjykatës Administrative të Apelit: a) nuk ka paraqitur dorëheqje sipas nenit 73 të 

Kodit të Procedurës Civile, dorëheqje këto që të jenë miratuar në përputhje me nenin 72 

të këtij Kodi; nuk është kërkuar përjashtimi nga gjykimi i çështjes sipas nenit 74 të Kodit 

të Procedurës Civile, kërkesa këto që të jenë pranuar në përputhje me nenin 75 të këtij 

Kodi; 

2) shkaku i dorëheqjes së gjyqtares Lindida Sinanaj evidentohet të ketë qenë 

shfaqja prej saj e mendimit për çështjen në mbledhjen e Këshillit të Gjykatës 

Administrative të Apelit, në të cilën ajo është anëtare për shkak të funksionit si 

Zëvendëskryetare e kësaj gjykate, rrethanë në të cilën nuk mund të ndodhet asnjë prej 

gjyqtarëve të tjerë të kësaj gjykate, sa kohë çdo gjykatë, për çdo periudhë 3-vjeçare, ka 

vetëm një zëvendëskryetar. Për rrjedhojë, papajtueshmëria me ushtrimin e funksionit në 

këtë çështje e gjyqtares Lindita Sinanaj nuk mund të shtrihet apo të prekë edhe gjyqtarët e 

tjerë të saj. Është fakt se trupi gjykues në këtë çështje gjyqësore aktualisht formohet nga 

dy gjyqtarë po të Gjykatës Administrative të Apelit. 

Në vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor ku bazohet kërkesa e Gjykatës 

Administrative të Apelit, konkretisht në Vendimin nr.30, datë 14.02.2019, përcaktohet se 

“Caktimi i gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje gjyqësore të veçantë” nënkupton 

caktimin e një gjyqtari, nga gjykata ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme, në 

një gjykate tjetër, kur kjo e fundit ka një nevojë konkrete që lidhet me gjykimin e një ose 

disa çështjeve gjyqësore”, sikurse po ashtu përcaktohet edhe se: “Nevojat e gjykatës” 

nënkupton mungesën apo padisponueshmërinë ligjore të gjyqtarëve të një gjykate për 

gjykimin e një apo disa çështjeve gjyqësore”.  

Nisur nga rrethanat si më lart, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës i propozon 

Këshillit të Lartë Gjyqësor të vendosë: 

Refuzimin e shqyrtimit të kërkesës të Gjykatës Administrative të Apelit, për 

caktim gjyqtari, në çështjen administrative me paditës: (emrat e palëve dhe objekti).” 

Hidhet në votim propozimi: 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 
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Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Maksim Qoku: Erjon! 

Erjon Muharremaj: Po prisja Marçelën. 

Pro. 

Maksim Qoku: Marçela! 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Maksim Qoku: Mund të ketë shkëputje Marçela. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Propozimi pranohet.  

 

Merr sërish fjalën relatori i çështjes, zoti Toska lidhur me trajtimin e kërkesës së 

Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar i cili 

shprehet se janë përgatitur 2 materiale: Projektvendimi “Për caktimin e gjyqtarit të 

skemës së delegimit z.{...}, për gjykimin e një çështjeje gjyqësore në Gjykatën e 

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

bazuar në vendimin nr. 30/2019 “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”, rregulla të cilat janë të zbatueshme 

vetëm në rastet kur skema e delegimit dhe transferimi i përkohshëm janë të 

pamjaftueshme për t’iu përgjigjur nevojave aktuale të gjykatës.  

Aktualisht në skemën e delegimit pranë Këshillit janë përfshirë 8 gjyqtarë të cilat 

për shkak të nevojave emergjente janë caktuar në 5 gjykata të juridiksionit të 

përgjithshëm. Në skemën e delegimit është përfshirë edhe z. {...}, i cili kandidon për 

ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar, në kuadër të së 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 telekomunikimeve vetjake sipas ligjit “Për 
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organizimin dhe funksionimin e institucionit 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 kushtet shtesë të sigurisë siç 

përcakton shkronja /b/, pika 4 e nenit 45 të ligjit nr. 96/2016 për t’u caktuar pranë 

Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar sipas 

skemës së delegimit.    

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.{...} për gjykimin e një çështjeje gjyqësore në Gjykatën e Posaçme të 

Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”. 

Projektvendimi i propozuar është i strukturuar në 2 pika. 

Në pikën 1 të projektvendimit përcaktohet se gjyqtari i skemës së delegimit z. 

{...} caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar pranë Gjykatës së Posaçme të 

Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar çështjen penale me të 

pandehur: (emrat e të pandehurve dhe akuza). 

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

gjyqtarit {...}, 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. 

Ky është propozimi i Komisionit, për trajtim pjesërisht të kërkesës së Gjykatës së 

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

Kalohet në votim propozimi i ardhur nga Komisioni: 

Brunilda Kadi: Dakord. 
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Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Miratohet propozimi. 

 

Më tej vijohet me trajtimin e pjesës tjetër të kërkesës së Gjykatës së Posaçme të 

Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. Referuar kërkesës për 

çështjen në nevojë janë kërkuar 2 gjyqtarë dhe referuar faktit që pak më herët caktua zoti 

{...} në përbërjen e trupit gjykues si gjyqtar i skemës së delegimit, do duhet të trajtohet 

nevoja për 1 gjyqtar, ku 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”, referuar të cilit Komisioni propozon: 

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

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

përgjithshëm. 

Gjyqtari për 1 (një) çështje gjyqësore të veçantë, të përzgjidhet, 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”. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 (një) çështjeje gjyqësore 

të veçantë, të jetë 1 (një).  
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Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

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

shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm që plotësojnë kriteret si më lart, të cilët 

janë në përbërje të Kolegjit Zgjedhor, i cili thirret në detyrë jo më vonë se data 

06.03.2021, pra në javën në vijim, referuar nenit 147/2 të Kodit Zgjedhor, ndërsa sipas 

nenit 149/2 të këtij Kodi, përcaktohet lehtësimi i ngarkesës nga Këshilli për gjyqtarët e 

këtij Kolegji përgjatë periudhës së thirrjes në detyrë në Kolegj, konkretisht: Znj. Alma 

Kolgjoka; Znj. Emona Muçi; Znj. Esmeralda Xhili (Çeka); Znj. Manjola Xhaxho. 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti gjyqtari i gjykatës së shkallës së 

parë të juridiksionit të përgjithshëm që plotëson kriteret si më lart, i cili, duke qenë 

gjyqtar i skemës së delegimit dhe plotëson kushtet e sigurisë, është propozuar të caktohet 

në përbërje të trupit gjykues për këtë çështje, konkretisht: Z. {...}. 

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, gjyqtarja Ornela Naqellari. 

 

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

 

 

* * * 

(Pika 1 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


