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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 08.02.2021) 

 

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. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:00 

dhe mbaroi në orën 11:30. 

 

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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Shënim 1: Nuk morën pjesë në mbledhje Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. 

Naureda Llagami dhe anëtari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, z. Erjon Muharremaj. 

Shënim 2: Anëtari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, z. Medi Bici futet në platformën “online” 

gjatë trajtimit të relacionit “Për caktim gjyqtari në Gjykatën e Apelit Gjirokastër”. 

 

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, mbledhja drejtohet 

nga zoti Maksim Qoku, zëvendëskryetar i Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 Në rendin e ditës sot do të trajtohen 2 çështje: 

 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 dhe; 

 Shqyrtimi i relacioneve të përgatitura nga Komisioni i Zhvillimit, lidhur me 

projektvendimet: “Për zbatimin e vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor nr.30, datë 

14.02.2019, “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 

                                                 
1 Procesverbali i kësaj çështjeje të rendit të ditës është përmbledhje. 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 08.02.2021 (Pika 1) 

3 

funksionin në mënyrë të përhershme”, në lidhje me nevojat e gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Kukës”; dhe “Për miratimin e listave të gjyqtarëve që do të caktohen për të gjykuar 

çështje gjyqësore urgjente në gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kukës”. 

   

 Çështja e parë 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 

dhe çështja e dytë lidhur me dy projektvendimet “Për zbatimin e vendimit të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor nr.30, datë 14.02.2019, “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”, në lidhje me nevojat 

e gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës”; dhe “Për miratimin e listave të gjyqtarëve që do të 

caktohen për të gjykuar çështje gjyqësore urgjente në gjykatën e Rrethit Gjyqësor 

Kukës”. 

Çështja e parë 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. 

Relator i kësaj çështjeje është zoti Ilir Toska. 

 Zoti Toska fillimisht 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 Shkodër: a. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës. 

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

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec. 

B. Gjykatat e apeleve, sipas kësaj radhe: 

I. Gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm: Gjykata e Apelit Shkodër; 

Gjykata e Apelit Korçë; Gjykata e Apelit Vlorë; Gjykata e Apelit Gjirokastër. 

II. Gjykata e Posaçme e Apelit 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 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 përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohen për 

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

Numri i gjyqtarëve të jetë 2. 

 Sa i përket përjashtimeve nga shorti: 

 Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti Kryetarja në detyrë 

(Zëvendëskryetarja) e kësaj të fundit, konkretisht: Znj. Enkeleda Dalipi. 

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 Aulon Pashaj dhe Sami Ujkashi. 

 

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

e Rrethit Gjyqësor Pogradec”. 

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

paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore, në lëndë penale. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec 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 
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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 Korçë. 

Numri i gjyqtarëve të jetë 1. 

Sa i përket përjashtimevenga shorti: 

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

së Rrethit Gjyqësor Korçë, konkretisht: Znj. Luljeta Kole. 

Në shortimin e çështjes të përjashtohen nga shorti gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Korçë, të cilët janë caktuar më herët, gjatë vitit 2020 e në vijim, në 2 apo më 

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

funksionin, konkretisht: Znj.Ariola Kristo, Z.Seladin Pysqyli, Znj.Sonjela Voskopi, 

Znj.Thomaidha Roça. 

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 Maksim Qirjazi. 

 

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

e Apelit Shkodër”. 

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

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

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 
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gjykimin e 3 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Apelit Durrës. Numri i 

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

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, si përjashtim nga rregulli, në kushtet e numrit të 

kufizuar të gjyqtarëve të Gjykatës së Apelit Durrës dhe ngarkesës në punë të gjyqtarëve 

të kësaj gjykate, të mos përjashtohet nga shorti Kryetari në detyrë i saj, 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 përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtarët Desart Avdulaj dhe Florjan Kalaja. 

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtar Igerta Hysi. 

Për çështjen nr. 3, civile, gjyqtar Desart Avdulaj. 

 

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

e Apelit Korçë”. 

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

në 1 çështje gjyqësore, në lëndë penale. 

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 

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

gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë 1. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 
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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 planifikuar seanca dëgjimore përpara KPK-së në kuadër të 

procesit të rivlerësimit kalimtar, konkretisht: Z.Gramoz Levanaj. 

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

Apelit Tiranë që janë caktuar më herët për gjykimin e 12 apo më shumë çështjeve 

gjyqësore, në gjykata të tjera të apelit, konkretisht: Znj. Valdete Hoxha, Z.Genti Shala, 

Znj.Elbana Lluri, Z.Asim Vokshi, Znj.Maria Qirjazi, Znj.Edlira Petri, Znj.Elona Toro. 

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 Zegjine Sollaku. 

 

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

e Apelit Vlorë”. 

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

për 1 çështje gjyqësore, në lëndë penale. 

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 përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për 

gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Apelit Gjirokastër, përfshirë 
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edhe gjyqtari i skemës së delegimit i caktuar pranë kësaj gjykate. Numri i gjyqtarëve që 

duhet të caktohen për gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, te jetë 2. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

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

Gjirokastër, që kanë pengesë ligjore apo që janë caktuar më herët për gjykimin e saj, 

konkretisht: Znj.Irena Brahimi, Z.Enton Dhimitri, Z.Dritan Banushi. 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohen 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. 

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 Miranda Andoni dhe Sokol Pina. 

  

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

Gjykatën e Apelit Gjirokastër”. 

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

nevojë për 3 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, 

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 3 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 3 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë 1 (2 prej 

çështjeve në nevojë janë kërkesa për përjashtim gjyqtari). 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 
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Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti Kryetarja në detyrë e Gjykatës 

së Apelit Vlorë, konkretisht: Znj.Iliba Bezati. 

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

Apelit Vlorë që janë caktuar më herët për gjykimin e 10 apo më shumë çështjeve 

gjyqësore, në gjykata të tjera të apelit, konkretisht: Z.Sokol Ngresi, Z.Nazmi Troka, 

Z.Skënder Damini, Znj.Margarita Buhali. 

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 çështjet nr. 1, 2 dhe 3, civile, gjyqtar Engert Pëllumbi. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të fundit “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 e Apelit për 

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

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Posaçme të Apelit kundër Korrupsionit dhe 

Krimit të Organizuar, 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 jenë gjykatat e apelit me juridiksion të përgjithshëm. 

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

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes, në konsideratë të përfundimeve të Gjykatës së Posaçme 

të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar në lidhje me shkakun e përjashtimit 

të gjyqtares Anita Mici, të përjashtohen nga shorti gjyqtarët e gjykatave të apelit me 

juridiksion të përgjithshëm që plotësojnë kriteret si më lart, për të cilët nuk ka përfunduar 

ende me vendim përfundimtar procesi i rivlerësimit kalimtar, konkretisht: Z.Astrit Kalaja, 

Znj.Anita Mici, Z.Dritan Banushi, Z.Genti Shala, Znj.Irena Brahimi, Znj.Miranda 

Andoni, Z.Sokol Ngresi, Znj.Valdete Hoxha, Znj.Valbona Vata. 

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 Margarita Buhali. 

 

Me kaq mbyllen procedurat e shortit. 

  

* * * 

(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 08.02.2021) 

 

Pika 2 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i relacioneve të përgatitura nga Komisioni i 

Zhvillimit, lidhur me projektvendimet:  

“Për zbatimin e vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor nr.30, datë 14.02.2019, “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”, në lidhje me nevojat e gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës”; dhe 

“Për miratimin e listave të gjyqtarëve që do të caktohen për të gjykuar çështje gjyqësore 

urgjente në gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kukës”.2 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:00 

dhe mbaroi në orën 11:30. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

2. Medi Bici    (anëtar)* 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

                                                 
2 Procesverbali i kësaj çështjeje të rendit të ditës është përmbledhje. 
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4. Brunilda Kadi    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

 

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

Naureda Llagami dhe anëtari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, z. Erjon Muharremaj. 

 

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: 

2. Shqyrtimi i relacioneve të përgatitura nga Komisioni i Zhvillimit, lidhur me 

projektvendimet:  

“Për zbatimin e vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor nr.30, datë 14.02.2019, “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”, në lidhje me nevojat e gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës”; dhe 

“Për miratimin e listave të gjyqtarëve që do të caktohen për të gjykuar çështje gjyqësore 

urgjente në gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kukës”. 

   

Relator në shqyrtimin e kësaj çështjeje të rendit të ditës është z. Ilir Toska. 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka përgatitur dy projektvendime: 
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1. “Për zbatimin e vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor nr.30, datë 14.02.2019, 

“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”, në lidhje me nevojat e gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës”. 

2. “Për miratimin e listave të gjyqtarëve që do të caktohen për të gjykuar çështje 

gjyqësore urgjente në gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kukës”. 

 

Zoti Toska parashtron si më poshtë relacionin shpjegues: 

Zëvendëskryetarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës, më datë 08.02.2021, ora 

08.15, ka dërguar në adresën elektronike të Këshillit të Lartë Gjyqësor një njoftim përmes 

të cilit njofton se dy gjyqtarë të kësaj gjykate, në datat 2 dhe 6 shkurt 2021, ishin 

diagnostikuar me Covid-19, ndërsa gjyqtari i tretë, duke filluar nga data 09.02.2021, do të 

ishte me raport mjekësor leje lindje, çka bënte të pamundur shqyrtimin nga gjykata të 

çështjeve urgjente që mund të paraqiteshin në ditët në vijim. 

Nisur nga ky njoftim, në kushtet e mungesës në detyrë për një kohë të pacaktuar 

të të gjithë gjyqtarëve të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës, Komisioni për Zhvillimin e 

Karrierës i propozon Këshillit të Lartë Gjyqësor, si organi përgjegjës për të siguruar 

pavarësinë, përgjegjshmërinë dhe mbarëvajtjen e pushtetit gjyqësor, që nevojat e kësaj 

gjykate për gjykimin e çështjeve gjyqësore urgjente t’i trajtojë mbi një mënyrë të veçantë 

zbatimi të Vendimit të tij nr.30, datë 14.02.2019. 

Sipas pikës 1 të projektvendimit të propozuar, Komisioni ka vlerësuar rregullimin 

e nevojave të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës sa i përket shqyrtimit të çështjeve 

gjyqësore urgjente, në lëndë penale dhe civile, për periudhën deri kur do të paraqitet në 

detyrë një gjyqtar i kësaj gjykate, ndërsa paraprakisht kjo periudhë është përcaktuar deri 

më datë 18.02.2021, pra për një periudhë 10-ditore, duke mbajtur në konsideratë për këtë 

një numër ditësh të nevojshme për trajtimin e sëmundjes dhe karantinimin e gjyqtarëve të 

prekur nga Covid-19. 

Sa i përket çështjeve gjyqësore urgjente, si të tilla janë ato që përcakton shkronja 

“c”, neni 2, i Ligjit nr. 98/2016, “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e 

Shqipërisë”, pra ato çështje gjyqësore për të cilat dispozitat procedurale parashikojnë se 
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duhet të vendoset jo më vonë se 14 ditë nga regjistrimi në gjykatë, ku përfshihen kërkesa 

të fazës së hetimit paraprak, kërkesa të kompetencës së gjyqtarit të seancës paraprake, 

kërkesa për sigurim padie apo lëshim urdhër mbrojtje, etj. 

Duhet përmendur se projektvendimi ka parashikuar dhe një ngjarje, me vërtetimin 

e të cilës, rregullat e këtij vendimi nuk do të zbatohen, pikërisht paraqitja në detyrë e një 

prej gjyqtarëve të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës. Gjithsesi, për efekt planifikimi, në 

projektvendim është përcaktuar fillimisht rregullimi i situatës për çështjet gjyqësore që do 

të regjistrohen deri më datë 18.02.2021. Një përcaktim i tillë nuk do të pengojë Këshillin 

të shtrijë në kohë efektet e zbatimit të tij në situatën kur deri në këtë datë të mos paraqitet 

në detyrë asnjë nga gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës. Në këtë rast Këshilli 

do të duhet të vendosë për vijim e zbatimit të rregullave sipas të këtij projektvendimi 

edhe për një periudhë tjetër, duke bërë planifikimin përkatës të gjyqtarëve që do të 

caktohen për të gjykuar në këtë gjykatë. 

Rregulli i përcaktuar sipas shkronjës “a”, pika 1, të projektvendimit të propozuar, 

konsiston në krijimin, mbi bazën e shortit, të një liste gjyqtarësh nga gjykata të tjera më të 

afërta të rretheve gjyqësore me Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kukës, të cilët do të 

caktohen për të gjykuar në këtë gjykatë çështje gjyqësore urgjente, ku secili gjyqtar i 

listës caktohet automatikisht për çështje të regjistruara për çdo periudhë pesëditore, 

brenda periudhës deri më datë 18.02.2021, pa qenë e nevojshme paraqitja nga Gjykata e 

Rrethit Gjyqësor Kukës të kërkesave për caktim gjyqtari për këtë kategori çështjesh. 

Sipas projektvendimit, Këshilli duhet të miratojë menjëherë, mbi bazën e shortit, listën e 

gjyqtarëve, listë e cila, nëse do të jete e nevojshme, duhet të përditësohet nga Këshilli. 

Ndërkohë, në shkronjën “b” të kësaj pike të projektvendimit të propozuar, me 

qëllim për të rregulluar situata që mund të lindin për shkak të mosparaqitjes në detyrë, për 

periudhën përkatës, të gjyqtarit të listës së miratuar apo kur ai ka papajtueshmëri për 

ushtrimin e funksionit në çështje gjyqësore të veçanta, është parashikuar se trupi gjykues 

në këto raste formohet me gjyqtarin që gjendet i renditur më pas në listë. Në një rast të 

tillë, në këtë rregullim të projektvendimit të propozuar, është parashikuar edhe se gjyqtari 

i gjendur në situatën sipas kësaj shkronje, kur është e mundur, përmbush detyrën në 

periudhën pesëditore pasuese.  
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Në pikën 2 të projektvendimit të propozuar përcaktohet se Kancelari i Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Kukës merr masa për njoftimin në kohë të gjyqtarit të caktuar apo atij 

zëvendësues, sipas pikës 1 të këtij vendimi, duke patur parasysh për këtë mungesën e 

drejtuesit të gjykatës, por edhe të gjyqtarëve të tjerë të saj. 

Në pikën 3 të projektvendimit të propozuar përcaktohet që një kopje e vendimit i 

njoftohet, jo vetëm Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës, por edhe Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Tropojë, për shkak se rregullimet e tij angazhojnë gjyqtarët e kësaj gjykate.   

Së fundi, në projektvendim parashikohet hyrja në fuqi e vendimit, duke 

përcaktuar se ai  hyn në fuqi menjëherë me botimin në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Në supozimin që projektvendimi i propozuar do të miratohet nga Këshilli, 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka përgatitur edhe projektvendimin “Për miratimin e 

listës së gjyqtarëve që do të caktohen për të gjykuar çështje gjyqësore urgjente në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kukës”, sipas të cilit, për çdo periudhë pesëditore deri më 

datë 18.02.2021, mbi bazën e shortit, do të përcaktohet një gjyqtar nga Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Tropojë. 

Lidhur me këtë do të duhet të mbahet në konsideratë lista e gatishmërisë së 

gjyqtarëve të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë, për periudhën 09.02.2021 - 

18.02.2021, ku sipas informacionit të dërguar nga kjo gjykatë, me e-mailin e datës 

08.02.2021, rezulton se gjyqtar i gatshëm është z.Aulon Pashaj, ku për këtë shkak ai nuk 

duhet të përfshihet në short në kuadër të projektvendimit “Për miratimin e listës së 

gjyqtarëve që do të caktohen për të gjykuar çështje gjyqësore urgjente në Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor Kukës”. Faleminderit!  

 

Fillimisht vijohet me votimin e projektvendimit të parë dhe në varësi të miratimit 

apo jo të tij, do të kalohet me votimin e projektvendimit të dytë: 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 
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Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Maksim Qoku: Dakord. 

  

 Lidhur me projektvendimin e dytë, fillon procedura e shortit duke futur në enën e 

qelqit shiritat me emrat e dy gjyqtarëve nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë: znj. 

Enkeleda Dalipi dhe Sami Ujkashi. 

  

Tërhiqet gogla e parë që i korrespondon periudhës nga ky moment deri në  

13.02.2021 – rezulton gjyqtarja znj. Enkeleda Dalipi. 

Tërhiqet gogla e dytë që i korrespondon periudhës nga 14.02.2021 - 18.02.2021– 

rezulton gjyqtari z. Sami Ujkashi. 

  

 Pas përfundimit të procedurës së shortit, kalon në votim projektvendimi “Për 

miratimin e listave të gjyqtarëve që do të caktohen për të gjykuar çështje gjyqësore 

urgjente në gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kukës”: 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Maksim Qoku: Pro. 

 

Përveç njoftimit që i duhet bërë gjykatave përkatëse, vendimet do të publikohen edhe në 

faqen zyrtare dhe hyjnë në fuqi menjëherë. Mbledhja konsiderohet e mbyllur.  
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* * * 

(Pika 2 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 

 

 

 

 

 


