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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 02.03.2021) 

 

Pika 1 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “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” i përgatitur nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës; 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 Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, zonja Naureda Llagami.   

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 12:08 

dhe mbaroi në orën 12:30. 

 

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. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

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.  

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. Shqyrtimi i projektvendimit “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” i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës; 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. 1 

  

Çelet seanca nga Kryetarja e Këshillit, ku të pranishëm janë të gjithë anëtarët e 

Këshillit të Lartë Gjyqësor.   

Çështja e rendit të ditës 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, përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. 

Fjala i jepet zotit Toska. 

 

Relator i kësaj çështjeje është zoti Ilir Toska. 

Sot janë për shqyrtim nevojat e shtatë gjykatave të shkallës së parë dhe të apelit 

për çështje që paraqesin karakter “urgjent” ose “tepër urgjent”, një nga këto gjykata është 

edhe Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, 

                                                 
1 Procesverbali i këtyre çështjeve të rendit të ditës është përmbledhje. 
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ku referuar nevojave të saj, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka përgatitur dy projekt-

akte: 1. “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”, ndërsa pjesa tjetër e nevojës për çështjen që paraqet nevojë kjo 

gjykatë, do trajtohet në kuadër të vendimit nr. 30/2019.  

 

Zoti Toska fillimisht parashtron sa i përket projektvendimit “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”. 

Lidhur me këtë projektvendim është përgatitur edhe relacioni përkatës ku shkurtimisht 

parashtrohet se: 

Pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, me aktin e datës 24.02.2021, është regjistruar 

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

Organizuar, dërguar me shkresën datë 24.02.2021, nëpërmjet të cilës kërkohet caktimi i 

një gjyqtari për plotësimin e trupit gjykues për gjykimin e çështjes penale datë 

25.01.2021, kundër të pandehurit (emri konkret), bazuar në Vendimin e Këshillit nr.30, 

datë 14.02.2019, “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”. 

Sipas preambulës së Vendimit të Këshillit 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”, 

rregullat sipas këtij vendimi janë të zbatueshme vetëm “në rastet kur skema e delegimit 

dhe transferimi i përkohshëm janë të pamjaftueshme për t’ju përgjigjur nevojave aktuale 

të gjykatave”. 

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

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

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

gjyqtari {...}, i cili kandidon për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së 

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

afërt të tij kanë plotësuar dhe dorëzuar rregullisht formularët e vetëdeklarimit për dhënien 

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



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 02.03.2021  

4 

vetjake, sipas Ligjit “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar 

korrupsionin dhe krimin e organizuar”. Ndërkohë, asnjë nga gjyqtarët e tjerë të skemës së 

delegimit nuk ka plotësuar vetedeklarimet si më lart, duke mos plotësuar kështu kushtet 

shtesë të sigurisë, siç përcakton shkronja “b”, pika 4, e nenit 45, të Ligjit nr. 96/2016 “Për 

statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, për t’u 

caktuar pranë gjykatave të posaçme për korrupsionin dhe krimin e organizuar. 

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

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

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

Rregullores për kriteret dhe procedurën e funksionimit të Skemës së Delegimit të 

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

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

së delegimit z.{...} 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: (emri i të pandehurit 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 publikimi në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Hidhet në votim nga Kryetarja e Këshillit propozimi: 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Dakord. 

Ilir Toska: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 
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 Fatmira Luli: Dakord. 

 Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Medi Bici: Pro. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

 

 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: 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kurbin. 

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

Organizuar. 

B. Gjykatat e apeleve, sipas kësaj radhe: 

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

Gjykata e Apelit Shkodër; Gjykata e Apelit Vlorë; Gjykata e Apelit Gjirokastër; Gjykata 

e Apelit Korçë. 

 

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

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

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

paraqitur një kërkesë për një çështje në lëndë penale. (Lexohet përmbajtja e kërkesës 

dërguar nga Zëvendëskryetari i gjykatës.)  

Sikurse parashtrohet në kërkesën për caktim gjyqtari të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Kurbin, një nga gjyqtarët e saj, me Vendimin e datës 09.02.2021, ka vendosur: 

“1. Shpalljen e moskompetencës funksionale për gjykimin e kërkesës. 2. Dërgimin e 

çështjes trupit gjykues që ka dhënë vendimin e datës 24.11.2020 të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Kurbin”.  

Përmes këtij vendimi, referuar edhe nenit 469 të Kodit të Procedurës Penale, 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kurbin në atë rast ka përcaktuar dhe gjykatën, gjyqtarin, që 
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sipas saj, ka kompetencën funksionale për të gjykuar kërkesën e të dënuarit për 

bashkimin, në një të vetëm, të dy dënimeve të dhëna për të nga Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Kurbin, ku vendimi i dënimit të fundit është dhënë, sipas informacionit të 

Zëvendëskryetarit të gjykatës, nga gjyqtari Lazër Sallaku, i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë, i caktuar për gjykimin e asaj çështjeje me vendim të Këshillit të Lartë Gjyqësor, 

që rezulton të jetë Vendimi nr.548, datë 05.11.2020.  

Në pamundësi për të vënë në diskutim vendimin e datës 09.02.2021, të Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Kurbin, në rastin konkret rezulton të jenë të pazbatueshëm 

mekanizmat e skemës së delegimit dhe transferimit të përkohshëm të gjyqtarit, ndaj, për 

nevojat si më lart të kësaj gjykate, mbetet të zbatohet Vendimi i 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: 

 Për 1 çështje, për të cilën kërkohet 1 gjyqtar, si i përzgjedhur nga shorti të 

konsiderohet gjyqtari Lazër Sallaku, i Seksionit Penal të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë, që ka dhënë vendimin e fundit për kërkuesin e dënuar në këtë çështje. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimit të Komisionit dhe 

janë dakord. 

 

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

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

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

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ka paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore në 

lëndë penale. 

Nëpërmjet vendimit të miratuar pak më herët, u plotësua nevoja sa i përket një 

gjyqtari, duke caktuar përmes skemës së delegimit gjyqtarin {...}. Në këto kushte mbetet 

për t’u trajtuar nevoja e kësaj gjykate sa i përket caktimin e dy gjyqtarëve të tjerë për të 

plotësuar trupin gjykues. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin 

dhe Krimin e 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 
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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 gjyqtarët që do të caktohen për gjykimin e 1 

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

përgjithshëm. 

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

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

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

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

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. 

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 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 përjashtohen 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, u propozuar të caktohet në 

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

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 caktuar më herët, gjatë vitit 2020 e në vijim, për gjykimin e 5 apo më shumë çështje 

gjyqësore në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar, konkretisht: Znj. Ornela Naqellari; Z. Rexhep Bekteshi. 

Në relacion përmenden emrat e gjyqtarëve të gjykatave të shkallës së parë të 

juridiksionit të përgjithshëm që kanë të paktën shtatë vjet përvojë në ushtrimin e 
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profesionit, nga të cilat të paktën pesë vjet si gjyqtar për çështjet penale, që kanë kaluar 

me sukses procesin e rivlerësimit kalimtar sipas Ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin 

kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, si dhe që nuk kanë 

pengesë ligjore në çështjet konkrete në këtë rast. 

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 Petrit Çomo. 

 

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

e Apelit Durrës”. 

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

për 1 çështje gjyqësore, në lëndë civile.  

Për nevojat si më lart të Gjykatës së 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 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 Shkodër. Numri i 

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

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

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

Shkodër, që është caktuar më herët për gjykimin 15 apo më shumë çështjeve gjyqësore, 

në gjykata të tjera të apelit, konkretisht: Znj.Vojsava Osmanaj. 

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

kufizuar të gjyqtarëve të Gjykatës së Apelit Shkodër, të mos përjashtohet nga shorti 

Kryetari i kësaj gjykate, konkretisht: Z. Fuat Vjerdha. 

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):  
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Për çështjen nr. 1, civile, gjyqtarja Valbona Vata. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të katërt “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, gjyqtarja Igerta Hysi. 

 

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 
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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 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, 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 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë 1. 

 Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

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

Gjirokastër, të cilët u caktuan për të gjykuar çështje gjyqësore të veçanta në Gjykatën e 

Apelit Vlorë, me shortin e mëparshëm të datës 24.02.2021, konkretisht: Z. Dritan 

Banushi Znj. Miranda Andoni; Znj. Irena Brahimi; Z. Sokol Pina. 

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 Enton Dhimitri. 

 

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 1 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 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, 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 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë 1. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 
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Në shortimin e çështjes të përjashtohen nga shorti gjyqtarja e Gjykatës së Apelit 

Vlorë dhe gjyqtari i skemës së delegimit të caktuar pranë kësaj gjykate, të cilët janë 

caktuar më herët për gjykimin e saj, konkretisht: Znj. Margarita Buhali; Z. Engert 

Pëllumbi. 

Në shortimin e çështjes 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. 

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

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

kësaj gjykate, të mos përjashtohet nga shorti Kryetarja në detyrë e saj, konkretisht: Znj. 

Iliba Bezati. 

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, gjyqtar Laurent Fuçia. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të shtatë “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, 1 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. 

Për 1 çështje, për të cilën kërkohet 1 gjyqtar, të konsiderohen rezultatet e shortit të 

datës 24.02.2021, referuar të cilëve si i përzgjedhur nga shorti të konsiderohet gjyqtari 

Artur Kalaja, i Gjykatës së Apelit Tiranë. Në shortin e datës 24.02.2021, në çështjet që 
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janë ngarkuar për t’u gjykuar nga ana e këtij gjyqtari për llogari të Gjykatës së Apelit 

Korçë ka edhe çështje me objekt për përjashtim gjyqtari, pra për të bërë një shpërndarje të 

drejtë të ngarkesës në punë për gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Tiranë që janë caktuar për 

të gjykuar çështje të veçanta në Gjykatën e Apelit Korçë. 

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 Artur Kalaja. 

 

Me kaq mbyllen procedurat e shortit. 

  

* * * 

(Mbledhja deklarohet e mbyllur) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 


