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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 24.05.2021) 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 15:22 

dhe mbaroi në orën 15:27. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 
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Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

Gjyqësor. 

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

Legjislacionit. 

4. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

1. Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve 

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

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

nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Ilir Toska).1 

  

Çështja e rendit të ditës së datës 24.05.2021 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. 

Zoti Toska parashtron se ditën e sotme janë për trajtim nevojat e dy gjykatave, 

kërkesat e të cilave para pak kanë mbërritur dhe për shkak të urgjencës propozohen që të 

zhvillohen në mbledhjen e sotshme. 

  

Vijohet shkurtimisht me relatimin e relacionit “Për caktim gjyqtari në Gjykatën e 

e Posaçme të 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 në 3 çështje, në lëndë 

penale. 

                                                 
1 Procesverbali i kësaj çështjeje të rendit të ditës është përmbledhje. 
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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 (ndërsa të 9 gjyqtarët që tashmë janë në skemë asnjëri prej tyre uk plotëson 

kushtet e sigurisë) dhe të transferimit të përkohshëm të gjyqtarit (për shkak të ndalimit të 

parashikuar nga ligji për Statusi, neni 42, pika 8), 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 3 çështjeve gjyqësore të veçantë, të jenë gjykatat e shkallës së parë të 

juridiksionit të përgjithshëm. Gjyqtarët të përzgjidhen me short ndërmjet atyre të cilët 

kanë të paktën 7 vjet përvojë në ushtrimin e profesionit, nga të cilat të paktën 5 vjet si 

gjyqtar për çështjet penale si dhe kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit kalimtar 

sipas ligjit nr. 84/2016. Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 3 

çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë 3. 

Propozimet vijuese të Komsionit janë: 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohen nga shorti gjyqtarët e gjykatave të 

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

janë në përbërje të Kolegjit Zgjedhor, që është thirrur në detyrë, konkretisht: {...}-{...}. 

Në shortimin e çështjes nr.2 të përjashtohen nga shorti gjyqtarët e gjykatave të 

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

janë caktuar më herët apo kanë pengesë ligjore për gjykimin e saj, konkretisht: {...}-{...}. 

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

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

janë caktuar më herët apo kanë pengesë ligjore për gjykimin e saj, konkretisht: 

Znj.Manjola Xhaxho; Z.Rexhep Bekteshi; Znj.Emona Muçi; Z.Erjon Bani. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimit të Komisionit dhe 

kështu vijohet me dokumentimin e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  
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Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtarja Igerta Hysi. 

Për çështjen nr. 3, penale, gjyqtari Genti Dokollari. 

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarja Ornela Naqellari. 

 

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

e Apelit Gjirokastër”. 

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

nevojë në 1 çështje, në lëndë penale, e karakterit “tepër urgjent”. 

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

të mekanizmave të skemës së delegimit (ndërsa të 9 gjyqtarët që tashmë janë në skemë 

delegimi janë caktuar në gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm apo në Gjykatën 

e Rrethit Gjyqësor Pukë dhe Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Shkodër) 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 Vlorë dhe numri i 

gjyqtarëve të jetë 2, përfshirë dhe gjyqtarët e skemës së delegimit të caktuar në këtë 

gjykatë. 

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. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimit të Komisionit dhe 

kështu vijohet me dokumentimin e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarët Sokol Ngresi dhe Nazmi Troka. 

 

Me kaq mbyllet procedura e shortit dhe në tërësi e gjithë mbledhja plenare. 
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* * * 

(Mbledhja deklarohet e mbyllur) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


