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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

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 07.05.2021) 

 

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

të magjistratit për gjyqtarin e Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës, z. 

{...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relatore znj. Marçela Shehu). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:05 

dhe mbaroi në orën 13:45. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 
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10. Marçela Shehu   (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. 

3. Pjerin Prendi, Këshilltar pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

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

Gjyqësor. 

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

7. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

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

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës, z. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës (relatore znj. Marçela Shehu). 

 

 Naureda Llagami: Përshëndetje! 

 Duke qenë se të gjithë anëtarët janë të pranishëm, po fillojmë mbledhjen e radhës 

së Këshillit të Lartë Gjyqësor të datës 7 maj 2021. 

 Në rendin e ditës sot janë 9 çështje. Konkretisht: Çështja e parë ka të bëjë me  

mbarimin e statusit të magjistratit për gjyqtarin e Gjykatës Administrative të Shkallës së 

Parë Durrës, z. {...}. 

Çështja e dytë ka të bëjë me mbarimin e statusit të magjistratit për gjyqtaren e 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, znj. {...}. 

Çështja e tretë ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për përfundimin e 

procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Tiranë, për pozicionin e lirë në 

fushën e të drejtës civile, për kandidatin z. {...}”. 
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Çështja e katërt ka të bëjë për përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në 

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

kandidaten znj. {...}. 

Çështja e pestë ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për lehtësim të 

ngarkesës së gjyqtares së Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor, z. {...}”. 

Çështja e gjashtë ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për caktimin e 

seancës dëgjimore për shqyrtimin e kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për 

fillimin e procedimit disiplinor në ngarkim të magjistrates {...}, me detyrë gjyqtare në 

Gjykatës e Apelit Tiranë”. 

Çështja e shtatë ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për ndërprerjen e 

transferimit të përkohshëm dhe komandimin në skemën e delegimit të gjyqtarit {...}. 

Çështja e tetë ka të bëjë me transferimin e përkohshëm me pëlqim të gjyqtarit/es 

z./znj. ____________”. 

Çështja e fundit ka të bëjë me shqyrtimin e 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. 

 Atëherë, pa humbur kohë po fillojmë me çështjen e parë ku relatore është zonja 

Shehu. 

  

 Marçela Shehu: Faleminderit Kryetare! 

 Gjyqtari {...}, aktualisht është gjyqtar pranë Gjykatës Administrative të Shkallës 

së Parë Durrës. Më datë 19.04.2021 rezulton që pranë Këshillit të jetë depozituar nga ky 

gjyqtar një kërkesë nëpërmjet të cilës ai ka parashtruar tërheqjen e tij nga statusi i 

magjistratit.  

 Kërkesa e tij bazohet në nenet 64 dhe 65 të ligjit 96/2016 “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, dispozita të cilat respektivisht 

rregullojnë edhe dorëheqjen si një nga rastet e mbarimit të statusit të magjistratit.  

 Me cilësinë e relatores kam përgatitur projektvendimin përkatës që ju është vënë 

në dispozicion, duke konsideruar që në rastin konkret jemi përpara mbarimit të statusit të 

magjistratit për shkak të dorëheqjes së tij dhe në projektvendim është propozuar pikërisht 
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deklarimi i mbarimit të statusit të magjistratit për zotin {...}, gjyqtar i Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Durrës, për shkak të dorëheqjes së tij nga ky status. 

 Efektet e këtij urdhërimi fillojnë më datë 31.05.2021, pra në fund të muajit 

pasardhës nga dita kur Këshilli ka marrë deklarimin me shkrim të dorëheqjes, që rezulton 

të jetë data 19.04.2021. 

 Ky është edhe propozimi për Këshillin. 

  

 Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Shehu! 

 Atëherë, kemi ndonjë diskutim? 

 Nëse jo, kalojmë në votimin e projekt-aktit sipas propozimit të bërë nga 

Komisioni? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

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

{...}, gjyqtar i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës, për shkak të 

dorëheqjes së tij nga ky status. 

2. Efektet e këtij urdhërimi fillojnë më datë 31.05.2021. 

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

gjyqësore në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Durrës. 

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

shkronjës “b”, të pikës 1, të nenit 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së 
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sistemit të drejtësisë”, si dhe bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të 

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

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

njoftimit, në Gjykatën Administrative të Apelit. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

 

* * * 

(Pika 1 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

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 07.05.2021) 

 

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

të magjistratit për gjyqtaren e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, znj. {...}”, i përgatitur 

nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relatore znj. Marçela Shehu). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:05 

dhe mbaroi në orën 13:45. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 
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10. Marçela Shehu   (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. 

3. Pjerin Prendi, Këshilltar pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

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

Gjyqësor. 

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

7. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

2. Shqyrtimi i projektvendimit “Për mbarimin e statusit të magjistratit për gjyqtaren e 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, znj. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës (relatore znj. Marçela Shehu). 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë në çështjen e dytë. Sërish fjala për znj. Shehu! 

  

 Marçela Shehu: Zonja {...} është gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë. Kjo gjyqtare, më 19.04.2021 ka depozituar pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor 

kërkesën e saj, nëpërmjet të cilës ajo parashtron dorëheqjen e saj nga statusi i magjistratit. 

Edhe kërkesa e zonjës Balla është trajtuar bazuar në nenin 64 dhe 65 të ligjit 96/2016 

“Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, ku rregullohet 

pikërisht dorëheqja si një nga rastet kur mbaron statusi i magjistratit.  

 Në këto kushte është përgatitur projektvendimi përkatës që i është vënë në 

dispozicion Këshillit, me anë të së cilit propozohet që Këshilli të vendosë deklarimin e 

mbarimit të statusit të magjistratit për znj. {...}, gjyqtare e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë, për shkak të dorëheqjes së saj nga ky status. 
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Efektet e këtij urdhërimi fillojnë më datë 31.05.2021, që i bie pikërisht në fund të 

muajit pasardhës nga dita kur Këshilli ka marrë deklarimin me shkrim të dorëheqjes, që 

është data 19.04.2021. Faleminderit, Kryetare! 

 

 Naureda Llagami: Faleminderit Marçela! 

 Kemi ndonjë diskutim nga kolegët? 

 Nëse jo, kalojmë në votimin e projekt-aktit sipas propozimit të bërë nga relatorja? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

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

znj. {...}, gjyqtare e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për shkak të dorëheqjes së saj 

nga ky status. 

2. Efektet e këtij urdhërimi fillojnë më datë 31.05.2021. 

3. Të përjashtojë gjyqtaren znj. {...} nga procedurat e ndarjes me short të 

çështjeve gjyqësore në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë. 

4. Një kopje e këtij vendimi i njoftohet gjyqtares znj. {...} sipas kërkesave të 

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

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

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

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

njoftimit, në Gjykatën Administrative të Apelit. 
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Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

 

* * * 

(Pika 2 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

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 07.05.2021) 

 

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

procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Tiranë, për pozicionin e lirë në 

fushën e të drejtës civile, të shpallur me vendimin nr. 182, datë 28.05.2020, për 

kandidatin z. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relatore znj. 

Marçela Shehu). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:05 

dhe mbaroi në orën 13:45. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 
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8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (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. 

3. Pjerin Prendi, Këshilltar pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

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

Gjyqësor. 

5.  Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

7. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

3. Shqyrtimi i projektvendimit “Për përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në 

Gjykatën e Apelit Tiranë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me 

vendimin nr. 182, datë 28.05.2020, për kandidatin z. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës (relatore znj. Marçela Shehu). 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë tek projekt-akti i radhës që ka të bëjë me përfundimin 

e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Tiranë, për kandidatin z. {...}. 

 Për më shumë detaje, fjalën ia jap relatore së çështjes znj. Shehu! 

  

 Marçela Shehu: Faleminderit Kryetare! 

 Magjistrati zoti {...} ka kandiduar në procedurat e ngritjes në detyrë në Gjykatën e 

Apelit Durrës, konkretisht për pozicionin e shpallur me vendimin nr. 173, datë 

28.05.2020 të Këshillit. Ka kandiduar për një pozicion të lirë në fushën e së drejtës civile 

në Gjykatën e Apelit Tiranë, konkretisht për vendimin e shpallur me nr. 181, datë 
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28.05.2020 si dhe për pozicionin e lirë në fushën e së drejtës civile në Gjykatën e Apelit 

Tiranë shpallur me vendimin nr. 182, datë 28.05.2020 të Këshillit. 

 Ka vijuar procesi i verifikimit të kritereve ligjore që lidhen me kandidimin e zotit 

{...} në këto pozicione dhe në përfundim, me vendimin nr. 168, datë 22.04.2021, KLGJ 

ka vendosur kualifikimin e kandidatit zotit {...} dhe vijimin e procedurave të emërimit në 

Gjykatën e Apelit Durrës dhe Tiranë, për tre pozicionet e lira të shpallura me vendimet e 

Këshillit nr. 173, nr. 181 dhe nr. 182, datë 28.05.2020. 

 Ndërkohë, Këshilli, në mbledhjen plenare të datës 01.04.2021 vendosi rihapjen e 

procedurave për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar, të shpallura me Vendimet nr. 117, 118, 119, 120. Afati i kandidimit 

për këto pozicione të lira u përcaktua “deri në datë 16.04.2021”. 

 Brenda afatit të kandidimit për këto pozicione të lira, me datë 16.04.2021, ka 

kandiduar edhe kandidati z. {...}, konkretisht për pozicionin e shpallur me vendimin nr. 

119, datë 01.04.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Në rastin e kandidimit të tij, kandidati z. {...} rikonsideroi kandidimet e tij, për të 

përcaktuar tre pozicionet për të cilat do të vijonte kandidimin, duke theksuar në kërkesën 

e parashtruar se tërhiqej nga kandidimi për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 

182, datë 28.05.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor duke vijuar kandidimin për pozicionet 

e lira të shpallura me vendimet nr. 173, datë 28.05.2020, nr. 181, datë 28.05.2020 dhe nr. 

119, datë 01.04.2021. 

Në rrethanat sa sipër, me cilësinë e relatores kam përgatitur këtë relacion bazuar 

në pikën 17, Seksioni B, Kreun VI, të Vendimit të Këshillit nr. 75, datë 23.05.2019, ku 

përcaktohet se: “Kur kandidati njofton tërheqjen nga kandidimi, relatori i çështjes përgatit 

relacionin që përshkruan procedurën e zhvilluar dhe projekt-aktin mbi përfundimin e 

procedurës të verifikimit të kandidatit të tërhequr, duke e dërguar menjëherë për shqyrtim 

përpara Komisionit, i cili vendos për dërgimin e çështjes në mbledhjen e Këshillit”. 

Çështja, pasi ka kaluar në vlerësim të Komisionit, KZHK në mbledhjen e datës 

26.04.2021, duke konsideruar të rregullt procedurën e verifikimit të ndjekur për 

kandidatin, si dhe po ashtu, si të qartë dhe të plotë vullnetin e shfaqur nga kandidati për 

t’u tërhequr nga kandidimi për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Tiranë, për 
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pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me vendimin e Këshillit nr. 182, 

datë 28.05.2020, bazuar në pikën 3, Seksioni C, Kreu VI, të vendimit nr. 75/2019, 

vendosi kalimin e çështjes për shqyrtim në mbledhjen e Këshillit të Lartë Gjyqësor për të 

vlerësuar dhe vendosur për përfundimin e kësaj procedure ngritjeje në detyrë në Gjykatën 

e Apelit Tiranë, për kandidatin z. {...}, për shkak të tërheqjes së tij nga ky kandidim. 

Bashkëlidhur është edhe projektvendimi përkatës ku propozohet përfundimi i 

procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Tiranë, për pozicionin e lirë në 

fushën e të drejtës civile, të shpallur me vendimin nr. 182, datë 28.05.2020, të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor, për kandidatin z. {...}, për shkak të tërheqjes së tij nga kandidimi për këtë 

pozicion. 

Ky është projektvendimi dhe relacioni Kryetare! Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit zonja Shehu! 

Kemi ndonjë diskutim nga kolegët? 

 Nëse jo, kalojmë në votim? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në 

Gjykatën e Apelit Tiranë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me 

Vendimin nr. 182, datë 28.05.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, për kandidatin z. {...}, 

për shkak të tërheqjes së tij nga kandidimi për këtë pozicion. 
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2. Një kopje e arsyetuar e vendimit i njoftohet z. {...}, sipas kërkesave të nenit 98 

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

dhe bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, pasi të 

redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 3 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

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 07.05.2021) 

 

Pika 4 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për përfundimin e 

procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Tiranë, për pozicionin e lirë në 

fushën e të drejtës penale, të shpallur me vendimin nr. 184, datë 28.05.2020, për 

kandidaten znj. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. 

Alban Toro). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:05 

dhe mbaroi në orën 13:45. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 
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8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (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. 

3. Pjerin Prendi, Këshilltar pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

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

Gjyqësor. 

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

7. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

4. Shqyrtimi i projektvendimit “Për përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në 

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

me vendimin nr. 184, datë 28.05.2020, për kandidaten znj. {...}”, i përgatitur nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Alban Toro). 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin tjetër që ka të bëjë me përfundimin e 

procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Tiranë, për kandidaten znj. {...}. 

Relator i këtij projekt-akti është zoti Toro. 

 

 Alban Toro: Faleminderit!   

 Më herët, me vendimin nr. 174, datë 28.05.2020, nr. 184 dhe nr. 185, datë 

28.05.2020, nga ana e Këshillit ka filluar procedura e ngritjes në detyrë e gjyqtarëve 

pranë Gjykatës së Apelit Durrës (në fushën e së drejtës penale) si dhe në Gjykatën e 

Apelit Tiranë (në fushën e së drejtës penale). Një nga këto kandidate ka qenë zonja {...} e 
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cila ka kandiduar dhe me vendimin nr. 282, 08.09.2020 nga ana e Këshillit është 

konsideruar se janë plotësuar nga ana e kandidates kriteret formale dhe janë vijuar 

procedurat e emërimit të kandidates për kriteret e tjera ligjore. Duke konkluduar me 

vendimin nr. 170, datë 22.04.2021, ku ka vendosur kualifikimin e kandidates {...} dhe 

vijimin e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Durrës dhe Gjykatës e 

Apelit Tiranë për tre pozicionet e lira në fushën e të drejtës penale, të shpallura me 

vendimet nr. 174 nr. 184, nr. 185, datë 28.05.2020. 

 Ndërkohë, në mbledhjen plenare të datës 01.04.2021 është vendosur rihapja e 

procedurave për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar, të shpallura me vendimet nr. 117, 118, 119, 120, datë 01.04.2021. 

Një nga këto kandidate ka qenë edhe znj. {...} e cila ka kandiduar edhe për këtë pozicion 

të hapur (për pozicionin e shpallur me vendimin nr. 120). 

 Ndërkohë ajo ka rikonsideruar kandidimin e saj për pozicionin e lirë të shpallur 

me vendimin nr. 184, pra duke u tërhequr nga kandidatura për këtë pozicion të lirë si dhe 

duke vijuar kandidimin për pozicionet e lira të shpallura me vendim nr. 174, 185 datë 

28.05.2020 dhe 120, datë 01.04.2021. 

 Në këto kushte, pasi u përgatit ky relacion, i ka kaluar Komisionit i cili ia ka 

paraqitur Këshillit duke përgatitur edhe projekt-aktin bashkëlidhur, në dispozitivin e të 

cilit ju sugjerohet:  

1. Përfundimi i procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Tiranë, për 

pozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale, të shpallur me Vendimin nr. 184, datë 

28.05.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, për kandidaten znj. {...}, për shkak të tërheqjes 

së saj nga kandidimi për këtë pozicion. 

2. Një kopje e arsyetuar e vendimit i njoftohet znj. {...}, sipas kërkesave të nenit 

98 të Ligjit nr. 115/2016. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: A kemi ndonjë diskutim? 

Nëse jo, kalojmë në votimin e projekt-aktit? 
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Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në 

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

me vendimin nr. 184, datë 28.05.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, për kandidaten znj. 

{...}, për shkak të tërheqjes së saj nga kandidimi për këtë pozicion. 

2. Një kopje e arsyetuar e vendimit i njoftohet znj. {...}, sipas kërkesave të nenit 

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

si dhe bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, pasi të 

redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 4 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

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 07.05.2021) 

 

Pika 5 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për lehtësim të ngarkesës 

së gjyqtares së Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor, z. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i 

Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, relatore znj. Brikena Ukperaj. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:05 

dhe mbaroi në orën 13:45. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 
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10. Marçela Shehu   (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. 

3. Pjerin Prendi, Këshilltar pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

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

Gjyqësor. 

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

7. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

5. Shqyrtimi i projektvendimit “Për lehtësim të ngarkesës së gjyqtares së Kolegjit 

Zgjedhor Gjyqësor, z. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe 

Veprimtarisë Profesionale, relatore znj. Brikena Ukperaj. 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin e radhës që ka të bëjë me lehtësimin 

e ngarkesës së gjyqtarit të Kolegjit Zgjedhor, z. {...}. Për më shumë detaje fjalën ia jap 

zonjës Ukperaj. 

  

 Brikena Ukperaj: Faleminderit zonja Kryetare! 

 Këshilli i Lartë Gjyqësor, në përmbushje të funksionit të tij ligjor, është i 

angazhuar në monitorimin dhe menaxhimin e ngarkesës së gjyqtarëve si dhe marrjen e 

masave për lehtësimin e punës së tyre, të cilët në të njëjtën kohë me ushtrimin e 

funksioneve gjyqësore në gjykatat ku ata janë caktuar, angazhohen në veprimtari të tjera 

të natyrës gjyqësore ose në dobi të sistemit gjyqësor, sikundër është edhe veprimtaria e 

anëtarit të Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor. Për pasojë angazhimi i gjyqtarëve në KZGJ, sa 

herë që ata thirren në detyrë, rrit ngarkesën e tyre në punë krahasuar me gjyqtarët e tjerë.  
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 Për këtë shkak, gjyqtari {...} i cili është anëtar i Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor, ka 

investuar Këshillin duke kërkuar lehtësimin e ngarkesës në punë dhe parashtruar se 

ngarkesa e lartë në punë në gjykatën ku ai ushtron funksionin, vështirëson kryerjen me 

efektivitet të funksionit në cilësinë e anëtarit të KZGJ.  

Në kuadër të trajtimit të kërkesës, KVEVP i kërkoi informacion Gjykatës {...} 

lidhur me ngarkesën aktuale të gjyqtarëve të kësaj gjykate si dhe pjesëmarrjen e tyre në 

short.  

 Nga informacioni i dërguar ka rezultuar se gjyqtari {...} ka në shqyrtim pranë 

kësaj gjykate 108 çështje administrative themeli dhe 7 çështje pa palë kundërshtare, në 

total 115 çështje, ndërkohë që ngarkesa mesatare e gjyqtarëve të tjerë të kësaj gjykate 

rezulton 86 çështje.  

 Është kërkuar informacion pranë Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor lidhur me numrin e 

çështjeve të regjistruara të përfunduara nga ky Kolegj deri në datën 27.04.2021, ku 

rezultojnë të gjykuara 8 çështje ku secili anëtar i Kolegjit ka përfunduar gjykimin e një 

çështjeje si relator. 

Edhe sot në mëngjes është kërkuar një informacion i përditësuar nëse ka çështje të 

reja të regjistruara pranë këtij Kolegji, por nuk rezulton që të ketë çështje të reja të 

regjistruara dhe të pashqyrtuara. 

Në vazhdim të procesit të verifikimit të kryer nga Komisioni, në zbatim të nenit 

149/2 të Kodit Zgjedhor, i është kërkuar kryetarit të gjykatës mendim duke parashtruar se 

lehtësimi i ngarkesës në punë të gjyqtarit {...}, në të gjitha mënyrat që do të bëhej nga 

Këshilli, nuk do cenonte funksionalitetin e gjykatës.  

Bazuar në këto rrethana, Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë 

Profesionale, në mbështetje të dispozitave ligjore, konkretisht neni 149/2 të Kodit 

Zgjedhor, neni 89 të ligjit 115/2016, nenit 26 të ligjit për Statusin, neni 25, pika 3, 

shkronja /dh/ të ligjit nr. 98/2016 dhe neneve të posaçme të Kodit Zgjedhor që kanë të 

bëjnë konkretisht me procedurat dhe afatet e posaçme të parashikuara në këtë ligj për 

shqyrtimin e çështjeve dhe për dorëzimin e vendimit të arsyetuar. 
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Analizën ligjore të dispozitave e kemi bërë edhe më parë dhe e keni të parashtruar 

edhe në relacion, në kuadër të shqyrtimit të kërkesave të tjera të gjyqtarëve të këtij 

Kolegji. 

Kam vlerësuar që në rastin konkret, Këshilli duhet të marrë masa për të lehtësuar 

ngarkesën në punë të gjyqtarit.     

 Veç analizës ligjore, Komisioni është mbështetur edhe në disa të dhëna që kanë 

rezultuar nga procesi i verifikimit të ngarkesës dhe të prurjeve të çështjeve në Gjykatën 

{...} dhe duke marrë parasysh këto të dyja, pra prurjen e çështjeve, ngarkesën në punë të 

gjyqtarit {...} por edhe gjyqtarëve të tjerë të kësaj gjykate, natyrën e gjykimit 

administrativ, afatet procedurale të parashikuara në ligjin për mosmarrëveshjet 

administrative dhe qëndrimin e mbajtur nga Këshilli lidhur me kërkesat e anëtarëve të 

tjerë të Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor, ka vlerësuar që masa lehtësuese e ngarkesës në punë 

të gjyqtarit {...}, duhet të konsistojë në pjesëmarrjen e tij të reduktuar në procedurat e 

ndarjes me short në çështjet e kësaj gjykate në masën 50% (i njëjti qëndrim që kemi 

mbajtur edhe në rastin e gjyqtarëve të tjerë të shkallës së parë, qoftë për gjykatat e 

juridiksionit të përgjithshëm, ashtu edhe për gjykatën e posaçme, siç është në rastin 

konkret Gjykata Administrative). 

  Lidhur me afatin e zbatimit të masave të mësipërme me qëllim lehtësimin e 

ngarkesës së gjyqtarit, në Kodin Zgjedhor nuk parashikohet një afat për kohëzgjatjen e 

veprimtarisë së KZGJ gjatë periudhës zgjedhore, por duke marrë parasysh që tashmë jemi 

në situatën pas zgjedhore dhe zgjedhjet kanë përfunduar, duke marrë parasysh edhe afatin 

e caktuar më parë lidhur me masat lehtësuese edhe të anëtarëve të tjerë të Kolegjit 

Zgjedhor, kemi propozuar që masa lehtësuese e pjesëmarrjes së reduktuar në ngarkesën e 

gjyqtarit në numrin e çështjeve që ai do të marrë në short, të përkojë me një kohëzgjatje 

dymujore, afat i cili do të fillojë nga momenti i marrjes formë të prerë të këtij vendimi.  

Për sa më lart, është përpiluar edhe projekt-akti përkatës, në pikën 1 të të cilit 

parashikohet lehtësimi i ngarkesës së gjyqtarit të Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor, z.{...}, 

nëpërmjet përjashtimit nga pjesëmarrja në procedurat e shortit për çështjet e reja në 

masën 50%, për shkak të thirrjes së gjyqtarit në detyrë për zgjedhjet e përgjithshme të 

Kuvendit të Shqipërisë.  
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Në pikën  2 të projektvendimit parashikohet se kohëzgjatja e masës lehtësuese 

sipas pikës 1 shtrihet në një afat 2-mujor që fillon nga hyrja në fuqi e këtij vendimi.   

Në pikën 3 të projektvendimit ngarkohen kryetari dhe kancelari i Gjykatës {...} 

për të marrë masat për zbatimin e këtij vendimi. 

Në pikën 4 të projektvendimit parashikohet njoftimi i vendimit gjyqtarit z. {...}, 

sipas kërkesave të nenit 98 të Ligjit nr. 115/2016. Faleminderit!  

 

 Naureda Llagami: Faleminderit zonja Ukperaj! 

 Jemi dakord me projekt-aktin apo kemi ndonjë diskutim paraprakisht? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Lehtësimin e ngarkesës së gjyqtarit të Kolegjit 

Zgjedhor Gjyqësor z. {...}, për shkak të thirrjes së tij në detyrë për shqyrtimin e 

mosmarrëveshjeve në lidhje me zgjedhjet e përgjithshme në Kuvendin e Shqipërisë, 

nëpërmjet: pjesëmarrjes në masën 50% në procedurat e ndarjes me short në Gjykatën 

{...}, të çështjeve që do të regjistrohen pas hyrjes në fuqi të këtij vendimi. 

2. Efektet e masës lehtësuese të ngarkesës së gjyqtarit të parashikuara në pikën 1 

fillojnë pas hyrjes në fuqi të këtij vendimi, me një kohëzgjatje 2-mujore. 

3. Ngarkohet Kryetari dhe Kancelari i Gjykatës {...}, për zbatimin e këtij vendimi. 

4. Njoftimin e këtij vendimi z.{...}, gjyqtar pranë Gjykatës {...}. 
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Ky vendim hyn në fuqi menjëherë me botimin në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

 

* * * 

(Pika 5 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

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 07.05.2021) 

 

Pika 6 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin e seancës 

dëgjimore për shqyrtimin e kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e 

procedimit disiplinor në ngarkim të magjistrates {...}, me detyrë gjyqtare në Gjykatës e 

Apelit Tiranë”, i përgatitur nga relatori z. Medi Bici. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:05 

dhe mbaroi në orën 13:45. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 
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9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (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. 

3. Pjerin Prendi, Këshilltar pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

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

Gjyqësor. 

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

7. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

6. Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin e seancës dëgjimore për shqyrtimin e 

kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor në 

ngarkim të magjistrates {...}, me detyrë gjyqtare në Gjykatës e Apelit Tiranë”, i 

përgatitur nga relatori z. Medi Bici. 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin e radhës që ka të bëjë me caktimin e 

seancës dëgjimore për shqyrtimin e kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për 

fillimin e procedimit disiplinor në ngarkim të magjistrates {...}, me detyrë gjyqtare në 

Gjykatës e Apelit Tiranë. Për më shumë detaje, fjalën ia jap zotit Bici. 

  

 Medi Bici: Faleminderit zonja Kryetare! 

 Pranë KLGJ-së me datë 22.04.2021 është depozituar kërkesa e Inspektorit të Lartë 

të Drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magjistrates {...}, me detyrë 

gjyqtare në Gjykatën e Apelit Tiranë.  
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Kërkesa për fillimin e procedimit disiplinor mbështetet në nenin 194 të ligjit 

nr.115/2016 "Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, të ndryshuar, dhe në 

nenin 138 të ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë”, të ndryshuar, për shkeljen disiplinore të parashikuar nga neni 140, pika 2, 

shkronja ”a” e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe neni 102, pika 1, shkronjat 

“f” dhe “gj” të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar.  

Në kërkesën për fillimin e procedimit disiplinor, Inspektori i Lartë i Drejtësisë ka 

paraqitur propozimin për caktimin ndaj magjistrates {...}, të masës disiplinore “Shkarkim 

nga detyra”, të parashikuar nga neni 140, pika 2, shkronja “a” e Kushtetutës së 

Republikës së Shqipërisë, neni 105, pika 1, shkronja “dh” dhe neni 111, pika 1 e ligjit nr. 

96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të 

ndryshuar.  

Me vendimin nr.175, datë 26.04.2021 të Këshillit, është vendosur hedhja e shortit 

dhe caktimi i anëtarit të Komisionit Disiplinor, z.Medi Bici, në cilësinë e relatorit të 

çështjes.  

Me shkresën e datës 01.12.2020, Zëvendëskryetari i Gjykatës së Apelit Tiranë, ka 

paraqitur informacion pranë Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për mosparaqitjen 

në detyrë të magjistrates {...}, gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit Tiranë. Me vendimin e 

datës 07.12.2020, të ILD-së, është vendosur verifikimi i informacionit të paraqitur nga 

zëvendëskryetari i Gjykatës së Apelit Tiranë, për mosparaqitjen në detyrë të magjistrates 

{...}, me detyrë gjyqtare pranë gjykatës së Apelit Tiranë, me marrjen e informacionit 

pranë Gjykatës së Apelit Tiranë dhe Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Zëvendëskryetari i Gjykatës së Apelit Tiranë në zbatim të vendimit të datës 

07.12.2020 të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë me shkresën e datës 11.12.2020, ka 

paraqitur dokumentacionin e referuar prej tij në informacionin e paraqitur në ILD të 

regjistruar më datë 02.12.2020. Në analizë të rrethanave të faktit, sipas ILD-së në rastin 

konkret ekzistonte dyshimi i arsyeshëm se nga ana e magjistrates {...} mund të jetë kryer 

shkelja disiplinore e parashikuar në nenin 102, paragrafi 1, shkronja “f”, e ligjit nr. 

96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i 
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ndryshuar, pasi magjistratja ka një mungesë të pajustifikuar në detyrë për një periudhë 

kohore prej rreth 9 muajsh dhe konkretisht nga data 01.04.2020, kohë kur ka përfunduar 

afati 2-vjeçar i lejes së miratuar nga ish-Këshilli i Lartë i Drejtësisë me vendimin nr. 26, 

datë 09.02.2018. Ekzistonin dyshime të arsyeshme se brenda kësaj periudhe magjistratja 

{...} megjithëse është njohur rregullisht me vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor të 

datës 28.10.2020 “Për refuzimin e kërkesës së gjyqtares {...} për dhënie leje shtesë të 

papaguar”, ka vijuar të mos paraqitet në detyrë në mënyrë të pajustifikuar.  

Në të njëjtën kohë, ILD-ja pretendon se në rastin konkret ekzistonte dyshimi i 

arsyeshëm se nga ana e magjistrates {...} mund të jetë kryer edhe shkelja disiplinore e 

parashikuar në nenin 102, paragrafi 1, shkronja “gj”, të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, pasi magjistratja 

{...}, nga data 30.10.2020 ka vijuar të mos paraqitet në mënyrë të pajustifikuar në detyrë, 

pavarësisht vendimmarrjes së Këshillit të Lartë Gjyqësor, duke vlerësuar në mënyrë të 

njëanshme se nuk është koha e duhur për t`u kthyer në Shqipëri. Në analizë të fakteve të 

konstatuara, ILD-ja konkludon se ekzistonin dyshime të arsyeshme se kjo magjistrate nuk 

zbaton në mënyrë të vullnetshme vendimi nr. 26, datë 09.02.2018 i Këshillit të Lartë 

Gjyqësor “Për dhënie leje për arsye shëndetësore familjare gjyqtares {...}”, si dhe 

vendimi nr. 530, datë 28.10.2020 i Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për refuzimin e kërkesës 

së gjyqtares {...} për dhënie leje shtesë të papaguar”. 

Për sa më sipër, me vendimin e datës 05.01.2021 të ILD-së është vendosur fillimi 

i hetimit disiplinor me iniciativë ndaj magjistrates {...}, me detyrë gjyqtare pranë 

Gjykatës së Apelit Tiranë për shkeljen disiplinore të parashikuar nga neni 102, pika 1, 

shkronja “f” dhe shkronja “gj” të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar. 

ILD pretendon se në datë 26.01.2018 magjistratja i është drejtuar Këshillit me një 

kërkesë për shkëputjen e saj nga ushtrimi i detyrës për periudhën kohore 01.04.2018-

31.03.2021 për arsye shëndetësore të një pjesëtari të familjes së saj. Kjo kërkesë i është 

drejtuar edhe Kryetarit të Gjykatës së Apelit Tiranë, i cili ka pranuar kërkesën duke 

dhënë pëlqimin për dhënien e lejes së kërkuar nga magjistratja. Këshilli i Lartë i 

Drejtësisë me vendimin nr. 26, datë 09.02.2018, ka vendosur t’i akordojë leje për 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 07.05.2021 (Pika 6) 
 

 

29 

shkëputje të përkohshme nga puna, duke filluar nga data 01.04.2018, për një periudhë 2-

vjeçare. Vendimi nr. 26, datë 09.02.2018 i është njoftuar magjistrates {...}, me shkresën e 

datës 14.02.2018, të Këshillit. Referuar këtij vendimi, leja e akorduar nga Këshilli 

përfundonte më datë 31.03.2020 dhe magjistratja duhej të paraqitej në detyrë më datë 

01.04.2020. 

Me e-mailin e datës 20.03.2020, magjistratja {...}, i është drejtuar Këshillit me 

njoftim për pamundësinë e paraqitjes në kohë në detyrë, ku ka parashtruar se, nga data e 

fillimit të lejes dhe në vazhdim ka qenë jashtë vendit dhe në respektim të afatit të lejes 

është pajisur me biletën e udhëtimit të kthimit më datë 26.03.2020 nga kompania e 

fluturimit “Lufthansa”, por pas shpalljes së gjendjen së pandemisë COVID-19 nga 

Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH), paraqitja e saj në detyrë në datën 

01.04.2020 është bërë objektivisht e pamundur. Në këto kushte, ka kërkuar marrjen në 

konsideratë të këtij fakti për të justifikuar mosparaqitjen e saj në detyrë, për aq kohë sa do 

të deklarohet heqja e gjendjes së pandemisë dhe mundësimi i udhëtimit të sigurt nga 

pikëpamja shëndetësore. Me e-mailin datë 21.03.2020, magjistratja i është drejtuar edhe 

Zëvendëskryetarit të Gjykatës së Apelit Tiranë, me të njëjtin njoftim dhe me të njëjtat 

argumente ka kërkuar justifikimin e mosparaqitjes së saj në detyrë për të njëjtat shkaqe. 

Me shkresën e datës 07.10.2020, Këshilli ka kërkuar informacion nga 

zëvendëskryetari i Gjykatës së Apelit Tiranë, nëse magjistratja {...}, është paraqitur në 

detyrë pas përfundimit të lejes së dhënë nga ish-Këshilli i Lartë i Drejtësisë me vendimin 

nr. 26, datë 09.02.2018, si dhe informacion mbi vijueshmërinë e frekuentimit nga ana e 

saj. Me shkresën e datës 09.10.2020, Gjykata e Apelit Tiranë i ka kthyer përgjigje 

Këshillit, se pas përfundimit të lejes së dhënë, gjyqtarja nuk është paraqitur në detyrë, 

duke i bashkëlidhur përgjigjes, e-mailin e datës 21.03.2020 ku gjyqtarja ka njoftuar 

pamundësinë objektive për t`u paraqitur në punë dhe e-mailin e datës 09.10.2020 “Për 

arsyet e mosparaqitjes së detyrë”, drejtuar zëvendëskryetarit të Gjykatës së Apelit Tiranë.  

Po në datën 09.10.2020 magjistratja {...} i është drejtuar me një kërkesë Këshillit 

për miratimin e një leje për një periudhë 1-vjeçare, me pretendimin e pamundësisë së 

paraqitjes në detyrë për të cilën e ka njoftuar atë si me shkresën e datës 20.03.2020, ashtu 

edhe nëpërmjet postës elektronike, duke parashtruar se ka qenë në pritje të një përgjigje, 
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dhe në mungesë të saj, heshtjen e ka konsideruar si miratim. Në lidhje me këtë fakt, 

magjistratja kishte njoftuar edhe zëvendëskryetarin e gjykatës në e-mailin e datës 

09.10.2020, duke i bërë me dije këtij të fundit se do të paraqiste edhe një kërkesë në 

Këshill për miratimin e një leje shtesë dhe se mbetej në pritje të përgjigjes së këtij organi.  

Në kërkesën e paraqitur para Këshillit të Lartë Gjyqësor, magjistratja ka 

parashtruar se edhe pas kalimit të një periudhe kaq të gjatë, udhëtimi vazhdonte të ishte i 

pasigurt për të nga ana shëndetësore duke arsyetuar se: “Edhe pse fluturimet janë rihapur 

dhe se formalisht kjo nuk përbën më pengesë për rikthim, nuk mund të thuhet e njëjta gjë 

për sigurinë nga pikëpamja shëndetësore në udhëtim”. Magjistratja ka pretenduar se: (i) 

ndodhej në grupin e personave të rriskuar për shkak të sëmundjeve të saj (hipertension, 

probleme me frymëmarrjen apo cist në veshka); (ii) udhëtimi i saj për t`u kthyer në 

Shqipëri zgjat minimumi 24 orë, ajo vetë ka vlerësuar se nuk mund të udhëtojë në mënyrë 

të sigurt. 

Në datën 15.10.2020, këshilltari pranë Komisionit të Vlerësimit të Etikës dhe 

Veprimtarisë Profesionale në Këshillin e Lartë Gjyqësor, në funksion të verifikimit të 

shprehjes së vullnetit, i ka kërkuar magjistrates {...} nëpërmjet postës elektronike, 

dërgimin të skanuar të dokumentit të identifikimit, si dhe çdo dokumentacioni tjetër që 

ajo vlerëson se shërben për shqyrtimin e kërkesës së saj për leje shtesë të papaguar për 

një periudhë 1-vjeçare. Magjistratja i është përgjigjur këtij e-maili në datën 20.10.2020 

duke i dërguar të skanuar kartën e identitetit, si edhe biletën e udhëtimit për kthim në 

Shqipëri të datës 26.03.2020, të cilën sipas saj e kishte dërguar të skanuar dhe fotokopje 

dhe në rrugë postare, në komunikimet me Këshillin në datën 20.03.2020.  

Këshilli i Lartë Gjyqësor, në mbledhjen plenare të datës 28.10.2020, me vendimin 

nr. 530, datë 28.10.2020 ka vendosur “Refuzimin e kërkesës së gjyqtares {...} për dhënie 

leje shtesë të papaguar”. Ky vendim i është njoftuar magjistrates {...} me shkresën e datës 

03.11.2020. Në analizë të vendimit nr. 530, datë 28.10.2020, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, ILD pretendon se shkaku i refuzimit të kërkesës është ezaurimi i afatit 

maksimal (2-vjeçar) që parashikon ligji për të marr leje të papaguara për arsye familjare 

dhe/ose shëndetësore, leje e cila i është dhënë nga ish-Këshilli i Lartë i Drejtësisë me 

vendimin nr. 26, datë 09.02.2018. Arsyet e referuara nga magjistratja mbi pamundësinë e 
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saj për të udhëtuar nga SHBA në Shqipëri, nuk janë rastet që ligji parashikon si mundësi 

për magjistratin për të marrë leje të papaguar.  Gjithashtu, Këshilli shprehet se bazuar në 

nenin 23, pika 10, të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, kompetencën për të vlerësuar mungesën e 

justifikuar në detyrë, e ka kryetari i gjykatës në të cilën gjyqtari e ushtron detyrën.  

Zëvendëskryetari i Gjykatës së Apelit Tiranë, në datë 29.10.2020 i ka komunikuar 

magjistrates shkurtimin e vendimit nr. 530, datë 28.10.2020 të Këshillit, nëpërmjet 

adresës së tij elektronike private, njoftim i cili i është konfirmuar nga ana e magjistrates 

në datën 31.10.2020. Nëpërmjet këtij komunikimi elektronik magjistratja {...} ka 

riparashtruar sërish arsyet e mosparaqitjes së saj në detyrë me argumentin se pas 

konsultës së mjekes së familjes dhe mjekut specialist të cilët e kanë këshilluar të mos 

ndërmarrë udhëtime dhe në rast ndërmerrje riskun duhej ta mbante ajo vetë, gjyqtarja ka 

vlerësuar se për momentin nuk ishte koha e duhur për t`u kthyer në Shqipëri. 

Me shkresën e datës 03.11.2020 Këshilli i ka njoftuar magjistrates vendimin e 

arsyetuar nr. 530, datë 28.10.2020 “Për refuzimin e kërkesës së gjyqtares {...} për dhënie 

leje shtesë të papaguar”, duke vënë në dijeni edhe zëvendëskryetarin e Gjykatës së Apelit 

Tiranë.  Ky vendim i është nisur magjistrates edhe prej këtij të fundit, me postë 

elektronike. 

Me shkresën e datës 16.11.2020, zëvendëskryetari i Gjykatës së Apelit Tiranë ka 

informuar Këshillin se deri në datën 16.11.2020, magjistratja nuk është paraqitur në 

detyrë edhe pse kishte marrë dijeni edhe për vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për 

refuzimin e kërkesës së gjyqtares {...} për dhënie leje shtesë të papaguar”, duke i 

bashkëlidhur shkresës edhe korrespondencën me magjistraten. 

Me shkresën e datës 24.11.2020, zëvendëskryetari i Gjykatës së Apelit Tiranë, ka 

kërkuar informacion pranë Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, nëse është paraqitur 

ose jo kërkesëpadi nga ana e gjyqtares {...} kundër vendimit nr. 530, datë 28.10.2020. 

Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, me shkresën e datës 26.11.2020, ka 

konfirmuar regjistrimin e çështjes me nr. 228, datë regjistrimi 17.11.2020, me palë 

ndërgjyqëse: Paditëse: {...}; Të paditur Këshilli i Lartë Gjyqësor; objekti i padisë: 

“Shfuqizimin e vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 530, datë 28.10.2020. 
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Detyrimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor, për të miratuar kërkesën e znj. {...} për leje të 

papaguar shtesë për një afat 1-vjeçar”. 

Me Vendimin {...}, datë 02.02.2021 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, 

është vendosur: “Pranimi pjesërisht i padisë. Shfuqizimin e vendimit nr.530, datë 

28.10.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe detyrimin e kësaj pale të vijojë shqyrtimin e 

kërkesës së gjyqtares {...}. Pushimin e gjykimit të çështjes për kërkimet e tjera”.  

Në zbatim të vendimit {...}, datë 02.02.2021, të Gjykatës së Apelit Administrativ 

Tiranë, Këshilli i Lartë Gjyqësor me vendimin {...}4, datë 29.03.2021 ka vendosur sërish 

“Refuzimin e kërkesës së gjyqtares {...} për dhënie leje shtesë të papaguar”. 

Bazuar në nenin 31 të Rregullores “Për procedurat disiplinore në Këshillin e Lartë 

Gjyqësor”, në cilësinë e Relatorit të çështjes, u kryen verifikime mbi ekzistencën e 

rasteve të parashikuara nga neni 139 të Ligjit për Statusin, të cilat çojnë Këshillin drejt 

vendimmarrjes për mbylljen e procedimit disiplinor, pa zhvilluar seancë dëgjimore. Këto 

raste janë të parashikuara në mënyrë shteruese në ligj, si vijon:  

a) Nëse shkelja disiplinore është parashkruar në kohën kur ka filluar hetimi, sipas 

parashikimeve të nenit 117 të Ligjit për Statusin. Sipas këtij neni shkeljet disiplinore 

parashkruhen brenda pesë vjetëve. Nëse ILD merr të dhëna, sipas nenit 124 të Ligjit për 

Statusin, pas 5 vjetëve nga koha kur ka ndodhur shkelja e pretenduar, ai nuk fillon 

hetimin për shkak të parashkrimit. Në çdo rast afati i parashkrimit fillon nga momenti kur 

shkelja e pretenduar është kryer. Sipas të dhënave në dosjen hetimore dhe në raportin e 

hetimit, rezulton se ILD ka vendosur fillimin e hetimit disiplinor, me iniciativën e tij, më 

datë 05.01.2021. Sa më lart parashtruar, arrihet në përfundimin se afati i parashkrimit për 

shkeljet disiplinore të pretenduara nga ILD, është 5 vjet dhe fillimi i hetimit disiplinor me 

iniciativë, është vendosur brenda këtij afati parashkrimi.   

b) Nëse çështja ka qenë objekt i një procedimi disiplinor që është zgjidhur me 

vendim të formës së prerë - Nga verifikimet e kryera dhe të dhënat e dosjes hetimore, nuk 

rezulton se shkeljet e pretenduara, të ketë qenë objekt i ndonjë procedimi disiplinor, të 

zgjidhur me vendim të formës së prerë. 

c) Nëse ka arsye të tjera për të mbyllur procedimin, në përputhje me parashikimet 

e nenit 134, pika 1, germat “ç” dhe “d” të Ligjit për Statusin - Sipas këtij neni 
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parashikohet se Inspektori i Lartë i Drejtësisë mbyll hetimin disiplinor, nëse provohet se 

rezultatet e hetimit të çojnë drejt përfundimit se: magjistratit i mbaron statusi, bazuar në 

kriteret e parashikuara, në shkronjat “b” deri në “ç”, të pikës 1, të nenit 64, të Ligjit për 

Statusin ose nuk ushtron funksionin e tij në mënyrë të përhershme, sipas parashikimeve të 

nenit 67 të Ligjit për Statusin ose magjistrati ka vdekur. 

Sa referuar, konstatohet se nga verifikimet e kryera dhe nga të dhënat e dosjes 

hetimore, nuk rezultoi e provuar ekzistenca e një prej shkaqeve ligjore si më lart cituar.  

ç) Nëse raporti i hetimit është depozituar pa u arsyetuar - Në Këshillin e Lartë 

Gjyqësor është depozituar raporti i hetimit i përgatitur nga Inspektore Marsela Pepi dhe 

miratuar nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë, sipas parashikimeve të nenit 133, pika 3 e 

Ligjit për Statusin.   

Referuar këtij parashikimi ligjor, arrihet në përfundimin se raporti i hetimit është 

depozituar i arsyetuar në të gjithë elementët formalë të kërkuar nga kjo dispozitë ligjore. 

Në kushtet kur nuk ndodhemi në një nga rastet e parashikuara në ligj për mbylljen 

e procedimit disiplinor, Këshilli i Lartë Gjyqësor duhet të vendosë kalimin e çështjes për 

shqyrtim të mëtejshëm në seancë dëgjimore dhe të caktojë seancën dëgjimore, e cila 

duhet të jetë brenda 1 muaji, që i bie data 22.04.2021 (që sipas kalendarit i bie ditë e 

shtunë, kështu që mund të shkojë deri më datë 24 maj 2021).  

Dua të bëj me dije Këshillin se me vendimin e datës 30.04.2021, Komisioni i 

Pavarur i Kualifikimit ka vendosur “Shkarkimin nga detyra” të magjistrates {...}. Ky 

vendim nuk është i arsyetuar dhe nuk e disponojmë. Prandaj do kisha mendimin, nëse 

Këshilli do ta vlerësonte, të zbatojmë pikën 3 të nenit 138, që do të thotë, ky afat të 

zgjatet deri në 2 muaj për shkaqe të rëndësishme. Kështu që mendoj që është një shkak i 

rëndësishëm, që ne duhet ta shohim vendimin që ka marrë KPK-ja, se sipas të dhënave që 

kemi, një nga shkaqet e shkarkimit ka qenë edhe mosparaqitja në detyrë për një kohë të 

gjatë e gjyqtares. Kështu që kjo na lejon një mundësi që seanca gjyqësore, nëse Këshilli 

do të binte dakord, të ishte midis datës 17 – 21 qershor sepse në mes ka ditën e shtunë 

dhe ditën e diel, viti 2021. Faleminderit, zonja Kryetare!  

 

 Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Bici! 
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 Do ftoja kolegët lidhur me propozimin e bërë nga relatori, e para për mundësinë e 

shtyrjes në dy muaj. Ç’mendim keni? 

 

 Brikena Ukperaj: Me sa kuptova, zoti Bici propozimin e parë e ka që të caktojmë 

seancë dëgjimore dhe thjesht afati i seancës dëgjimore të shtyhet me 2 muaj. 

 Naureda Llagami: Po! –ky është propozimi i parë. 

 Afati i seancës të shtyhet me 2 muaj. Ndryshe, duhet të përcaktohet sipas zotit 

Bici, midis datës 17 dhe 24 një seancë. 

 

 Medi Bici: 17 dhe 22 qershor. 

 21 i bie ditë e hënë, 22 i bie ditë e martë. 17 i bie ditë e enjte. Prandaj propozova, 

ndoshta ta lëmë ditën e enjte, kur kemi edhe mbledhjet e zakonshme të Këshillit. 

 

 Naureda Llagami: Jeni dakord? 

 

 Brunilda Kadi: Më fal! Ne do ta shtyjmë që të presim vendimin e arsyetuar të 

komisionit të vlerësimit? Medi, kjo ishte ideja e kësaj? 

 Medi Bici: Po! 

 

 Brunilda Kadi: Po ku e dimë ne se kur do arsyetohet?! Si mund ta lëmë ne këtë?! 

Në qoftë se kjo është një ngjarje e lidhur me një ngjarje tjetër, ne nuk mund të caktojmë 

afat. Pra nëse vendimin tonë e kushtëzojmë me një ngjarje, nuk ka kuptim të diskutojmë 

për afatin. 

  

 Medi Bici: Nuk e kushtëzon. Seancën e parë nuk mund ta lëmë jashtë afatit 1-

mujor. 

 

 Brunilda Kadi: Po mirë pastaj, e lëmë brenda afatit që thotë ligji. 
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 Medi Bici: I bie që, duke e lënë brenda afatit, që sot e kemi të qartë që do të 

shtyhet. E njëjta gjë është. Si të doni. 

  

 Brunilda Kadi: Nëse ne arsyetojmë që do shtyhet se do presim vendimin, 

atëherë... 

 Medi Bici: Shkaku është i rëndësishëm. Ai mund të arsyetohet. Varet nga relatori 

që ka çështjen. Besoj që ky vendim i KPK-së nuk është nga ato vendimet e gjata që 

kërkojnë shumë impenjime e shumë arsyetim. 

 

 Brunilda Kadi: Mirë, por ky nuk është argument ligjor Medi, është apo s’është i 

gjatë vendimi. 

 Nëse ne si Këshill vlerësojmë që duhet të presim vendimin e arsyetuar, -kjo është 

ngjarje, nuk është afat, dhe ne e caktojmë që tani dhe themi që do ta shtyjmë derisa të na 

vijë vendimi. Nëse pastaj nuk do ta presim këtë vendim, ne lëmë afatin e seancës brenda 

kufijve që thotë ligji.  

S’ka kuptim kjo “ta presim se është e sigurt që do ta shtyjmë”, -për mua s’është 

arsyetim ligjor kjo.  

 Unë jam dakord që të shtyhet dhe të pritet arsyetimi i vendimit, por pa afat, se nuk 

ka kuptim.   

  

 Brikena Ukperaj: Mund të flas zonja Kryetare! 

 Naureda Llagami: Po, Brikena! 

 

 Brikena Ukperaj: Në zbatim të nenit 138 të ligjit për Statusin, Këshilli ka 

detyrimin që të përcaktojë datën për seancë dëgjimore, e cila duhet të jetë brenda 1 muaji 

nga dita e marrjes së dosjes nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë. Nga ana e zotit Bici na u 

parashtruan shkaqet për të cilat duhet për të caktuar një seancë dëgjimore. Afati i parë i 

përcaktuar nga ky ligj është afati 1-mujor. 
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 Ajo çka parashikon ligji është edhe rasti i zgjatjes së këtij afati, pra jo 1 muaj, por 

mund të shkojë deri në 2 muaj maksimumi, për shkaqe të rëndësishme të cilat duhet të 

bëhen publike. 

 Në rastin konkret, arsyetimi i bërë nga zoti Bici për zgjatjen e afatit të caktimit të 

seancës dëgjimore, mua më duket i ligjshëm, korrekt, dhe vlerësoj që data e seancës 

dëgjimore të caktohet në kufijtë e afatit 2-mujor. Faleminderit!  

 

 Naureda Llagami: Faleminderit Brikena!   

 Ndonjë mendim tjetër? 

 

 Brunilda Kadi: Unë doja të shtoja.  

 Atëherë, çfarë kuptimi ka që ne po themi që është i rëndësishëm dhe do presim 

arsyetimin e vendimit; në qoftë se ky arsyetim vendim na vjen më mbrapa këtij afati, - 

çfarë kuptimi ka pastaj?  

 Po diskutojmë koncepte juridike bazë. Kushti është o ngjarje, o afat. S’mund t’i 

ketë të dyja. 

 

 Brikena Ukperaj: Bruna, bëhet fjalë për afatin e caktimit të seancës dëgjimore: do 

ta caktojmë brenda 1 muaji nga ardhja e kërkesës apo 2 muaj nga ardhja e kërkesës? 

 

 Brunilda Kadi: Dy muaj që ligji e lidh me një ngjarje të rëndësishme, -cila është 

ngjarja? 

  

 Brikena Ukperaj: Nuk thotë ligji “ngjarje”. Po e thua ti “ngjarje”. Ligji thotë 

“mund ta caktojë deri në 2 muaj për shkaqe të rëndësishme.  

  

 Brunilda Kadi: Më fal, se u ngatërrova! – cili është shkaku i rëndësishëm që po e 

shtyjmë deri në 2 muaj? 
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 Brikena Ukperaj: Atëherë, aktualisht zonja {...} është shkarkuar nga KPK dhe 

masa e shkarkimit është një masë disiplinore. Duhet të marrim dhe të shikojmë 

arsyetimin e tij, me qëllim që edhe ne të ecim. Mos të caktojmë seanca dëgjimore fiktive. 

 

 Brunilda Kadi: Pra shkaku është arsyetimi i vendimit, apo jo? 

 

Brikena Ukperaj: Shkaku është marrja dijeni e shkaqeve për të cilat është 

shkaktuar nga detyra. 

 

Brunilda Kadi: Mos e ndrysho mënyrën e fjalëve që vura unë, se në fund të 

njëjtën gjë po themi. Pra do presim arsyetimin e vendimit, të cilin nuk e kemi ne në dorë. 

 

 Brikena Ukperaj: Nuk e kemi, por edhe ata kanë një afat, që duhet ta zbardhin 

brenda 30 ditëve. 

 

 Brunilda Kadi: Që siç e kemi nga praktika, ata nuk e kanë respektuar në 90% të 

rasteve. Kështu që, ne nuk i detyrojmë dot ata.  

 Arsyetimi i vendimit, për mua, sipas konceptit juridik, është ngjarje, dhe ne duhet 

ta presim. Përderisa po themi që është shkak i rëndësishëm dhe nuk e kemi ne në dorë se 

kur ndodh, atëherë ne nuk ka kuptim që të lëmë afat. Këtë po them unë. Për mua është 

absurd si arsyetim, -më falni! 

 Këtej thua që është shkak i rëndësishëm dhe do ta lësh seancën dhe do ta shtysh 

prapë, -kjo s’bën sens fare. 

 Hajde biem dakord, -a është shkak i rëndësishëm kjo?  

Le të votohet ky varianti që them unë që ne e lëmë pa afat, nuk lëmë seancë sepse 

e çmojmë të tillë ose pastaj variantin që propozoni juve me zotin Bici. 

 

Brikena Ukperaj: Pa seancë nuk mund ta lëmë dot Bruna sepse ligji thotë që 

duhet të caktojmë seancë dëgjimore, maksimumi 2 muaj nga data e paraqitjes së 

kërkesës. Nuk mund të themi ne që do ta shtyjmë seancën pa afat. 
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Brunilda Kadi: Atëherë e lëmë brenda muajit se nuk kemi shkak të rëndësishëm. 

Nuk mund të themi që është edhe i rëndësishëm dhe pastaj nuk e presim. 

Ikim nga teoria që po bëjmë. Praktikisht, në ditën që do mblidhemi, që kemi 

caktuar seancën, nuk ka ardhur arsyetimi i vendimit, -çfarë i bëjmë këtij shkaku të 

rëndësishëm neve? E harrojmë apo do ta shtyjmë prapë? 

 

Brikena Ukperaj: Patjetër që do ta presim. Unë mendoj që duhet ta presim (po 

flas sipas mendimit tim) dhe nuk është e pasigurt që do bëhet apo s’do bëhet. Është afat. 

Është një ngjarje e sigurt sepse nuk ka mundësi që vendimi të mos arsyetohet. 

 

Brunilda Kadi: Nuk ka mundësi?! 

Ka mundësi, - se nga praktika e dimë. Dhe siç bëjnë edhe gjyqtarët që i dorëzojnë 

jashtë afatit, edhe ata i kanë dorëzuar jashtë afatit. Nuk e kemi ne në dorë këtë gjë 

Brikena, e kanë ata. 

Unë po të pyes: Ditën që lëmë seancën mbas këtij afati që thoni juve për këtë 

shkakun e rëndësishëm, dhe na verifikohet fakti që nuk është arsyetuar vendimi, çfarë do 

bëjmë ne? Do ecim apo do ta shtyjmë prapë? – Kjo ishte pyetja ime. 

 

Brikena Ukperaj: Unë mendoj që vendimi do zbardhet brenda afatit ligjor (afat 

ligjor nuk kanë, ndoshta e kanë të caktuar afatin me rregullore), dhe kur të vijë vendimi 

do shprehem pastaj për pjesën tjetër. 

 

Brunilda Kadi: Jo, jo! - po s’erdhi vendimi, çfarë do bëjmë? 

 

Brikena Ukperaj: Mendoj që vendimi do vijë brenda afatit dymujor Bruna! 

 

Brunilda Kadi: Po ky është nuk është argument ligjor. 

Në qoftë se ti ke informacion të sigurt që do vijë, edhe ky nuk është argument 

ligjor. 
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 Brikena Ukperaj: E kam aq të sigurt, sa të pasigurt e ke edhe ti që nuk do vijë.  

 

 Brunilda Kadi: Pikërisht pse jam e pasigurt po vazhdoj arsyetimin, sepse jam e 

pasigurt. Prandaj nuk ka kuptim që të caktojmë datë Brikena. E lëmë pa datë. Në qoftë se 

ne vlerësojmë që është shkak i rëndësishëm sepse në varësi të arsyetimit, mbase Këshilli 

do ketë një vendimmarrje të caktuar normale, që mund të ndryshojë edhe nga caktimi i 

seancës, atëherë duhet ta presim arsyetimin. Se s’mund të jetë argument që ne jemi të 

sigurt që arsyetimi do bëhet brenda 2 muajve, kur e kemi tashmë të ditur të gjithë që 

shumica e arsyetimeve bëhen mbas 2 muajve, madje ka raste edhe mbas 3 muajve. 

Kështu që nuk mendoj se është argument; mund të jetë praktik, por jo ligjor.  

Megjithatë, unë këtë mendim kam, dhe unë e vlerësoj shkak të rëndësishëm, unë 

mendoj që ne do shtyjmë caktimin e seancës për këtë shkak të rëndësishëm pa datë sepse 

është ngjarje e pasigurt arsyetimi.   

 

 Ilir Toska: Mund ta kem fjalën? 

 Naureda Llagami: Po, zoti Toska! 

 

 Ilir Toska: Desha të pyes zotin Bici, sa kohë referoi si shkak të rëndësishëm 

faktin që mundet që zonja {...} të jetë shkarkuar edhe për shkak të mosparaqitjes në 

detyrë, -nga rezulton një e dhënë e tillë? 

  

 Medi Bici: Nga seanca dëgjimore. 

 

 Ilir Toska: Nga të dhënat që janë bërë prezent publikisht në seancë? 

 

 Medi Bici: Po! 
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 Ilir Toska: Mirë atëherë, unë mendoj që Këshilli ka detyrimin, sipas ligjit, që të 

caktojë seancë dëgjimore. Këtij detyrimi s’i shmangemi dot, pavarësisht shkakut që mund 

të konsiderojmë. 

 Nga ana tjetër, shkaku që lidhet me evidencën në vendimin e Komisionit të 

Pavarur të Kualifikimit të faktit të mosparaqitjes në detyrë të zonjës {...}, e cila nga ana 

tjetër implikon edhe procedimin disiplinor që ILD ka paraqitur përpara Këshillit, mund të 

jetë një shkak i rëndësishëm, pra për të mos dubluar të njëjtin proces nga natyra që është 

proces administrativ i karakterit disiplinor, edhe unë do të mendoja që do duhet të 

caktojmë seancën brenda afatit përjashtues, pra të zgjatur, brenda afatit dymujor (se na 

detyron ligji); nga ana tjetër kam në konsideratë faktin, se ligji “Për rivlerësimin kalimtar 

të gjyqtarëve dhe prokurorëve”, detyron KPK-në që të arsyetojë vendimin brenda 30 

ditëve. Pra ka një afat ligjor për arsyetimin e vendimit. 

 E mirëkuptoj shqetësimin e Brunës që thotë që ka shumë raste që Komisioni e ka 

tejkaluar këtë afat, por gjithsesi unë mendoj që duhet të ecim mbi principet që thotë ligji, 

dhe në situatën që mund të jetë eventuale në rastin që do duhet të zhvillojmë seancë 

dëgjimore, do duhet të diskutojmë për situatën që do të jetë në atë moment. Kështu që 

s’kemi pse ta bëjmë debatin në këtë moment për një ngjarje që asnjëri nga ne nuk është i 

sigurt që do të jetë përsëri prezent ekzistenca e vendimit të arsyetuar apo jo. Ta 

diskutojmë kur të caktojmë seancën dëgjimore. Faleminderit!  

 

 Naureda Llagami: Faleminderit zoti Toska! 

 Kalojmë në votim, fillimisht propozimin e Brunës, e cila ka propozim që caktimi i 

datës për seancën dëgjimore të jetë në një moment kur Këshilli të vihet në dijeni lidhur 

me arsyetimin e vendimit të dhënë nga KPK. Jemi dakord me këtë propozim?  

Maksim Qoku: Kundër. 

Brunilda Kadi: Pro. 

Dritan Hallunaj: Kundër. 

Ilir Toska: Kundër. 

Alban Toro: Kundër. 

Fatmira Luli: Kundër. 
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Marçela Shehu: Kundër sepse mendoj që Këshilli ka detyrimin për të caktuar një 

datë për seancën dëgjimore. 

Erjon Muharremaj: Kundër. 

Brikena Ukperaj: Kundër. 

Medi Bici: Kundër. 

Naureda Llagami: Kundër. 

Atëherë, kalojmë në propozimin e ardhur nga relatori, i cili sugjeron që ne të 

vendosim një datë dhe propozimi konkret në mos gaboj zoti Bici, është për datën 17 

qershor. 

Medi Bici: Po! – 17 është ditë e enjte, 18 ditë e premte. Pastaj kalojmë në datën 

21 – 22, që është dita e fundit. 

Naureda Llagami: Atëherë, e lëmë në datën 17 qershor. Po propozoj orën 11:00. 

Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Kundër, me arsyetimin që, në qoftë se caktohet seanca dëgjimore, 

Këshilli nuk ka më mundësi, sipas procedurës, që të vendosë, nëse do jetë rasti, 

pezullimin e procedimit. Prandaj po prisnim arsyetimin. Në qoftë se ne caktojmë seancë, 

ky moment procedural është kapërcyer. 

Dritan Hallunaj: Jam dakord me caktimin e seancës, por nuk jam dakord me 

caktimin e seancës që propozohet (dymujor). Unë jam që brenda afatit njëmujor të çelet 

seanca në atë moment dhe të vlerësojmë nëse do ta presim apo jo vendimin e Komisionit 

të Pavarur të Kualifikimit. Prandaj jam kundër caktimit për 2 muaj. Pro caktimit të një 

date por të jetë brenda 1 muaji. Faleminderit!  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 07.05.2021 (Pika 6) 
 

 

42 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Caktimin e datës 17.06.2021, ora 11:00, si datë e 

zhvillimit të seancës dëgjimore, për shqyrtimin e kërkesës së Inspektorit të Lartë të 

Drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor në ngarkim të magjistrates {...}, me detyrë 

gjyqtare në Gjykatën e Apelit Tiranë.  

2. Ky vendim i njoftohet Inspektorit të Lartë të Drejtësisë dhe magjistrates {...}, 

brenda 5 ditëve nga marrja e tij. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit të 

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

 

* * * 

(Pika 6 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

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 07.05.2021) 

 

Pika 7 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për ndërprerjen e 

transferimit të përkohshëm dhe komandimin në skemën e delegimit të gjyqtarit {...}”, i 

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

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:05 

dhe mbaroi në orën 13:45. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 07.05.2021 (Pika 7) 
 

 

44 

10. Marçela Shehu   (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. 

3. Pjerin Prendi, Këshilltar pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

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

Gjyqësor. 

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

7. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

7. Shqyrtimi i projektvendimit “Për ndërprerjen e transferimit të përkohshëm dhe 

komandimin në skemën e delegimit të gjyqtarit {...}”, i përgatitur nga Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës (relator z. Ilir Toska). 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin e radhës, i cili ka të bëjë me 

ndërprerjen e transferimit të përkohshëm dhe komandimin në skemën e delegimit të 

gjyqtarit {...}. Relator për këtë projekt-akt është zoti Toska. 

 

 Ilir Toska: Faleminderit!  

 Komisioni i Zhvillimit të Karrierës i propozon Këshillit projektvendimin “Për 

ndërprerjen e transferimit të përkohshëm dhe komandimin në skemën e delegimit të 

gjyqtarit {...}”. 

 Lidhur me këtë projektvendim ju është përcjellë edhe relacioni shpjegues për sa 

Komisioni ka propozuar. 

 Shkurtimisht mund t’ju them se sipas informacionit të administruar nga 

Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Administrative pranë Këshillit të 
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Lartë Gjyqësor për gjyqtarin {...}, rezulton se: “... ka marrë titullin Jurist, nga Universiteti 

i Shkodrës “Luigj Gurakuqi” në datën 15.07.2005 dhe ka përfunduar Shkollën e 

Magjistraturës në vitin 2015. / Fillimin në detyrë e ka sipas Dekretin nr. {...}, datë 

31.10.2014 të Presidentit të Republikës, nëpërmjet të cilit emërohet për të kryer stazhin 

profesional në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lezhë, dhe me Dekretin nr. {...}, datë 

23.06.2016 të Presidentit të Republikës është emëruar gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Pukë. / Më pas me vendim nr. {...}, datë 13.06.2018 të Këshillit të Lartë të 

Drejtësisë është transferuar përkohësisht në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë 

Shkodër. / Zoti {...} me vendimin nr. 99, datë 21.06.2019 të Këshillit të Lartë Gjyqësor i 

është shtyrë transferimi deri me 15.09.2019 dhe me vendimin nr. 175, datë 11.09.2019 të 

KLGJ është transferuar dhe për një vit tjetër pranë kësaj gjykate. / Aktualisht z.{...} 

ushton funksionin pranë Gjykatës Administrative Shkalla e Parë Shkodër transferuar 

përkohësisht me vendimin nr. 202, datë 11.06.2020 të KLGJ. / Vjetërsia në detyrë 6 vjet. 

/ Zoti {...} nuk ka masa disiplinore në fuqi”. 

Sikurse dhe më lart është parashtruar, ish-Këshilli i Lartë i Drejtësisë, mbështetur 

në nenet 46/1 dhe 160, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve 

në Republikën e Shqipërisë”, pas pëlqimit të dhënë nga gjyqtari {...}, me caktim të 

përhershëm në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Pukë, me Vendimin nr. 47, datë 13.06.2018, 

ndër të tjera ka vendosur: “... 6. Gjyqtar {...}, aktualisht gjyqtar në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Pukë transferohet përkohësisht për 1 vit nga hyrja në fuqi e këtij vendimi në 

Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Shkodër. ...”.  

Ndërsa periudha e transferimit të përkohshëm me pëlqim të gjyqtarit {...} 

përfundoi, në kushtet kur Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Shkodër u vlerësua 

të ishte “gjykatë në nevojë” në kuptim të shkronjës “a”, pika 2, neni 3, të Rregullores 

“Mbi kriteret dhe procedurën e transferimit të përkohshëm të gjyqtarit”, miratuar me 

Vendimin nr. 23, datë 07.02.2019, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, i ndryshuar (më poshtë 

referuar si Rregullorja e Transferimit të Përkohshëm), në rrethanat kur pranë saj ushtronte 

detyrën vetëm një gjyqtar, nga katër të tillë që është organika e kësaj gjykate sipas 

Dekretit të Presidentit të Republikës nr. {...}, datë 16.11.2012, i ndryshuar, numër ky i 

gjyqtarëve që vijon të jetë ende në fuqi ndërsa Këshilli i Lartë Gjyqësor nuk ka marrë një 
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vendim për numrin e gjyqtarëve për gjykatë në përputhje me kërkesat e Ligjit nr. 98/2016 

“Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, sikurse kjo 

përcaktohet në nenin 90 të tij, ndërkohë që ende nuk ishte ngritur skema e delegimit sipas 

nenit 45 të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë”, me Vendimin nr.91, datë 17.06.2019, Këshilli i Lartë Gjyqësor tashmë hapi 

procedurat e transferimit të përkohshëm deri më datë 15.09.2019, sipas nenit 46 të Ligjit 

për Statusin, më së pari për transferimin e përkohshëm me pëlqim, duke ftuar fillimisht 

për dhënien e pëlqimit gjyqtarin e transferuar në këtë gjykatë z. {...}, sipas përcaktimit të 

pikës 1, neni 6, të Rregullores së Transferimit të Përkohshëm. Në atë rast, gjyqtari i 

transferuar {...} dha përsëri pëlqimin për transferimin e tij të përkohshëm në Gjykatën 

Administrative të Shkallës së Parë Shkodër. Mbi këtë bazë, në ushtrim të përgjegjësisë 

për mbarëvajtjen e sistemit gjyqësor (neni 147/1 e Kushtetutës), si organi kushtetues i 

ngarkuar me funksionin e transferimit të gjyqtarëve të të gjitha niveleve (neni 147/a, pika 

1, shkronja “a”, i Kushtetutës), në përmbushje të përgjegjësisë së transferimit të 

gjyqtarëve (neni 86, shkronja “c”, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së 

sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar dhe neni 46/1, i Ligjit për Statusin), Këshilli i Lartë 

Gjyqësor, me Vendimin nr. 99, datë 21.06.2019, vendosi: “1. Gjyqtarit {...}, aktualisht 

gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë, i përsëritet transferimi i përkohshëm, në 

Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Shkodër, deri më datë 15.09.2019. ...”. Në 

përcaktimin e periudhës së transferimit Këshilli mbajti në konsideratë faktin e mundësisë 

së caktimit të përhershëm në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Shkodër të 

kandidatëve për magjistratë të diplomuar në vitin akademik 2018-2019, të cilët ishin në 

procedurë verifikimi të pasurisë dhe figurës. 

Ndërkohë, më datë 04.07.2019, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë 

Shkodër mbeti pa asnjë gjyqtar në detyrë të emëruar (me caktim të përhershëm) pranë saj, 

ndërsa Komisioni i Pavarur i Kualifikimit shkarkoi nga detyra edhe gjyqtarin e vetëm që 

ushtronte detyrën në atë gjykatë , duke mbetur kështu në detyrë pranë saj vetëm gjyqtari i 

transferuar {...}. Në këto kushte, ndërsa skema e delegimit sipas nenit 45 të Ligjit për 

Statusin vijonte të mos ishte ngritur ende, ndërkohë që procedurat e verifikimit të 

kandidatëve për magjistratë të diplomuar në vitin akademik 2018-2019 vijonin, duke 
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vlerësuar përsëri që Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Shkodër ishte “gjykatë në 

nevojë” në kuptim të shkronjës “a”, pika 2, neni 3, të Rregullores së Transferimit të 

Përkohshëm, me Vendimin nr.138, datë 19.07.2019, Këshilli i Lartë Gjyqësor hapi 

përsëri procedurat e transferimit të përkohshëm me pëlqim deri në një vit, sipas nenit 

46/1 të Ligjit për Statusin. Edhe në këtë rast gjyqtari {...} dha pëlqimin për t’u transferuar 

në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Shkodër. Mbi këtë bazë, me Vendimin nr. 

175, datë 11.09.2019, Këshilli vendosi: “1. Gjyqtarit {...}, aktualisht gjyqtar pranë 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë, i përsëritet transferimi i përkohshëm, në Gjykatën 

Administrative të Shkallës së Parë Shkodër, deri më datë 15.06.2020. ...”. 

Ndërsa periudha e transferimit të përkohshëm me pëlqim të gjyqtarit {...} po 

përfundonte, në kushtet kur Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Shkodër u 

vlerësua përsëri të ishte “gjykatë në nevojë” në kuptim të të njëjtës dispozitë të 

Rregullores së Transferimit të Përkohshëm, në rrethanat kur pranë saj vijonte të kishte një 

pozicion të lirë të përkohshëm (më datë 30.07.2019 dhe datë 29.01.2020, në këtë gjykatë 

ishin caktuar në mënyrë të përhershme tre gjyqtarë të emëruar rishtazi), ndërkohë që për 

shkak të funksionimit të saj gjatë gjithë kohës me një numër më të vogël gjyqtarësh se 

organika, numri i çështjeve në gjykim ishte tepër i lartë (1.332 çështje deri më datë 10 

maj 2020), Këshilli me Vendimin nr.193, datë 04.06.2020, hapi përsëri procedurat e 

transferimit të përkohshëm me pëlqim deri në një vit, sipas nenit 46/1 të Ligjit për 

Statusin. Edhe në këtë rast, fillimisht për dhënien e pëlqimit u ftua gjyqtari i transferuar 

në këtë gjykatë z. {...}, sipas përcaktimit të pikës 1, neni 6, të Rregullores së Transferimit 

të Përkohshëm. Pas pëlqimit të dhënë përsëri, me Vendimin nr. 202, datë 11.06.2020, 

Këshilli vendosi: “1. Gjyqtarit {...}, aktualisht gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Pukë, i përsëritet transferimi i përkohshëm, në Gjykatën Administrative të Shkallës së 

Parë Shkodër, për një periudhë deri në 1 vit, nga hyrja në fuqi e këtij vendimi. 2. Efektet 

e këtij vendimi fillojnë nga data 16.06.2020. ...”. 

Sa më lart, referuar Vendimit të Këshillit nr. 202, datë 11.06.2020, periudha e 

transferimit të përkohshëm me pëlqim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë 

Shkodër të gjyqtarit {...}, përfundon më datë 16.06.2021. 
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Ndërkohë, me shkresën nr. {...} prot., datë 27.04.2021, protokolluar në Këshill me 

aktin nr. {...}, datë 29.04.2021, Kryetarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë ka njoftuar 

Këshillin se: “Në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Pukë aktualisht jemi 2 gjyqtarë. / Ju 

informoj se nga komunikimi verbal me gjyqtaren {...} deklaron se për fillimin e lejes së 

barrëlindjes më datë 10 Maj 2021. / Lutemi të merren masa për caktimin e një gjyqtari 

tjetër”. 

Organika aktuale e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë, sipas Dekretit të 

Presidentit të Republikës nr. {...}, datë 16.11.2012, i ndryshuar, është 4 gjyqtarë, numër 

ky i gjyqtarëve që vijon të jetë ende në fuqi ndërsa Këshilli nuk ka marr një vendim për 

numrin e gjyqtarëve për gjykatë në përputhje me kërkesat e Ligjit nr. 98/2016 “Për 

organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”. Në këtë gjykatë janë të 

emëruar (kanë caktimin e përhershëm) 3 gjyqtarë, konkretisht znj. {...}, z. {...} dhe znj. 

{...}, ndërkohë që ushtrojnë detyrë vetëm 2 gjyqtarë, znj. {...} dhe znj. {...}, pasi z. {...}, 

deri më datë 16.06.2021, siç u parashtrua, vijon të jetë i transferuar përkohësisht në 

Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Shkodër. Me fillimin e lejes së barrëlindjes 

së znj. {...} rreth datës 10.05.2021, në detyrë në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Pukë do të 

mbetet vetëm një gjyqtar, znj. {...}. Një situatë e tillë do të bënte që kjo gjykatë të dilte 

jashtë funksionit, ndërsa do të lindnin problematika të rënda për gjykimin e çështjeve, 

veçanërisht atyre në lëndë penale, kjo sa i përkiste kërkesave gjatë fazës së hetimit 

paraprak apo në seancë paraprake, për të cilat, referuar përcaktimeve të nenit 15 të Kodit 

të Procedurës Penale, minimalisht duhen 2 gjyqtarë.    

Nisur nga kjo situatë e pritshme në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Pukë, Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës vlerësoi se vijimi i transferimit të përkohshëm i gjyqtarit {...} 

shkakton një efekt negativ më të madh se dobia e tij, përveçse do të passillte cenim të 

rëndë të funksionalitetit të kësaj gjykate ku ai ka caktimin në mënyrë të përhershme, ndaj 

ky transferim duhet të ndërpritet, referuar përcaktimeve të bëra në pikat 3, 4 dhe 6, të 

nenit 4 dhe pikës 1.2, të nenit 5, të Rregullores së Transferimit të Përkohshëm. 

Konkretisht, në nenin 4 të kësaj Rregullore përcaktohet se: “... 3. Transferimi i 

përkohshëm i gjyqtarit nuk kryhet nëse efekti negativ që shkakton në gjykatën e tij, 

çmohet nga Këshilli se, është më i madh se dobia që ai pritet të sjellë në gjykatën ku do të 
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transferohet. ... 4. Transferimi i përkohshëm, si rregull, bëhet ndërmjet gjyqtarëve nga 

gjykatat me ngarkesë më të ulët, duke filluar nga gjykatat më të afërta apo ato brenda të 

njëjtit juridiksion apelit me gjykatën në nevojë. Përjashtimisht, nëse transferimi i 

përkohshëm sipas këtij rregulli do të cenonte funksionalitetin e gjykatave me ngarkesë 

më të ulët, transferimi mund të bëhet nga gjyqtarët e gjykatave të tjera, por në çdo rast 

duke respektuar parimin sipas pikës 3 të këtij neni. ... 6. Në caktimin e periudhës së 

transferimit të përkohshëm, Këshilli mban parasysh mbarëvajtjen e sistemit gjyqësor në 

tërësi si dhe gjykatat mes të cilave ndodh transferimi në veçanti. ...”. Ndërsa në pikën 1.2, 

të nenit 5, të kësaj Rregullore përcaktohet se: “... 1.2 Nëse nevoja e një gjykate, në të 

cilën ka të transferuar përkohësisht me pëlqim një gjyqtar, mund të përmbushet sërish 

vetëm përmes transferimit të përkohshëm, Këshilli shpall pozicionin e lirë të përkohshëm 

duke ftuar, fillimisht, për të dhënë pëlqimin, gjyqtarin që është i transferuar në atë 

gjykatë, nëse transferimi i tij nuk cenon funksionalitetin e gjykatës ku ai është caktuar në 

mënyrë të përhershme. Në një rast të tillë, ky gjyqtar mund të transferohet përsëri 

përkohësisht në gjykatën në nevojë në rast se jep pëlqimin”. Nisur nga këto përcaktime, 

të cilat përmbajnë kriteret e transferimit të përkohshëm, Komisioni vlerëson se ato duhet 

të ekzistojnë jo vetëm në momentin e transferimit, por edhe gjatë vijimit të tij për sa kohë 

situatat paraqiten dinamike, në veçanti gjatë kësaj periudhe.   

Përveç sa më lart, lidhur me ndërprerjen e transferimit të përkohshëm të gjyqtarit 

{...}, Komisioni ka mbajtur në konsideratë edhe faktin se nga ana e tij është depozituar 

pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor një kërkesë datë 20.04.2021, për komandimin në 

skemën e delegimit, protokolluar në Këshill me aktin nr. {...}, datë 20.04.2021. 

Nëpërmjet një kërkesë e tillë gjyqtari {...} ka dhënë pëlqimin për t’u përfshirë në një 

skemë të ndryshme nga ajo e transferimit të përkohshëm në të cilën ai është përfshirë 

aktualisht. 

Në kuadër të trajtimit të kërkesës për komandim në skemën e delegimit, në 

konsideratë të kritereve të kandidimit në këtë skemë sipas Vendimit të Këshillit nr. 22, 

datë 07.02.2019, “Mbi miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurën e funksionimit 

të skemës së delegimit të gjyqtarit” (më poshtë referuar si Rregullorja e Skemës së 

Delegimit), përmes postës elektronike, më datë 28.04.2021, gjyqtari {...} u njoftua mbi 
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këto kritere duke iu kërkuar të vlerësonte situatën në të cilën gjendej, pra i transferuar 

përkohësisht, ndërsa në nenin 4 të Rregullores në fjalë përcaktohet se: “1. Në skemën e 

delegimit kandidon çdo gjyqtar që plotëson këto kritere: ...; f) të mos jetë duke ushtruar 

funksionin e tij si gjyqtar në një gjykatë tjetër për shkak të transferimit të përkohshëm me 

ose pa pëlqim”.  

Pas këtij njoftimi, gjyqtari {...}, përmes postës elektronike, po më datë 

28.04.2021, dërgoi kërkesën, protokolluar në Këshill me aktin nr. {...}, datë 29.04.2021, 

nëpërmjet të cilës ka parashtruar: “Pasi u njoha me e-mailin zyrtar te ardhur në adresën 

time elektronike në lidhje me pengesën ligjore që ekziston për përfshirjen time në skemën 

e delegimit, parashtroj si më poshtë vijon: 1. I kërkoj Këshillit të Lartë Gjyqësor që të më 

ndërpresë transferimin tim të përkohshëm, transferim që mbaron me datë 16 qershor 

2021; 2. Kërkesën për ndërprerjen e transferimit të përkohshëm do e paraqes edhe në 

formë shkresore”.  

Në vijim, po përmes postës elektronike, më datë 30.04.2021, gjyqtari {...} dërgoi 

në formë të skanuar një kërkesë, protokolluar në Këshill me aktin nr.{...} prot., datë 

30.04.2021, nëpërmjet të cilës, ndër të tjera, ka parashtruar: “Në bazë të vendimit nr.202, 

datë 11 qershor 2020 Këshilli i Lartë Gjyqësor, bazuar në kërkesën time, ka vendosur 

përsëritjen e transferimit të përkohshëm në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë 

Shkodër, për një periudhë deri në 1 (një) vit, nga hyrja në fuqi e këtij vendimi dhe se 

efektet e këtij vendimi fillojnë nga data 16 qershor 2020. Pra, në bazë të këtij vendimi, 

efektet maksimale zgjasin deri më datë 16 qershor 2021. / Meqenëse unë gjyqtari {...}, 

kam paraqitur pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, kërkesën për t’u përfshirë në skemën e 

delegimit, kërkoj: ...; 2. Ndërprerjen e transferimit në Gjykatën Administrative të Shkallës 

së Parë Shkodër të gjyqtarit {...}”. 

Sa më sipër, rezulton se gjyqtari {...} ka tërhequr pëlqimin e dhënë për 

transferimin e përkohshëm në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Shkodër. Për 

pasojë, ndërsa transferimi i përkohshëm në këtë rast është bërë me pëlqimin e gjyqtarit 

sipas nenit 46/1 të Ligjit për Statusin, tërheqja e pëlqimit për vijimin e transferimit të 

përkohshëm përbën në vetvete shkak për ndërprerjen e tij. 
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Në kuadër të arritjes së një zgjidhjeje optimale të situatës së pritshme në Gjykatën 

e Rrethit Gjyqësor Pukë, përveçse edhe nisur nga tërheqja e pëlqimit të dhënë për 

transferim të përkohshëm, rrethana këto, qoftë dhe secila prej tyre, imponon ndërprerjen e 

transferimit të përkohshëm të gjyqtarit {...}, Komisioni vlerësoi edhe kërkesën e këtij 

gjyqtari për komandim në skemën e delegimit, duke e vlerësuar atë nën prizmin e arritjes 

së një zgjidhjeje që do t’i shërbente më mirë mbarëvajtjes së sistemit gjyqësor, për të 

cilën Këshilli ngarkohet me përgjegjësi nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë (neni 

147, pika 1, i Kushtetutës). 

Lidhur me këtë kërkesë të gjyqtarit {...}, Komisioni vlerësoi se gjyqtari {...} 

plotëson kriteret për t’u komanduar në skemën e delegimit. 

Për këtë, mbahet në konsideratë neni 45, i Ligjit për Statusin, që përcakton se: “1. 

Magjistratët në të gjitha shkallët, me të paktën një vit përvojë në funksion, mund të 

kandidojnë për t'u komanduar në një pozicion, në skemën e delegimit, e cila krijohet në 

Këshill. ... 3. Magjistrati që kandidon për pozicione në skemën e delegimit, nënshkruan 

një deklaratë për dhënien e pëlqimit për t'u caktuar në çdo gjykatë ose prokurori. ...”. 

Në bazë të autorizimit të dhëna nga ligji, pika 8, e nenit 45, të Ligjit për Statusin, 

nëpërmjet Rregullores së Skemës së Delegimit, Këshilli ka miratuar rregulla të detajuara 

për kriteret dhe procedurën për përzgjedhjen e magjistratëve, si dhe kohën e shërbimit për 

skemën e delegimit. Në nenin 4 të kësaj Rregulloreje parashikohen kriteret e kandidimit 

në skemën e delegimit, si vijon: 

“Në skemën e delegimit kandidon çdo gjyqtar që plotëson këto kritere : 

a. Të ketë dhënë pëlqimin për t’u komanduar në skemën e delegimit; 

b. Të ketë jo më pak se 1 vit përvojë në funksion; 

c. Të mos jetë nën efektet e një mase disiplinore, zbatimi i së cilës mund të 

shmanget për shkak të përfshirjes në skemën e delegimit; 

d. Të mos ushtrojë funksionin e Kryetarit apo Zëvendëskryetarit; 

e. Të mos jetë i caktuar në mënyrë të përhershme në një gjykatë ku komandimi 

cenon funksionalitetin e saj; 

f. Të mos jetë duke ushtruar funksionin e tij si gjyqtar në një gjykatë tjetër për 

shkak të transferimit të përkohshëm me ose pa pëlqim”. 
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Bazuar në rrethanat e faktit të parashtruara më sipër, në lidhje me parashikimet 

ligjore të nenit 45 të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, si dhe në lidhje me parashikimet e Rregullores së Skemës së 

Delegimit, Komisioni vlerëson se në rastin konkret jemi në kushtet e pranimit të 

përfshirjes së gjyqtarit {...} në skemën e delegimit, pra të komandimit të tij në këtë 

skemë. 

Konkretisht, është e qartë se në rastin konkret plotësohen kërkesat sipas 

shkronjave “a”, “b” dhe “c”, të nenit 4, të Rregullores së Skemës së Delegimit, ndërsa 

gjyqtari {...} ka dhënë pëlqimin për t’u komanduar në skemën e delegimit, ka më shumë 

se 1 vit përvojë në funksion dhe nuk ndodhet nën efektet e një mase disiplinore, zbatimi i 

së cilës mund të shmanget për shkak të përfshirjes në skemën e delegimit. 

Po ashtu, Komisioni vlerëson se në rastin konkret plotësohen edhe kërkesat sipas 

shkronjave “d” dhe “f”, të nenit 4, të Rregullores së Skemës së Delegimit.  

Kështu, lidhur me kriterin e kandidimit në skemën e delegimit sipas shkronjës 

“d”, të nenit 4, të Rregullores së Skemës së Delegimit, konstatohet se gjyqtari {...} ka 

ushtruar funksionin e Zëvendëskryetarit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë 

Shkodër, që mbas shkarkimit nga detyra të Kryetares së kësaj gjykate nga Komisioni i 

Pavarur i Kualifikimit më datë 04.07.2019, ndërsa ka qenë gjyqtari i vetëm në detyrë 

pranë saj. Ai ka vijuar të ushtrojë këtë funksion edhe mbas caktimit në këtë gjykatë, në 

kohë të ndryshme, të tre gjyqtarëve të emëruar rishtazi, në rrethanat kur asnjëri prej tyre 

nuk kishte përvojë si gjyqtar, pra praktikisht z. {...} ishte gjyqtari në detyrë në Gjykatën 

Administrative të Shkallës së Parë Shkodër, me përvojën më të gjatë. Ndërkohë, pas 

njoftimit përmes postës elektronike, më datë 28.04.2021, mbi kriteret e kandidimit në 

skemën e delegimit, ndër të cilat edhe ai: “Të mos ushtrojë funksionin e Kryetarit apo 

Zëvendëskryetarit”, në kërkesën e dërguar në formë të skanuar përmes postës elektronike, 

më datë 30.04.2021, përveç sa më lart u parashtrua, gjyqtari {...} ka parashtruar edhe se: 

“... Meqenëse unë gjyqtari {...}, kam paraqitur pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, 

kërkesën për t’u përfshirë në skemën e delegimit, kërkoj: 1. Miratimin e dorëheqjes nga 

pozicioni i Zv/Kryetarit në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Shkodër. ...”. Pra, 

duke dhënë dorëheqjen nga funksioni i Zëvendëskryetarit të Gjykatës Administrative të 
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Shkallës së Parë Shkodër, dorëheqje e cila nuk ka nevojë për miratim, aq më tepër nga 

Këshilli, rezulton se aktualisht z. {...} të mos jetë më në kushtet e kriterit ndalues të 

kandidimit në skemë delegimi sipas shkronjës “d”, të nenit 4, të Rregullores së Skemës së 

Delegimit. 

Lidhur me kriterin e kandidimit në skemën e delegimit sipas shkronjës “f”, të 

nenit 4, të Rregullores së Skemës së Delegimit, sikundër u parashtrua, gjyqtari {...} ka 

tërhequr pëlqimin e dhënë për transferim të përkohshëm, ndërkohë që më lart u 

parashtrua për qenien në rastin konkret përpara shkaqeve për ndërprerjen e transferimit të 

përkohshëm me pëlqim për këtë gjyqtar. Mbi këtë bazë, me miratimin e ndërprerjes së 

transferimit të përkohshëm për gjyqtarin {...}, ky i fundit rezulton të mos jetë më në 

kushtet e kriterit ndalues të kandidimit në skemë delegimi sipas shkronjës “f”, të nenit 4, 

të Rregullores së Skemës së Delegimit. 

Ndërkohë sa i përket kriterit të kandidimit në skemën e delegimit sipas shkronjës 

“e”, të nenit 4, të Rregullores së Skemës së Delegimit, pra atij: “Të mos jetë i caktuar në 

mënyrë të përhershme në një gjykatë ku komandimi cenon funksionalitetin e saj”, 

Komisioni vlerëson se referuar rrethanave të rastit, është e mundur të arsyetohet që 

komandimi në skemë delegimi i gjyqtarit {...}, shoqëruar dhe me caktimin e tij për të 

gjykuar edhe në gjykatën ku ai ka caktimin e përhershëm, pra në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Pukë, ruan të njëjtin funksionalitet që kjo gjykatë ka aktualisht, çka do të thotë 

se komandimi në skemë delegimi i këtij gjyqtari dhe caktimi për të gjykuar edhe në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Pukë nuk cenon funksionalitetin e kësaj të fundit. 

Nga ana tjetër, duke mbajtur në konsideratë ngarkesën e punës në Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor Pukë, si dhe duke marrë shkas nga ngarkesa e punës në Gjykatën 

Administrative të Shkallës së Parë Shkodër, Komisioni vlerëson se komandimi në 

skemën e delegimit të gjyqtarit {...} dhe caktimi i tij për të gjykuar në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Pukë, por edhe në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Shkodër, është 

një zgjidhje që i shërben më mirë mbarëvajtjes së punës në këto dy gjykata, në kushtet e 

një numri të kufizuar të gjyqtarëve në detyrë aktualisht në sistemin gjyqësor. Mund të 

them që sot aktualisht në sistem ka mungesa rreth 90 gjyqtarë. 
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Më konkretisht, referuar të dhënave statistikore të administruara nga Drejtoria e 

Statistikave pranë Këshillit për Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Pukë, për periudhën nga viti 

2019 e në vijim, rezulton se ngarkesa vjetore e kësaj gjykate është rreth 300-350 çështje 

të reja të regjistruara (në të dy lëndët dhe për të gjitha kategoritë), ndërkohë që në fund të 

katërmujorit të parë të vitit 2021, në këtë gjykatë janë në shqyrtim rreth 100 çështje. Këto 

të dhëna tregojnë për një ngarkesë të ulët pune në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Pukë, 

krahasuar me shumicën e gjykatave të shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm. 

Ndërkohë, referuar të dhënave statistikore të administruara nga Drejtoria e 

Statistikave pranë Këshillit për Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Shkodër, për 

të njëjtën periudhë, rezulton se ngarkesa vjetore e kësaj gjykate është rreth 1.050-1.100 

çështje të reja të regjistruara. Për shkak të situatës së mbartur deri në vitin 2019, ku në 

vijimësi kanë qenë në detyrë vetëm dy gjyqtarë nga katër që është organika, stoku i 

çështjeve të mbartura nga Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Shkodër për vitin 

2020 ka qenë 1.232 çështje, ku pavarësisht rendimentit të lartë të gjykimit (çështjet e 

gjykuara në vitin 2020 janë më shumë se çështjet e regjistruara), përsëri ngarkesa 

mesatare për gjyqtar në këtë gjykatë mbetet e lartë, ku deri në mesin e prillit 2021, ajo 

është rreth 260 çështje për gjyqtar. Ndërkohë gjyqtari {...} ka për shqyrtim në këtë 

gjykatë rreth 220 çështje, ndërsa për vitin 2020 ka gjykuar 323 çështje, kurse deri më 14 

prill 2021 ka gjykuar 97 çështje, numër ky më i lartë në raport me gjyqtarët e tjerë të 

kësaj gjykate.  

Referuar sa më lart, Komisioni vlerëson se Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pukë është 

“gjykatë në nevojë” për shkak të numrit të kufizuar të gjyqtarëve në detyrë pranë saj, 

sikundër është e tillë edhe Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Shkodër ku 

ngarkesa mesatare për gjyqtar e saj është e lartë, ndërsa ajo vijon të ketë, tashmë prej gati 

2 vjetësh, një pozicion të lirë të përkohshëm. 

Meqenëse gjyqtari z. {...}, në supozimin e miratimit nga Këshilli të propozimit 

për komandimin e tij në skemën e delegimit, do të jetë gjyqtari më e ri në këtë skemë, 

ndërsa nëntë gjyqtarët e tjerë të skemës së delegimit janë caktuar tashmë nga Këshilli për 

plotësimin e nevojave imediate të gjykatave të apelit të juridiksionit të përgjithshëm, 

nisur nga nevojat imediate të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë dhe të Gjykatës 
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Administrative të Shkallës së Parë Shkodër, Komisioni ka vlerësuar se caktimi i z. {...} 

për të gjykuar në këto gjykata për të gjithë periudhën e komandimit në këtë skemë, është 

një zgjidhje e ligjshme, e drejtë dhe e dobishme. 

Vlen të përmendet se caktimi i gjyqtarit të skemës së delegimit për një periudhë të 

caktuar në një gjykatë është i lejueshëm nga ligji, pika 6, e nenit 45, të Ligjit për Statusin. 

Në këtë dispozitë parashikohet e drejta e kryetarit të gjykatës për t’i kërkuar Këshillit 

caktimin e gjyqtarit të skemës së delegimit për një periudhë të caktuar në atë gjykatë, por 

mungesa e një kërkese të tillë, sa kohë ajo përcaktohet si e drejtë, nuk pengon Këshillin 

që kryesisht të caktojë në një gjykatë, për një periudhë të caktuar, një gjyqtar të skemës së 

delegimit, për sa kohë mund të vlerësojë qenien e saj në nevojë, referuar për këtë në 

shkronjën “a”, pika 4, të nenit 45, të këtij ligji, sipas të cilës: “4. Këshilli cakton 

magjistratin në skemën e delegimit në bazë të nevojave të një gjykate ose prokurorie: a) 

në çdo pozicion të të njëjtit nivel ...”. 

Po ashtu, duhet përmendur se ligji nuk pengon caktimin e gjyqtarit të skemës së 

delegimit për një periudhë të caktuar në më shumë se një gjykatë. Por, në këtë rast, do të 

duhet të konsiderohet mundësia e gjyqtarit për të ofruar shërbimin, si dhe për të 

përballuar ngarkesën e punës. Në rastin konkret, dy gjykatat për të cilat propozohet 

caktimi i z. {...}, si gjyqtar i skemës së delegimit, janë gjykata të afërta në pikëpamje 

gjeografike. Nga ana tjetër, sa i përket ngarkesës, Komisioni vlerëson se z. {...}, si 

gjyqtar i skemës së delegimit, do të duhet të ngarkohet me pesëdhjetë për qind të 

ngarkesës së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë, duke patur në konsideratë qenien në 

detyrë pranë saj të vetëm dy gjyqtarëve (përfshirë dhe z. {...}) dhe ngarkesën e saj 

relativisht të ulët, si dhe me pesëdhjetë për qind të ngarkesës së gjyqtarëve të Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Shkodër, për gjysmën e ngarkesës së gjyqtarëve të 

tjerë, për periudhën pas datës së ndërprerjes së transferimit të përkohshëm dhe 

komandimit në skemën e delegimit, përveç edhe për gjykimin e çështjeve që do të ketë në 

shqyrtim në këtë gjykatë në datën e ndërprerjes së transferimit të përkohshëm dhe 

komandimit në skemën e delegimit, sikurse përcaktohet në pikën 5, të nenit 5, të 

Rregullores së Skemës së Delegimit, sipas të cilës: “Pas komandimit në skemën e 

delegimit, gjyqtari ... përfundon gjykimin e çështjeve në shqyrtim”.  
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Gjithashtu, duhet përmendur se ligji nuk pengon as caktimin e gjyqtarit të skemës 

së delegimit për një periudhë të caktuar në gjykatën ku ai ka caktimin e përhershëm, 

përkundrazi, në pikën 3, të nenit 5, të Rregullores së Skemës së Delegimit, përcaktohet 

se: “Gjyqtari që shërben në skemën e delegimit mund të caktohet nga Këshilli të gjykojë 

çështje në çdo gjykatë përfshirë edhe gjykatën nga e cila vjen. ...”. 

Mbi sa më lart, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka përgatitur dhe i propozon 

Këshillit miratimin e projektvendimit “Për ndërprerjen e transferimit të përkohshëm dhe 

komandimin në skemën e delegimit të gjyqtarit z. {...}”. 

Projektvendimi është i strukturuar në 7 pika. 

Në pikën 1 të projektvendimit propozohet ndërprerja e transferimit të përkohshëm 

me pëlqim të gjyqtarit z. {...} në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Shkodër, 

sipas Vendimit nr.202, datë 11.06.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Në pikën 2 të projektvendimit propozohet komandimi i gjyqtarit z. {...} në 

skemën e delegimit të ngritur pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, me afat deri më datë 

31.05.2022. Lidhur me afatin e propozuar mbahen në konsideratë fakti që në atë kohë 

duhet të jetë kthyer në detyrë gjyqtarja {...} e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë, si dhe 

fakti se deri në atë kohë situata e ngarkesës së Gjykatës Administrative të Shkallës së 

Parë Shkodër duhet të jetë përmirësuar. Mbi këtë bazë, në përfundim të periudhës së 

komandimit, Këshilli mund të vlerësojë më mirë nevojat në këto dy gjykata. 

Në pikën 3 të projektvendimit përcaktohet se gjyqtari i skemës së delegimit z. 

{...} caktohet për të gjykuar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë dhe Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Shkodër.  

Kurse në pikën 4 të projektvendimit përcaktohet se gjyqtari i skemës së delegimit 

z. {...} ngarkohet me pesëdhjetë për qind të ngarkesës së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Pukë. 

Ndërsa në pikën 5 të projektvendimit përcaktohet se gjyqtari i skemës së 

delegimit z. {...} ngarkohet me pesëdhjetë për qind të ngarkesës së gjyqtarëve të Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Shkodër, si dhe për gjykimin e çështjeve që do të ketë 

në shqyrtim në këtë gjykatë në datën e ndërprerjes së transferimit të përkohshëm dhe 

komandimit në skemën e delegimit.  
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Pika 6 e projektvendimit bën fjalë për fillimin e efekteve juridike të vendimit, 

ndërsa data mbetet të përcaktohet nga Këshilli në momentin e shqyrtimit, duke mbajtur 

në konsideratë për ketë caktimin e një datë të mëvonshme, brenda të cilës do të duhet të 

bëhet njoftimi i vendimit për gjyqtarin {...}. Në situatën që jemi, propozoj që kjo datë të 

jetë data 11 maj 2021, pra është mundësia për t’u realizuar njoftimi për gjyqtarin {...} 

deri në këtë datë. Përveç kësaj është edhe fakti që me datën 10 maj, pra ditën e hënë, 

zonja {...} fillon lejen e barrëlindjes, pra përputhet në kohë fillimi i detyrës edhe në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Pukë të gjyqtarit {...} me largimin nga detyra njëkohësisht të 

zonjës {...}. 

Ndërkohë në pikën 7 të projektvendimit përcaktohet se efektet financiare sipas 

këtij vendimi përballohen nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pukë, pra nga gjykata ku 

gjyqtari {...} ka caktimin e përhershëm.  

Në pikën 8 të projektvendimit përcaktohet se një kopje e vendimit i njoftohet 

gjyqtarit z. {...} sipas kërkesave të shkronjës “c”, pika 1, neni 98, të Ligjit nr. 115/2016 

“Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, në adresën postare elektronike zyrtare, 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë dhe Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë 

Shkodër. 

Së fundi në projektvendim përcaktohet publikimi në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit!  

  

 Naureda Llagami: Faleminderit zoti Toska! 

 Kemi ndonjë diskutim lidhur me projekt-aktin e propozuar? 

 Data e efekteve juridike të vendimit i fillojnë me çfarë date? 

 

 Ilir Toska: 11 maj 2021.  

 

 Naureda Llagami: Jemi dakord me projekt-aktin? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 
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Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Ndërprerjen e transferimit të përkohshëm me 

pëlqim të gjyqtarit z. {...}, në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Shkodër sipas 

Vendimit nr. 202, datë 11.06.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

2. Komandimin e gjyqtarit z. {...} në skemën e delegimit të ngritur pranë Këshillit 

të Lartë Gjyqësor, me afat deri më datë 31.05.2022.  

3. Gjyqtari i skemës së delegimit z. {...} caktohet për të gjykuar pranë Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Pukë dhe Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkodër.  

4. Gjyqtari i skemës së delegimit z. {...} ngarkohet me pesëdhjetë për qind të 

ngarkesës së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë. 

5. Gjyqtari i skemës së delegimit z. {...} ngarkohet me pesëdhjetë për qind të 

ngarkesës së gjyqtarëve të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkodër, si dhe 

për gjykimin e çështjeve që do të ketë në shqyrtim në këtë gjykatë në datën e ndërprerjes 

së transferimit të përkohshëm dhe komandimit në skemën e delegimit. 

6. Efektet juridike të vendimit fillojnë më datë 11.05.2021. 

7. Efektet financiare sipas këtij vendimi përballohen nga Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Pukë.  

8. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtarit z. {...} sipas kërkesave të shkronjës 

“c”, pika 1, neni 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, në adresën postare elektronike zyrtare, Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë dhe 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkodër. 

Ky vendim publikohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 07.05.2021 (Pika 7) 
 

 

59 

* * * 

(Pika 7 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

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 07.05.2021) 

 

Pika 8 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për transferimin e 

përkohshëm me pëlqim të gjyqtarit/es z./znj.____________”, i përgatitur nga Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës (relator z. Alban Toro). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:05 

dhe mbaroi në orën 13:45. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 
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10. Marçela Shehu   (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. 

3. Pjerin Prendi, Këshilltar pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

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

Gjyqësor. 

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

7. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

8. Shqyrtimi i projektvendimit “Për transferimin e përkohshëm me pëlqim të gjyqtarit/es 

z./znj.____________”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. 

Alban Toro). 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin tjetër i cili ka të bëjë me transferimin 

e përkohshëm me pëlqim pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë. Për 

më shumë detaje fjalën ia jap zotit Toro. 

 

 Alban Toro: Faleminderit!  

 Këshilli i Lartë Gjyqësor, me Vendimin nr. 157, datë 14.04.2021, ka vendosur: 

“1. Hapjen e procedurës së transferimit të përkohshëm me pëlqim në Gjykatën 

Administrative të Shkallës së Parë Vlorë”, natyrisht duke publikuar edhe shpalljen e këtij 

njoftimi në uebsaijtin (‘website’) e Këshillit. Gjithashtu, brenda afatit të caktuar në 

vendimin e Këshillit kanë konkurruar për t’u transferuar në mënyrë të përkohshme 3 

gjyqtarë, të cilët janë: Znj. {...}, gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Përmet; Znj. 
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{...}, gjyqtare pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër; Z. {...} 

gjyqtar pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër. 

Gjithashtu në relacion do të gjeni informacion të detajuar mbi karrierën e tyre, 

ngarkesën përkatëse të këtyre gjyqtarëve të cilët kanë konkurruar për t’u transferuar në 

mënyrë të përkohshme, si dhe opinionin përkatës së kryetarit të Gjykatës Administrative 

të Shkallës së Parë Gjirokastër dhe atë zëvendëskryetarit të Gjykatës së Shkallës së Parë 

Përmet, të cilët kanë konfirmuar se në një transferim eventual të tyre nuk do të krijohet 

asnjë efekt negativ në gjykatat përkatëse. 

Në kuadër të analizave të kritereve të transferimit të gjyqtarëve, Komisioni ka 

analizuar duke u bazuar në të dhënat të administruara nga sektorët dhe drejtoritë 

përkatëse të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe konkluzion ka konkluduar se të tre kandidatët 

i plotësojnë këto kritere, pasi transferimi i përkohshëm nuk cenon  funksionimin e 

gjykatave ku kandidatët kanë caktimin e përhershëm; Dobia e transferimit të përkohshëm 

është më e madhe se efekti negativ që shkaktohet në gjykatat ku gjyqtarët ka caktimin e 

përhershëm; Kandidatët nuk janë të transferuar përkohësisht dhe as duke shërbyer në 

skemën e delegimit; Kandidatët nuk janë nën efektet e një mase disiplinore, zbatimi i së 

cilës mund të shmanget për shkak të transferimit të përkohshëm; Në rast të transferimit, 

kandidatët nuk do të gjenden në situatën e papajtueshmërisë ambientale sipas 

përcaktimeve të pikës 3, të nenit 8, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 

Lidhur me përzgjedhjen e kandidatëve që duhen transferuar, nga ana e Komisionit 

janë marrë në konsideratë kriteret dhe konsideratat e përcaktuara në pikat 3, 4 dhe 5 të 

nenit 4 të Rregullores së Transferimit, dhe konkretisht gjykata me ngarkesën më të ulët 

duke filluar me gjykatat më të afërta, pra ato në të njëjtin juridiksion apeli me gjykatat në 

nevojë, si dhe ka marrë në konsideratë përvojën profesionale të gjyqtarëve në fushën e së 

drejtës për të cilën kërkohet shërbimi i tyre.  

Pra duke pasur parasysh këto kritere, Komisioni ka konsideruar se dy prej këtyre 

kandidatëve janë në kushte shumë më të favorshme për t’u transferuar përkohësisht me 

pëlqim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Vlorë dhe konkretisht ajo janë znj. 

{...} dhe z. {...}, pasi në raport me kandidaten znj. {...}, rezultojnë të kenë përparësi se 
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ushtrojnë funksionet e gjyqtarit administrativ, pra janë brenda të njëjtit juridiksion të një 

gjykate ku synohet të bëhet transferimi i përkohshëm si dhe kanë përvojën profesionale 

në raport me fushën e së drejtës për të cilën kërkohet shërbimi. Pra janë në të njëjtën 

fushë administrative. 

 Në këto kushte, duke mbetur në kandidim të përkohshëm dy kandidatë, (zonja 

{...} dhe zoti {...}) është konsideruar nga ana e Komisionit si një mekanizëm i drejtë për 

përcaktimin e tyre, në mungesë të kritereve të tjera më të detajuara, që personi apo 

magjistrati i cili do të përcaktohet për transferim të përkohshëm të përzgjidhet nëpërmjet 

shortit, pasi të dy vijnë nga e njëjta gjykatë, janë në të njëjtat kushtet, kanë ngarkesë dhe 

përvojë profesionale të njëjtë. Kështu që, si mekanizëm i drejtë për këtë pjesë është 

parashikuar ai i shortit, i cili do të hidhet në ambientet e KLGJ-së.  

Nga na e Komisionit ju propozohet edhe projekt-akti përkatës, ku në dispozitivin 

e tij do të gjeni: 

Transferimin e përkohshëm me pëlqim të gjyqtarit apo gjyqtares (ai/ajo që do të 

dali nga shorti) pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë për një periudhë 

deri 1 vit.  

Efektet juridike të këtij vendimi ju propozohet data 1 qershor 2021 për shkak që 

gjyqtari të mund të mbarojë çështjet të cilat i ka në fazat përfundimtare.  

Përjashtimin e gjyqtarit/gjyqtares nga procedurat e shortit pranë Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër.  

Efektet financiare sipas këtij vendimi përballohen nga Gjykata Administrative të 

Shkallës së Parë Gjirokastër, natyrisht edhe detyrimin për t’i njoftuar gjykatat respektive. 

Faleminderit!  

 

 Naureda Llagami: Faleminderit!  

 Ftoj administratën për hedhjen e shortit, sikurse propozohet, nëse nuk ka ndonjë 

propozim nga anëtarët. 

 

 Procedura e shortit si më poshtë: 
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 Futen në vazon e qelqit shiritat e letrës me emrat e gjyqtarëve znj. {...} dhe z. 

{...}. 

 Nga shorti rezulton i përzgjedhur gjyqtari z. {...}. 

 

 Naureda Llagami: Gjyqtari i përzgjedhur me short për transferimin e përkohshëm 

me pëlqim është z. {...}. 

 Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Transferimin e përkohshëm me pëlqim të gjyqtarit z. 

{...} pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë, për një periudhë deri në një 

vit. 

2. Efektet juridike të këtij vendimi fillojnë më datë 01.06.2021. 

3. Përjashtimin e gjyqtarit z. {...} nga procedurat e shortit pranë Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër. 

4. Efektet financiare sipas këtij vendimi përballohen nga Gjykata Administrative 

të Shkallës së Parë Gjirokastër.  

5. Një kopje e vendimit i njoftohet z. {...} sipas kërkesave të nenit 98 të Ligjit nr. 

115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër dhe Gjykatës Administrative të Shkallës së 

Parë Vlorë. 
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Ky vendim hyn në fuqi me botimin në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 8 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

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 07.05.2021) 

 

Pika 9 e rendit të ditës me objekt: 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, të përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës (relator z. Ilir Toska).1 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:05 

dhe mbaroi në orën 13:45. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

                                                 
1 Procesverbali i kësaj çështjeje të rendit të ditës është përmbledhje. 
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8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (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. 

3. Pjerin Prendi, Këshilltar pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

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

Gjyqësor. 

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

7. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

9. 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, të përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Ilir 

Toska). 

 

Çështja e fundit që u shtua në rendin e 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. 

 Zoti Toska 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: 
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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 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; c. Gjykata e 

Rrethit Gjyqësor Lezhë. 

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

a. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë; b. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër. 

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

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec. 

  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 Gjirokastër; 

Gjykata e Apelit Korçë; Gjykata e Apelit Vlorë; Gjykata e Apelit Shkodër; Gjykata e 

Apelit Tiranë. 

II. Gjykata Administrative e Apelit 

 

 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 deri më 

datë 5 maj 2021 ka paraqitur nevojë për 2 çështje gjyqësore në lëndë penale. 

Kërkesat janë bërë në kushtet kur gjyqtarja Nertila Kape ende nuk ka qenë në 

detyrë për shkak se ka qenë me leje lindje dhe më pas me leje vjetore. 

Nga komunikimi elektronik, me e-mailin e datës 05.05.2021, Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Dibër ka parashtruar se: “Nga ana jone per shkak te mungeses se gjyqtareve ju 

kemi nisur per delegim me gjyqtarë nga gjykatat e tjera dy kerkesa konkretisht / Nisur 

nga fakti se në datën 04.05.2021, gjyqtarja Nertila KAPE është paraqitur në 

punë kërkojmë nga ana juaj të mos bëni delegim për këto dy çështje dhe ne te bëjmë 
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kalimin e tyre për gjykim tek kjo gjyqtare. Mbetemi ne pritje te veprimeve tuaja që 

çështjet penale të vihen sa më shpejt në lëvizje nga gjyqtarja Nertila Kape për shkak të 

afateve ligjore”. 

Në rrethanat si më lart, nevojat për dy kërkesat si më lart të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Dibër aktualisht nuk ekzistojnë më pasi, sikurse parashtron dhe vetë gjykata 

kërkuese, jo të gjithë gjyqtarët janë në kushtet e padisponueshmërisë ligjore për gjykimin 

e atyre çështjeve, shkak për të cilin gjykata kërkuese ka tërhequr kërkesat e saj. 

Në këto kushte, për Kërkesat si më sipër të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër 

është vendi që Këshilli të vendosë deklarimin e përfunduar të çështjes pa një vendim 

përfundimtar, bazuar në nenin 90/3 dhe 94/1 të Kodit të Procedurave Administrative, Kod 

rregullimet e të cilit duhet të zbatohen nga Këshilli në çdo rast ose situatë tjetër që nuk 

parashikohet shprehimisht nga Ligji nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes si sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar, sikurse përcakton neni 97/3 i tij. 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës i propozon Këshillit të Lartë Gjyqësor të 

vendosë: Deklarimin e përfunduar, pa një vendim përfundimtar, të shqyrtimit të 

kërkesave së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër si vijon: 

1. Kërkesës së datës 17.03.2021, për caktimin e një gjyqtari në çështjen gjyqësore 

që iu përket palëve: I pandehur: {...}, i akuzuar për kryerjen e veprës penale: “Largimi i 

të burgosurit nga vendi i qëndrimit”, të parashikuar nga neni 323/1 i Kodit Penal; 2. 

Kërkesës së datës 08.04.2021, për caktimin e një gjyqtari në çështjen gjyqësore që iu 

përket palëve: Viktimë akuzuese {...}, me të pandehura: {...}, dhe {...}, të akuzuara për 

kryerjen e veprës penale: “Dëmtime të tjera me dashje”, Dhunim banese” dhe “Fyerje”, të 

parashikuara nga nenet 90, 112 e 119 i Kodit Penal. 

 (Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime dhe propozimi i Komisioni 

konsiderohet i miratuar.) 

  

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të dytë “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. 
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Për këtë rast më herët është caktuar gjyqtarja {...}, por për shkak të shkarkimit të 

saj nga detyra, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë ka përsëritur kërkesën. 

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

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit (në kushtet kur të tetë gjyqtarët e skemës 

së delegimit janë caktuar në gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm për shkak të 

nevojave emergjente pranë tyre) si 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 Kurbin. Numri i 

gjyqtarëve të jetë 1. 

 Sa i përket përjashtimeve nga shorti: 

 Në shortimin e çështjeve 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, civile, gjyqtar Olti Skrame. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të tretë “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 5 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”.  
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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 Rrethit Gjyqësor Tropojë 

dhe Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pukë. Numri i gjyqtarëve të jetë 4.  

Për hapat e shortit që duhet të ndiqen, Komisioni ka këto propozime: 

Për 4 (katër) çështje, ato nr.1, nr.3, nr.4 dhe nr.5, për të cilat kërkohet 1 (një) 

gjyqtar, të caktohen 3 (tre) të tillë, të cilët të përzgjidhen me short nga gjyqtarët e 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë.  

Për 1 (një) çështje, atë nr.2, për të cilën kërkohet 1 (një) gjyqtar, ai të përzgjidhet 

me short nga gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë. 

Sa i përket propozimeve vijuese: 

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

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

Tropojë dhe të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë, të mos përjashtohen nga shorti 

Kryetaret në detyrë e këtyre gjykatave, konkretisht: Znj. Enkeleda Dalipi; Znj. Flutura 

Hoxha. 

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. 5, penale, gjyqtari Aulon Pashaj. 

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarja Enkeleda Dalipi. 

Për çështjen nr. 3, penale, gjyqtari Sami Ujkashi. 

Për çështjen nr. 4, penale, gjyqtari Aulon Pashaj. 

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtari Flutura Hoxha. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të katërt “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. 
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Kërkesa si më lart e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë është bërë në kushtet kur 

gjyqtari i kësaj gjykate, z. Gentian Marku, ka qenë i transferuar përkohësisht pranë 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkodër dhe Këshilli i Lartë Gjyqësor ende 

nuk kishte marrë vendimin “Për ndërprerjen e transferimit të përkohshëm dhe 

komandimin në skemën e delegimit të gjyqtarit z. Gentian Marku”, vendim i cili u mor 

pak më herët. 

Në këto kushte, sa kohë propozimi i Komisionit për ndërprerje të transferimit të 

përkohshëm dhe komandimi në skemën e delegimit të gjyqtarit z. Gentian Marku dhe 

caktimin e tij si gjyqtar i skemës së delegimit për të gjykuar edhe në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Pukë, bën që nevojat e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë për çështjen penale 

në nevojë, tashmë të ekzistojnë në një masë më të vogël, pra për një gjyqtar më pak. Në 

këto kushte do duhet të vijojmë trajtimin e kësaj kërkese për sa i përket caktimit të 1 

gjyqtari. 

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 ai të përzgjidhet me short nga gjyqtarët e Seksionit Penal 

të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër. 

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 çështjes të përjashtohet nga shorti gjyqtari i Seksionit Penal të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, i cili është caktuar më herët për gjykimin e saj, 

konkretisht: Z. Besmir Stroka. 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti gjyqtari i Seksionit Penal të 
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Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, i cili është caktuar më herët, gjatë vitit 2020 dhe 

në vijim, në më shumë se 5 çështjet gjyqësore në gjykata të tjera të ndryshme nga ajo ku 

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

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 Luveda Dardha. 

 

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

e Rrethit Gjyqësor Lezhë”. 

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

paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore, në lëndë civile. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë 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 saç është edhe nevoja dhe ai të përzgjidhet me short nga 

gjyqtarët e Seksionit Civil të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër. 

Sa i përket përjashtimeve nga shorti: 

Në shortimin e çështjes të përjashtohen nga shorti gjyqtarët e Seksionit Civil të 

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

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

ajo ku ushtrojnë funksionin, konkretisht: Znj. Irida Kacerja; Z. Gentian Jahjolli. 

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):  
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Për çështjen nr. 1, civile, gjyqtarja Ermira Dedja. 

 

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

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Sarandë”. 

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

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

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë 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 3 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Përmet. 

Numri i gjyqtarëve të jetë 2. 

Sa i përket përjashtimeve nga shorti: 

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

së Rrethit Gjyqësor Përmet, konkretisht: Znj. Yrfet Shkreli. 

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. 2, penale, gjyqtari Gjergji Baçi. 

Për çështjen nr. 3, civile, gjyqtarja Marjola Beluli. 

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtari Gjergji Baçi. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të shtatë “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 2 çështje gjyqësore, në lëndë civile. 
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Për kërkesën me nr. rendor 1, lidhur me nevojën e caktimit të gjyqtarit në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, kjo e fundit, me e-mailin e datës 27.04.2021, ka 

parashtruar: “Në vijim të komunikimit tonë të përbashkët, po ju bëjmë me dijeni se nga 

verifikimi i hollësishëm i dosjes rezultoi se kjo dosje nuk ka nevojë për delegim gjyqtari, 

sepse në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër ngelet një gjyqtare e cila mund ta 

gjykojë këtë çështje. Të ndodhur në këto kushte kërkojmë tërheqjen e delegimit për këtë 

çështje”. 

Mbi sa më lart, referuar neneve 90/3 dhe 94/1 e Kodit të Procedurave 

Administrative si dhe nenit 97/3 të ligjit “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar, KZHK i propozon KLGJ-së të vendosë: Deklarimin e 

përfunduar, pa një vendim përfundimtar, të shqyrtimit të kërkesës datë 15.04.2021, të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, për caktimin e një gjyqtari në çështjen 

gjyqësore që iu përket palëve: Paditës: {...}, i paditur: ATP Tiranë, ZVRPP Tepelenë, 

objekti: “Anulim i vendimit të KKKP”. 

(Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimi konsiderohet i 

miratuar.) 

Për kërkesën me nr. 2, 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 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Përmet. 

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

të jetë 1.  

Sa i përket propozimeve vijuese të Komisionit: 

Në shortimin e çështjes nr. 2 të përjashtohet nga shorti Kryetarja në detyrë e 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Përmet, konkretisht: Znj. Yrfete Shkreli. 

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



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 07.05.2021 (Pika 9) 
 

 

76 

Rrethit Gjyqësor Përmet, i cili do të caktohet për gjykimin e dy çështjeve në Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor Sarandë, që pak më herët rezultoi të ishte z. Gjergji Baçi. 

Praktikisht në short i bie të mbetet vetëm znj. Marjola Beluli. 

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. 2, civile, gjyqtarja Marjola Beluli. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të tetë “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 2 çështje gjyqësore, në lëndë penale dhe civile. 

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 

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 2 

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

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

Sa i përket propozimeve vijuese: 

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 nr.1 të përjashtohet nga shorti gjyqtarja e Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Korçë, e cila është caktuar më herët për gjykimin e saj, konkretisht: Znj. 

Eglantina Mikani. 

Në shortimin e çështjeve 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 
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funksionin, konkretisht: Znj. Ariola Kristo; Z. Seladin Pysqyli; Z. Maksim Qirjazi; Znj. 

Thomaidha Roça. 

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 Ervin Sulaj. 

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtari Arben Lera. 

 

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

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

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

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ka paraqitur nevojë për 2 çështje. 

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 

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 2 

(dy) çështjeve gjyqësore të veçanta, të jenë gjykatat e shkallës së parë të juridiksionit të 

përgjithshëm. 

Gjyqtarët për gjykimin e 2 (dy) 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 2 (dy) çështjeve gjyqësore 

të veçanta, të jetë 4 (katër).  

Sa i përket propozimeve vijuese të Komisionit: 
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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, konkretisht: {...}-{...}. 

Në shortimin e çështjes nr.1 të përjashtohet nga shorti gjyqtarja e gjykatës së 

shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm që plotëson kriteret si më lart, e cila është 

caktuar më herët për gjykimin e çështjes, konkretisht: Znj. Ornela Naqellari. 

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 

kanë pengesë ligjore për gjykimin e saj, konkretisht:  Z. Rexhep Bekteshi; Znj. Esmeralda 

Xhili. 

Në shortimin e çështjes 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 në 2 apo më shumë çështje gjyqësore të veçanta në Gjykatën e Posaçme 

të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, konkretisht: Z. Rexhep 

Bekteshi; Znj. Ornela Naqellari; Znj. Alma Ahmeti; Z. Dritan Hasani. 

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 Petrit Çomo. 

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtarët Sokol Pina (relator), Ilir Përdeda dhe Igerta 

Hysi (anëtarë). 

 

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

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 
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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 jetë Gjykata e Apelit Vlorë, përfshirë edhe 

gjyqtarët e skemës së delegimit të caktuar pranë saj. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 3 çështjeve gjyqësore të 

veçanta, të jetë 3. 

Sa i përket propozimeve vijuese: 

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

së Apelit Vlorë, konkretisht: Znj. Iliba Bezati. 

Në shortimin çështjes civile nr.1 të përjashtohet nga shorti gjyqtari i Gjykatës së 

Apelit Vlorë, i cili është caktuar më herët për gjykimin e saj, konkretisht: Z. Sokol 

Ngresi. 

Në shortimin çështjes penale nr.2 të përjashtohet nga shorti gjyqtari i skemës së 

delegimit i caktuar pranë Gjykatës së Apelit Vlorë, i cili është caktuar më herët për 

gjykimin e saj, konkretisht: Z. Laurent Fuçia. 

Në shortimin çështjes penale nr.3 të përjashtohet nga shorti gjyqtari i Gjykatës së 

Apelit Vlorë, i cili është caktuar më herët për gjykimin e saj, konkretisht: Z. Nazmi 

Troka. 

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, gjyqtari Skënder Damini. 

Për çështjen nr. 3, penale, gjyqtari Engert Pëllumbi. 

Për çështjen nr. 1, civile, gjyqtari Nazmi Troka. 

 

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

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

në 5 çështje, në lëndë penale, kanë karakter urgjent ose tepër urgjent. 

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 5 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Apelit Tiranë. Numri i 

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

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 përjashtohet 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.{...}. 

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

Tiranë, që janë në përbërje të Kolegjit Zgjedhor, konkretisht: z. {...} dhe znj. {...}. 

Të përjashtohet nga shorti edhe gjyqtarja e kësaj gjykate që është caktuar më herët 

gjatë vitit 2020 e në vijim në më shumë se 20 çështje gjyqësore në gjykata të ndryshme 

nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme: znj. Valdete Hoxha. 

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. 

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

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

Për çështjen nr. 5, penale, gjyqtarja Zegjine Sollaku. 
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Për çështjen nr. 3, penale, gjyqtari Artur Kalaja. 

(Duke qenë se propozimi i Komisionit, i miratuar edhe nga Këshilli, ishte që nga 

shorti të përzgjidheshin 5 gjyqtarë, shorti ripërsëritet pasi në të u përzgjodhën vetëm 2 të 

tillë). 

Për çështjen nr. 5, penale, gjyqtari Genti Shala. 

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

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtarja Elbana Lluri. 

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarja Elona Toro. 

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

 

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

Gjykatën e Apelit Vlorë”. 

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

për 6 çështje gjyqësore, 4 në lëndë civile dhe 2 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 përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohen për 

gjykimin e 6 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 6 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë 4. 

 Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga Kryetari i Gjykatës së Apelit 

Gjirokastër, konkretisht: Z. Dritan Banushi. 

Në shortimin e çështjes nr.1 të përjashtohet nga gjyqtarja e Gjykatës së Apelit 

Gjirokastër, që ka pengesë ligjore për gjykimin e saj, konkretisht: Znj. Irena Brahimi. 

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 përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, civile, gjyqtarja Miranda Andoni. 

Për çështjen nr. 3, civile, gjyqtari Enton Dhimitri. 

Për çështjen nr. 6, penale, gjyqtarja Irena Brahimi. 

Për çështjen nr. 4, civile, gjyqtari Sokol Pina. 

Për çështjen nr. 5, penale, gjyqtarja Miranda Andoni. 

Për çështjen nr. 2, civile, gjyqtari Enton Dhimitri. 

 

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

Gjykatën e Apelit Shkodër”. 

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

nevojë në 10 çështje gjyqësore, 5 në lëndë civile e 5 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 10 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Apelit Durrës. Numri i 

gjyqtarëve të jetë 5. 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. 

Në shortimin e çështjes civile nr.3 të përjashtohet nga shorti gjyqtari i skemës së 

delegimit i caktuar pranë Gjykatës së Apelit Durrës, i cili është caktuar më herët për 

gjykimin e saj, konkretisht: Z. Florjan Kalaja. 

Në shortimin e çështjes civile nr.5 të përjashtohet nga shorti gjyqtarja e skemës së 
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delegimit e caktuar pranë Gjykatës së Apelit Durrës, e cila është caktuar më herët për 

gjykimin e saj, konkretisht: Znj. Igerta Hysi. 

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. 5, civile, gjyqtari Valbon Çekrezi. 

Për çështjen nr. 3, civile, gjyqtarja Igerta Hysi. 

Për çështjen nr. 1, civile, gjyqtarët Anita Mici dhe Izet Dushaj.  

Për çështjen nr. 8, penale, gjyqtari Florjan Kalaja.  

Për çështjen nr. 9, penale, gjyqtarja Igerta Hysi.  

Për çështjen nr. 7, penale, gjyqtari Valbon Çekrezi. 

Për çështjen nr. 4, civile, gjyqtarët Anita Mici (relatore), Izet Dushaj dhe Florjan 

Kalaja (anëtarë).   

Për çështjen nr. 10, penale, gjyqtarja Igerta Hysi. 

Për çështjen nr. 2, civile, gjyqtari Valbon Çekrezi.  

Për çështjen nr. 6, penale, gjyqtarët Anita Mici dhe Izet Dushaj.  

 

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

Gjykatën e Apelit Tiranë”. 

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

në 1 çështje gjyqësore, në lëndë penale. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Apelit 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 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 (një) çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Apelit Korçë, përfshirë 

edhe gjyqtarët e skemës së delegimit të caktuar pranë Gjykatës së Apelit Korçë. 
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Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 (një) çështjeje gjyqësore 

të veçantë, të jetë 1 (një). 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

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

relativisht jo të lartë dhe numrit të kufizuar të gjyqtarëve të Gjykatës së Apelit Korçë, të 

mos përjashtohet nga shorti Zëvendëskryetarja e kësaj gjykate, konkretisht: znj. Arta 

Duka. 

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 Dritan Hasani. 

 

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 caktimin e 1 gjyqtari. 

Kjo kërkesë është paraqitur edhe më parë nga kjo gjykatë me shkresën e datës 26 

janar 2021 dhe trajtuar nga Këshilli në mbledhjen plenare të datës 24 shkurt 2021 ku mbi 

propozimet e Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, Këshilli, me Vendimin nr.64, datë 

24.02.2021, ndër të tjera, ka vendosur: “1. Refuzimin e shqyrtimit të kërkesës nr.{...} 

prot., datë 26.01.2021, të Gjykatës Administrative të Apelit, për caktim gjyqtari, në 

çështjen administrative me paditës: {...} – {...}, etj., e paditur: Gjykata Administrative e 

Apelit, KLGJ, objekti: “Detyrimin e palës së paditur të paguajë pagën e paditësve në 

pozicionin e punës “ndihmës ligjor”, në masën 75% të pagës së gjyqtarit të Gj. 

Administrative të Apelit, etj”. 

 

Në marrjen e këtij vendimi, referuar dhe relacionit përkatës për trajtimin e 

kërkesës së Gjykatës Administrative të Apelit, Këshilli ka mbajtur në konsideratë 

rrethanat e rastit dhe shkakun e kërkesës për sa gjykata ka parashtruar në shkresën nr. 28 

prot., datë 26.01.2021, si më poshtë citohet: 
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“… Gjyqtarja Lindita Sinanaj paraqiti kërkesën për heqje dorë nga gjykimi nr. 

422 prot., datë 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 nr. 422/1, datë 29.12.2020.  

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 nr. 422/1 datë 

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 gjykata kërkuese ka parashtruar në kërkesën e saj për caktim të një 

gjyqtari për plotësimin e trupit gjykues për gjykimin e çështjes në fjalë, Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës, në kuadër të trajtimit të kërkesës, i ka bërë prezent Këshillit 

vlerësimin e tij sa i përkiste bazueshmërisë së saj. Konkretisht, Komisioni ka vlerësuar 

se:   

“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 çështjeje, në 

kushtet kur: 

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; 
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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 e Apelit, konkretisht në Vendimin nr.30, datë 14.02.2019, “Për rregullat 

dhe procedurat 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” i 

ndryshuar, Kreun III të tij, përcaktohet se “Caktimi i gjyqtarit për gjykimin e një çështje 

gjyqësore të veçantë” nënkupton caktimin e një gjyqtari, nga gjykata ku ushtron 

funksionin në mënyrë të përhershme, në një gjykatë 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”.  

Ndaj sa më sipër, është rasti që Këshilli i Lartë Gjyqësor të vendosë refuzimin e 

kërkesës së Gjykatës Administrative të Apelit” (propozimi i bërë në atë rast nga KZHK). 

Vlerësimi dhe propozimi i Komisionit të Zhvillimit të Karrierës janë gjetur të 

drejtë nga Këshilli, duke vendosur ai refuzimin e kërkesës së Gjykatës Administrative të 

Apelit, sikurse më lart u parashtrua.   

Pas njoftimit të vendimit të Këshillit, Gjykata Administrative e Apelit, me 

shkresën nr. {...} prot., datë 12.03.2021, protokolluar në Këshill me aktin nr.359/2, datë 

12.03.2021, ka kërkuar “Rishqyrtimin e kërkesës për delegim gjyqtari”, duke parashtruar 

sa më poshtë: “Gjykata Administrative e Apelit nëpërmjet shkresës nr. {...} prot., datë 

26.01.2021 me lëndë “Delegimin e 1 (një) gjyqtari për gjykimin e çështjes administrative 

datë 10.06.2020 në Gjykatën Administrative të Apelit”, (lënda...), nëpërmjet sekretarit të 
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përgjithshëm njofton se këshilli ka vendosur: “Refuzimin e shqyrtimit të kërkesës nr.28 

prot., datë 26.01.2021, të Gjykatës Administrative të Apelit, për caktim gjyqtari, në 

çështjen administrative me paditës: (emrat dhe objekti...).” 

Referuar shkresës argumentohet se kjo vendimmarrje është marrë duke mbajtur 

parasysh se, 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 kësaj çështjeje, duke parashtruar dhe kushtet. Këshillit të 

Lartë Gjyqësor kërkesa i është dërguar referuar kritereve të nenit 72/5 të K.Pr.Civile e 

paraqitur në formularin e dërguar referuar vendimit nr. 56, datë 19.04.2019 të KLGJ, në 

pjesën arsyeja e përjashtimit, përcaktohet se: “Gjyqtare Lindita Sinanaj ka paraqitur 

kërkesë për heqje dorë nga gjykimi e cila është pranuar për shkak se palë e paditur në 

këtë gjykim është Gjykata Administrative e Apelit, gjykatë në të cilën gjyqtarja Lindita 

Sinanaj ushtron detyrën e gjyqtarit si dhe njëkohësisht paditësit ushtrojnë detyrën e 

ndihmësit ligjor, kërkesë e pranuar sipas nenit 72/5 të K.Pr. Civile”. Arsyet për refuzimin 

e kërkesës, nuk kanë lidhje as me vendimin e pranimit të dorëheqjes dhe as me kërkesën 

e paraqitur nga Gjykata Administrative e Apelit. Për më tepër, ju sqarojmë se vendimi me 

të cilin iu kërkuar KLGJ caktim gjyqtari iu referua praktikës së konsoliduar të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor, si më poshtë: 

Këshilli i Lartë Gjyqësor me vendimin nr. 77, datë 20.02.2020 ka deleguar gjyqtar 

pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, për gjykimin e çështjes 

gjyqësore ku palë ndërgjyqëse janë paditës ndihmësit ligjor të kësaj gjykate dhe e paditur 

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë.  

Në vendimin nr. 64, datë 24.02.2021 Këshilli i Lartë Gjyqësor ka deleguar pranë 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë në një çështje ku palë e paditur është Gjykata e 

Rrethit Gjyqësor Tiranë me objekt detyrim për dëmshpërblim page, vendim në të cilin për 

Gjykatën Administrative të Apelit është vendosur refuzim i shqyrtimit të kërkesës.  

Në kushtet në të cilat arsyet e vendimit të pranimit të kërkesës për heqje dorë nga 

gjykimi nuk janë trajtuar në vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor për refuzimin e 

shqyrtimit të kërkesës, praktika e KLGJ është e konsoliduar tashmë në vendimin e saj nr. 

77 të vitit 2020, si dhe në vendimin e të njëjtës datë ku është refuzuar kërkesa e Gjykatës 
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Administrative të Apelit, e që ka të bëjë me shqyrtimin e kërkesës së Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Tiranë me të cilin është pranuar kërkesa me të njëjtin objekt, si dhe nisur nga 

praktika e vendosur si nga Gjykata e Lartë dhe nga Kryetari i Gjykatës së Lartë, kërkojmë 

rishqyrtimin e kërkesës për caktim gjyqtari në çështjen përkatëse.  

Bashkëlidhur janë dërguar shkresa me nr. {...} prot., datë 26.01.2021 me lëndë: 

“Kërkesë për delegim gjyqtari”; Vendimin nr. 77 datë 20.02.2020 të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor; Vendimin nr. 64 datë 24.02.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor; Vendimin nr. 

{...} prot., datë 08.01.2021 “Për pranimin e kërkesës për heqje dorë nga gjykimi” të 

Kryetarit të Gjykatës së Lartë; Vendimin i datës 12.02.2009 i Gjykatës së Lartë”.  

Në kuadër të trajtimit të kërkesës së datës 19.04.2021, për rishqyrtimin e kërkesës 

për caktim gjyqtari, të Gjykatës Administrative të Apelit, nga kjo e fundit u kërkua dhe 

administrua, protokolluar me aktin nr.359/3, datë 21.04.2021: 

1) Kërkesë “Për heqjen dorë nga gjykimi i çështjes” nr.{...} prot., datë 

29.12.2020, e gjyqtares së Gjykatës Administrative të Apelit, znj. Lindita Sinanaj, në të 

cilën, ndër të tjera, parashtrohet: “... Ashtu sikurse Ju jeni në dijeni, mbi kërkesën e 

ndihmësve ligjorë të kësaj Gjykate, palë paditëse në gjykim, një çështje e tillë është 

shtruar për diskutim edhe në mbledhjen e Këshillit të Gjykatës Administrative të Apelit, 

anëtare e të cilit jam edhe unë në cilësinë e zv/kryetarit të kësaj Gjykate. Në këto 

rrethana, unë për shkak të kësaj cilësie kam shfaqur mendim lidhur me ligjin e 

zbatueshëm në rastin konkret duke interpretuar legjislacionin në fuqi. / Për këtë shkak, në 

kuptim të nenit 42.2 të Kushtetutës dhe nenit 72.4 të Kodit të Procedurës Civile, vlerësoj 

se pjesëmarrja ime në përbërje të trupit gjykues për gjykimin e kësaj çështje përbën 

cenim të parimit të paanshmërisë së gjykatës. Për rrjedhojë, cenohet një prej elementëve 

të së drejtës për një proces të rregullt gjyqësor që lidhet me besueshmërinë e gjykatës për 

të qenë objektivisht e paanshme. / Për sa më sipër, vlerësoj diskutimin e çështjes në 

mbledhjen e Këshillit të Gjykatës Administrative të Apelit, si shkak të arsyeshëm për të 

mos marrë pjesë në gjykimin e çështjes në shqyrtim. Kjo, në funksion të mënjanimit të çdo 

lloj dyshimi të palëve në proces lidhur me paanshmërinë time në gjykim, dyshim ky i 

përligjur nga shfaqja e mendimit lidhur me të njëjtën çështje”; 
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2) Vendim nr. {...} prot., datë 26.01.2021, “Mbi kërkesën e gjyqtarit për heqje 

dorë nga gjykimi”, i Kryetarit të Gjykatës Administrative të Apelit, me të cilin është 

pranuar kërkesa e gjyqtares Lindita Sinanaj për heqjen dorë nga gjykimi i çështjes, në të 

cilin, ndër të tjera, parashtrohet se: “... Gjyqtare Lindita Sinanaj është caktuar si gjyqtare 

anëtare për të gjykuar çështjen administrative të mësipërme. / Pasi është njohur me 

materialet e dosjes gjyqtare Lindita Sinanaj ka paraqitur më datë 29.12.2020 kërkesë për 

heqjen dorë nga gjykimi i çështjes, duke parashtruar si shkak faktin se: ... / Nga analiza e 

fakteve të parashtruara nëpërmjet kësaj kërkese konstatohet se gjyqtarja Lindita Sinanaj 

ka referuar faktin se ajo ushtron detyrën e Zëvendëskryetares dhe si e tillë ka shfaqur 

mendim në mbledhjen e Këshillit të Gjykatës. Në analizë të këtij fakti kjo kërkesë evokon 

faktet që përkufizohen në përcaktimet e nenit 72/5 të K.Pr.Civile në të cilin përcaktohet 

se: “Gjyqtari është i detyruar të heqë dorë nga gjykimi i një çështjeje konkrete kur: ... 5. 

është kujdestar, punëdhënës i njërës prej palëve, administrator ose ka një detyrë tjetër në 

një ent, shoqatë, shoqëri ose institucion tjetër që ka interesa për çështjen në gjykim”. / Në 

këto rrethana, duke qenë se palë e paditur në këtë gjykim është Gjykata Administrative e 

Apelit, gjykatë në të cilën gjyqtarja Lindita Sinanaj ushtron detyrën e gjyqtarit si dhe 

njëkohësisht paditëset ushtrojnë detyrën e ndihmësit ligjor çmoj se gjyqtarja ka pengesë 

edhe vetëm për këtë fakt për të marrë pjesë në gjykimin e kësaj çështjeje. Në këto 

rrethana çmoj se kërkesa për heqje dorë e paraqitur nga gjyqtarja Lindita Sinanaj gjen 

mbështetje në përcaktimet e nenit 72/5 të K.Pr.Civile e si e tillë ajo duhet pranuar. / Veç 

sa më sipër, në lidhje me vlerësimin e shkakut të dorëheqjes, në një konkluzion të tillë 

arrihet duke iu referuar edhe praktikës tashmë të konsoliduar. / Ndodhur në këto 

rrethana lidhur 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”.     

Nga sa më lart u parashtrua, përmes kërkesës së datës 19.04.2021, Kryetari i 

Gjykatës Administrative të Apelit kërkon që Këshilli të rishqyrtojë kërkesën për caktim 

gjyqtari në atë çështje gjyqësore duke marrë në konsideratë shkakun e pranimit nga ai të 
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dorëheqjes së gjyqtares Lindita Sinanaj nga gjykimi i çështjes, si dhe praktikën e Këshillit 

për raste të ngjashme. 

Pas shqyrtimit të kërkesës së datës 19.04.2021, të Gjykatës Administrative të 

Apelit, për rishqyrtimin e kërkesës për caktim gjyqtari, Komisioni vlerëson se edhe kjo 

kërkesë duhet të refuzohet për të njëjtat arsye si dhe më parë, pra se nuk rezulton që kjo 

gjykatë të jetë në kushtet e padisponueshmërisë ligjore të të gjithë gjyqtarëve të saj për 

gjykimin e asaj çështjeje, në kushtet kur: 

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

tjerë të Gjykatës Administrative të Apelit: a) nuk është paraqitur dorëheqje sipas neneve 

72 dhe 73 të Kodit të Procedurës Civile, dorëheqje këto që të jenë miratuar në përputhje 

me këto dispozita; b) nuk është kërkuar nga palët 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 ka 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, 

ndërkohë që është fakt se trupi gjykues në këtë çështje gjyqësore vijon të jetë i formuar 

nga dy gjyqtarë po të Gjykatës Administrative të Apelit. 

Referuar parashtrimit të bërë në kërkesën e datës 19.04.2021, të Gjykatës 

Administrative të Apelit, për rishqyrtimin e kërkesës për caktim gjyqtari, por edhe të 

vendimit nr. {...} prot., datë 26.01.2021, “Mbi kërkesën e gjyqtarit për heqje dorë nga 

gjykimi”, të Kryetarit të Gjykatës Administrative të Apelit, nga gjykata kërkuese 

kërkohet që Këshilli të konsiderojë shkakun e pranimit të dorëheqjes së gjyqtares Lindita 

Sinanaj, pra jo shkakun që gjyqtarja e dorëhequr ka parashtruar dhe, mbi këtë bazë, 

Këshilli të vlerësojë qenien e gjykatës në kushtet e padisponueshmërisë ligjore të të gjithë 

gjyqtarëve të saj për gjykimin e asaj çështjeje gjyqësore. 

Komisioni vlerëson se nuk është në kompetencë të Këshillit të vlerësojë nëse 

gjyqtarët e një gjykate janë ose jo në kushtet e padisponueshmërisë ligjore për gjykimin e 

një çështjeje gjyqësore. Padisponueshmëria ligjore e tyre duhet të vërtetohet nëpërmjet 
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akteve të organeve gjyqësore, pra përmes dorëheqjeve të gjyqtarëve të miratuara nga 

kryetari i gjykatës ose kryetari i gjykatës më të lartë në rastin e dorëheqjes së kryetarit të 

gjykatës (nenet 72&2 dhe 73 të Kodit të Procedurës Civile) ose përjashtimit të tyre nga 

një trup gjykues prej 3 gjyqtarësh, i ndryshëm nga ai, të cilit i përket gjyqtari që kërkohet 

të përjashtohet (neni 75 i Kodit të Procedurës Civile). Në rastin konkret, vetëm gjyqtarja 

Lindita Sinanaj ka dhënë dorëheqjen, dorëheqje e cila është pranuar nga kryetari i 

Gjykatës Administrative të Apelit. Ndërkohë asnjë nga gjyqtarët e tjerë të kësaj gjykate, 

përfshirë edhe dy gjyqtarët e caktuar në përbërje të trupit gjykues, nuk ka paraqitur 

dorëheqje. Po ashtu, për asnjë nga gjyqtarët e kësaj gjykate nuk është kërkuar përjashtimi 

nga gjykimi i asaj çështjeje gjyqësore. Pra, në pikëpamje formale, ligjërisht nuk 

vërtetohet padisponueshmëria ligjore e të gjithë gjyqtarëve të Gjykatës Administrative të 

Apelit për gjykimin e çështjes gjyqësore në fjalë. 

Arsyetimi i gjykatës kërkuese se Këshilli duhet të konsiderojë shkakun e pranimit 

të dorëheqjes së gjyqtares Lindita Sinanaj dhe ta shtrijë atë për të gjithë gjyqtarët e kësaj 

gjykate, në vlerësim të Komisionit, është i papranueshëm. Këshilli, si organ 

administrativ, nuk mund të vlerësojë ekzistencën e rasteve të përjashtimit të gjyqtarëve në 

një çështje gjyqësore konkrete dhe as të marrë vendime, që indirekt i përjashton ata nga 

gjykimi. Një vlerësim i tillë i takon gjyqtarit të çështjes dhe palëve ndërgjyqëse, sikundër 

dhe organeve gjyqësore të cilëve iu është dhënë kompetenca për shqyrtimin e kërkesave 

përkatëse të tyre. Në funksion të zbatimit të vendimit të tij nr.30, datë 14.02.2019, 

Këshilli verifikon përmes akteve të organeve gjyqësore, padisponueshmërinë ligjore të 

gjyqtarëve të një gjykate, me qëllim për të caktuar gjyqtarë, nga gjykata të tjera, për 

gjykimin e një çështjeje gjyqësore konkrete. Për më tepër. Këshilli nuk mund dhe nuk 

duhet të veprojë në këtë mënyrë në rastin konkret, ndërsa është dhe i paditur në atë 

çështje gjyqësore, çka mund të interpretohet si angazhim i tepruar i Këshillit për të 

përcaktuar përbërjen e trupit gjykues në atë rast. 

Sa i përket praktikës së ndjekur nga Këshilli në raste të ngjashme, gjykata 

kërkuese ka referuar Vendimin e Këshillit nr. 77 datë 20.02.2020, me të cilin një gjyqtar i 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Korçë është caktuar për të gjykuar pranë 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë një çështje gjyqësore ku e paditur ka 
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qenë kjo e fundit, ndërsa paditës kanë qenë ndihmësit ligjorë të saj. Në këtë rast, Këshilli 

ka pranuar kërkesën e Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë për caktim 

gjyqtari nga një gjykatë tjetër, në kushtet kur gjyqtari (i caktuar z. Gentian Hamiti) i 

ngarkuar për gjykimin e çështjes ka dhënë dorëheqjen sipas nenit 72/5 të Kodit të 

Procedurës Civile, që është miratuar nga kryetari i kësaj gjykate, i cili, duke konsideruar 

se të gjithë gjyqtarët gjenden në të njëjtat kushte dhe për ekonomi gjyqësore ka vlerësuar 

të panevojshme të paraqesin të gjithë dorëheqje, i ka kërkuar Këshillit caktimin e një 

gjyqtari nga një gjykatë tjetër. Pra, në këtë rast, ndryshe nga ai në shqyrtim, gjyqtari i 

ngarkuar për gjykimin e çështjes ka vlerësuar ekzistencën e rastit të përjashtimit të 

parashikuar nga neni 72/5 të Kodit të Procedurës Civile, çka është gjetur i bazuar nga 

organi gjyqësor kompetent (kryetari i gjykatës). Ndërkohë, në rastin në shqyrtim, asnjë 

prej gjyqtarëve të Gjykatës Administrative të Apelit të ngarkuar për gjykimin e çështjes 

nuk ka parashtruar dorëheqje për një shkak të tillë. Edhe gjyqtarja e vetme që ka paraqitur 

dorëheqje, znj. Sinanaj, ka referuar një shkak tjetër.       

Po ashtu, gjykata kërkuese ka referuar si praktikë të ngjashme edhe atë sipas 

Vendimi të Këshillit nr. 64 datë 24.02.2021, me të cilin një gjyqtar i Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Durrës është caktuar për të gjykuar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë 

një çështje gjyqësore ku e paditur ka qenë kjo e fundit, ndërsa paditëse ka qenë një ish-

punonjëse e saj. Në këtë rast, Këshilli ka pranuar kërkesën e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë për caktim gjyqtari nga një gjykatë tjetër, në kushtet kur gjyqtari (Fatime Deçolli) 

i ngarkuar për gjykimin e çështjes ka dhënë dorëheqjen sipas nenit 72/5 të Kodit të 

Procedurës Civile, që është miratuar nga kryetari i kësaj gjykate, i cili, duke konsideruar 

se të gjithë gjyqtarët gjenden në të njëjtat kushte papajtueshmërie për gjykimin e çështjes, 

i ka kërkuar Këshillit caktimin e një gjyqtari nga një gjykatë tjetër. Pra, edhe në këtë rast, 

ndryshe nga ai në shqyrtim, gjyqtari i ngarkuar për gjykimin e çështjes ka vlerësuar 

ekzistencën e rastit të përjashtimit të parashikuar nga neni 72/5 të Kodit të Procedurës 

Civile, çka është gjetur i bazuar nga organi gjyqësor kompetent (kryetari i gjykatës).  

Gjithashtu, gjykata kërkuese ka referuar si praktikë atë sipas Vendimit nr. {...} 

prot., datë 08.01.2021, “Për pranimin e kërkesës për heqje dorë nga gjykimi”, të Kryetarit 

të Gjykatës së Lartë. Në fakt, ky vendim lidhet me dorëheqjen e Kryetarit në detyrë të 
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Gjykatës së Apelit Tiranë, ku për shkak të kësaj dorëheqjeje të miratuar të tij, por edhe të 

të gjithë gjyqtarëve të tjerë të kësaj gjykate, mbi kërkesën e paraqitur, Këshilli, me 

vendimin nr. 4, datë 11.01.2021, ka caktuar tre gjyqtarë nga një gjykatë tjetër, për 

gjykimin e një çështjeje penale. Pra, në këtë rast, ndryshe nga ai në shqyrtim, të gjithë 

gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Tiranë, përfshirë edhe Kryetarin në detyrë të saj, ka dhënë 

dorëheqjen nga gjykimi i asaj çështjeje, mbi shkaqe të vlerësuara nga vetë ata, dorëheqje 

të cilat janë miratuar nga organi gjyqësor kompetent. Vendimi si më lart i Kryetarit të 

Gjykatës së Lartë është një akt gjyqësor individual që ka trajtuar dorëheqjen në atë rast të 

kryetarit në detyrë të Gjykatës së Apelit Tiranë. Ky akt mund të shërbejë si praktikë pune 

për atë organ gjyqësor në raste të ngjashme, por nuk mund të zëvendësojë aktet që ai 

duhet të nxjerr për çdo rast që i paraqitet.   

Së fundi, gjykata kërkuese ka referuar si praktikë atë sipas Vendimit nr. 00-2008-

153, datë 12.02.2009, të Gjykatës së Lartë, në të cilin, kjo e fundit, ndër të tjera, ka 

arsyetuar se: “... Në arsyetimin e vendimit, gjyqtari i vetëm shprehet se për sa kohe e 

paditur është Gjykata e Shkallës së Parë Lezhë, një gjyqtar i kësaj gjykate nuk mund të 

shqyrtoje mosmarrëveshjen. Praktika në raste të ngjashme, sikundër dhe në rastin 

konkret, është konsoliduar duke u kryer gjykimi i këtyre çështjeve pranë gjykatës se 

shkallës së parë, që është në pozitën procedurale të të paditurit, porse nga gjyqtarë të 

deleguar nga gjykata të tjera të të njëjtit nivel. Pra në kuptim të nenit 72 të K.Pr.C., 

rastet që përmend gjyqtari në arsyetim si “konflikt interesi”, kanë të bëjnë me personin 

që ushtron detyrën e gjyqtarit dhe jo me krejt gjykatën si institucion, që vepron me 

punëmarrësin e saj (punonjësit e administratës) në cilësinë e një organi administrativ. 

Për të shmangur çdo mungesë objektiviteti në gjykimin e kësaj kategorie çështjesh, është 

vepruar duke deleguar gjyqtare nga gjykatat e tjera, sikurse gjyqtari ne fjale është 

gjyqtar i Gjykatës së Shkallës së Parë Kurbin dhe duke mos u verifikuar ndonjë nga 

kushtet e parashikuara nga neni 72 i K.Pr.C., nuk ka ai vetë asnjë “konflikt interesi”. 

...”. Është e paqartë arsyeja e referimit nga gjykata kërkuese të këtij vendimi të Gjykatës 

së Lartë, ndërsa është i qartë shkaku i refuzimit të kërkesës së saj për caktim gjyqtari, pra 

se nuk verifikohej padisponueshmëria ligjore e të gjithë gjyqtarëve të saj për gjykimin e 

asaj çështjeje gjyqësore. Ritheksohet se vlerësimi i rasteve të përjashtimit të gjyqtarit nuk 
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është një çështje që i përket Këshillit, por vetë gjyqtarëve, palëve ndërgjyqëse dhe 

organeve gjyqësore të ngarkuara për shqyrtimin e kërkesave për dorëheqje apo 

përjashtimin e tyre. 

Ndaj sa më sipër, Komisioni vlerëson se është rasti që Këshilli i Lartë Gjyqësor të 

vendosë përsëri refuzimin e kërkesës së Gjykatës Administrative të Apelit, ndaj i 

propozon Këshillit që të vendosë pikërisht një gjë të tillë. 

 Anëtarët e Këshillit janë dakord me propozimin e Komisionit për refuzimin e 

kërkesës së Gjykatës Administrative të Apelit. 

 

Deklarohet e mbyllur mbledhja plenare. 

 

* * * 

(Pika 9 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

Kryetare          Specialiste 

 

Naureda Llagami         Rosalba Xhabrahimi 

 

 


