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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 22.07.2021) 

 

Pika 1 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin e trupës së 

gjyqtarëve udhëheqës për periudhën 2021-2024”, i përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit 

të Etikës dhe Veprimtarisë  Profesionale.  

 

Drejton mbledhjen fillimisht Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti 

Maksim Qoku dhe më pas Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, zonja Naureda 

Llagami. 

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:06 

dhe mbaroi në orën 13:35. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

2. Medi Bici    (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

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

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në shqyrtimin e kësaj çështjeje Kryetarja e Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, zonja Naureda Llagami, për shkak të një angazhimi në Këshill.   

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

3. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

6. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

1. Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin e trupës së gjyqtarëve udhëheqës për 

periudhën 2021 – 2024”, i përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe 

Veprimtarisë  Profesionale. 

  

Maksim Qoku: Përshëndetje të nderuar anëtarë, natyrisht dhe të gjithë të ftuarit që 

janë në platformën “online”. 

Vazhdojmë sot mbledhjen e datës 22 korrik (ditë e enjte, ora 11:00). 

Mbledhja, për shkak të mungesës së Kryetares në angazhimet e saj në punët e 

Këshillit, do të drejtohet nga unë Zëvendëskryetari. 

Menjëherë, po çelim rendin e ditës. 

Sot rendi i ditës është me 14 çështje. 
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Çështja e parë është shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin e trupës së 

gjyqtarëve udhëheqës për periudhën 2021 – 2024”, i përgatitur nga Komisioni i 

Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë  Profesionale. 

Çështja e dytë shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin e gjykatave dhe 

gjyqtarëve udhëheqës gjatë praktikës profesionale të kandidatëve për magjistratë të 

Shkollës së Magjistraturës, viti akademik 2021 – 2022”, i përgatitur nga Komisioni i 

Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë  Profesionale. 

Çështja e tretë shqyrtimi i projektvendimit “Për përfundimin e procedurës së 

ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Durrës, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës 

civile, të shpallur me vendimin nr.392 datë 07.10.2020 për kandidatin z.{...}”, i përgatitur 

nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës.   

Çështja e katërt shqyrtimi i projektvendimit “Për përfundimin e procedurës së 

ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës 

administrative, të shpallur me Vendimin nr.83 datë 26.02.2020 për kandidatin z. {...}”, i 

përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës.   

Çështja e pestë shqyrtimi i projektvendimit “Për propozimin për emërim në 

Gjykatën e Lartë, të kandidatit z. {...}”, hartuar nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës.   

Çështja e gjashtë shqyrtimi i projektvendimit “Për hapjen e procedurës së 

transferimit të përkohshëm me pëlqim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë dhe 

shpalljen e kërkesës për kandidatura”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës.   

Çështja e shtatë shqyrtimi i projektvendimit “Për mbarimin e statusit të 

magjistratit për gjyqtarin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, z. {...}”, i përgatitur nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës.  

Çështja e tetë shqyrtimi i projektvendimit “Për mbarimin e statusit të magjistratit 

për gjyqtarin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, z. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës.   

Çështja e nëntë shqyrtimi i projektvendimit “Për një ndryshim në vendimin e 

Këshillit të Lartë Gjyqësor nr.7 datë 21.12.2018 “Rregullore për miratimin e rregullave 
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për zgjedhjen e zëvendëskryetarëve të gjykatave”, përgatitur nga Komisioni i Planifikimit 

Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit.  

Çështja e dhjetë shqyrtimi i projektvendimit “Për një ndryshim në vendimin e 

Këshillit të Lartë Gjyqësor nr.338 datë 24.09.2020 “Për caktimin e kritereve dhe 

procedurave për dhënien e statusit të nëpunësit civil gjyqësor, punonjësve në detyrë në 

gjykata”, përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit.   

Çështja e njëmbëdhjetë shqyrtimi i projektvendimit “Për një ndryshim në 

vendimin nr.643 datë 23.12.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për miratimin e 

rregullave standarde për organigramën, përshkrimin e detyrave dhe përgjegjësive të 

kategorive të Gjykatës së Lartë”, përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, 

Administrimit dhe Buxhetit.   

Çështja e dymbëdhjetë shqyrtimi i projektvendimit “Për transferimin e fondeve, 

nga shpenzime personeli, në shpenzime për mallra dhe shërbime të tjera, në programin 

buxhetor “buxheti gjyqësor” për vitin 2021”, përgatitur nga Komisioni i Planifikimit 

Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit.   

Çështja e trembëdhjetë shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e 

procesverbaleve të mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor të datave 02.06.2021; 

07.06.2021; 09.06.2021; 10.06.2021; 15.06.2021; 17.06.2021 dhe 25.06.2021”.  

Çështja e katërmbëdhjetë shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin e gjyqtarëve 

për gjykimin e çështjeve të veçanta, në gjykata të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë 

funksione në mënyrë të përhershme”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. 

Ky ishte rendi i ditës. Nëse nuk ka kundërshtime apo propozime nga anëtarët, 

kalojmë në trajtimin e çështjes së parë. 

Besoj që është fjala për ju zonja Ukperaj për relatimin? 

 

Brikena Ukperaj: Po, zoti Qoku!  

Faleminderit! 

Në zbatim të nenit 33 të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, si dhe ligjit nr. 115/2016 “Për organet e 

qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, Këshilli i Lartë Gjyqësor duhet çdo tre vjet të 
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përcaktojë trupën e magjistratëve gjyqtarë udhëheqës, për kryerjen e praktikës 

profesionale për kandidatët për magjistratë, duke u bazuar në kriteret e përcaktuara me 

ligj.  

Këshilli ka proceduar me caktimin e gjyqtarëve, trupës së magjistratëve dhe 

magjistratëve udhëheqë pranë të cilëve kandidatët për magjistratë do të kryenin praktikën 

profesionale për periudhën 2017 – 2020. 

Tashmë, në kushtet kur nga Shkolla e Magjistraturës na është përcjellë kërkesa 

për caktimin e gjyqtarëve të rinj udhëheqës, për periudhën 2021 – 2022, lind e 

domosdoshme përcaktimi i një liste të re, pra një trupe të re magjistratësh, gjyqtarësh 

udhëheqësh, pranë të cilës në këto tre vite (2021 – 2024) do të kryhet praktika 

profesionale e kandidatëve për gjyqtarë, të cilët ndjekin vitin e tretë të Shkollës së 

Magjistraturës.  

Referuar nenit 33, pika 3 e ligjit nr. 96/2016, parashikohet se: “Këshillat caktojnë 

një trupë magjistratësh udhëheqës me një kohëzgjatje prej 3 vjetësh me të drejtë 

riemërimi. Çdo magjistrat udhëheqës duhet të përmbushë njëkohësisht këto kritere:  

a) të ketë të paktën pesë vjet përvojë si gjyqtar ose prokuror;  

b) të jetë vlerësuar në përputhje me këtë ligj, të paktën “shumë mirë” në 

vlerësimin e fundit etik dhe profesional;  

c) të ketë përfunduar me sukses trajnimin për udhëheqës në tri vitet e fundit, në 

Shkollën e Magjistraturës;  

ç) të mos ketë qenë subjekt i masave disiplinore;  

d) të ketë respektuar afatet ligjore për hetimin apo gjykimin e çështjeve, të paktën 

në vitin paraardhës përpara se të caktohet si udhëheqës..”. 

Nga Komisioni i Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale i është dërguar me anë të 

njoftimit në adresat e tyre elektronike një njoftim të gjithë gjykatave, kryesisht gjyqtarëve 

të gjykatave të mëdha që kemi ne aktualisht në shkallë të parë, konkretisht gjykatave të 

rretheve gjyqësore Tiranë, Durrës, Elbasan, Korçë, Fier, Vlorë dhe Shkodër sepse lista e 

gjyqtarëve udhëheqës, të cilën ne kishim të miratuar tre vitet e para, jo vetëm për shkak 

se duhet të ripërsëritet, por edhe për shkak të numrit të kufizuar, nuk mundësonte në 
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vijim kryerjen e praktikës profesionale të një numri gjithmonë në rritje të kandidatëve për 

gjyqtarë që nxjerr Shkolla e Magjistraturës.  

Ndërkohë, nga informacioni që kishte përcjellë Shkolla e Magjistraturës, 

rezultonte se nga 33 gjyqtarë udhëheqës, të miratuar për vitin 2017 – 2019, vetëm për 30 

prej tyre janë përfshirë në trajnimin vazhdues në këtë fushë, ndërsa edhe pse me të drejtë 

riemërimi, kanë rishfaqur vullnetin, pas kërkesës që i është dërguar nga Komisioni i 

Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, për t’u përfshirë në këtë listë të re vetëm 23 

gjyqtarë.  

Në përgjigje të thirrjes që Komisioni ka drejtuar të gjithë gjyqtarëve të gjykatave 

kryesore dhe që kanë një ngarkesë relativisht të madhe pune, të cilat ofrojnë edhe 

mundësinë për kryerjen e praktikës profesionale nga kandidatët për gjyqtarë, kanë 

shprehur vullnetin e tyre, veç 23 gjyqtarëve që kanë qenë në listë mentorimi, edhe 22 

gjyqtarë të tjerë të cilët janë përfshirë në listën e re që i propozohet sot për miratim 

mbledhjes plenare.  

Nga informacioni i marrë nga Njësia e Burimeve Njerëzore pranë KLGJ–së lidhur 

me vjetërsinë në punë të gjyqtarëve të cilët kanë shfaqur vullnetin, si dhe me vlerësimet e 

tyre etike dhe profesionale, si dhe faktin e qenies ose jo subjekt i masave disiplinore, në 

përmbushje të detyrimeve ligjore, rezulton se të gjithë gjyqtarët që kanë shprehur 

vullnetin për të qenë pjesë e trupës së magjistratëve udhëheqës kanë mbi 5 vjet përvojë si 

gjyqtar dhe nuk janë subjekte të masave disiplinore. Nga ana tjetër, siç e relatova, vetëm 

23 prej tyre janë trajnuar në fushën e mentorimit, numër i pamjaftueshëm për të 

përballuar kërkesat në rritje për kandidatët/gjyqtarë që duhet të zhvillojnë praktikën 

profesionale në vitin e 3–të të Shkollës së Magjistraturës. 

Sa i përket kriterit të përcaktuar në nenin 33, pika 3, shkronja b) të ligjit nr. 

96/2016, për vlerësimin etik dhe profesional të fundit në nivelin, të paktën “shumë mirë” 

sipas vlerësimit që bëhet aktualisht me skemën e re të vlerësimit, një pjesë e madhe e 

gjyqtarëve të përfshirë në listë nuk rezulton të kenë aktualisht vlerësim etik dhe 

profesional sipas këtij ligji, por duke konsideruar proceduarat e vlerësimit që kanë filluar 

nga Këshilli dhe nevojën për zgjerimin e listës së gjyqtarëve udhëheqës për t’iu përgjigjur 

numrit në rritje të kandidatëve për gjyqtarë në vitet në vijim, është vlerësuar përfshirja në 
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këtë listë edhe e gjyqtarëve që kanë shprehur gatishmërinë e tyre, por nuk kanë aktualisht 

një vlerësim etik dhe profesional, kriter që duhet të merret parasysh në përparësitë e 

hartimit të programit të vlerësimeve për vitin 2022. 

Lidhur me kriterin e përcaktuar në nenin 33, pika 3, shkronja d) të ligjit nr. 

96/2016, sa i përket respektimit të afateve ligjore për gjykimin e çështjeve, të paktën për 

vitin e fundit, jemi në pamundësi objektive për marrjen e këtij informacioni për të gjithë 

gjyqtarët, por nisur nga pasojat ligjore që sjell mosrespektimi i afateve ligjore në 

gjykimin kryesisht të kërkesave të ngutshme penale, ka një prezumim që ato 

përgjithësisht respektohen nga të gjithë gjyqtarët. 

Bazuar në këtë relacion është përpiluar edhe prtojektvendimi përkatës. 

Në pikën e parë parashikohet caktimi i trupës së gjyqtarëve udhëheqës për një 

periudhë trevjeçare (2021 – 2024), me të drejtë riemërimi, sipas listës që i bashkëngjitet 

vendimit. Në këtë listë janë përfshirë të gjithë gjyqtarët e listës së mëparshme që kanë 

rishfaqur vullnetin dhe janë të trajnuar në këtë fushë (23 gjyqtarë) si dhe 22 gjyqtarë të 

tjerë që kanë shprehur gatishmërinë pas thirrjes që i është drejtuar nga KVEVP, si dhe që 

plotësojnë kushtet ligjore të parashikuara nga neni 33, pika 3 shkronjat a, ç dhe d të ligjit 

nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar. Kjo listë përbëhet konkretisht nga: gjyqtarët e Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Tiranë (emrat e gjyqtarëve); z. {...}– Gjykata Administrative e Shkallës 

së Parë Korçë; gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë (seksioni civil dhe penal) 

(emrat e gjyqtarëve); gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë {...} dhe {...}; 

gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës {...} dhe {...}; gjyqtarët e Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Fier {...} dhe {...}; gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan 

{...} dhe gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër Irida Kacerja.  

Në pikën 2 të projektvendimit është përcaktuar edhe detyrimi i magjistratëve 

udhëheqës për t’u angazhuar në ndjekjen e trajnimeve të nevojshme pranë Shkollës se 

Magjistraturës. Ky detyrim vlen për të gjithë gjyqtarët, sidomos për gjyqtarët e rinj të 

përfshirë në listë, me qëllim përgatitjen  e tyre për programin e praktikës profesionale si 

dhe për vlerësimin etik dhe profesional që i bëhet kandidatëve për gjyqtarë në përfundim 

të kësaj praktike. 
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Në pikën 3 të projektvendimit parashikohet njoftimi i tij gjyqtarëve respektivë dhe 

Shkollës së Magjistraturës, me qëllim përfshirjen e gjyqtarëve udhëheqës në programin e 

trajtimit si dhe njoftimi i gjyqtarëve udhëheqës dhe gjykatave në të cilat ata ushtrojnë 

funksionin. 

Së fundmi, parashikohen momenti i hyrjes në fuqi të vendimit me botimin e tij në 

faqen zyrtare të internetit të Këshillit, sipas përcaktimeve të nenit 98 të ligjit nr.115/2016. 

Faleminderit!  

 

Maksim Qoku: Faleminderit për relatimin zonja Ukperaj! 

Nëse nga anëtarët ka diçka në lidhje me materialin e relatuar? 

Nëse nuk ka, kalojmë në votim. 

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. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Atëherë, Këshilli miratoi vendimin e relatuar nga relatorja në lidhje me caktimin e 

trupës së gjyqtarëve udhëheqës. Ky vendim hyn në fuqi në ditën e botimit të faqen zyrtare 

të Këshillit. 

   

 

* * * 

(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 22.07.2021) 

 

Pika 2 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin e gjykatave 

dhe gjyqtarëve udhëheqës gjatë praktikës profesionale të kandidatëve për magjistratë të 

Shkollës së Magjistraturës, viti akademik 2021 – 2022”, i përgatitur nga Komisioni i 

Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale.  

 

Drejton mbledhjen fillimisht Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti 

Maksim Qoku dhe më pas Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, zonja Naureda 

Llagami. 

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:06 

dhe mbaroi në orën 13:35. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

2. Medi Bici    (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

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

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në shqyrtimin e kësaj çështjeje Kryetarja e Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, zonja Naureda Llagami, për shkak të një angazhimi në Këshill.   

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

3. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

6. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

2. Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin e gjykatave dhe gjyqtarëve udhëheqës gjatë 

praktikës profesionale të kandidatëve për magjistratë të Shkollës së Magjistraturës, viti 

akademik 2021–2022”, i përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe 

Veprimtarisë Profesionale. 

  

Maksim Qoku: Kalojmë në çështjen e dytë. Shqyrtimi i projektvendimit “Për 

caktimin e gjykatave dhe gjyqtarëve udhëheqës gjatë praktikës profesionale të 

kandidatëve për magjistratë të Shkollës së Magjistraturës, viti akademik 2021 – 2022”. 

Fjala për ju zonja Ukperaj! 

 

Brikena Ukperaj: Faleminderit, zoti Zëvendëskryetar! 
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Në vijim të relatimit edhe të projekt-aktit të mëparshëm, caktimi i gjykatave dhe i 

gjyqtarëve udhëheqës gjatë praktikës profesionale të kandidatëve për magjistratë vjen 

përsëri një detyrim i parashikuar nga neni 33 i ligjit për Statusin. 

Ndërkohë që Këshilli më parë me vendimin nr.37 datë 28.02.2019 ka proceduar 

për miratimin/caktimin e gjykatave dhe magjistratëve udhëheqës pranë të cilëve 

kandidatet për gjyqtarë kishin kryer/do të kryenin praktikën profesionale, përgjatë tre 

viteve (2017-2020). Me shkresën nr. {...} prot. datë 07.07.2021 Shkolla e Magjistraturës 

ka përcjellë listën e kandidatëve për gjyqtarë, duke i kërkuar Këshillit që të caktojë 

mentorët, pra gjyqtarët udhëheqës dhe gjykatat ku kandidatët për gjyqtarë do të kryejnë 

praktikën profesionale gjatë periudhës 2021 – 2022. 

Lidhur me përcaktimin e gjykatave dhe gjyqtarëve magjistratë, në nenin 33, pika 

2 të ligjit nr.96/2016, parashikohet se: “Këshillat përcaktojnë gjykatat dhe prokuroritë e 

shkallës së parë, për kryerjen e praktikës profesionale për kandidatët magjistratë, bazuar 

në këto tregues:  

a) disponueshmërinë e gjyqtarëve dhe prokurorëve udhëheqës;  

b) infrastrukturën e gjykatës dhe të prokurorisë;  

c) disponueshmërinë e hapësirës dhe mjediseve të punës për kandidatët 

magjistratë;  

ç) mundësinë për t’u njohur me një numër të madh ligjesh dhe shumëllojshmëri 

çështjesh gjatë praktikës profesionale.” 

Referuar kritereve ligjore si më sipër, është vlerësuar nga Komisioni që të jenë 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, 

gjykatat do të shërbejnë për kryerjen e praktikës profesionale për kandidatët magjistratë, 

profili gjyqtar, gjatë vitit akademik 2021 – 2022.  

Një përcaktim i tillë bëhet duke konsideruar: 

- Ecurinë e praktikës profesionale të kandidatëve për gjyqtarë të zhvilluar pranë 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë 

Tiranë në vitet 2017 – 2019; 

- Numrin e kandidatëve për gjyqtarë që do të zhvillojnë praktikën profesionale në 

vitet 2021 – 2022 (24 kandidatë për gjyqtarë). Referuar kërkesës dhe praktikës së 
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përcjellë nga Shkolla e Magjistraturës, ky numër përcaktohet nga vetë Shkolla e 

Magjistraturës dhe renditja përkatëse e magjistratëve.   

- Numrin e gjyqtarëve që kanë shprehur gatishmërinë për t’u përfshirë ne listën e 

magjistratëve udhëheqës për secilën nga dy gjykatat si më sipër; 

- Përfshirjen e gjyqtarëve që kanë ndjekur programin e trajnimit pranë Shkollës së 

Magjistraturës në vitet 2018 – 2019, si dhe gjyqtarët me përvojë profesionale më të gjatë; 

- Madhësinë dhe infrastrukturën e gjykatave respektive me qëllim krijimin e 

kushteve sa të optimale për veprimtarinë gjatë praktikës profesionale për kandidatët për 

gjyqtarë; 

- Klasifikimin e gjykatave respektive si gjykata të cilat kanë në kompetencën 

lëndore dhe tokësore të tyre një gamë të gjerë mosmarrëveshjes në fushat kryesore të të 

drejtës civile, penale dhe administrative, kërkesë kjo e ligjit. 

Për këto arsye, në pikën 1 të projektvendimit, është parashikuar caktimi i Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë si 

gjykatat që do të shërbejnë për kryerjen e praktikës profesionale të kandidatëve për 

gjyqtarë në vitin akademik 2021 – 2022. 

Në pikën 2 të projektvendimit është parashikuar caktimi i gjyqtarëve udhëheqës 

për periudhën 2021 – 2022, sipas një liste të ndërtuar në format tabelar bashkëngjitur 

këtij projektvendimi, duke konsideruar gatishmërinë e shprehur nga gjyqtarët pas thirrjes 

që i është drejtuar nga Këshilli, si dhe plotësimin e secilit prej tyre të kushteve ligjore të 

parashikuara nga neni 33, pika 3 të ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, kryesisht i gjyqtarëve që kanë 

ndjekur deri më sot programin trajnues në fushën e mentorimit.  

Në pikën 3 të këtij projektvendimi është përcaktuar se magjistrati udhëheqës bën 

vlerësimin etik dhe profesional të secilit kandidat për gjyqtar, sipas kritereve dhe 

treguesve të përcaktuar në Ligjit për Statusin, referuar formatit standard të miratuar më 

parë nga Këshilli me vendimin  nr.37 datë 28.02.2019. 

Në pikën 4 të këtij projektvendimi parashikohet se magjistrati udhëheqës 

përjashtohet nga hedhja e 10–të e shortit për ndarjen e çështjeve në gjykatën pranë të 
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cilës ushtron funksionin, të organizuar gjatë periudhës që kandidatët për gjyqtarë 

ushtrojnë praktikën profesionale. 

Në pikën 5 të projektvendimit parashikohet shtesa mbi pagën mujore të 

magjistratit udhëheqës në masën 5% shtesë mbi pagën bruto fillestare të tij, në referim të 

parashikimeve të nenit 14, pika 2 të Ligjit për Statusin. 

 Në pikën 6 të projektvendimit parashikohet e drejta e kandidatëve për magjistratë 

për pushime vjetore të paguara në kohëzgjatjen 25 ditë pune, nga të cilat 15 ditë merren 

gjatë muajit gusht, në të njëjtën kohë me magjistratin udhëheqës, sikurse përcaktohet në 

nenin 33, pika 7 të Ligjit për Statusin. 

Në pikën 7 të projektvendimit parashikohet njoftimi i tij Shkollës së 

Magjistraturës, me qëllim përfshirjen e gjyqtarëve udhëheqës në programin e trajtimit dhe 

në gjykatat në të cilat ushtrojnë funksionin.  

Së fundmi, parashikohet momenti i hyrjes në fuqi të vendimit me botimin në 

faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor.   

Bashkëngjitur vendimit, sikundër edhe relatova është në format tabelar e gjithë 

lista e kandidatëve për gjyqtarë dhe e gjyqtarëve udhëheqës, respektivisht e ndarë në tre 

kolona, që i referohen: 1. Katërmujori I Korrik – Tetor 2021; 2. Katërmujori II Nëntor 

2021 – Shkurt 2022 dhe 3. Katërmujori III Mars – Qershor 2022. 

Konkretisht, për Katërmujorin e I–rë Korrik – Tetor 2021 do të kryejnë praktikën 

profesionale pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë kandidatët për 

magjistratë (emrat e kandidatëve) – me gjyqtarë udhëheqës: (emrat e magjistratëve). 

Po gjatë Katërmujorit të I–rë do të kryejnë praktikën pranë Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Tiranë (dhoma penale) kandidatët për gjyqtarë (emrat e kandidatëve) – 

gjyqtarët magjistratë udhëheqës për këtë periudhë do të jenë: (emrat e magjistratëve). 

Në të njëjtin katërmujor do të kryejnë praktikën në dhomën civile në Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor Tiranë kandidatët për gjyqtarë: (emrat e kandidatëve) – gjyqtarët 

udhëheqës gjatë kësaj periudhe do të jenë: (emrat e magjistratëve). 

Në katërmujorin e II–të Nëntor 2021 – Shkurt 2022, grupi i parë prej 8 

kandidatësh për magjistratë (emrat e kandidatëve), do të kryejnë praktikën pranë Gjykatës 
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së Rrethit Gjyqësor Tiranë (dhoma penale) me magjistratët udhëheqës: (emrat e 

magjistratëve). 

Grupi i dytë i kandidatëve për gjyqtarë (emrat e kandidatëve), do të kryejnë 

praktikën pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë (dhoma civile), me gjyqtarë 

udhëheqës: (emrat e magjistratëve). 

Ndërkohë që grupi i tretë i kandidatëve për gjyqtarë të përbërë nga kandidatët: 

(emrat e kandidatëve) do të kryejnë praktikën pranë Gjykatës Administrative të Shkallës 

së Parë Tiranë me gjyqtarë mentorë: (emrat e magjistratëve). 

Për sa i përket katërmujorit të III–të Mars – Qershor 2022, grupi i parë i tetë 

kandidatëve për gjyqtarë (emrat e kandidatëve) do të kryejnë praktikën pranë Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Tiranë (dhoma civile) me magjistratë udhëheqës: (emrat e 

magjistratëve). 

Ndërkohë që grupi i dytë i përbërë nga kandidatët: (emrat e kandidatëve), do të 

kryejnë praktikën pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë me 

magjistratë udhëheqës: (emrat e magjistratëve). 

   Dhe gjatë këtij katërmujori, grupi i tretë i kandidatëve për magjistratë të përbërë 

nga kandidatët: (emrat e kandidatëve) do të kryejnë praktikën pranë Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Tiranë (dhoma penale) me magjistratë udhëheqës: (emrat e magjistratëve). 

Faleminderit!  

 

Maksim Qoku: Faleminderit zonja Ukperaj për relatimin! 

Nëse anëtarët kanë diçka për të shtuar? 

Nëse jo, mund të kalojmë në votim. 

Kalojmë në votim. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord.  

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 
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Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Më fal, se s’kam internet. Mu shkëput nga telefoni. 

Maksim Qoku: S’ka gjë. Faleminderit!  

Atëherë, Këshilli votoi vendimin për sa më sipër relatuar nga relatorja zonja 

Ukperaj.  

   

 

* * * 

(Pika 2 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 22.07.2021 (Pika 3) 
 

 

16 

 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 22.07.2021) 

 

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

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

fushën e të drejtës civile, të shpallur me vendimin nr.392 datë 07.10.2020, për kandidatin 

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

 

Drejton mbledhjen fillimisht Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti 

Maksim Qoku dhe më pas Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, zonja Naureda 

Llagami. 

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:06 

dhe mbaroi në orën 13:35. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

2. Medi Bici    (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

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

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në shqyrtimin e kësaj çështjeje Kryetarja e Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, zonja Naureda Llagami, për shkak të një angazhimi në Këshill.   

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

3. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

6. 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 Durrës, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me 

vendimin nr.392 datë 07.10.2020, për kandidatin z. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës, relatore znj. Marçela Shehu. 

  

Maksim Qoku: Kalojmë në çështjen e tretë. Shqyrtimi i projektvendimit “Për 

përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Durrës, për 

pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me vendimin nr.392 datë 

07.10.2020, për kandidatin z. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, 

relatore znj. Marçela Shehu. 

 Fjala për ju zonja Shehu. 
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Marçela Shehu: Faleminderit, zoti Zëvendëskryetar! 

Kandidati, gjyqtari z.{...}, gjyqtar i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, aktualisht 

gjyqtar në skemën e delegimit pranë Gjykatës së Apelit Vlorë, ka kandiduar për disa 

pozicione në procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatat e apelit. Konkretisht ka kandiduar 

për një pozicion të lirë në Gjykatën Administrative të Apelit për pozicionin nr.187; ka 

kandiduar për një pozicion të lirë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar, që lidhet me pozicionin nr.30; si dhe për një pozicion të lirë në 

Gjykatën e Apelit Durrës, konkretisht për pozicionin nr.392. 

Ndërkohë ka vijuar verifikimi i kritereve formale të kandidimit të zotit Pëllumbi 

lidhur me këto tre kandidime. Këshilli me vendimet përkatëse ka vendosur verifikimin e 

plotësimit nga kandidati të kritereve formale; dhe vijon procesi i verifikimit të kritereve 

të tjera ligjore që lidhen me pasurinë dhe figurën. 

Ndërkohë, Këshilli në mbledhjen plenare të datës 06.07.2021 vendosi hapjen e 

procedurës për ngritjen në detyrë në Gjykatën Administrative të Apelit me vendimin 

nr.290. Brenda afatit të kandidimit për këtë pozicion, më datë 12.07.2021 ka kandiduar 

edhe kandidati z.{...} duke parashtruar si kërkesë edhe heqjen dorë nga kandidimi për 

pozicionin në fushën e së drejtës civile, të shpallur me vendimin nr.392 datë 07.10.2020, 

që lidhej me pozicionin e lirë në Gjykatën e Apelit Durrës. Kandidati, gjyqtari {...} ka 

paraqitur këtë kërkesë duke konsideruar edhe detyrimin e tij për të parashtruar jo më 

shumë se tre kërkesa në procedurat e ngritjes në detyrë. 

Në këto kushte, në cilësinë e relatores, bazuar në pikën 17, Seksioni B, Kreun VI, 

të Vendimit të Këshillit nr.75 datë 23.05.2019, kam përgatitur relacionin përkatës, ku në 

referim të vendimit të sipërcituar 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”. 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, në mbledhjen e datës 13.07.2021 duke 

konsideruar të rregullt procedurën e verifikimit paraprak të ndjekur për kandidatin z.{...}, 

si dhe po ashtu, si të qartë dhe të plotë vullnetin e shfaqur nga kandidati për t’u tërhequr 
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nga kandidimi për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Durrës, për pozicionin e lirë në 

fushën e të drejtës civile, të shpallur me Vendimin e Këshillit nr.392 datë 07.10.2020, 

bazuar në pikën 3, Seksioni C, Kreu VI, të Vendimit 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 Durrës, për 

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

Bashkëlidhur është projektvendimi përkatës, ku në pikën 1 të tij propozohet që 

Këshilli të vendosë përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit 

Durrës, për shkak të tërheqjes nga kandidimi të z. {...}. 

Në pikën 2, detyrimi për njoftimin e vendimit të arsyetuar gjyqtarit. 

Faleminderit!  

 

Maksim Qoku: Faleminderit zonja Shehu për relatimin! 

Fjala për anëtarët nëse kanë diçka për të shtuar. 

Nëse jo, kalojmë në votim. 

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. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Atëherë, Këshilli miratoi vendimin mbi përfundimin e procedurës së ngritjes në 

detyrë në Gjykatën e Apelit Durrës të zotit {...}, referuar sa më sipër përmbajtjen që 

referoi edhe relatorja znj. Shehu. 

 

* * * 
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(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 22.07.2021) 

 

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

procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për pozicionin e lirë në fushën e të 

drejtës administrative, të shpallur me Vendimin nr.83 datë 26.02.2020, për kandidatin z. 

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

 

Drejton mbledhjen fillimisht Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti 

Maksim Qoku dhe më pas Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, zonja Naureda 

Llagami. 

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:06 

dhe mbaroi në orën 13:35. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

2. Medi Bici    (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

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

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në shqyrtimin e kësaj çështjeje Kryetarja e Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, zonja Naureda Llagami, për shkak të një angazhimi në Këshill.   

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

3. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

6. 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 Lartë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative, të shpallur 

me Vendimin nr.83 datë 26.02.2020, për kandidatin z. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës, relatore znj. Marçela Shehu. 

  

Maksim Qoku: Kalojmë në çështjen tjetër. Shqyrtimi i projektvendimit “Për 

përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për pozicionin e lirë 

në fushën e të drejtës administrative, të shpallur me Vendimin nr.83 datë 26.02.2020, për 

kandidatin z. {...}”. 

Fjala për ju zonja Shehu.  

 

Marçela Shehu: Faleminderit, zoti Zëvendëskryetar! 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 22.07.2021 (Pika 4) 
 

 

23 

Kandidati zoti {...} ka kandiduar për dy pozicione të lira në Gjykatën e Lartë, 

konkretisht për pozicionin e shpallur me vendimin nr.82 të Këshillit që lidhet me një 

pozicion të lirë në fushën e së drejtës administrative si dhe për një pozicion sërish në 

fushën e së drejtës administrative në Gjykatën e Lartë, konkretisht për pozicionin e 

shpallur me vendimin e Këshillit nr.83 datë 26.02.2020. 

Për këtë kandidat, lidhur me kandidimet e tij është bërë verifikimi i plotësimit të 

të gjitha kritereve ligjore dhe në vendimin e Këshillit të datës 29.12.2020 me nr.648, 

Këshilli ka vendosur kualifikimin e kandidatit {...} dhe vijimin e procedurave të ngritjes 

në detyrë në Gjykatën e Lartë për dy pozicione të lira në fushën e së drejtës 

administrative, të shpallura me vendimet e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr.82 dhe nr.83 

datë 26.02.2020. 

Ndërkohë, kandidati zoti {...} me shkresën e paraqitur pranë Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, protokolluar më datë 12.07.2021, ka shprehur vullnetin e tij mbi tërheqjen nga 

kandidimi në Gjykatën e Lartë, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr.83 datë 

26.02.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor.   

Në këto kushte, në referim të vendimit nr.75 datë 23.05.2019 të Këshillit, me 

cilësinë e relatores, kam përgatitur relacionin përkatës, duke iu referuar pikës 17, 

Seksioni B, Kreun VI të vendimit të Këshillit nr. 75, ku ndër të tjera citohet 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”. 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, në mbledhjen e datës 13.07.2021, duke e 

konsideruar të rregullt procedurën e verifikimit paraprak të ndjekur për kandidatin zotin 

{...}, 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 Lartë, për pozicionin e lirë 

në fushën e së drejtës administrative, të shpallur me vendimin nr.83 datë 26.02.2020 të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, bazuar në pikën 3, Seksioni C, Kreu VI, të Vendimit 75/2019, 

vendosi kalimin e çështjes për shqyrtim në mbledhjen e Këshillit të Lartë Gjyqësor për të 
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vlerësuar dhe vendosur për përfundimin e kësaj procedure ngritjeje në detyrë në Gjykatën 

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

Bashkëlidhur ndodhet projektvendimi përkatës, ku në pikën 1 të tij propozohet që 

Këshilli të vendosë përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, 

për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative të shpallur me Vendimin nr.83 

datë 26.02.2020, për kandidatin z. {...}, për shkak të tërheqjes së tij nga kandidimi për 

këtë pozicion. 

Ndërsa në pikën 2 përcaktohet detyrimi për njoftimin e vendimit të arsyetuar z. 

{...}. Ky është edhe projektvendimi i paraqitur sot përpara Këshillit. Faleminderit!  

 

Maksim Qoku: Faleminderit, zonja Shehu! 

Nëse anëtarët nuk kanë gjë për të shtuar, mund të kalojmë në votim. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord.  

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Atëherë, Këshilli miratoi vendimin për përfundimin e procedurës së ngritjes në 

detyrë në Gjykatën e Lartë për pozicionin e lirë në fushën e së drejtës administrative për 

zotin {...}. Vendimi, për sa u relatua më sipër, hyn në fuqi në datën e publikimit në faqen 

zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

 

* * * 

(Pika 4 e rendit të ditës) 
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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 22.07.2021) 

 

Pika 5 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për hapjen e procedurës 

së transferimit të përkohshëm me pëlqim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë dhe 

shpalljen e kërkesës për kandidatura”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës, relator z. Alban Toro.1  

 

Drejton mbledhjen fillimisht Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti 

Maksim Qoku dhe më pas Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, zonja Naureda 

Llagami. 

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:06 

dhe mbaroi në orën 13:35. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

2. Medi Bici    (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

                                                 
1 Kjo cështje e rendit të ditës ishte parashikuar të trajtohej e gjashta. 
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6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në shqyrtimin e kësaj çështjeje Kryetarja e Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, zonja Naureda Llagami, për shkak të një angazhimi në Këshill.   

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

3. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

6. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

5. Shqyrtimi i projektvendimit “Për hapjen e procedurës së transferimit të përkohshëm 

me pëlqim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë dhe shpalljen e kërkesës për 

kandidatura”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, relator z. Alban Toro. 

  

Maksim Qoku: Kalojmë në çështjen 6, duke qenë që pritet të plotësohet materiali 

në lidhje me çështjen nr.5. Çështja e shqyrtimit të projektvendimit “Për hapjen e 

procedurës së transferimit të përkohshëm me pëlqim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor 

Krujë dhe shpalljen e kërkesës për kandidatura”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit 

të Karrierës, relator z. Alban Toro. 

Fjala për ju zoti Toro. 
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Alban Toro: Faleminderit!  

Duke marrë si shkak një informacion të dërguar nga kryetari i Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Krujë, në lidhje me vakancat e kryera pranë kësaj gjykate ku ajo shpreh 

shqetësimin pasi këto vakanca cenojnë funksionalitetin e gjykatës, Komisioni i Zhvillimit 

të Karrierës e analizoi atë duke administruar njëkohësisht edhe materialin e nevojshëm, i 

cili ka shërbyer si bazë për projektin që ju ka propozuar. 

Në fakt, sipas Dekretit të Presidentit të Republikës nr.7818/2012, i ndryshuar, 

organika e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë është 4 (katër) gjyqtarë, numër ky që 

vazhdon të jetë ende në fuqi. Aktualisht në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë ushtrojnë 

funksionin 3 gjyqtarë, konkretisht kryetarja {...}, znj. {...} dhe {...}, të cilat kanë caktim 

të përhershëm në këtë gjykatë. Gjithashtu, caktim të përhershëm kanë por nuk ushtrojnë 

funksionin e gjyqtarit, janë znj. {...} e cila me vendimin e Këshillit nr.432 datë 

14.10.2020 është komanduar si ndihmësmagjistrate në Gjykatën e Lartë deri në vitin 

2023, si dhe znj. {...}, e cila me Vendim e Këshillit nr.53 datë 15.02.2021 është e 

pezulluar nga detyra e gjyqtares, ndërsa me Vendimin e Këshillit nr.92 datë 17.03.2021, 

ajo është shkarkuar nga detyra e gjyqtares. 

Ndërkohë, sipas njoftimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë gjyqtarja znj. 

{...}, nuk do të jetë në detyrë prej datës 15.07.2021, për shkaqe shëndetësore (leje 

barrëlindje) dhe si e tillë ajo do të përfitojë pagë nga sigurimet shoqërore në Republikën e 

Shqipërisë. 

Kështu që ne detyrë mbeten vetëm dy gjyqtarë. Ndërkohë në formë tabelare është 

përcjellë ngarkesa aktuale që këta gjyqtarë po përballojnë dhe i bie që mesatarisht të kenë 

285 çështje për secilin nga ata. Pra një ngarkesë tepër e madhe dhe një funksion i cenuar i 

kësaj gjykate.  

Në këtë kuadër, Komisioni ka studiuar skemat që mund të aplikohen në rastin 

konkret. Duke qenë se skema e delegimit nuk sjell ndihmë sepse të gjithë gjyqtarët që 

bëjnë pjesë në këtë skemë delegimi, janë të ngarkuar në gjykatat ku ata po veprojnë dhe e 

kanë të pamundur që këta gjyqtarë të komandohen në këtë gjykatë. Gjithashtu është e 

pamundur që të caktojmë në këtë gjykatë për çështje gjyqësore të veçanta, pasi fluksi i 
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çështjeve është tejet i madh dhe i ngarkuar. Kështu që e vetmja formë e cila na vjen në 

ndihmë është transferimi. 

Duke qenë që nga pikëpamja e gjykatës, Gjykata e Krujës paraqitet si gjykatë në 

nevojë sepse në të ka disa pozicione të lira të përkohshme, situatë e cila cenon funksionin 

normal të saj. Në këto kushte, e vetmja skemë e cila do të na vinte në ndihmë është ajo e 

transferimit, për të cilën Komisioni ju ka propozuar në kuadër të plotësimit të nevojave të 

kësaj gjykate, të shpallim pozicionin e lirë të përkohshëm për transferim dhe t’u bëjmë 

thirrje gjyqtarëve për të dhënë pëlqimin në bazë të rregullores së miratuar më parë nga 

Këshilli.  

Kështu që, në këtë kuadër ju është propozuar drafti, ku janë përcaktuar procedurat 

e shpalljet së kërkesës për kandidatura si dhe kriteret e kohëzgjatjes së transferimit të 

përkohshëm me pëlqim si dhe aktet bashkëlidhur.  

Ndërkohë, afati i paraqitjes së kërkesave për transferim të përkohshëm, ju 

propozohet data 29.07.2021, afat i cili gjyqtarët që do të shprehin pëlqimin, do të mund të 

paraqesin dokumentacionin e nënshkruar. Faleminderit! 

 

Maksim Qoku: Faleminderit, zoti Toro! 

Nëse ka diçka nga anëtarët? 

Nëse jo, kalojmë në votim. 

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. 

Maksim Qoku: Dakord. 
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Atëherë, Këshilli miratoi vendimin “Për hapjen e procedurës së transferimit të 

përkohshëm me pëlqim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë dhe shpalljen e kërkesës 

për kandidatura”, ndër të tjera, përveç asaj që parashtroi relatori, afati i paraqitjes së 

kërkesave është data 29.07.2021. 

 

* * * 

(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 22.07.2021) 

 

Pika 6 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për mbarimin e statusit 

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

nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, relator z. Alban Toro.2  

 

Drejton mbledhjen fillimisht Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti 

Maksim Qoku dhe më pas Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, zonja Naureda 

Llagami. 

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:06 

dhe mbaroi në orën 13:35. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

2. Medi Bici    (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

                                                 
2 Kjo çështje e rendit të ditës ishte parashikuar të trajtohej e shtata. 
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7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në shqyrtimin e kësaj çështjeje Kryetarja e Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, zonja Naureda Llagami, për shkak të një angazhimi në Këshill.   

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

3. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

6. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

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

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

Karrierës, relator z. Alban Toro. 

  

Maksim Qoku: Kalojmë në çështjen e radhës, në lidhje me shqyrtimin e 

projektvendimit “Për mbarimin e statusit të magjistratit për gjyqtarin e Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Tiranë, z. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. 

Relator zoti Alban Toro. 

Fjala për ju zoti Toro.   

 

Alban Toro: Faleminderit!  
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Pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, më datë 15.07.2021 është depozituar një 

kërkesë me shkrim nga zoti {...}, magjistrat pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. 

Zoti {...}, me vendimin nr.{...} datë 28.12.1993 të ish-Këshillit të Lartë të 

Drejtësisë, është emëruar ndihmësgjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë. 

Me vendim nr.{...} datë 30.03.1995 të ish-Këshillit të Lartë të Drejtësisë, 

emërohet gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë. 

Me vendim nr.{...} datë 14.11.2011 të ish-Këshillit të Lartë të Drejtësisë, ai 

transferohet në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, ku dhe aktualisht vazhdon të ushtrojë 

detyrën. 

Në kërkesën e tij, z. {...} shprehet se: “Unë {...}, aktualisht me detyrë pranë 

Gjykatës ë Rrethit Gjyqësor Tiranë, ju drejtohem me anë të kësaj kërkese duke 

parashikuar si më poshtë vijon: Prej disa vitesh ushtroj funksionin e detyrës pranë 

Gjykatës ë Rrethit Gjyqësor Tiranë (dhoma civile). Gjatë gjithë periudhës së ushtrimit të 

kësaj detyre të rëndësishme jam përpjekur maksimalisht me përkushtim e devotshmëri të 

jap kontributin tim në ushtrimin e këtij shërbimi të rëndësishëm për dhënien e drejtësisë 

duke garantuar zbatimin e Kushtetutës e ligjit si dhe respektimin rigoroz të drejtave lirive 

dhe interesave të cilido subjekti apo pale në proces. Ashtu siç ju kam vënë në dijeni dhe 

me parë, unë kam kryer dy ndërhyrje kirurgjikale në zemër të shkaktuara nga infarkti i 

miokardit (një në vitin 2013 dhe tjetra në vitin 2019). Duke pasur parasysh natyrën e 

punës së gjyqtarit, numrin e madh të çështjeve që kemi në gjykim, ngarkesën e lartë 

emocionale të kësaj detyre si dhe faktin e sipërtreguar nga ana ime, çmoj se për arsye 

shëndetësor e nuk e përballoj më ushtrimin e kësaj detyre. Në këto kushte bazuar në  

nenet 64, 65 të ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, ju praqes kërkesën tim për heqjen dorë të 

parevokueshme nga statusi i magjistratit pranë Gjykatës ë Rrethit Gjyqësor Tiranë 

..omissis...”.  

Pra ky ishte motivi që ka shoqëruar dorëheqjen e z. {...}. 

Duke qenë se instituti i dorëheqjes bazohet në një akt vullnetar dhe ky akt 

vullnetar është qartësuar dhe siguruar përpara institucionit, pra Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, nëpërmjet depozitimit të kërkesës përkatëse pranë zyrës së protokollit, në këto 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 22.07.2021 (Pika 6) 
 

 

34 

kushte, duke qenë si një nga format e mbarimit të statusit, Komisioni ju propozon 

projektvendimin bashkëlidhur për miratim, ku në dispozitiv ju sugjerohet të miratoni:  

1. Deklarimin e mbarimit të statusit të magjistratit për z. {...}, gjyqtar i Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për shkak të dorëheqjes së tij nga ky status. 

2. Efektet e këtij urdhërimi fillojnë më datë 31.08.2021. 

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

gjyqësore në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë. 

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 

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. Faleminderit!  

 

Maksim Qoku: Faleminderit, zoti Toro! 

Nëse nga anëtarët nuk ka gjë për të shtuar, mund të kalojmë në votim. 

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. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Atëherë, Këshilli miratoi vendimin “Për mbarimin e statusit të magjistratit për 

gjyqtarin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, z. {...}”, për sa më sipër relatoi relatori. 
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Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

  

* * * 

(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 22.07.2021) 

 

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

të magjistratit për gjyqtarin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, z.{...}”, i përgatitur nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, relator z. Alban Toro.3  

 

Drejton mbledhjen fillimisht Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti 

Maksim Qoku dhe më pas Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, zonja Naureda 

Llagami. 

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:06 

dhe mbaroi në orën 13:35. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

2. Medi Bici    (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

                                                 
3 Kjo çështje e rendit të ditës ishte parashikuar të trajtohej e teta. 
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7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në shqyrtimin e kësaj çështjeje Kryetarja e Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, zonja Naureda Llagami, për shkak të një angazhimi në Këshill.   

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

3. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

6. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

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

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, z.{...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës, relator z. Alban Toro. 

  

Maksim Qoku: Kalojmë në çështjen tjetër që ka të bëjë me shqyrtimin e 

projektvendimit “Për mbarimin e statusit të magjistratit për gjyqtarin e Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Fier, z.{...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, relator 

z. Alban Toro. 

Zoti Toro, fjala për ju! 

 

Alban Toro: Faleminderit!  
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 Edhe nga ky magjistrat, pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, më datë 14.07.2021 

është depozituar një kërkesë, me anë të së cilës ai kërkon dhe ka parashtruar dorëheqjen e 

tij nga statusi i magjistratit.   

 Z. {...}, me vendimin nr.{...} datë, 03.06.1992 të ish-Këshillit të Lartë të 

Drejtësisë, emërohet zëvendëskryetar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Fier. 

Me vendim nr.{...} datë 08.02.1996 të ish–Këshillit të Lartë të Drejtësisë lirohet 

nga detyra e kryetarit dhe emërohet zëvendëskryetar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Fier. 

Më pas, me vendim nr.{...} datë 30.08.1996 të ish-Këshillit të Lartë të Drejtësisë, 

emërohet gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Fier, ku dhe aktualisht vazhdon të 

ushtrojë detyrën. 

Në parashtrimin e tij zoti {...} thotë: “Unë {...}, gjyqtar pranë Gjykatës ë Rrethit 

Gjyqësor Fier, konform pikave 1 dhe 2 të nenit 65 të ligjit nr.96/2016 “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, praqes dorëheqjen 

time nga detyra e gjyqtarit, pasi nisur nga mosha nuk arrij të përballoj ngarkesën në punë. 

.... .” 

 Në këto kushte, duke qenë që instituti i dorëheqjes është një institut i bazuar në 

një akt vullnetar dhe nuk mund të kufizohet, gjithashtu është një nga format e mbarimit të 

statusit. 

 Duke provuar dhe qartësuar vullnetin pranë institucionit ku paraqitet dhe kërkesa 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, Komisioni ju propozon projektvendimin përkatës, në 

dispozitivin e të cilit ju do të gjeni: 

 1. Deklarimin e mbarimit të statusit të magjistratit për z. {...}, gjyqtar i Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Fier, për shkak të dorëheqjes së tij. 

2. Efektet e këtij urdhërimi fillojnë më datë 31.08.2021. 

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

gjyqësore në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Fier. 

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 

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. 
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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. Faleminderit!  

 

Maksim Qoku: Faleminderit, zoti Toro! 

Nëse anëtarët nuk kanë gjë, mund të kalojmë në votim të projektvendimit. 

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. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Atëherë, Këshilli miratoi vendimin “Për mbarimin e statusit të magjistratit për 

gjyqtarin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, z.{...}”, referuar sa më sipër referoi 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

Duke qenë që nga stafi u vura në dijeni për prezencën e Kryetares, natyrisht edhe 

aktet në vazhdim janë edhe pjesë e Komisionit të saj dhe mund të relatohen prej kësaj të 

fundit, ju lutem ndërpresim seancën për 5 minuta pushim, sapo të hyjë në linjë Kryetarja. 

Faleminderit!  

* * * 

(Pika 7 e rendit të ditës) 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 22.07.2021 (Pika 8) 
 

 

40 

 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 22.07.2021) 

 

Pika 8 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për propozimin për 

emërim në Gjykatën e Lartë, të kandidatit z. {...}”, hartuar nga Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës, relatore znj. Marçela Shehu.4 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:06 

dhe mbaroi në orën 13:35. 

 

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) 

                                                 
4 Kjo çështje e rendit të ditës ishte parashikuar të trajtohej e pesta. 
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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. Pjerin Prendi, Këshilltar pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

3. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

6. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

8. Shqyrtimi i projektvendimit “Për propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, të 

kandidatit z. {...}”, hartuar nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, relatore znj. Marçela 

Shehu. 

  

Naureda Llagami: Jam në linjë në fakt. 

Nuk e ndërpresim. 

Faleminderit!  

Unë në fakt do doja që t’ia jepja fjalën zonjës Marçela Shehu për shqyrtimin e 

projektvendimit “Për propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, të kandidatit z. {...}”.  

 

Marçela Shehu: Faleminderit, Kryetare!  

Siç jeni në dijeni, siç është relatuar në mënyrë të detajuar në mbledhjen e kaluar 

plenare, në procedurën e përzgjedhjes për pozicionin e lirë në fushën e së drejtës 

administrative, të shpallur me vendimin e Këshillit nr.245 datë 09.07.2020, u përfshinë 

tre kandidatë, konkretisht z. {...}, z. {...} dhe z. {...}. 
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Për këta tre kandidatë u verifikua plotësimi i kërkesave të ligjit për të qenë pjesë e 

procedurës së përzgjedhjes për këtë pozicion të lirë, në kushtet kur ata ishin kualifikuar 

në procedurën e ngritjes në detyrë, ndërsa plotësonin kriteret e kandidimit si dhe kishin 

dy vlerësime etike dhe profesionale, sikurse kërkohet për efekt renditjeje, nga shkronja 

“a”, pika 9 e nenit 48 të ligjit për Statusin dhe përcaktohet në shkronjën “c”, pika 7 dhe 

në pikën 46 të vendimit 70/2020. 

Bazuar në hapat, kriteret dhe përparësitë e renditjes së kandidatëve, sipas 

përcaktimeve të pikës 9, të Ligjit për Statusin, si dhe Vendimit të Këshillit 70/2020, dalë 

në zbatim të pikës 14, të nenit 48, të këtij ligji, me cilësinë e relatores në procedurën e 

përzgjedhjes, kam realizuar renditjen e kandidatëve për pozicionin e lirë në fushën e të 

drejtës administrative, të shpallur me Vendimin e Këshillit nr.245 datë 09.07.2020, duke 

identifikuar dhe kandidatin e renditur më lart. 

Mbi propozimin tim si relatore në procedurën e përzgjedhjes, mbështetur në nenet 

136, 147 dhe 147/a, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, në nenet 85, 86, 97 dhe 

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

në pikat 9, 12 dhe 14, të nenit 48, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe në Vendimin e tij nr. 70, 

datë 07.02.2020, “Mbi kriteret dhe procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve”, Këshilli 

i Lartë Gjyqësor, me Vendimin Paraprak të propozimit për emërim nr. 314, datë 

16.07.2021, vendosi: 

“1. Miratimin e renditjes së gjyqtarëve që kandidojnë për t’u emëruar në Gjykatën 

e Lartë, në pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative, të shpallur me 

Vendimin nr.245 datë 09.07.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si më poshtë: 

1) Z. {...}; 

2) Z. {...}; 

3) Z. {...}. 

2. Propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, në pozicionin e lirë në fushën e të 

drejtës administrative, të shpallur me Vendimin nr.245 datë 09.07.2020, të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor, të kandidatit z. {...}”. 
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Ky njoftim iu njoftua rregullisht, më datë 16.07.2021, në rrugë elektronike, 

kandidatëve z. {...}, z. {...} dhe z. {...}, të cilët, bazuar në pikën 12, të nenit 48, të Ligjit 

për Statusin, gëzonin të drejtën e ankimit ndaj këtij vendimi. 

Kandidati z. {...}, në rrugë elektronike, më datë 16.07.2021, konfirmoi marrjen e 

njoftimit për vendimin. Po ashtu, ky kandidat, në rrugë elektronike, po më datë 

16.07.2021, i bëri të ditur Këshillit të Lartë Gjyqësor se nuk do të ushtrojë ankim ndaj 

këtij vendimi. 

Kandidati z. {...}, më datë 16.07.2021, konfirmoi marrjen e njoftimit për 

vendimin. Po ashtu, ky kandidat, në rrugë elektronike, po më datë 16.07.2021, i bëri të 

ditur Këshillit të Lartë Gjyqësor se nuk do të ushtrojë të drejtën e ankimit ndaj këtij 

vendimi.  

Kandidati z. {...}, më datë 16.07.2021, konfirmoi marrjen e njoftimit për 

Vendimin. Po ashtu, ky kandidat, në rrugë elektronike, po më datë 16.07.2021, i bëri të 

ditur Këshillit të Lartë Gjyqësor se nuk kishte kundërshtime apo ankim ndaj vendimit.   

Në kushtet kur kandidatët kanë konfirmuar dakordësinë me Vendimin Paraprak të 

propozimit për emërim nr.314 datë 16.07.2021, si dhe kanë deklaruar se nuk kanë ankim 

ndaj tij, ky vendim konsiderohet se ka marrë formë të prerë. 

Për rrjedhojë, në zbatim të pikës 70, të Vendimit të Këshillit nr.70 datë 

07.02.2020, “Mbi kriteret dhe procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve”, relatorja e 

çështjes ka përgatitur projektvendimin përfundimtar të propozimit për emërim në 

Gjykatën e Lartë, të kandidatit të renditur i dyti më lart, për pozicionin e lirë në fushën e 

të drejtës administrative, të shpallur me Vendimin e Këshillit nr.245 datë 09.07.2020, pra 

të z. {...}, sikurse është disponuar në Vendimin Paraprak të propozimit për emërim nr.314 

datë 16.07.2021, përveçse edhe duke mbajtur në konsideratë faktin se kandidati i renditur 

më lart për këtë pozicion të lirë z. {...}, tashmë, me Vendimin e Këshillit nr.311 datë 

16.07.2021, i është propozuar Presidentit të Republikës për emërim në Gjykatën e Lartë, 

për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me Vendimin e Këshillit 

nr.87 datë 26.02.2021.  

Projektvendimi që është paraqitur sot për shqyrtim titullohet “Për propozimin për 

emërim në Gjykatën e Lartë, të kandidatit z. {...}”. 
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Projektvendimi është i strukturuar në 2 pika.  

Pika 1 e projektvendimit përmban propozimin për Presidentin e Republikës, të 

emërimit në Gjykatën e Lartë, nga radhët e gjyqtarëve, të kandidatit z. {...}. 

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

kandidatit z. {...}, sipas kërkesave të nenit 98 të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e 

qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar.  

Së fundi, në projektvendim përcaktohet hyrja e tij në fuqi menjëherë dhe 

publikimi në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  

Ftoj kolegët nëse kanë ndonjë diskutim. 

Nëse jo, të kalojmë në procedurën e votimit të projekt-aktit. 

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.T’i propozojë Presidentit të Republikës emërimin në Gjykatën e Lartë, nga 

radhët e gjyqtarëve, të kandidatit z. {...}. 

2. Një kopje e vendimit i njoftohet kandidatit z. {...}, sipas kërkesave të nenit 98 

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

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 
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* * * 

(Pika 8 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 22.07.2021 (Pika 9) 
 

 

46 

 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 22.07.2021) 

 

Pika 9 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për një ndryshim në 

vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr.338 datë 24.09.2020 “Për caktimin e kritereve 

dhe procedurave për dhënien e statusit të nëpunësit civil gjyqësor, punonjësve në detyrë 

në gjykata”, përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe 

Buxhetit”.5  

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:06 

dhe mbaroi në orën 13:35. 

 

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) 

                                                 
5 Kjo çështje e rendit të ditës ishte parashikuar të trajtohej e dhjeta. 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 22.07.2021 (Pika 9) 
 

 

47 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

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

3. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

6. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

9. Shqyrtimi i projektvendimit “Për një ndryshim në vendimin e Këshillit të Lartë 

Gjyqësor nr.338 datë 24.09.2020 “Për caktimin e kritereve dhe procedurave për dhënien e 

statusit të nëpunësit civil gjyqësor, punonjësve në detyrë në gjykata””, përgatitur nga 

Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. 

  

Naureda Llagami: Kalojmë në aktet e tjera. 

Bëhet fjalë për ndryshimet e tre rregulloret, ndryshime të cilat kanë ardhur si 

pasojë e ndryshimeve që i janë bërë ligjeve për Statusin dhe Pushtetin Gjyqësor, 

propozime/ndryshime të cilat janë marrë parasysh nga Kuvendi, të ardhura nga Këshilli i 

Lartë Gjyqësor. 

Konkretisht unë do doja të ndalesha tek projekt-akti i parë i cili ka të bëjë me 

propozimin që bëri Këshilli i Lartë Gjyqësor Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, 

përmes Ministrisë së Drejtësisë, lidhur me propozimin që kishte: “Për sekretarët 

gjyqësorë në detyrë, që kanë mbi 3 vjet përvojë pune në këtë pozicion dhe janë me arsim 
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të lartë dhe kriteri i diplomimit në drejtësi nuk përbën shkak për të mos njohur statusin e 

nëpunësit gjyqësor civil, nëse Këshilli i Gjykatës vlerëson pozitivisht performancën e tij 

në punë.” 

Ky është propozimi që u miratua nga Kuvendi në ndryshimet ligjore në ligjin “Për 

organizimin e pushtetit gjyqësor”. Këtë propozim, Komisioni i Planifikimit Strategjik e 

ka përditësuar në rregulloren/vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor me nr.338 datë 

24.09.2020 “Për caktimin e kritereve dhe procedurave për dhënien e statusit të nëpunësit 

civil gjyqësor, punonjësve në detyrë në gjykata”.  

Nuk është gjë tjetër propozimi i ardhur nga Komisioni, përveçse reflektimi i 

ndryshimeve ligjore të bëra. 

Keni ndonjë diskutim? 

Nëse jo, kalojmë në miratimin e projekt-aktit? 

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. Në Vendimin nr.338 datë 24.09.2020, “Për caktimin e kritereve dhe 

procedurave për dhënien e statusit të nëpunësit civil gjyqësor, punonjësve në detyrë në 

gjykata”, të Këshillit të Lartë Gjyqësor bëhen këto shtesa dhe ndryshime: 

a) Në nenin 6 pas pikës 3, shtohet pika 3/1 me këtë përmbajtje: 

“3/1. Për sekretarët gjyqësorë në detyrë, që kanë mbi 3 vjet përvojë pune në këtë 

pozicion dhe janë me arsim të lartë, kriteri i diplomimit në drejtësi nuk përbën shkak për 
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të mos njohur statusin e nëpunësit gjyqësor civil, nëse Këshilli i Gjykatës vlerëson 

pozitivisht performancën e tij në punë.” 

2. Ngarkohen gjykatat për zbatimin e këtij vendimi. 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 

 

 

* * * 

(Pika 9 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 22.07.2021) 

 

Pika 10 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për një ndryshim në 

vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr.7 datë 21.12.2018 “Rregullore për miratimin e 

rregullave për zgjedhjen e zëvendëskryetarëve të gjykatave”, përgatitur nga Komisioni i 

Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit”.6  

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:06 

dhe mbaroi në orën 13:35. 

 

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) 

                                                 
6 Kjo çështje e rendit të ditës ishte parashikuar të trajtohej e nënta. 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 22.07.2021 (Pika 10) 
 

 

51 

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

3. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

6. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

10. Shqyrtimi i projektvendimit “Për një ndryshim në vendimin e Këshillit të Lartë 

Gjyqësor nr.7 datë 21.12.2018 “Rregullore për miratimin e rregullave për zgjedhjen e 

zëvendëskryetarëve të gjykatave”, përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, 

Administrimit dhe Buxhetit”. 

  

Naureda Llagami: Kalojmë tek projekt-akti tjetër. Edhe ky projekt – akt vjen si 

rezultat i ndryshimeve që ka pësuar legjislacioni. 

Ndryshimet afektojnë rregulloren për miratimin e rregullave për zgjedhjen e 

zëvendëskryetarëve të gjykatave, ku kemi ndryshime në mënyrën/kuorumin e mbledhjes 

së përgjithshme, që sipas ndryshimeve të fundit, miratuar nga ligjit, parashikohet që “1. 

Mbledhja e përgjithshme e gjyqtarëve të gjykatës zgjedh zëvendëskryetarin, ndërmjet 

gjyqtarëve që ushtrojnë detyrën në atë gjykatë, për një mandat trevjeçar pa të drejtë 

rizgjedhjeje të menjëhershme.” - reflektim i cili është edhe tek akti i propozuar. 

Gjithashtu është përfshirë edhe kuorumi që duhet për mbledhjen e përgjithshme që nga 
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kuorumi që ishte parashikuar për mbledhjen e përgjithshme në 2/3, është zëvendësuar nga 

ligji me fjalën “me shumicë”, gjë që gjen reflektim edhe tek projekt-akti. 

Gjithashtu, së treti ka të bëjë: “Në rastin kur nuk konkurrojnë kandidatë që 

plotësojnë kriterin e përvojës minimale profesionale ose kur asnjëri nga gjyqtarët e 

gjykatës nuk e ka këtë përvojë, zëvendëskryetari i gjykatës zgjidhet ndërmjet gjyqtarëve 

të tjerë, që ushtrojnë funksionin në atë gjykatë, për një mandat njëvjeçar me të drejtë 

rizgjedhjeje.”   

Gjithashtu është parashikuar të shtohet në rregullore edhe një dispozitë kalimtare, 

rregullim i cili e ka ligji, ku parashikohet shprehimisht që: “Neni 9 Dispozitë kalimtare - 

Përjashtimisht, deri në përfundimin e procesit të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe 

prokurorëve sipas ligjit, kandidati për zëvendëskryetar të gjykatës së shkallës së parë 

duhet të ketë të paktën tre vjet përvojë profesionale si gjyqtar, ndërsa kandidati për 

zëvendëskryetar të gjykatës së apelit duhet të ketë të paktën tre vjet përvojë profesionale 

si gjyqtar i gjykatës së apelit.” 

Këto janë tre propozimet që janë reflektuar në projekt-akti, si detyrim që na buron 

nga ligji i miratuar. 

Keni ndonjë diskutim? 

Nëse jo, kalojmë në votimin e projekt-aktit? 

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:  
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1.Në vendimin nr. 7, datë 21.12.2018, “Rregullore për miratimin e rregullave për 

zgjedhjen e zëvendëskryetarëve të gjykatave” bëhen këto shtesa dhe ndryshime:  

i. Neni 3 pika 1, ndryshohet si më poshtë: 

Mbledhja e përgjithshme e gjyqtarëve të gjykatës zgjedh zëvendëskryetarin, 

ndërmjet gjyqtarëve që ushtrojnë detyrën në atë gjykatë, për një mandat trevjeçar pa të 

drejtë rizgjedhjeje të menjëhershme”. 

ii. Neni 5, ndryshohet si më poshtë: 

Në fjalinë e dytë të pikës 1 togfjalëshi “të paktën dy të tretat” zëvendësohet me 

togfjalëshin “shumica”. 

iii. Neni 7 pika 2, ndryshohet si më poshtë:  

“2.Në rastet kur nuk konkurrojnë kandidatë që plotësojnë kriterin e përvojës 

minimale profesionale, ose kur asnjë nga gjyqtarët e gjykatës nuk e ka këtë përvojë, 

zëvendëskryetari i gjykatës zgjidhet ndërmjet gjyqtarëve të tjerë, që ushtrojnë funksionin 

në atë gjykatë, për një mandat njëvjeçar me të drejtë rizgjedhjeje.” 

iv. Pas nenit 8 shtohet neni 9 me këtë përmbajtje: 

Neni 9 

Dispozitë kalimtare 

Përjashtimisht, deri në përfundimin e procesit të rivlerësimit kalimtar të 

gjyqtarëve dhe prokurorëve sipas ligjit, kandidati për zëvendëskryetar të gjykatës së 

shkallës së parë duhet të ketë të paktën tre vjet përvojë profesionale si gjyqtar, ndërsa 

kandidati për zëvendëskryetar të gjykatës së apelit duhet të ketë të paktën tre vjet përvojë 

profesionale si gjyqtar i gjykatës së apelit. 

2. Ngarkohen gjykatat për zbatimin e këtij vendimi. 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 

 

* * * 

(Pika 10 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 22.07.2021) 

 

Pika 11 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për një ndryshim në 

vendimin nr.643 datë 23.12.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për miratimin e 

rregullave standarde për organigramën, përshkrimin e detyrave dhe përgjegjësive të 

kategorive të Gjykatës së Lartë””, përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, 

Administrimit dhe Buxhetit.  

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:06 

dhe mbaroi në orën 13:35. 

 

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

3. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

6. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

11. Shqyrtimi i projektvendimit “Për një ndryshim në vendimin nr.643 datë 23.12.2020 të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për miratimin e rregullave standarde për organigramën, 

përshkrimin e detyrave dhe përgjegjësive të kategorive të Gjykatës së Lartë””, përgatitur 

nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. 

  

Naureda Llagami: Edhe projekt-akti tjetër që i propozohet Këshillit të Lartë 

Gjyqësor si rezultat i ndryshimeve të fundit ligjore, pra ligjit nr.46/2021 për organet e 

pushtetit gjyqësor. Ajo që propozohet është “Për një ndryshim në vendimin nr.643 datë 

23.12.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për miratimin e rregullave standarde për 

organigramën, përshkrimin e detyrave dhe përgjegjësive të kategorive të Gjykatës së 

Lartë””.  

Më lejoni t’ju them që një nga propozimet që janë bërë është që përvoja që duhet 

për kandidatët këshilltarë ligjorë jomagjistrat në Gjykatën e Lartë, nga “10 vjet” që ka 

qenë me ligjin e mëparshëm, është zëvendësuar tashmë me “5 vjet” dhe gjithashtu, në 

aftësitë e tjera që ka parashikuar ligji dhe që është reflektuar në rregulloren tonë, fjalinë 
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“autor i artikujve dhe botimeve shkencore në fushën e jurisprudencës”, ligji e ka 

shfuqizuar. 

Për këto arsye, këto ndryshime ligjore i kemi reflektuar në projekt–aktin që ju 

propozohet.  

Kështu që, unë do t’ju ftoja që të miratojmë projekt-aktin. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Nuk dëgjohet votimi nga ana e zotit Toro. 

Naureda Llagami: Marçela! Fatmira! 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Në Vendimin nr.643 datë 23.12.2020, “Për miratimin e rregullave standarde për 

organigramën, përshkrimin e detyrave dhe përgjegjësive të kategorive të Gjykatës së 

Lartë”, të Këshillit të Lartë Gjyqësor bëhen këto shtesa dhe ndryshime: 

Në lidhjen 2, Përshkrimi standard i detyrave dhe i përgjegjësive për secilën 

kategori të punonjësve të Gjykatës së Lartë, për pozicionin këshilltar ligjor, kapitulli XII. 

Kritere të veçanta, ndryshohet si më poshtë: 

a) Në nënndarjen, “Përvoja”: numri “10” zëvendësohet me numrin “5”;  

b) Në nënndarjen “Aftësi të tjera”: fjalia “të jetë autor i artikujve dhe botimeve 

shkencore në fushën e jurisprudencës” shfuqizohet. 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 

 

* * * 
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(Pika 11 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 22.07.2021) 

 

Pika 12 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për transferimin e 

fondeve, nga shpenzime personeli, në shpenzime për mallra dhe shërbime të tjera, në 

programin buxhetor “buxheti gjyqësor” për vitin 2021”, përgatitur nga Komisioni i 

Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit.  

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:06 

dhe mbaroi në orën 13:35. 

 

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

3. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

6. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

12. Shqyrtimi i projektvendimit “Për transferimin e fondeve, nga shpenzime personeli, në 

shpenzime për mallra dhe shërbime të tjera, në programin buxhetor “buxheti gjyqësor” 

për vitin 2021”, përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe 

Buxhetit. 

  

Naureda Llagami: Kalojmë në projekt–aktin tjetër, i cili ka të bëjë me 

transferimin e fondeve, nga shpenzime personeli, në shpenzime për mallra dhe shërbime 

të tjera, në programin buxhetor “buxheti gjyqësor” për vitin 2021. 

Për më shumë detaje unë do ftoja zonjën Laze, për ta relatuar projekt–aktin. 

 

Luljeta Laze: Faleminderit, Kryetare! 

Sipas edhe relacionit që ne kemi përgatitur, KLGJ për vitin ushtrimor ’20 -’21 ka 

lidhur një kontratë shërbimi për ruajtjen dhe sigurinë fizike të gjykatave, me një vlerë 

prej 55.800.000 lekë.  
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Lidhja e kontratës në këtë vlerë ka qenë e kushtëzuar nga shkresa e  Ministrisë së 

Financave nr.18480/1 datë 23.10.2020, ishte rreth 26% më e ulët se kontrata e një viti më 

parë. 

Për ta zgjeruar pak, po shpjegoj që, duke qenë se procesi i përfitimit të fondeve 

buxhetore, sikurse tashmë jemi në dijeni, është i gjatë dhe fillon që një vit përpara, pra që 

në 2020 për vitin 2021. Në negociatat që kemi pasur me MF, kemi bërë të qartë që ne 

kishim nevojë për fond buxhetor shtesë, për sa i përket kontratës për ruajtjen dhe 

shërbimin e gjykatave, bazuar në vendimin e KM nr.177 “Për krijimin e shoqërisë 

“Illyrian Guard”, si dhe të udhëzimit të përbashkët të Ministrisë së Brendshme me 

Ministrinë e Financave, nr.407/1 datë 14.06.2019 “Për mënyrën e llogaritjes së tarifave të 

shërbimeve specifike”. Në përllogaritjet tona ne kishim marrë në konsideratë pikërisht 

këtë udhëzim të përbashkët, ku vetë MF ishte nënshkruese e këtij udhëzimi të përbashkët. 

Verbalisht, gjatë negociatave na u tha që ata ishin duke diskutuar për t’i ulur këto 

tarifa dhe na rekomanduan që vlera e kontratës duhet të ishte 55.800.000 lekë. Për të mos 

mbetur ne nivele verbale, i dërguam një shkresë MF ku i kërkuam që të na sqaronte edhe 

një herë mbi nivelin mbi të cilin ne do të bënim kontratën për ruajtjen dhe shërbimin e 

sigurisë së gjykatave. 

Sikurse thashë, na e dërgoi këtë shkresë në 23 dhjetor dhe kontrata që është lidhur 

ne fund të dhjetorit për ruajtjen dhe shërbimin e sigurisë së gjykatave, është lidhur 

pikërisht me këtë klauzolë shtesë, që përveç faktit që është kontratë e llogaritur sipas 

nivelit të tarifave me 83.000.000 lekë, është vendosur që ne kemi në dispozicion 

55.800.000 lekë dhe palët angazhohen që nëse do të ketë një ndryshim nga MF për këtë 

qëllim, ne do të bëjmë një aneks kontrate. 

Me kalimin e kohës nuk pati asnjë ndryshim nga MF, por përkundrazi, në fakt 

vetë shoqëria “Illyrian Guard” ka dalë me një vendim nr.21 të Komisionit për 

kategorizimin dhe grupin e objekteve publike dhe shtetërore e cila ka kategorizuar 

mënyrën si ruhen objektet shtetërore. Gjykatat janë kategorizuar në grupin A. 

Praktikisht, nga 36.6 punonjës që i binte për të ruajtur gjykatat në nivel mesatar, 

ato në fakt po ruhen me 96 punonjës. 
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Gjendur përpara kësaj situate dhe kërkesave të vazhdueshme që na ka bërë 

Shoqëria “Illyrian Guard” për shtesën e kontratës, i kemi dërguar dy shkresa të 

njëpasnjëshme MF për të garantuar shtesën e fondit që na duhet për përmbylljen e kësaj 

kontrate. 

Në të dy shkresat nuk kemi marrë përgjigje pozitive dhe sikurse ju dini edhe me 

aktin normativ më të fundit nr.26 datë 22.06, neve na ishin pakësuar fondet.  

Në shkresën më të fundit nga MF na është kthyer përgjigje që këto fonde që 

duhen për shtesën e kontratës, duhet t’i merrni nga fondet tuaja në dispozicion. 

Në fakt është një gjë e vërtetë që ne tashmë e dimë të gjithë që fondi i pagave në 

përgjithësi është i papërdorur dhe konkretisht ne i kemi gjetur këto në fondet tona të 

brendshme tek Gjykata e Lartë, dhe jemi përpara një situate ku, kjo kontratë është e 

mbështetur me dy akte nënligjore. Është kontrata që ne kemi të vendosur sipas një viti më 

parë që është 83.700.000 lekë dhe nga ana tjetër, bazuar tek vendimi nr.21 dhe kërkesa që 

kjo Shoqëria “Illyrian Guard” po kryen ruajtjen e gjykatave, na ka kërkuar një shkresë 

prej 38.800.000 lekë. 

Gjithsesi ne kemi vlerësuar nevojën për fondet buxhetore shtesë dhe kemi 

parashikuar që këto mund t’i gjejmë nëpërmjet një transferimi nga shpenzimet e pagave 

të Gjykatës së Lartë në “buxhetin gjyqësor” në programin buxhetor 3310, nëpërmjet një 

transferimi për përmbushjen e kësaj kontrate. Pra fondi që neve kemi propozuar është 

39.000.000 lekë sipas kërkesës së njëpasnjëshme dhe asaj që po kryen sot Shoqëria 

“Illyrian Guard” ruajtjen fizike të gjykatave me 96 punonjës.   

Ky është propozimi që kemi.  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Laze! 

Atëherë, ftoj kolegët nëse kanë pyetje, diskutime. 

 

Brikena Ukperaj: Zonja Kryetare, kam një diskutim lidhur me këtë çështje. 

Naureda Llagami: Po Brikena! 
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Brikena Ukperaj: Zonja Luli e shpjegoi çështjen nga aspekti financiar, ndërsa unë 

dua të ndalem në aspektin ligjor të çështjes dhe vlefshmërisë së kontratës së shërbimit. 

Pasi jam njohur me projekt-aktin e përgatitur, kam kërkuar pranë zyrës së buxhetit, 

drejtorisë përkatëse, të njihem me një kopje të dokumentacionit të kontratës së shërbimit 

dhe të gjitha akteve nënligjore mbi bazën e të cilës ajo kontratë është lidhur. 

Kontrata e shërbimit, dua të theksoj për anëtarët, rezulton e datës 31.12.2020. Në 

kohën e lidhjes së kontratës, VKM–ja mbi të cilën Shoqëria “Illyrian Guard” kërkon 

rritjen e fondit, vendimi nr.21 datë 24.04.2020 i Komisionit të Sigurisë së Objekteve, ka 

qenë në fuqi. Ndërkohë, kontrata e shërbimit përcakton si çmim të saj, pra çmimi që ne 

duhet t’i paguajmë si palë kontraktuese, palës tjetër “Illyrian Guard” sh.a., vlerën prej 

83.7 milion lekë (nuk e di sa e saktë jam me këto vlerat). Kjo vlerë është çmimi tërësor i 

kontratës që ne duhet të paguajmë për 1 vit për mbulimin e sigurisë së gjithë godinave 

dhe ruajtjes fizike të objekteve.  

KLGJ, në atë moment, ka pasur si fond të disponueshëm, të paktën unë kështu e 

kuptoj nga përmbajtja e kontratës, 55.8 milion dhe sipas rekomandimit të MF, palët e 

kanë nënshkruar kontratën, kanë pranuar që ky do të jetë pjesa e çmimit që ne kemi 

mundësi të paguajmë, ndërkohë që nuk parashikohet në kontratë mënyra ose burimi se 

nga do të sigurohej pjesa tjetër e fondit, diferenca 83.7 me 55.8. 

Ajo që kërkohet sot nga “Illyrian Guard” dhe çka propozon Komisioni, në fakt 

sjell një rritje me mbi 10 milion të çmimit tërësor të kontratës. Unë do ta konsideroja të 

justifikuar që transferimi i fondeve që do të bënim, të mbulonte diferencën midis çmimit 

tërësor të kontratës dhe çmimit që ne kemi pasur mundësi në atë moment, pra 55.8 

milion, pra të bëhet një transferim i fondeve në vlerën e 28 milion dhe jo në vlerën e 39 

milion sepse nëse do ta rrisim, ne do të rrisim fiktivisht, në fakt nuk do rrisim vlerën 

tërësore të çmimit që palët kanë dakordësuar në kontratë. Vlera e kontratës është 83.7. 

Pse duhet ta çojmë në 90 e ca. Nuk e di sa shkon nga ana financiare. Rritet më shumë se 

10 milion vlera e kontratës. 

Në aspektin ligjor, kontrata ka fuqinë e ligjit. Edhe Këshilli e ka firmosur edhe 

“Illyrian Guard” e ka firmosur. Ka vërtetë një klauzolë në kontratë ku thuhet që palët 

angazhohen për të nënshkruar aneks të veçantë të një kontrate shtesë që mund të çonte në 
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një ndryshim të çmimit, por thuhet në kontratë “vetëm nëse gjatë vitit 2021 MF ndryshon 

qëndrim/udhëzim lidhur me fondin e rekomanduar. Në vitin 2021 nuk më rezulton të 

kemi ndonjë ndryshim apo udhëzim lidhur me fondin e rekomanduar.  

Prandaj, nisur nga relacioni, vlerësoj që për të respektuar termat e kontratës, e cila 

ka fuqinë e ligjit, jo vetëm për Këshillin, por edhe për palën tjetër kontraktore, transferimi 

i fondeve që propozohet të bëhet nga fondi i buxhetit të pagave të Gjykatës së Lartë, të 

jetë në pjesën e diferencës që ka çmimi i përcaktuar në kontratë me vlerën që ne kemi 

pasur në dispozicion në atë moment, rreth 28 milion e kam bërë llogaritjen unë, por mund 

ta bëjë llogaritjen zyra e buxhetit, dhe jo në vlerën që propozohet 39 milion. 

Faleminderit!  

Nuk e di nëse zonja Laze mund të na sqarojë diçka lidhur me këtë. E pashë 

çështjen në aspektin ligjor dhe jo në çështjen e aspektit financiar. 

 

Luljeta Laze: Ashtu sikurse e diskutuam dhe e sqaruam, ne kemi bërë propozimin 

unë kam trajtuar që është edhe një akt tjetër nënligjor, sikurse ju e thatë, vendimi nr. 21 

që ka kategorizuar objektet publike dhe shtetërore sipas mënyrës si do të ruhen. Ju keni të 

drejtë kur thoni që ky është një vendim i vitit 2020, por që në fakt nuk ka qarkulluar gjatë 

vitit 2020 dhe në kohën kur është lidhur kontrata, por që realisht shoqëria ka vepruar 

sipas kësaj mënyre, duke konsideruar detyrimet e saj, mënyrën dhe kategorizimin e 

gjykatave. Gjithsesi kjo mbetet në vlerësimin tuaj. 

       

Naureda Llagami: Luljeta, të lutem, mund të na sqarosh pak, edhe për Këshillin, 

pjesën e detyrimeve që ka ardhur nga MF dhe ka njohur faktin që juve t’ia rimbursoni 

kompanisë pjesën e mbetur nga kontrata. 

 

 Luljeta Laze: Mund t’ju sqaroj. 

 

Naureda Llagami: Pra detyrimi pse ne shkojmë tek firma dhe pse jemi të 

detyruar; është e vetmja firmë që ofrojmë këtë shërbim dhe çfarë rrisqesh mund të kemi 

nëse ne nuk ia japim firmës. Pra kemi rrisk? Nëse s’kemi rrisk, unë do të isha dakord me 
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propozimin e Brikenës. Por në qoftë se neve nuk plotësojmë vlerën, të autorizuar edhe 

nga MF, a ekziston ndonjë rrisk për ofrimin e shërbimit? Ose duhet ta kontrollojmë këtë 

gjë Luljeta. 

 

Luljeta Laze: Pikërisht, në vlerësimin që ne kemi bërë, tek rrisku jemi nisur. 

Sepse çështja e sigurisë dhe ruajtjes së gjykatave është vërtet një çështje që vërtet 

përmban rrisk, që në qoftë se nuk arrijmë dot të përmbushim kontratën ashtu siç duhet, 

dhe nesër gjykata mbetet pa ruajtje, prapë përgjegjësitë janë tonat.  

Çështja është e tillë që, ne e kemi filluar këtë problematikë, ashtu sikurse ju 

shpjegova, që vjet në vitin 2020 dhe ia kemi bërë të qartë MF, por një pjesë e gjërave, 

duke qenë se kanë qenë edhe akte të brendshme të tyre, pjesa e udhëzimit të përbashkët 

midis tyre, termat që ato na thoshin verbalisht që “jo, ne do ta ulim sepse ka kosto për 

buxhetin e shtetit dhe do t’i ulim këto tarifat e shërbimit”; atëherë, nuk mund të mos i 

merrnim këto në konsideratë dhe ajo që arritëm të bënim në atë kohë i thamë që këto që 

na thoni, a mund të na e bëni me shkrim. Në fakt ulja prej 55.8 milion ishte drastike dhe 

ishte fare pa kuptim. Por duke qenë se ata na e sollën me shkresë këtë, atëherë ne 

menduam që ata ishin duke punuar vërtetë që t’i ulnin këto tarifa. Pastaj, me vendimin e 

Komisionit i cili është përgjegjës për kategorizimin e institucioneve dhe nivelin si duhet 

të ruhen, që në fakt ne nuk ishim bërë të njohur me këtë, jemi bërë më pas. Tani që kjo 

kompani na ka kërkuar shtesën e kontratës dhe na ka vënë përpara faktit që deri në datën 

8 gusht ne mund ta ruajmë me këto fonde që na keni vënë në dispozicion dhe më pas nuk 

i ruajmë dot gjykatat, kjo na vuri para përgjegjësisë dhe bazuar në këto kategorizime që 

janë paraqitur dhe kryesisht vendimi 21, ne propozuam që të kërkojmë fonde shtesë dhe 

këtë ia kemi kërkuar MF dy herë më radhë, me argumentet përkatëse, ku i kemi 

parashtruar pikërisht këto që po themi tani. 

Ministria e Financave, sikurse e kemi thënë edhe tjetër herë, është në gjendje që të 

vlerësojë buxhetet e përdorura. Sistemi ynë ka një situatë specifike, sikurse thamë, për 

çështjen e mungesës së burimeve njerëzore dhe kryesisht gjyqtarë, ku kjo bën fond të 

madh. 
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Së fundi nuk ka kthyer përgjigje më për atë që ne i kërkonim, pra na jepni fondin 

sipas asaj që ju pretenduat, pra që do ketë ndryshime. Nuk flet më për këtë. Pra i quan të 

mirëqena të gjitha aktet që janë në këtë drejtim dhe vetëm na ka rekomanduar që 

buxhetin shtesë ta marrim nga buxheti ynë i fondit të pagave. 

Kështu që ne kemi qenë përpara kësaj situate. Që vërtetë është në kontratë një 

shifër prej 83.7 milion, por kjo është duke mos marrë në konsideratë në fakt këtë 

vendimin nr.21 për kategorizimin e objekteve publike dhe shtetërore, sipas mënyrës së 

ruajtjes dhe sigurisë fizike të tyre. 

Pra në fund të fundit kemi dy akte nënligjore që e mbështesin ruajtjen dhe 

sigurinë fizike të gjykatave. Ose do t’i qëndrojmë strikt kësaj situatës që neve kemi lidhur 

kontratën prej 83.7 milion e cila i referohet kryesisht edhe vlerës së një viti më përpara, 

me ndryshimet që kishin ndodhur, në qoftë se do marrim në konsideratë kategorizimin e 

objekteve dhe atë që vetë kompania ka kërkuar si kusht për të vazhduar ruajtjen, është 

vlera prej 39 milion lekësh. Kaq mund t’ju them. 

 

Brikena Ukperaj: Kryetare, mund të flas? 

Naureda Llagami: Po, Brikena!   

 

Brikena Ukperaj: Nëse do pranojmë këtë propozim që vjen nga Komisioni, ne në 

fakt çfarë kemi bërë? Kemi lidhur aneks kontratën e re sepse ne ndryshojmë çmimin e 

kontratës. Kontrata është në çmimin 83.7 milion lekë, nuk është në çmimin 55.8. Duke i 

dhënë, përveç 55.8 dhe 39, shkojmë në një çmim 90 e ca milion lekë. Pra ose duhet të 

lidhet një aneks kontratë e re dhe ne të ekzekutojmë detyrimet e aneks kontratës, por 

s’mund të bëjmë paraprakisht ekzekutimin e një detyrimi që, po, mund të ndodhë sepse 

mund ta lidhim kontratën. Nëse do t’i qëndrojmë strikt kontratës, është 83.7 milion lekë. 

Palët janë dakordësuar që vlera e shërbimeve përgjatë gjithë vitit do jetë kjo vlerë. 

Këshilli dhe “Illyrian Guard”, nëse do të vlerësojnë që kjo vlerë nuk përmbush kushtet e 

vendimit, duhet të lidhin një aneks kontratë të re dhe të thonë që në zbatim të këtij 

vendimi, vlera/çmimi i kontratës nuk është 83 por shkon 90 e ca, dhe vetëm pas kësaj ne 

mund të vendosim transferimin e fondeve për të mbuluar këtë çmim. S’mund ta bëjmë 
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këtë paraprakisht pa pasur aktin ligjor nga i cili na buron detyrimi. Ne nuk kemi akt ligjor 

nga i cili na buron detyrimi. Kemi vetëm kontratën, e cila ka fuqinë e ligjit, si për ne, si 

për “Illyrian Guard”. Prandaj unë propozova që të bëhet transferimi aktualisht vetëm në 

vlerën e diferencës nga 83 në 55, që shkon rreth 28 milion lekë. Nëse Këshilli do të 

vendosë të lidhë një aneks kontratë të re me një çmim të ri të përcaktuar, atëherë do 

mblidhemi në një moment të dytë, të bëjmë dhe transferimin e pjesës tjetër. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, Brikena! 

Në fakt, në pjesën financiare është diçka që në fakt Luli e ezauroi, duke thënë që 

jemi në kushte që ne kemi një njoftim nga ana e firmës që deri në fillim të gushtit e ofron 

shërbimin me këto tarifa. Me sa duket është një moskoordinim midis MF dhe Këshilli 

është vënë në dijeni jo më larg se java e kaluar mbi këtë fakt sepse ishte pretenduar që 

nga ana e Ministrisë së Financës, si autoriteti përgjegjës për fondet, do kujdesej edhe për 

ndryshimet e tarifave. Vetëm në fund MF informon Këshillin dhe thotë “ju shohim që 

keni gjendje lekësh, vazhdoni ofroni/jepni tarifën”. 

Diskutimi që është që nëse ne lidhim kontratën tani apo kalojmë njëherë fondin e 

disponueshëm, këto janë dy gjëra krejt të ndryshme. Ne mund të kalojmë fondin e 

disponueshëm dhe hajde më pas autorizojmë lidhjen e kontratës dhe shohim atë propozim 

që ju thatë, për pjesën e aneksit/kontratës. Fillojmë fazën e parë aneksi që të jetë në 

shumën që ju propozoni dhe faza e dytë më pas të jetë për negociatat për shumën e re, ajo 

që pretendohet. Nuk mund të bëjmë dot lidhjen e kontratës nëse ne nuk kemi fonde 

disponibël dhe propozimi i aktit është thjesht për fonde disponibël që na ka lejuar MF, që 

ne mund t’i përdorim për këtë qëllim. S’do të thotë propozimi që ne e lidhëm kontratën. 

Ne do i përdorim për këtë qëllim dhe do kontrollojmë pastaj kushtet dhe kriteret e 

kontratës. 

 

Brikena Ukperaj: Ndoshta “online” është pak e vështirë për ta diskutuar. 

Megjithatë, unë i qëndroj propozimit. Ne nuk mund të ekzekutojmë diçka që nuk e kemi 

detyrim në kontratë dhe s’mund të themi që: Po, do transferojmë këto fonde sepse 
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mendojmë që do ta ndryshojmë çmimin e kontratës. Megjithatë, të hidhen propozimet në 

votim. 

Kalimi vetëm i 28 milion që unë propozoj, me arsyetimin që: Po, në një të ardhme 

duhet të lidhet edhe kontrata shtesë, nuk penalizon gjykatat dhe nuk ndërpret ofrimi i 

shërbimit të sigurisë, ata do e marrin vlerën dhe deri në fund të vitit mund të marrin edhe 

vlerën tjetër. Por që duhet lidhur një kontratë shtesë në qoftë se ne miratojmë transferimin 

e 39 milion, besoj që edhe zonja Luli edhe Xhoda janë koshient për këtë gjë sepse vlera e 

akorduar është 83, nuk është 90 e ca sa do t’i shkojë fondi shoqërisë. Sigurisht që ajo sot 

ka luksin që të kërkojë vlerën absolute që mendon sepse është e vetmja shoqëri që ofron 

shërbimin. Faleminderit! 

 

Xhevdet Haxhiu: A mund të shtoj diçka të lutem? 

Naureda Llagami: Po, Xhoda! 

 

Xhevdet Haxhiu: Në lidhje me këtë që thotë Brikena, KLGJ sot, me propozimin e 

Komisionit, po miraton thjesht rialokim fondesh brenda buxhetit të sistemit gjyqësor, 

procedurë e përcaktuar nga aktet ligjore e nënligjore për buxhetin e shtetit. Është 

Ministria e Financës pastaj, pas miratimit këtu, që do miratojë këtë kalim nga shpenzime 

personeli në shpenzime për mallra dhe shërbime të tjera. Këto janë parashikime. Pastaj 

mund të lidhë kontratë, mund të mos lidhë kontratë, kjo është në vlerësim në një moment 

të dytë.  

Dua të theksoj vetëm një gjë, që ndoshta Lulit i kaloi nga mendja, kërkesa e 

shoqërisë është më e lartë sesa ne kemi propozuar 39. Është më e lartë duke u nisur nga 

shumë gjëra. Por ne, duke rialokuar fondin, duke bërë një analizë të realizimit dhe 

realizimit të pritshëm, arritëm në atë buxhet që kishim. Kështu që, unë jam i mendimit që 

propozimi është në vlerësimin tuaj. Këtë desha të sqaroj. 

 

Alban Toro: Xhoda, a kemi një kontratë për të respektuar me një vlerë të caktuar 

në fund të vitit apo jo? 

Xhevdet Haxhiu: Po! 
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Alban Toro: Atëherë, si mund ta ndryshojmë vlerën e kontratës në mes të vitit 

apo aty afër fundit të vitit? Sepse këtë nuk e kuptoj. 

Përderisa ka një kontratë, kontrata ka forcën e ligjit për të gjithë palët, përfshirë 

edhe ata që kujdesen për buxhetin. 

Xhevdet Haxhiu: Bazuar në vendimin e KM i cili ngarkon një Komision të 

Sigurisë së Objekteve pranë Ministrisë së Brendshme, i cili ka marrë vendim për të bërë 

rikategorizimin e të gjithë objekteve shtetërore. Vendimi nr.21 datë 24.04.2020 i ka 

kategorizuar të gjithë gjykatat në kategorinë e nivelit A të sigurisë. Teknikisht nuk di por 

mekanikisht i kam lexuar tek këto... se teknikisht nuk di të shprehem. Kjo ka detyruar 

shoqërinë që të rrisë nivelin e sigurisë dhe duke rritur nivelin e sigurisë, është rritur edhe 

numri i rojeve dhe i vendrojave nëpër gjykata. Si rezultat i kësaj ka lindur kjo nevojë. 

Tani është në vlerësimin tuaj Alban. Ne nuk kemi folur as për ndryshim kontrate, as për 

gjë. Jemi në hapat e parashikimit të këtij fondi që duhet deri në fund të vitit, bazuar në 

këto akte që ne përmendëm dhe drejtoresha përmendi.   

 Alban Toro: Kam përshtypjen që një kontratë në fuqi është edhe në vlerësimin 

tuaj. Për sa kohë ajo prodhon efekte financiare dhe detyrime civile për ne, jemi të 

detyruar ta respektojmë këtë kontratë, se pastaj, miratoheshin vendimet e qeverisë, 

bëheshin pagesat automatikisht nga buxheti i shtetit për llogari të shoqërisë që ka kapital 

krejtësisht shtetëror dhe nuk kishte nevojë për kontratë. Kontrata prandaj është, që të 

rregullojë marrëdhëniet midis palëve. Nëse ndryshimi i statusit nga kategoria B në 

kategorinë A të objekteve të rëndësisë së veçantë që janë gjykatat, përfshi edhe godina 

aktuale, ka sjellë një ndryshim të çmimit, ai është vullnet që palët duhet ta afektojë me 

kontratë. Pra teorikisht të dy palët, Shoqëria me kapital krejtësisht shtetëror dhe KLGJ-ja, 

gjykatat që mbulon, duhet të bashkëpunojnë njeri me tjetrin për ta reflektuar me vullnet 

këtë pjesë. Kështu që ne jemi të detyruar të çojmë atë pjesë fondi që plotëson kontratën. 

Pastaj, për pjesën plus, teorikisht duhet të ketë një vullnet, duke u bazuar në aktet 

nënligjore që kanë bërë edhe ndryshimin e statusit të objekteve që ruhen nga kjo shoqëri 

(gjykatat dhe KLGJ-ja), të reflektohet në një kontratë shtesë.      

 

Luljeta Laze: Edhe një gjë tjetër doja të shtoja. 
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Duhet mbajtur parasysh që nëse nuk i kemi fondet në dispozicion, nuk mund të 

bëjmë dot një aneks tjetër kontrate. Prandaj, nëse ne tani bëjmë transferimin e fondeve, 

mund të vazhdojmë me plotësimin e kontratës kështu siç e kemi dhe në qoftë se biem 

dakord pastaj për të bërë një shtesë kontrate sipas akteve që janë për kategorizimin që 

është i bërë gjykatave, pastaj të bëhet një shtesë kontrate. Por nëse fondet nuk i kemi në 

dispozicion pikërisht këtu ku ne tashmë po i transferojmë tek buxheti gjyqësor 3310, që 

është një grup i cili mundëson kontratat e shërbimit që janë në total për gjykatat, nuk e 

bëjmë dot këtë kontratë. Ose do duhet të mblidhemi prapë për këtë gjë. 

 

Fatmira Luli: Luli, a mundet që ne në këtë akt të përfshijmë, meqenëse ky vetëm 

ndryshon zërin e fondeve nga buxheti i Gjykatës së Lartë, në zërin tjetër që janë 

shpenzime korente dhe në shpenzimet operative që ne kemi, a mundet që të përfshihen në 

këtë akt edhe detyrimi që ky fond mos t’i kalojë shoqërisë pa u bërë amendamenti i 

kontratës lidhur me tarifat e “Illyrian Guard”, në mënyrë që ne mos të bëjmë një veprim 

që vjen në kundërshtim me kontratën dhe të bëjmë një pagesë pa pasqyruar ndryshimet e 

çmimit në atë kontratë, sepse ajo vërtetë që do ishte shkelje dhe ne nuk mund ta 

miratojmë. Të kalohet fondi që është i pakaluar brenda kontratës për pjesën tjetër që 

shkon tek 39 milion të vendoset mbasi kemi miratuar këtë, që të bëhet amendamenti për 

çmimin e ri sipas vendimit të KM.   

 

Luljeta Laze: Në fakt, asnjë pagesë nuk mund të kryejmë ne, pa u kaluar në një 

akt siç është një aneks kontratë, duke pasqyruar pikërisht këtë vendimin nr.21. Deri tani 

ne operojmë me pagesat vetëm me kontratën ekzistuese. Kështu që, nëse duhet bërë një 

shtesë në atë akt, në projektvendim... Por nuk mund të bëhen pagesa pa kontratën shtesë 

që do bëhet, nuk mund të bëjmë. 

 

Ilir Toska: Mund të bëj një pyetje? 

Naureda Llagami: Po, Ilir! 

 

Ilir Toska: Kur është lidhur kontrata, ka qenë tërësisht fondi në dispozicion? 
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Luljeta Laze: Jo, nuk ka qenë fondi në dispozicion. 

Ilir Toska: Atëherë, pse thoni që duhet ta kemi fondin dhe pastaj mund të 

negociojmë për kontratë shtesë? 

Luljeta Laze: Sepse kishte një vlerësim se sa është kontrata, bazuar tek aktet që 

ishin dhe ishim para faktit të kryer që MF na dërgonte shkresë ku thotë që kaq do të jetë 

fondi që ju do përdorni për ruajtjen dhe sigurinë e gjykatave dhe ne në vijimësi do t’ju 

njoftojmë. Ajo çfarë kemi marrë në fakt në vijimësi është në rritje.  

Ilir Toska: Okej, sot ndryshe nga momenti kur lidh kontratën, e kemi një çmim të 

fiksuar dhe do duhet të mbulojmë atë fondin që është çmimi i fiksuar. Nëse do ketë 

shtesa, do duhet ta konsiderojmë në momentin që duhet të ketë shtesa. Se nëse nuk ndodh 

ajo shtesa e kontratës, nuk ka pse të jetë as fondi për të mbuluar atë pjesë të kontratës 

shtesë.  

Luljeta Laze: Dakord! Në vlerësimin tuaj. 

Ilir Toska: Sepse është çështje të negociuari ajo pjesa, i ka në rregull kërkesat 

shoqëria që do kaq tashmë, apo jo. Mundet të jetë gabim shoqëria në ato kërkesat e saj. 

Mundet të jetë korrekte referuar akteve nënligjore. Por kjo është çështje e negocimit dhe 

ne nuk e dimë çfarë do ndodhë kur të negocionim për ato shtesa që kërkohen praktikisht 

nga shoqëria. Përmes këtij propozimi që kërkohet, praktikisht miratojmë edhe ato 

kërkesat e shoqërisë dhe i bie që hajde të bëjmë formalisht kontratën shtesë, se e kemi 

tani fondin dhe është miratuar nga Këshilli dhe do duhet ta ligjim tani atë kontratë. Ne në 

fakt nuk jemi duke thënë këtë. Jemi duke thënë, që nëse ka nevojë për të negociuar për 

shtesë kontrate, duhet të negociohet dhe do duhet të thuhet që nga shtesa rezulton që 

duhet të ketë fond shtesë edhe kaq dhe do duhet të bëjmë rialokimet përkatëse.   

Luljeta Laze: Dakord për sa i përket fondit, por me thënë të drejtën, për t’iu 

referuar kërkesës së shoqërisë, shoqëria në fakt ka kërkuar edhe një shifër tjetër, që është 

goxha e lartë, dhe kjo është ajo pjesa që neve mund të diskutojmë. Është 106.7 milion 

lekë. Neve në fakt i jemi referuar vetëm specifikisht kategorisë A që ka vendimi i këtij 

Komisioni të Sigurisë, i cili në fakt po ruan gjykatat me 96 roje, nga 36.6 roje që ishte në 

kontratën të cilën e kemi nënshkruar. Megjithatë mund të operojmë kështu në dy hapa. 
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 Ilir Toska: A po negocioni praktikisht? Se shoqëria ka një pretendim të caktuar; 

juve duhet t’i referoheni akteve nënligjore; do të negocioni dhe do të fiksoni një gjë. Atë 

që do fiksoni nuk e di askush për momentin. Ju në parashikimin tuaj keni thënë që ne 

mund të shkojmë deri këtu, por mund të shkojë edhe më lart, por mund të shkojë edhe më 

poshtë, sa kohë është çështje vullneti dhe negociate.  

 

Naureda Llagami: Luli dhe Xhoda, se ju duhet të mbani përgjegjësi për gjërat që 

propozoni, se jeni ju që i propozoni Komisionit urgjencën e projekt-akteve që i 

parashtroni. 

Pjesa ligjore është një pjesë tjetër, që hajde se e diskutojmë. 

Diskutimi është i fondeve dhe i negociatave që keni bërë dhe keni pasur në proces 

bërje nga ana e departamentit tuaj.  

Ka mundësi të më informoni, jo vetëm mua, por të gjithë, për negociatat dhe ku 

ka ngecur situata, dhe pse keni propozuar këtë 39-ën? Çfarë sjellë kjo 39-ta nëse ne nuk e 

bëjmë? Kam përshtypjen që negociatat janë të tilla që nuk shkohet më në negociata tani 

(të paktën nga informacionet e dhëna nga ju). A ka mundësi? Dhe nëse ne e tërheqim 

aktin sot dhe presim për negociata, pas një jave, pas dy javësh, mund të kemi shans që të 

kemi një rezultat më të mirë? 

Këto janë çështje Luli edhe Xhoda që duhet t’i parashtroni Këshillit. Këshilli, 

përfshirë edhe mua këtu, kemi një formim ligjor, për pjesën ekonomike dhe financën 

është njësia juaj përgjegjëse.  

Të lutem shumë, unë dua të di prej jush, në cilësinë e kryetares por edhe të 

anëtares së Këshillit, më thoni a kemi hapësirë ne për të bërë negociata me këtë firmë dhe 

për të diskutuar vlerën e negociatës? Sepse Komisionit i keni relatuar ndryshe.  

Ka mundësi të na thoni pse ta vlerësojmë si të duam ne këtu? Në qoftë se është 

kështu, atëherë edhe Komisionit duhet t’i kishit relatuar në gjuhë tjetër. 

Kështu që zonja Laze dhe Xhevdet, sqaroni edhe një herë përgjegjësinë që kemi 

ndaj kësaj apo jo, përkundrejt gjykatave që i ofrohet shërbimi. Ndryshe pastaj, ndjeni 

përgjegjësinë ju të dy, të cilët nuk relatoni dhe nuk informoni Komisionin në mënyrën e 

duhur të gjërave. 
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Luljeta Laze: Atëherë, bazuar tek vendimi 21 i Komisionit që ka bërë 

kategorizimin, Shoqëria “Illyrian Guard” ka rritur numrin e rojeve që ruan gjykatat, 

sikurse thashë, nga 36.6, në 96 roje. Paga për çdo punonjës është 71.243 mijë lekë dhe 

këto janë të llogaritura për 12 muaj. Kjo është pa TVSH. 6.8 milion është pa TVSH për të 

gjitha gjykatat (24 objektet që ruhen) herë 12 muaj, herë 1.2 del 98.4 milion lekë. Kjo 

është ajo çfarë po ndodh nëpër gjykata, që po ruhen sipas vendimit nr.21 të Komisionit që 

ka përgjegjësinë dhe ka kategorizuar institucionet publike shtetërore për mënyrën se si 

ato do të ruhen. 

Sikurse ju thashë, gjykatat janë të kategorizuara të gjitha në nivelin A. 

Diferenca e kësaj me nivelin e fondit që ne kemi në dispozicion prej 55.8 milion 

lekë është në 39 milion lekë. Kjo është ajo që kemi vlerësuar neve. Referuar rriskut që ka 

çështja e sigurisë së gjykatave, kemi vlerësuar që kjo shtesë është e nevojshme bërë t’u 

bërë, që të garantohet ruajtja e gjykatave sipas kategorizimit që ka bërë Komisioni i 

Sigurisë, i cili mund ta bëjë këtë vlerësim. 

Paga e një punonjësi është fikse, është 71.243 mijë lekë dhe llogaritjet janë 

rrjedhur pikërisht nga këto vlerësime që janë të mirëpërcaktuara. Prandaj kemi propozuar 

këtë nivel ndryshime të transferimit të fondeve, për ruajtjen e sigurisë së gjykatave për 

këtë kontratë shërbimi. 

Hapat ligjore që do të ndërmerren më pas, patjetër që do të respektohen të gjitha. 

Do bëhet një kontratë shtesë, sipas pikërisht këtij vendimi, sipas vendimmarrjes tuaj 

gjithashtu. 

 

Ilir Toska: Mund ta kem fjalën? 

Naureda Llagami: Po, Ilir! 

 

Ilir Toska: Atëherë, zonja Laze tha, sot ndodh kështu në realitet dhe çmimi qenka 

i kalkulueshëm, sepse dihet sa është paga e një punonjësi policie dhe dihet sa punonjës 

policie ruajnë godinat e gjykatave. Nëse është kështu, pse nuk e keni bërë shtesën e 

kontratës, kur çështjet nuk është se janë çështje vullneti apo negocimi, por janë çështje 
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fikse dhe thjesht duhen materializuar në një akt që kërkon ligji që është shtesa e 

kontratës? 

 

Luljeta Laze: Sikurse ju thashë, kjo ka qenë një çështje në diskutim nga MF dhe e 

përmenda edhe më parë, ajo është vetë nënshkruese e këtyre akteve ku vendosen tarifat 

dhe merr pjesë me përfaqësues të saj dhe ne prisnim prej saj që të na sqaronte dhe të na 

vinte në dijeni të plotë çfarë do ndodhte më tej me kontratën e shërbimit dhe të ruajtjes 

dhe cilat do ishin tarifat e reja, të cilat në fakt ne prisnim, sikurse na kishin thënë 

verbalisht, që do uleshin. Në fakt kjo gjë nuk ka ndodhur dhe ne po e parashtrojmë këtë 

gjë përpara jush sot.     

 

Ilir Toska: A mund të ndodhë në ditët në vijim që të ulin tarifat? 

Luljeta Laze: Jo, përderisa nuk ka ndodhur deri tani, nuk mund të ndodhë. Të 

paktën për këtë vit jo. Na ka dërguar shkresë MF dhe përgjigjja që ka ardhur është që 

përdorni fondet tuaja. Dhe kjo përgjigje “përdorni fondet tuaja” nuk është se po na tregon 

që i ka ulur tarifat. Ato ishin diskutime, sikurse ju thashë, vjet ishin diskutime verbale dhe 

neve në vështirësinë e lidhjes së kontratës sipas fjalëve verbale... Prandaj jua kërkuam me 

shkresë atyre dhe iu thamë që a mund të na informoni çfarë do ndodhi? Dhe e keni 

përgjegjësinë që ta na jepni fondet shtesë nëse juve nuk i ndryshoni këto. Dhe nën 

përgjegjësinë e fondeve shtesë, ato na thonë tani që mund të përdorni fondet shtesë që 

keni në dispozicion. 

 

Ilir Toska: Atëherë, a duhet të bëhet shtesa e kontratës? Nëse duhet, pse nuk është 

bërë? 

  Luljeta Laze: Pasi të miratonim fondet, sepse ne fonde të tjera nuk kishim, dhe 

pasi morëm përgjigjen përfundimtare nga MF që nuk na jep fonde shtesë, dhe vlerësuam 

pastaj fondet tona të brendshme, ku i kishim burimet, dhe tani mendojmë që të bëjmë 

këtë plotësimin e kontratës. Më përpara nuk mund ta bënim këtë gjë. 

Ilir Toska: Po pse? Se nuk e kuptoj. 
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Luljeta Laze: Deri tani nuk mund ta bënim sepse nuk kishim marrë një përgjigje 

përfundimtare nga MF çfarë do ndodhte me këtë. 

 

Ilir Toska: Pse nuk ndodh shtesa e kontratës dhe ne të kalojmë fondin që do jetë 

dakordësuar për shtesën dhe për të mbuluar të gjithë kontratën? 

Luljeta Laze: Po ne nuk i kemi deri tani këto fondet në dispozicion. Me 

propozimin për ndryshimin e fondeve, neve mund të bëjmë edhe plotësimin e nevojës për 

kontratën e shërbimit të ruajtjes fizike të gjykatave, sipas akteve që janë në fuqi.  

Ilir Toska: Po ne me këtë fondin nuk është se do përcaktojmë edhe shtesën. Ju po 

na vini para përgjegjësisë që bëni këtë fondin, se ky do jetë edhe shtesa, ndërkohë që ne 

nuk po negociojmë tani, thjesht po bëjmë rialokim fondesh dhe ju thashë edhe në fillim, 

edhe kur keni bërë kontratën, nuk ka qenë fondi i plotë dhe keni fiksuar çmimin. 

Ligjërisht ku është pengesa?  

Luljeta Laze: Sepse kur kemi bërë kontratën ishim në fazën që neve prisnim se si 

do ta zgjidhte vetë MF këtë gjë. Kurse tani jemi në kohën e zbatimit të kontratës, jemi në 

vitin ushtrimor dhe tani nuk mund të bëjmë një shtesë kontrate apo një zbatim të akteve 

nënligjore që janë në fuqi, pa i pasur fondet në dispozicion. 

Ilir Toska: Kush e pengon këtë? Kush e pengon të bëni këtë shtesën e kontratës? 

Kush ligj apo akt nënligjor ju pengon ju ta bëni këtë pa pasur fondet? 

 

Maksim Qoku: Zoti Toska, zonja Laze është ekonomiste. Të gjithë në financë 

janë ekonomistë. ... Kemi hyrë në këtë debat shterpë. 

Ilir Toska: Duhet të kuptojmë, sepse ne tani jemi duke miratuar shtesën e 

kontratës, kuptoj unë. 

Maksim Qoku: Ne kuptuam shumë gjëra tani dhe do dimë si të sillemi, por 

problemi është që po thellohemi në gjëra që ata s’i kuptojnë dhe po duan ne juristëve të 

na sqarojnë. 

Ilir Toska: Po tani, si ta kuptoj unë o Maksi? Duhet të bëjmë shtesën e kontratës 

me këtë vendim apo jo? 
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Maksim Qoku: Jo, natyrisht që nuk e bëjmë dot. Gjithsecili prej nesh e kupton 

situatën. Por referimin ligjërisht ato s’na e bëjnë dot sepse në parantezë më lindi edhe 

mua pyetja: Cila është baza ligjore që na lidh neve me Ministrinë e Financave? Të na 

jepet ne nga financa që ta dimë. Jemi organ varësie? Jemi organ shërbimi? Jemi organ në 

hierarki vertikale që urdhërohemi prej tyre? E sa e sa gjëra që më dalin këtu. 

Faleminderit!  

  

Brunilda Kadi: A mundem të them diçka? 

Naureda Llagami: Po, Bruna! 

 

Brunilda Kadi: Me sa kuptova nga diskutimi dhe zonja Laze më duket se e 

sqaroi, që ne të bëjmë pra të ecet tek hapi i shtesës së kontratës, duhet që të kemi një fond 

disponibël dhe zonja Laze e sqaroi disa herë sepse iu bë pyetja disa herë, që kjo ndodhi 

pasi u certifikua nga Ministria e Financave e cila në fakt, Maksi, ne jemi organ varësie e 

tyre sepse na japin paratë, kështu që po s'na i dhanë ata paratë ne nuk bëjmë dot asnjë gjë.  

Tani, në kushtet kur të gjithë e kuptuan që kjo shtesa e kontratës, në qoftë se e 

thotë ligji, VKM-ja, tarifat janë të përcaktuara, kategoria e sigurimit të gjykatave është e 

përcaktuar dhe ne s’kemi nga të shkojmë, do ta bëjmë se s’bën atë shtesën e kontratës, 

unë nuk e kuptoj ku është diferenca nëse e bëjmë tani miratimin e këtij fondi përpara 

lidhjes së shtesës së kontratës apo do e bëjmë më mbrapa?! Nuk e kuptova ku ishte fryti i 

këtij diskutimi. Ne në fund të ditës ato para do t’i paguajmë mbasi të na i rialokojë ose të 

na i japë shtesë ministria dhe të përdorim edhe këto që kemi në dispozicion. Unë e kuptoj 

që ajo gjë që po bëjmë sot është të rialokojmë. Pra, meqë s’i kemi përdorur, t’i përdorim 

tek ky element i shpenzimeve, e cila u sqarua nga zonja Laze që duhet të jetë në fillim, si 

hap, të miratohet kjo dhe të bëhet shtesa e kontratës. 

Tjetër që doja të shtoja. Nuk e kuptova revoltën e Kryetares në lidhje me 

informacionin e cunguar. sipas saj, që i ka dhënë zyra e administrimit të buxhetit për të 

marrë atë vendim që ka marrë, sepse po këtë informacion kishte edhe anëtarja zonja 

Ukperaj, që e kuptoi, sipas saj, problemin që kishte dhe e diskutoi dhe e ngriti debat në 

Këshill. Pra, zonja Ukperaj e kishte të plotë informacionin, sikundër e kanë pasur edhe tre 
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anëtarët e Komisionit. Kështu që, unë mendoj, nëse dikush nga ju e thotë thelbin e 

diskutimit ku qëndron ndryshimi dhe pse po e bëjmë të gjithë këtë debat, do ishte mirë, 

dhe të vijonim pastaj me votimin. 

Unë po deklaroj, me sa kuptova nga debatet dhe nga sqarimi që u bë nga zonja 

Laze, mendoj që duhet të veprohet për t’u miratuar propozimi që vjen nga ata. 

Faleminderit!    

 

Naureda Llagami: Tjetër diskutim? 

 

Marçela Shehu: Kryetare, mundem? 

Naureda Llagami: Po, Marçela! 

Marçela Shehu: Kam një pyetje të fundit për zonjën Laze, që edhe unë të jem e 

qartë përpara se të votoj. 

Nëse sot Këshilli miraton projektvendimin ashtu siç është paraqitur, miratimi i 

këtij fondi kushtëzon detyrimisht pastaj lidhjen e saj kontrate apo nëse kushtet e kontratës 

ndryshojnë, mundet edhe të mos lidhet? 

 

Luljeta Laze: Miratimi i fondit pjesërisht është për të mbyllur këtë pjesë të 

kontratës që është nënshkruar, me diferencën që është vendosur me kusht, dhe diferenca 

tjetër do të jetë për atë çfarë po ndodh realisht, pra duhet të bëhet një shtesë, një aneks 

kontratë, bazuar tek vendimi 21 për mënyrën se si po ruhen sot gjykatat nga kompania, 

bazuar tek vendimi nr. 21 i Komisionit për vendosjen e gjykatave në kategorinë A të 

ruajtjes.  

 

Marçela Shehu: Luli, atëherë ky fond do të fillojë të ekzekutohet pa u lidhur 

kontrata shtesë? 

Luljeta Laze: Jo, jo, në asnjë mënyrë nuk mund të ekzekutohet, sepse është kusht 

që edhe pjesa e diferencës që është nënshkruar, bile kishin shkruar që palët angazhohen 

për të nënshkruar aneks të veçantë, edhe për diferencën do të bëhet një aneks i veçantë 

për fondin e rekomanduar që do të mbulojë këtë kontratë. Asnjë nga fondet nuk do të 
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ekzekutohet pa u bërë një aneks i veçantë kontrate, i cili do të ketë aktet ligjore dhe 

nënligjore mbi të cilat mbështetet për ekzekutimin e kontratës. 

 

Naureda Llagami: Marçela, ne në fakt nuk jemi në kushte ekskluziviteti. Çfarëdo 

lloj gjëje të bëjmë ne, ne tek kjo kompani do shkojmë sepse e ka bërë kuadri ligjor. I 

gjithë diskutimi është dhe që unë e ngrita pak më përpara, ishte që a kemi hapësirë për 

negocime.   

Marçela Shehu: Këtë e kuptoj. Dakord. 

Naureda Llagami: Problemi është që ne mund ta kalojmë transferimin e fondit 

dhe hajde të diskutojmë mbrapa negociata, nëse me të vërtetë mund të ulin ato... por me 

sa shpjegoi Luli dhe Xhoda, kemi gjasa që ata nuk e ulin, përkundrazi janë në kushte, 

duke qenë se janë në ekskluzivitet, na detyrojnë jo ne, por edhe MF që të na autorizojë ne 

që të përdorim fondet për ato. 

 

Marçela Shehu: Po mirë, duke e miratuar që fillimisht fondin, pra pa lidhur 

kontratën shtesë dhe pa i dhënë mundësi palëve që të negociojnë edhe një herë, në një 

farë mënyre situata është e paravendosur. Pra edhe kompania do e flejë mendjen në një 

farë mënyre që kjo shumë është dhe kjo shumë i përkon këtyre kushteve, pra nuk ka sens 

negocimi besoj. 

Naureda Llagami: Tek fondi Marçela, nuk do të thotë që ne automatikisht ia 

pranuam. Fondin e kemi, siç bëjmë gjithmonë, bëjmë një fond të përgjithshëm, që e 

kalojmë për këtë qëllim, sepse duhet qëllimi që më pas të lidhim kontratën. Po s’e kaluam 

fondin e dedikuar për qëllim lidhje kontrate, ne nuk mund ta lidhim dot kontratën. Tek 

faza e dytë, që është aneksi i kontratës, aty kalojnë detajimet dhe aty është faza e 

negocimit. Por duhet të kalojë fondi. Si kemi vepruar në të gjithë praktikat, marrim 

maksimalin që ato kanë kërkuar. Nëse ne gjatë këtij procesi, një javë, arrijmë të 

negociojmë, bashkë me Ministrinë e Financës, për ndonjë ulje, pa diskutim që fondi nuk 

përdoret, ruhet prapë aty ku është. Nuk do të thotë që transferimi i fondit automatikisht i 

kalon firmës. Transferimi i fondit lejon KLGJ–në të fillojë negociatat për kontratën, në 

zbatim të rregullimeve të reja, kategorizimeve që kanë ato.  
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Nëse gjatë negociatave, por ashtu siç shpjegoi Luli dhe Xhoda nuk do kemi 

shanse për ulje, sepse thashë, është në situatën që ato janë aty dhe janë të vetmit aty, 

megjithatë le të shpresojmë, do i kalojmë aq sa do ulet në negociata pastaj. Fondi i 

kthehet prapë buxhetit gjyqësor dhe përdoret për gjë tjetër. 

 

Luljeta Luze: Në të gjitha rastet kur ne ndajmë fond për një qëllim të caktuar, 

fondi është aty. Pastaj janë procedurat e tjera që ndiqen, të cilat përcaktojnë sa nga ky 

fond që ne kemi vendosur për një qëllim të caktuar do përdoret realisht.  Pra për t’iu 

përgjigjur asaj pyetjes së Marçelës që: Jo, transferimi i fondeve, në mënyrë të 

menjëhershme, bën të mundur që neve këto fonde t’ia kalojmë kontratës.  

 

Marçela Shehu: Faleminderit, Luli! 

   

Luljeta Laze: Faleminderit juve! 

 

Naureda Llagami: Kemi më ndonjë diskutim? 

Nëse jo kalojmë në votim apo doni që të diskutojmë njëherë propozimet 

konkrete? Brikena kalojmë propozimin tënd? 

 

Brikena Ukperaj: Unë mendoj që po, meqenëse propozimi im ishte që të 

miratohet transferimi i fondeve vetëm brenda vlerës që ka aktualisht kontrata, pra jo 39 

milion lekë, por 28 milion lekë. Në eventualitetin që do të lidhet një kontratë shtesë me 

një çmim më të lartë apo më të ulët, në një moment të dytë Këshilli duhet ta vlerësojë 

këtë gjë, se sa duhet të jetë diferenca, sepse 39 milion lekë është e përcaktuar në mënyrë 

të njëanshme nga një llogaritje që kemi bërë ne, nuk është shumë e dakordësuar. Prandaj, 

unë propozoj që, për t’i qëndruar strikt parashikimeve kontraktore, duke qenë që ne nuk 

kemi fond për të mbuluar çmimin tërësor prej 83 milion lekë, të kalojmë nga shpenzimet 

kapitale për paga në shpenzime për shërbime vetëm vlerën prej 28 milion lekë. Në të 

ardhmen të shikojmë pastaj situatën se si do të shkojë, sepse mund të kemi edhe rritje, jo 

39, por mund të kemi 45 për shembull. Faleminderit!    
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Naureda Llagami: Atëherë, kalojmë në propozimin e Brikenës e cila sugjeron jo 

vlerën 39 milion por vlerën, 58 Brikena? 

Brikena Ukperaj: Jo, 28 milion. Është diferenca midis çmimit të dakordësuar 

83.7 milion dhe 55.8 milion që ne e kemi. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Kundër. 

Dritan Hallunaj: Kundër. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Kundër. 

Naureda Llagami: Kundër. 

(4 vota kundër dhe 7 vota pro.) 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Të miratojë transferimin e fondeve buxhetore, duke 

pakësuar në Shpenzime Personeli (art.600, art.601), shumën prej 28,000,000 lekë, në 

buxhetin e Gjykatës së Lartë, dhe duke shtuar në Shpenzime për Mallra dhe Shërbime të 

tjera (art.602), shumën prej 28,000,000 lekë, në Shpenzime Korente, në programin 

buxhetor 3310 “Buxheti gjyqësor”, në KLGJ. 

2. Me zbatimin e këtij Vendimi, ngarkohet Sekretari i Përgjithshëm dhe 

Departamenti i Programimit dhe Administrimit të Buxhetit, 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 12 e rendit të ditës) 
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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 22.07.2021) 

 

Pika 13 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e 

procesverbaleve të mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor të datave 02.06.2021; 

07.06.2021; 09.06.2021; 10.06.2021; 15.06.2021; 17.06.2021 dhe 25.06.2021”. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:06 

dhe mbaroi në orën 13:35. 

 

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

3. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

6. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

13. Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e procesverbaleve të mbledhjeve të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor të datave 02.06.2021; 07.06.2021; 09.06.2021; 10.06.2021; 

15.06.2021; 17.06.2021 dhe 25.06.2021”. 

  

Naureda Llagami: Kalojmë në aktin e radhës i cili ka të bëjë me miratimin e 

procesverbaleve.  

Siç jeni në dijeni, nga administrata ju janë përcjellë procesverbalet e datave 

02.06.2021; 07.06.2021; 09.06.2021; 10.06.2021; 15.06.2021; 17.06.2021 dhe 

25.06.2021. Nga ana juaj nuk ka pasur komente lidhur me përmbajtjen, kështu që unë do 

t’ju ftoja për miratimin e procesverbaleve.  

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord, me përjashtim të mbledhjes ku nuk kam qenë i pranishëm. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 
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Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Miratimin e procesverbaleve të mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor të 

datave 02.06.2021; 07.06.2021; 09.06.2021; 10.06.2021; 15.06.2021; 17.06.2021 dhe 

25.06.2021. 

2. Ngarkohet për zbatimin e këtij vendimi dhe publikimin e këtyre 

procesverbaleve Kryetarja e Këshillit. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 13 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 22.07.2021) 

 

Pika 14 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”, përgatitur nga Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës.7  

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:06 

dhe mbaroi në orën 13:35. 

 

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) 

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

3. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

4. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

5. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së.  

 

RENDI I DITËS: 

14. 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”, përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës 

 

Çështja e fundit e rendit të ditës ka të bëjë me caktimin e gjyqtarëve për gjykimin 

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

funksionet në mënyrë të përhershme.  

Fjala i jepet relatorit të çështjes, z. Toska. 

 

Relator i kësaj çështjeje është zoti Ilir Toska. 

Fillimisht 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: 

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 Durrës: 
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Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan. 

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

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër; Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë; Gjykata e 

Rrethit Gjyqësor Përmet. 

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

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës; Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pukë; Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Lezhë. 

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

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë; Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mat. 

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: 1. Gjykata e Apelit 

Gjirokastër; 2. Gjykata e Apelit Korçë; 3. Gjykata e Apelit Shkodër; 4. Gjykata e Apelit 

Tiranë; 5. Gjykata e Apelit Vlorë. 

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 Administrative të Shkallës së Parë Durrës”. 

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

paraqitur nevojë për 3 çështje gjyqësore, në lëndë civile. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr.96/2016, “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe 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: 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 22.07.2021 (Pika 14) 
 

 

87 

Gjykata nga duhet të përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohen për 

gjykimin e 3 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 3 çështjeve gjyqësore të 

veçanta, të jetë 3. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

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

Rrethit Gjyqësor Pogradec që është caktuar më parë për gjykimin e saj, konkretisht: Znj. 

Luljeta Kolonja. 

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

kufizuar të gjyqtarëve të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec, të mos përjashtohet nga 

shorti Kryetarja në detyrë e saj, konkretisht: Znj. Emona Muçi. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 2, civile, gjyqtar Artur Prenga. 

Për çështjen nr. 1, civile, gjyqtarja Emona Muçi. 

Për çështjen nr. 3, civile, gjyqtarja Luljeta Kolonja.  

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të dytë “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 1 çështje gjyqësore, në lëndë penale. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, në pamundësi 

të zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr.96/2016, “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe 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: 
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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 Përmet. 

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

veçantë, të jetë 1. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

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

kufizuar të gjyqtarëve të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Përmet, të mos përjashtohet nga 

shorti Kryetarja në detyrë e saj, konkretisht: Znj. Yrfete 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. 1, penale, gjyqtarja Yrfere Shkreli. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të tretë “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 1 çështje gjyqësore, në lëndë penale. 

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 nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe i Vendimit të 

KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje 

gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në 

mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për 

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

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

veçantë, të jetë 1. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 
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Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti gjyqtari i Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Përmet, që do të caktohet për të gjykuar çështje gjyqësore të veçantë në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, që rezultoi të ishte zonja 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. 1, penale, gjyqtar Gjergji Baçi.  

 

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

e Rrethit Gjyqësor Përmet”. 

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

paraqitur nevojë për 2 çështje gjyqësore, në lëndë penale. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Përmet, në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe 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: 

Gjykatat nga duhet të përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohen për 

gjykimin e 2 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jenë Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Gjirokastër (Çështja nr. 2) dhe Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë (Çështja nr. 1). 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 2 çështjeve gjyqësore të 

veçanta, të jetë 4.  

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes nr.1 të përjashtohet nga shorti gjyqtari i Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Sarandë që ka pengesë ligjore për gjykimin e saj, konkretisht: Z. 

Shkëlzen Liçaj. 

Në shortimin e çështjeve, si përjashtim nga rregulli, në kushtet e numrit të 
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kufizuar të gjyqtarëve të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër dhe Sarandë, të mos 

përjashtohen nga shorti Kryetarët e tyre në detyrë, konkretisht: Z. Arben Dosti; Znj. Suela 

Xhani. 

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, gjyqtarët Alban Veçani (relator), Suela Xhani dhe 

Fatmir Ndreu. 

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtarja Blerta Marku (Çibuku). 

 

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

e Rrethit Gjyqësor Kukës”. 

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

paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore, në lëndë penale. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës, në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr.96/2016, “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe i Vendimit të 

KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje 

gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në 

mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për 

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

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

veçantë, të jetë 1. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

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

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

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

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

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

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të gjashtë “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 2 çështje gjyqësore, në lëndë penale. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë, në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe 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 2 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër 

(seksioni penal). 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 2 çështjeve gjyqësore të 

veçanta, të jetë 2. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

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

së Rrethit Gjyqësor Shkodër, që nuk ushtron përkohësisht funksionin e gjyqtarit për arsye 

shëndetësore, konkretisht: z. Arbër Çela. 

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, penale, gjyqtar Sokol Shehu. 

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtar Hasan Selimi. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të shtatë “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 2 çështje gjyqësore, në lëndë penale dhe 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 nenit 170/1, të Ligjit nr.96/2016, “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe 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 2 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pukë. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 2 çështjeve gjyqësore të 

veçanta, të jetë 1. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti gjyqtari i skemës së delegimit i 

caktuar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë, konkretisht: Z. Gentian Marku. 

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

kufizuar të gjyqtarëve të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë dhe ngarkesës relativisht të 

vogël të punës së kësaj gjykate, të mos përjashtohet nga shorti Kryetarja në detyrë e kësaj 

gjykate, konkretisht: Znj. Flutura Hoxha. 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti gjyqtarja Amarilda Sulaj, se 

është me leje lindjeje. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

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

Për çështjen nr. 1, civile, gjyqtarja Flutura Hoxha. 

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtarja Flutura Hoxha.  

 

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

Rrethit Gjyqësor Krujë”. 

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

paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore, në lëndë penale. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë, në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr.96/2016, “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe i Vendimit të 

KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje 

gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në 

mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për 

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

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

veçantë, të jetë 1. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e 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, penale, gjyqtarja Alda Sadiku.  

 

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

e Rrethit Gjyqësor Mat”. 
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Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mat ka 

paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore, në lëndë penale. 

Pas korrespondencës me këtë gjykatë referuar të dhënave në kërkesën për caktim 

gjyqtari, ka rezultuar se në atë gjykatë ka një gjyqtar tashmë të disponueshëm dhe për 

këtë shkak Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mat, ka tërhequr kërkesën e saj për caktimin e një 

gjyqtari për gjykimin e çështjes penale në nevojë. 

Nisur nga kjo, Komisioni në konsideratë të përcaktimeve të nenit 90/3 dhe 94/1 të 

Kodit të Procedurave Administrative, si dhe në nenin 97/3 të Ligjit nr.115/2016 “Për 

organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i propozon Këshillit që të vendosë 

deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar, të shqyrtimit të kërkesës nr.547 

prot., datë 16.07.2021, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat, për caktimin e një gjyqtari, 

në çështjen penale, si vijon: Kërkues: Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Mat; të pandehur: 

Roland Tusha, etj.; akuza: “Nenet 284/2 dhe 283/2 të Kodit Penal”. 

(Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimi i Komisionit 

konsiderohet i miratuar.) 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të dhjetë “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 e Shkallës së Parë për 

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

lëndë penale. 

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 nenit 

170/1, të Ligjit nr.96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar dhe 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: 
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Gjykata nga duhet të përzgjidhen gjyqtarët që do të caktohen për gjykimin e 1 

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

përgjithshëm. 

Gjyqtarët për gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të përzgjidhen, me 

short, ndërmjet atyre të cilët kanë të paktën shtatë vjet përvojë në ushtrimin e profesionit, 

nga të cilat të paktën pesë vjet si gjyqtar për çështjet penale, si dhe kanë kaluar me sukses 

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

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. 

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

veçantë, të jetë 2. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

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

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

kanë pengesë ligjore ose janë caktuar për gjykimin e saj, konkretisht: Znj. Esmeralda 

Xhili (Çeka); Znj. Igerta Hysi; Z. Rexhep Bekteshi; Z. Dritan Hasani; Z. Ilir Përdeda; Z. 

Sokol Pina; Z. Erjon Bani; Znj. Atalanta Zeqiraj. 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti gjyqtarja e gjykatës së shkallës 

së parë të juridiksionit të përgjithshëm që plotëson kriteret si më lart, e cila nuk ushtron 

funksionin përkohësisht për arsye shëndetësore, konkretisht: Znj. Ornela Naqellari. 

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, gjatë vitit 2021, për gjykimin e 2 apo më shumë çështje gjyqësore të 

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

Organizuar, konkretisht: Z. Petrit Çomo; Znj. Alma Ahmeti; Z. Genti Dokollari. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarët Emona Muçi dhe Irida Kacerja. 
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Më pas vijohet me relatimin e relacionit të njëmbëdhjetë “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 nenit 170/1, të Ligjit nr 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve 

dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe i Vendimit të KLGJ-së 

“Për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore 

të veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të 

përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohen për 

gjykimin e 3 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Apelit Vlorë, përfshirë edhe 

gjyqtarët e skemës së delegimit. Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen, të jetë 5. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

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

së Apelit Vlorë, konkretisht: Znj.Iliba Bezati. 

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

Vlorë, për të cilin është planifikuar seancë dëgjimore në kuadër të procesit të rivlerësimit, 

konkretisht: Z. Sokol Ngresi. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 3, penale, gjyqtar Skënder Damini. 

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtarët Engert Pëllumbi dhe Nazmi Troka. 

Për çështjen nr. 1, civile, gjyqtarët Margarita Buhali dhe Laurent Fuçia. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të dymbëdhjetë “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 

për 7 çështje gjyqësore, në lëndë penale. 

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

mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të gjyqtarit, bëhet 

i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr.96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe 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 7 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Apelit Tiranë, përfshirë 

edhe gjyqtarët e skemës së delegimit. Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen, të jetë 6. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

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

Tiranë, të cilët janë në proces emërimi në Gjykatën e Lartë, konkretisht: Z. Artur Kalaja; 

Z. Asim Vokshi. 

Në shortimin e çështjes nr. 6 propozohet të përjashthet nga shorti gjyqtarja e 

Gjykatës së Apelit Tiranë që ka pengesë ligjore për gjykimin e saj, znj. Edlira Petri. 

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

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

Kryetari në detyrë i saj, konkretisht: Z. Ridvan Hado. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 6, penale, gjyqtar Genti Shala. 

Për çështjen nr. 4, penale, gjyqtarët Valdete Hoxha dhe Ridvan Hado. 

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtarja Edlira Petri. 

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarja Elbana Lluri. 

Për çështjen nr. 7, penale, gjyqtarja Elona Toro. 
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Për çështjen nr. 5, penale, gjyqtarët Genti Shala dhe Valdete Hoxha. 

Për çështjen nr. 3, penale, gjyqtar Ridvan Hado. 

 

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 për 2 çështje gjyqësore, në lëndë civile dhe 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 nenit 170/1, të Ligjit nr.96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe 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 2 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Apelit Durrës, përfshirë 

edhe gjyqtarët e skemës së delegimit. Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen, të jetë 2. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

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

Apelit Durrës, të cilët janë caktuar më parë ose kanë pengesë ligjore për gjykimin e saj, 

konkretisht: Z. Izet Dushaj; Znj. Anita Mici; Z. Valbon Çekrezi. 

Në shortimin e çështjes nr. 1, si përjashtim nga rregulli, në kushtet e numrit të 

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

Kryetari në detyrë i saj, konkretisht: Z. Izet Dushaj. 

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, gjyqtarja Igerta Hysi. 

Për çështjen nr. 1, civile, gjyqtarja Anita Mici. 
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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 

për 2 çështje gjyqësore, në lëndë civile. 

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 nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe 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 2 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Apelit Korçë, përfshirë dhe 

gjyqtarëve të skemës së delegimit të caktuar pranë Gjykatës së Apelit Korçë. Numri i 

gjyqtarëve që duhet të caktohen, të jetë 3.  

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 përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 2, civile, gjyqtarët Sonjela Voskopi (relatore), Dritan Hasani dhe 

Arta Duka. 

Për çështjen nr. 1, civile, gjyqtar Sonjela Voskopi dhe Dritan Hasani. 
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Më pas vijohet me relatimin e relacionit të pesëmbëdhjetë “Për caktim gjyqtari në 

Gjykatën e Apelit Vlorë”. 

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

për 2 çështje gjyqësore, në lëndë civile dhe 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 nenit 170/1, të Ligjit nr.96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe 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 2 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Apelit Gjirokastër, 

përfshirë dhe gjyqtarin e skemës së delegimit të caktuar pranë saj.  Numri i gjyqtarëve që 

duhet të caktohen, të jetë 2.  

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

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

së Apelit Gjirokastër, konkretisht: Z. Dritan Banushi. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, civile, gjyqtarja Irena Brahimi. 

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtar Sokol Pina. 

 

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 për 2 çështje gjyqësore. 
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Për nevojat si më lart të Gjykatës Administrative të Apelit, në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr.96/2016, “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe 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 2 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Apelit Korçë. Numri i 

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

të cilët të përzgjidhen me short ndërmjet gjyqtarëve të skemës së delegimit të caktuar 

pranë Gjykatës së Apelit Korçë, 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes nr.2 të përjashtohet nga shorti gjyqtarja e skemës së 

delegimit e caktuar pranë Gjykatës së Apelit Korçë, e cila është caktuar më parë për 

gjykimin e saj, konkretisht: Znj. Sonjela Voskopi. 

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

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

Kryetarja në detyrë e kësaj gjykate, konkretisht: Znj. Arta Duka. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimit të Komisionit dhe 

kështu vijohet me dokumentimin e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 2, gjyqtar Dritan Hasani. 

Për çështjen nr. 1, gjyqtar Arta Duka. 

 

 

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

 

* * * 
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(Pika 14 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


