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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2021 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 27.07.2021) 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 17:00 

dhe mbaroi në orën 17:05. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

2. Medi Bici    (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Brunilda Kadi    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

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

Naureda Llagami. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  
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1. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë 

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

3. Valbona Bako, Përgjegjëse pranë Sektorit të Përgatitjes Dokumentacionit Dhe 

përfaqësimit në gjykatë. 

4. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

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

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

mënyrë të përhershme”, përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Ilir 

Toska).1 

  

Në pamundësi të prezencës së Kryetares së Këshillit, mbledhja drejtohet nga zoti 

Maksim Qoku, i cili parashtron se sërish sot do të zhvillohet një mbledhje tjetër në rendin 

e ditës të së cilës është caktimi i gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta 

në gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme, 

kërkesë e ardhur nga Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë. 

Fjala i jepet relatorit të çështjes, z. Toska. 

 

Relator i kësaj çështjeje është zoti Ilir Toska. 

 Zoti Toska parashtron relacionin “Për caktim gjyqtari në Gjykatën Administrative 

të Shkallës së Parë Tiranë”. 

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

Tiranë ka paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore, në lëndë penale, me karakter “tepër 

urgjent” (masë sigurimi padie). 

Për nevojat si më lart të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, në 

pamundësi të zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit (12 gjyqtarët në skemë 

delegimi janë caktuar për periudhën 1-vjeçare në gjykata të apelit të juridiksionit të 

                                                 
1 Procesverbali i kësaj çështjeje të rendit të ditës është përmbledhje. 
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përgjithshëm, administrativ apo GJPSHKKO) dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit (pasi Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë nuk ka pozicione të lira), 

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 përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për 

gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata Administrative e Shkallës së 

Parë Korçë. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të 

veçantë, te jetë 1. 

Sa i përket propozimeve vijuese: 

Në shortimin e kësaj çështje të përjashtohet nga shorti Kryetari i Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Korçë, konkretisht: Z. Sokol Ibi. 

 

Zonja Ukperaj kërkon fjalën për të drejtuar një pyetje: Kanë dhënë dorëheqjen të 

16 gjyqtarët nga kjo çështje? Në relacion nuk arrihet të kuptohet. Pra kanë dhënë 

dorëheqjen të gjithë gjyqtarët apo e ka sjellë kryetari që mjafton që ka dhënë dorëheqjen 

njëri? 

Zoti Toska sqaron se është paditur Gjykata Administrative dhe një nga gjyqtarët e 

Gjykatës Administrative dhe se ka dhënë dorëheqjen gjyqtari i parë që i është caktuar me 

motivacionin sipas nenit 72/5, pasi palë është gjykata dhe një nga gjyqtarët e kësaj 

gjykate dhe kryetari ka konsideruar në këtë rast që i njëjti shkak afekton të gjithë 

gjyqtarët e kësaj gjykate. 

Rimerr sërish fjalën zonja Ukperaj për të theksuar se: Pra qëndrimi është që 

pavarësisht se gjyqtarët e tjerë nuk kanë dhënë dorëheqjen, mjafton që e ka vlerësuar 

kryetari dhe ne duhet të caktojmë një gjyqtar tjetër, kjo për të mbajtur një qëndrim/një 

standard. Në një situatë të ngjashme me Gjykatën e Apelit Administrativ, kur kryetari 

kishte vlerësuar që të gjithë gjyqtarët kishin pengesë, thamë që duhet të japin dorëheqjen 
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të gjithë?! 

Zoti Toska sqaron se nuk është e njëjta situatë. Në rastin e Gjykatës 

Administrative i vetmi gjyqtar që kishte dhënë dorëheqjen, e kishte dhënë për arsye të 

tjera dhe pavarësisht kësaj kryetari ka thënë që për mua ekzistojnë rrethana të tjera që 

duhet të mos marrin pjesë gjyqtarët e asaj gjykate. Ndërkohë, në trup gjykues vazhdonin 

të ishin dy gjyqtarë që nuk mendonin që duhet të jepnin dorëheqje. Në rastin e sotshëm 

është palë Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë dhe një nga gjyqtarët e kësaj 

gjykate dhe gjyqtari që i ka rënë çështja ka thënë që nuk do të marrë pjesë për shkak se 

gjykata ku bën pjesë është palë në proces, përveçse edhe një nga gjyqtarët e kësaj 

gjykate, duke u referuar tek neni 72/5. Këtë e ka pranuar edhe kryetari duke thënë që këtë 

rrethanë e kanë të gjithë gjyqtarët tashmë.  

 

Pas sqarimeve sa më sipër, 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 Adrian Shega. 

 

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

 

* * * 

(Mbledhja deklarohet e mbyllur) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 


