
_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 04.10.2021 (Pika 12) 

1 

 

 

 

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 04.10.2021) 

 

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

procedurës së vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit 

(gradimin) të gjyqtarëve që kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit”, hartuar nga 

Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, relatore znj.Brikena 

Ukperaj.1 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:10 

dhe mbaroi në orën 13:30. 

 

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. Brikena Ukperaj   (anëtar) 

                                                 
1 Sipas rendit të ditës kjo çështje ishte parashikuar të trajtohej e 16-ta. 
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8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim 1: Në pamundësi për të qenë prezent, nuk mori pjesë në mbledhje Kryetarja e 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Naureda Llagami. Gjithashtu, për arsye objektive nuk 

mori pjesë në mbledhje anëtari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, z. Alban Toro. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të shërbimeve juridike dhe 

marrëdhënieve me jashtë. 

2. Valbona Bako, Përgjegjëse pranë Sektorit të përgatitjes së dokumentacionit dhe 

përfaqësimit në gjykatë. 

3. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

12. Shqyrtimi i projektvendimit “Për fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe 

profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimin) të gjyqtarëve që kanë 

kaluar me sukses procesin e rivlerësimit”, hartuar nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës 

dhe Veprimtarisë Profesionale, relatore znj.Brikena Ukperaj. 

 

 Maksim Qoku: Të nderuar anëtarë, vazhdojmë mbledhjen plenare me çështjet e 

mbetura, tre çështjet e fundit, të cilat mund të zhvillohen “online”. 

 Mungon Kryetarja për shkak të angazhimeve në punët e Këshillit dhe mbledhja 

drejtohet nga Zëvendëskryetari. Mungon edhe njëri nga anëtarët, zoti Toro, për shkak të 

lejes së zakonshme, datë e njoftuar nga ana e tij. 

 Çështja 16 (sipas rendit të shpërndarë fillimisht) ka të bëjë me shqyrtimin e 

projektvendimit “Për fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional me qëllim 

përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimin) të gjyqtarëve që kanë kaluar me sukses 

procesin e rivlerësimit”, hartuar nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë 

Profesionale, relatore znj.Brikena Ukperaj. 
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 Zonja Ukperaj fjala për ju. 

  

 Brikena Ukperaj: Faleminderit, zoti Qoku! 

 Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, në zbatim të nenit 

171 pika 5 të Ligjit për Statusin, i ndryshuar dhe i të gjithë skemës së vlerësimit të 

gjyqtarëve, për vitin 2020, bazuar në programin e vlerësimeve të miratuar për vitin 2021, 

ka filluar me prioritet procesin e vlerësimit etik dhe profesional me qëllim gradimi për 48 

gjyqtarë, për 28 nga të cilët raportet e vlerësimit janë miratuar nga Këshilli, ndërsa 

raportet e tjera janë në përfundim e sipër nga ky Komision. 

 Në vijim të procedurave të gradimit, nga organet e rivlerësimit, pranë Këshillit 

janë përcjellë dosjet me aktet e vlerësimit profesional për tre gjyqtarë të tjerë znj. {...}, 

znj. {...} dhe znj. {...}, vendimet respektive për të cilët kanë marrë formë të prerë.  

Konkretisht, zonja {...}, gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, është 

konfirmuar në detyrë me vendimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. {...}, datë 

20.05.2021, vendim i cili ka marrë formë të prerë për shkak mosankimi në datë 

16.07.2021. 

Znj. {...}, aktualisht është e komanduar në pozicionin e “këshilltarit ligjor” në 

KLGJ por është gjyqtare e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, është konfirmuar në 

detyrë me vendimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. {...}, datë 18.05.2021, 

vendim i cili ka marrë formë të prerë për shkak mosankimi më datë 21.07.2021.  

Znj. {...}, gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat, është konfirmuar në 

detyrë me vendimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. {...}, datë 25.06.2021, 

vendim i cili ka marrë formë të prerë për shkak mosankimi më datë 24.09.2021. 

 Për shkak të prioritetit që ka procesi i gradimit por edhe procedurat e ngritjes në 

detyrë, ku këto tre gjyqtare kanë aplikuar në këto procedura, Komisioni i Vlerësimit të 

Etikës i propozon sot mbledhjes plenare fillimin e procedurës së gradimit për tre gjyqtaret 

për të cilët ka hartuar edhe projektvendimin përkatës, në pikën I të të cilit përcaktohet 

fillimi i procedurës së gradimit për të tre gjyqtaret, për të cilat janë dërguar nga organet e 

rivlerësimit dosjet me aktet e vlerësimit profesional që janë marrë gjatë procesit të 

rivlerësimit.  
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Në pikën  II përcaktohet caktimi i relatorit dhe nëpunësit përgjegjës për 

vlerësimin, proces i cili zhvillohet nëpërmjet shortit midis anëtarëve të këtij Komisioni  

dhe midis tre nëpunësve të Njësisë së Vlerësimit Etik dhe Profesional, sipas nenit 12 pika 

2 të Vendimit nr. 263 datë 21.11.2019 të KLGJ-së. 

Në procedurën e shortit që do të zhvillohet për përzgjedhjen e relatorit për secilin 

gjyqtar, do të përfshihen të tre anëtarët e Komisionit, duke siguruar një shpërndarje të 

barabartë mes tyre. E njëjta procedurë do të zhvillohet edhe për zgjedhjen e nëpunësve 

përgjegjës për vlerësimin, ku përfshihen të tre nëpunëset të cilat janë të angazhuara në 

procesin e vlerësimit periodik të gradimit dhe atij të përshpejtuar, znj.Esmerilda Habili, 

znj.Gilda Hoxha dhe znj.Zeta Tërpollari.  

Fillimisht fillohet me përzgjedhjen e relatorit për secilin gjyqtar, e më pas, për të 

siguruar një barazi në shpërndarje, vazhdojmë me përzgjedhjen e nëpunësve përgjegjës 

për vlerësimin. 

 Nëse nuk ka pyetje nga anëtarët, mund të vazhdojmë me procedurën e shortit, 

sipas një praktike që tashmë ne e kemi miratuar. Faleminderit!  

 

 Maksim Qoku: Faleminderit, zonja Ukperaj! 

 Administrata të vijojë me shortin. 

  

 Procedura e shortit si vijon: 

 Futen në enën e parë të qelqit shiritat me emrat e gjyqtarëve: znj. {...}, znj. {...} 

dhe znj. {...}. 

 Futen në enën e dytë të qelqit shiritat me emrat e relatorëve: znj. Brikena Ukperaj, 

znj. Brunilda Kadi dhe z. Erjon Muharremaj. 

 Futen ne enën e tretë të qelqit shiritat me emrat e nëpunësve përgjegjës për 

vlerësimin: znj. Gilda Hoxha, znj. Esmerilda Habili dhe znj. Zeta Tërpollari. 

   

 -Përzgjidhet emri i gjyqtarit të parë, që rezulton zonja {...}; Përzgjidhet emri i 

relatorit për gjyqtaren znj. {...}, që rezulton zonja Brunilda Kadi; Përzgjidhet emri i 

nëpunësit përgjegjës për vlerësimin, që rezulton znj. Gilda Hoxha. 
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 -Përzgjidhet emri i gjyqtarit të dytë, që rezulton zonja {...}; Përzgjidhet emri i 

relatorit për gjyqtaren znj. {...}, që rezulton zoti Erjon Muharremaj; Përzgjidhet emri i 

nëpunësit përgjegjës për vlerësimin, që rezulton znj. Zeta Tërpollari. 

 -Përzgjidhet emri i gjyqtarit të tretë të mbetur në enë, që rezulton zonja {...}; 

Përzgjidhet emri i relatorit për gjyqtaren znj. {...}, që rezulton zonja Brikena Ukperaj; 

Përzgjidhet emri i nëpunësit përgjegjës për vlerësimin, që rezulton znj. Esmerilda Habili. 

  

 Maksim Qoku: Faleminderit!  

1. Për gjyqtaren znj. {...} - Relator z. Erjon Muharremaj - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Zeta Tërpollari. 

2. Për gjyqtaren znj. {...} - Relatore znj. Brunilda Kadi - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Gilda Hoxha. 

3. Për gjyqtaren znj. {...} - Relatore znj. Brikena Ukperaj- Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Esmerilda Habili. 

 Ky është rezultati i shortit. Kalojmë në votim? 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Maksim Qoku: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli miratoi vendimin e sipër relatuar dhe përcaktuar edhe emrat në 

short. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë me botimin 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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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 04.10.2021) 

 

Pika 13 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për anulimin e vendimit 

nr. 6, datë 30.07.2021, të zëvendëskryetares së Gjykatës Administrative të Shkallës së 

Parë Durrës”, hartuar nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë 

Profesionale, relator z. Erjon Muharremaj.2 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:10 

dhe mbaroi në orën 13:30.   

 

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. Brikena Ukperaj   (anëtar) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

                                                 
2 Sipas rendit të ditës kjo çështje ishte parashikuar të trajtohej e 17-ta. 
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9. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim 1: Në pamundësi për të qenë prezent, nuk mori pjesë në mbledhje Kryetarja e 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Naureda Llagami. Gjithashtu, për arsye objektive nuk 

mori pjesë në mbledhje anëtari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, z. Alban Toro. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të shërbimeve juridike dhe 

marrëdhënieve me jashtë. 

2. Valbona Bako, Përgjegjëse pranë Sektorit të përgatitjes së dokumentacionit dhe 

përfaqësimit në gjykatë. 

3. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

13. Shqyrtimi i projektvendimit “Për anulimin e vendimit nr. 6, datë 30.07.2021, të 

zëvendëskryetares së Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës”, hartuar nga 

Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, relator z. Erjon 

Muharremaj. 

 

 Maksim Qoku: Kalojmë tek çështja tjetër, në lidhje me shqyrtimin e 

projektvendimit “Për anulimin e vendimit nr. 6, datë 30.07.2021, të zëvendëskryetares së 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës”, hartuar nga Komisioni i Vlerësimit 

të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, relator z. Erjon Muharremaj. 

 Zoti Muharremaj, fjala për ju! 

 

 Erjon Muharremaj: Faleminderit!  

Gjyqtarja {...} e cila ushtron detyrën pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së 

Parë Durrës i është drejtuar Këshillit të Lartë Gjyqësor me një ankim, nëpërmjet të cilit 

pretendon se në datën 30.07.2021 zonjës {...} i është komunikuar vendimi nr. {...}, datë 

30.07.2021 i Zëvendëskryetares së Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës, 
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me anë të të cilit është vendosur: “1. Zbritjen e 1 dite nga periudha e lejes vjetore për 

vitin 2021, për gjyqtaren {...}.”. Në arsyetimin e vendimit zëvendëskryetarja e gjykatës 

shprehet midis te tjerash se: “... kam konstatuar se gjyqtarja {...} në datën 16.07.2021, 

ditë e premte nuk është paraqitur në detyrë dhe nuk ka njoftuar apo paraqitur dokument 

në lidhje me shkaqet e mosparaqitjes”. 

Në ankimin e saj gjyqtarja parashtron se nuk ka kryer mungesë të pajustifikuar në 

punë duke pretenduar se, Zëvendëskryetarja znj. {...}, është njoftuar në lidhje me 

shkakun e mosparaqitjes në detyrë në këtë datë, me anë të sekretares gjyqësore znj. {...}, 

të cilës i kishte ngarkuar detyrën e njoftimit të zëvendëskryetares dhe njoftimin e ka 

konsideruar të mirëqenë, pasi nga ana e zëvendëskryetares, pas datës 16.07.2021 e deri në 

datën 30.07.2021 (datë në të cilën është marrë vendimi) nuk më është paraqitur ndonjë 

shqetësim apo vërejtje mbi mungesën në detyrë.  

Në ankesën e saj që është kryer brenda afatit 7-ditor të parashikuar në Ligj, 

gjyqtarja thekson se më datë 16.07.2021 është paraqitur pranë Zyrës së Protokollit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor për dorëzimin e kërkesës për heqje dorë nga kandidimi për 

pozicion e lirë të shpallur me vendimin nr. 396, datë 07.10.2020 “Për hapjen e procedurës 

së ngritjes në detyrë të gjyqtarit pranë Gjykatës së Apelit Tiranë, për një pozicion të lirë, 

në fushën e të drejtës penale” me qëllim të paraqitjes së kërkesës për shprehje interesi për 

kandimin në pozicion e lirë të shpallur me vendimin nr. 290, datë 06.07.2021 “Për hapjen 

e procedurës së ngritjes në detyrë të gjyqtarit pranë Gjykatës Administrative të Apelit, për 

një pozicion të lirë”, duke bashkëlidhur kërkesat e paraqitura. 

Nga informacioni i marrë nga Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Durrës 

nga ana e Komisionit është bërë me dije nga kancelari i Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Durrës, se “... në bazë të verifikimit të bërë në Sistemin Elektronik të 

Menaxhimit të Çështjeve Gjyqësore rezulton se, gjyqtare {...} nuk ka planifikuar seanca 

përgatitore/gjyqësore për shqyrtim në datën 16.07.2021.” 

Sipas informacionit dhe dokumentacionit që disponohet pranë Departamentit të 

Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Administrative pranë Këshillit, gjyqtare {...}, 

ushtron detyrën pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës bazuar në 

Dekretin e Presidentit të Republikës nr. {...}, datë 24.07.2014, ku vijon dhe sot ushtrimin 
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e funksionit të gjyqtares. Nga data 12.12.2019, znj. {...} ka ushtruar detyrën e 

zëvendëskryetarit të kësaj gjykate. 

Gjithashtu sipas informacionit që disponohet, ankuesja është transferuar në 

mënyrë të përkohshme për të ushtruar detyrën e gjyqtarit pranë Gjykatës Administrative 

të Shkallës së Parë Durrës. Transferimi i përkohshëm i saj është bërë me Vendimin nr. 

47, datë 13.06.2018 nga ish-Këshilli i Lartë i Drejtësisë, për të vijuar më pas me 

Vendimet e KLGJ-së nr. 98, datë 21.06.2019 dhe nr.203, datë 11.06.2020 dhe së fundmi 

me vendimin nr. 260, datë 17.06.2021, për një periudhë deri në 1 vit. 

 Në lidhje me bazën ligjore, po përmend shumë shpejt dispozitat përkatëse sepse 

juve jeni njohur tashmë me relacionin.  

Ligji nr. 98/2016, “Për organizimin e pushtetit gjyqësor”, i ndryshuar, neni 37 

shkronja “d”, “Kompetencat e kryetarit të gjykatës”, ku ndër të tjera: “...; d) mbikëqyr 

disiplinën në punë të gjyqtarëve dhe kërkon fillimin e hetimit kur dyshohet shkelje 

disiplinore e gjyqtarëve në gjykatat e tyre; ... ”; 

Ligji nr. 96/2016 për Statusin, “Pushimet vjetore”, në nenin 23, pika 10 

parashikon se: “10. Magjistrati nuk mund të kryejë mungesa në detyrë, me përjashtim të 

rasteve të justifikuara, të parashikuara në legjislacionin në fuqi. Kryetari, me vendim të 

arsyetuar me shkrim, zbret nga periudha e pushimit vjetor të të njëjtit vit ditët e mungesës 

së pajustifikuar. Magjistrati ka të drejtë të ankimojë vendimin e Kryetarit në Këshill 

brenda 7 ditëve nga dita e njoftimit të vendimit”, -siç ka ndodhur edhe në rastin konkret.  

Neni 97 pika 3 të Ligjit 115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar, përcakton se : “Këshilli i Lartë Gjyqësor zbaton Kodin e 

Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë në çdo rast ose situatë tjetër që 

nuk parashikohet shprehimisht nga ky ligj”. 

 Nëse i referohemi Kodit të Procedurave Administrative, neni 109 parashikon: 

Një akt administrativ është i paligjshëm nëse: ...; d) është në kundërshtim me 

ligjin material; ... . 

Neni 113, pika 1: 1. Një akt administrativ mund të anulohet apo shfuqizohet, 

kryesisht nga organi publik që ka kompetencë të nxjerrë aktin, nga organi i tij epror apo 

nga një organ tjetër i parashikuar shprehimisht me ligj.  
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Neni 136, parashikohet që: 4. Kur organi publik kompetent vlerëson se ankimi 

është i pranueshëm dhe plotësisht i bazuar, ai me një akt të ri administrativ anulon, 

shfuqizon ose ndryshon aktin e ankimuar...  

Neni 137, parashikon se: 1. Në rastin e parashikuar nga pika 5, e nenit 136, të 

këtij Kodi, organi epror shqyrton ankimin e përcjellë nga organi kompetent dhe, nëse 

është e nevojshme, zhvillon hetime shtesë, apo urdhëron organin kompetent që të 

zhvillojë hetime shtesë...; 4. Nëse organi epror vlerëson se ankimi është i pranueshëm dhe 

i bazuar, ai vendos përfundimisht me një akt të ri duke anuluar, shfuqizuar apo ndryshuar, 

plotësisht apo pjesërisht, aktin e ankimuar, ose përkatësisht duke nxjerrë aktin e kërkuar 

nga pala.  

Sa i përket vlerësimit lidhur me çështjen konkrete, shkronja “d” e nenit 37 të ligjit 

“Për organizimin e pushtetit gjyqësor”, që siç u përmend, përmend edhe kompetencat e 

kryetarit sa i përket mbikëqyrjes së disiplinës në punë të gjyqtarëve, dhe në rastin 

konkret, vendimi nr. 6, i datës 30.07.2021 i zëvendëskryetares së Gjykatës Administrative 

të Shkallës së Parë Durrës, vendim i nxjerrë në bazë të Ligjit nr. 98/2016, “Për 

organizimin e pushtetit gjyqësor”, parashikon që detyrat e kryetarit ushtrohen nga 

zëvendëskryetari në kushtet e mungesës së tij.  

Siç e përmenda më sipër, vendimi është ankimuar brenda 7 ditëve dhe duke marrë 

në analizë rrethanat e çështjes konkrete dhe provat e paraqitura nga gjyqtarja që ka bërë 

ankimin, Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale ka diskutuar në 

lidhje me çështjet: i) A do të konsiderohet mungesë në detyrë, mosparaqitja në Gjykatën 

Administrative të Shkallës së Parë Durrës e ankueses, në kushtet kur ajo nuk kishte të 

planifikuara seanca përgatitore/gjyqësore më datë 16.07.2021? ii) në kushtet kur nuk 

kanë ardhur pasoja nga kjo mosparaqitje, a do të konsiderohet mosparaqitja për shkaqe të 

pajustifikuara për sa kohë që ajo, është paraqitur në të njëjtën ditë pranë KLGJ-së për të 

dorëzuar dokumentacion në funksion të një kandidimi? 

Konstatohet se më datë 16.07.2021 ankuesja realisht është paraqitur pranë 

Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe ka depozituar kërkesë për shprehje interesi për kandidim 

në pozicionet që i përmenda në fjalën time dhe nuk po i përsëris.  
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Gjithashtu rezulton se gjyqtarja nuk ka parashikuar seanca gjyqësore në datën 

16.07. 

Prandaj, bazuar në to, vlerësohet që më datë 16.07.2021, ankuesja nuk ka cenuar 

ushtrimin e funksioneve gjyqësore, që të përfshihet në situatën e parashikuar nga neni 23 

i ligjit 96/2016, pasi: i) nuk ka pasur seanca gjyqësore apo përgatitore të planifikuara dhe 

për rrjedhojë, nuk ka as pasoja në ushtrimin e funksioneve gjyqësore. Gjyqtarja ka 

shpjeguar se ka ngarkuar sekretaren gjyqësore për të njoftuar zëvendëskryetaren në lidhje 

me mosparaqitjen në punë në datën 16.07 dhe në këtë mënyrë ajo ka ndërmarrë veprime 

aktive për të përmbushur një detyrim që është njoftimi i zëvendëskryetares së gjykatës. 

Por edhe nëse ky njoftim nuk do të ishte kryer në kohë, mungesa e saj nuk e bën 

mosparaqitjen në punë të gjyqtares të pajustifikuar.  

Në marrjen e këtij vendimi për zbritjen e 1 dite nga leja vjetore e pa marrë e 

gjyqtares, zëvendëskryetarja e gjykatës duhet të shqyrtonte dhe të analizonte në mënyrë 

të plotë e të gjithanshme situatën. Marrja e këtij vendimi vetëm duke u mbështetur në 

mosgjetjen e ankueses në ambientet e gjykatës dhe mosnjoftimin për shkaqet e 

mosprezencës, është në zbatim të gabuar të ligjit material. Është detyrë e kryetarit që në 

këtë rast ushtrohet nga zëvendëskryetari, si një organ publik në këtë rast, që të verifikonte 

dhe vlerësonte të gjitha rrethanat e një situate të tillë të krijuar, si edhe t’i analizonte në 

frymën e pasojave të ardhura (ku në rastin konkret nuk ka një pasojë të tillë), duke mos u 

mjaftuar vetëm me konstatimin se në datën 16.07.2021, nuk është paraqitur në detyrë 

ankuesja dhe se nuk ka njoftuar për këtë mungesë. 

Krijimi i një ambienti pune në gjykatë mbi bazën e mirëkuptimit e bashkëpunimit, 

duke ruajtur pavarësinë në ushtrimin e funksioneve gjyqësore, i shërben dhënies së 

drejtësisë dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarit. Ushtrimi i funksionit drejtues në 

gjykatë duhet të bëhet në shërbim të miradministrimit të drejtësisë. Edhe mbikëqyrja e 

disiplinës në punë nga ana e drejtuesit të gjykatës duhet t’i përgjigjet këtij misioni, sepse 

marrëdhënia midis drejtuesit dhe gjyqtarit nuk është marrëdhënie hierarkike e varësie. 

 Bazuar në këtë parashtresë, Komisioni (KVEVP) vlerëson se vendimi nr. 6, datë 

30.07.2021 i zëvendëskryetares së Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës, 

“Për zbritjen e ditëve të mungesës në punë me lejen vjetore të pa marrë”, është një akt 
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administrativ i paligjshëm, sepse bie në kundërshtim me ligjin material, konkretisht nenin 

23 pika 10 të Ligjit për Statusin, dhe si i tillë duhet të anulohet nga KLGJ, i cili vepron në 

këtë rast si organ epror. 

Prandaj dhe Komisioni ju paraqet këtë projekt-akt, ku në pikën e parë të të cilit 

parashikohet pranimi i ankimit të gjyqtares {...}. 

Në pikën e dytë parashikohet disponimi i Këshillit për anulimin e vendimit nr.6, 

datë 30.07.2021, pasoja të cilat fillojnë të prodhohen jo vetëm për të ardhmen (që bëhet 

nga shfuqizimi) por edhe për të shkuarën, pra që në datën 30.07.2021. 

Në pikën e tretë parashikohet njoftimi i këtij vendimi gjyqtares dhe 

zëvendëskryetares së gjykatës. 

Në pikën e katër ngarkohet zëvendëskryetarja e gjykatës me zbatimin e këtij 

vendimi e rregullimin e pasojave që mund të jenë shkaktuar që nga data e nxjerrjes së 

aktit. Ju faleminderit! 

   

 Maksim Qoku: Faleminderit, zoti Muharremaj! 

 Nëse anëtarët e Këshillit kanë pyetje, sqarime apo për të dhënë ndonjë argument, 

fjala është për ju. 

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

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Maksim Qoku: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli miratoi vendimin “Për anulimin e vendimit nr. 6, datë 

30.07.2021, të zëvendëskryetares së Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës”, 

sipas asaj që parashtroi relatori.  
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Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit të 

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

 

* * * 

(Pika 13 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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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 04.10.2021) 

 

Pika 14 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimeve të përgatitura nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, relator z. Ilir Toska: 

14.1 “Për caktimin e gjyqtarëve të skemës së delegimit për gjykimin e disa çështjeve 

gjyqësore në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”; 

14.2 “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”.3 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:10 

dhe mbaroi në orën 13:30.   

 

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) 

                                                 
3 Sipas rendit të ditës kjo çështje ishte parashikuar të trajtohej e 18-ta. 
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7. Brikena Ukperaj   (anëtar) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim 1: Në pamundësi për të qenë prezent, nuk mori pjesë në mbledhje Kryetarja e 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Naureda Llagami. Gjithashtu, për arsye objektive nuk 

mori pjesë në mbledhje anëtari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, z. Alban Toro. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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: 

14. Shqyrtimi i projektvendimeve të përgatitura nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, 

relator z. Ilir Toska: 

14.1 “Për caktimin e gjyqtarëve të skemës së delegimit për gjykimin e disa çështjeve 

gjyqësore në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”; 

14.2 “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”.4 

  

Çështja e fundit e rendit të ditës ka të bëjë me dy projektvendime të përgatitura 

nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës.  

Fjala i jepet relatorit të çështjes, z. Toska. 

 

Relator i kësaj çështjeje është zoti Ilir Toska. 

                                                 
4 Procesverbali i kësaj çështjeje të rendit të ditës është përmbledhje. 
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Fillimisht zoti Toska relaton relacionin shpjegues lidhur me projekt-aktin e parë, i 

cili ka lidhje me projektvendimin “Për caktimin e gjyqtarëve të skemës së delegimit për 

gjykimin e disa çështjeve gjyqësore në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin 

dhe Krimin e Organizuar”. 

Ndër të tjera parashtrohet se: 

Pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, me aktet nr. {...} prot., nr. {...} prot., dhe nr. 

{...} prot., datë 27.09.2021, janë regjistruar respektivisht kërkesat e Gjykatës së Posaçme 

të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, dërguar: 1) me Shkresën nr. {...}, 

prot., datë 23.09.2021, nëpërmjet të cilës kërkohet caktimi i një gjyqtari për gjykimin e 

çështjes penale nr. 31 akti, datë 01.07.2021, kundër të pandehurve: {...}, etj.; 2) me 

Shkresën nr. {...} prot., datë 23.09.2021, nëpërmjet të cilës kërkohet caktimi i një gjyqtari 

për gjykimin e çështjes penale nr. {...} akti, datë 08.09.2021, kundër të pandehurve: {...}, 

etj.; 3) me Shkresën nr. {...} prot., datë 24.09.2021, nëpërmjet të cilës kërkohet caktimi i 

dy gjyqtarëve për gjykimin e çështjes penale nr. {...} akti, datë 03.09.2021, kundër të 

pandehurit: {...}, bazuar këto kërkesa në nenin 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe në 

Vendimin e Këshillit nr.30, datë 14.02.2019, “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të 

gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, të 

ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme”. 

Sipas nenin 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, përcaktohet: “1. Në rastin kur në 

skemën e delegimit nuk ka magjistrat të disponueshëm dhe transferimi i përkohshëm i 

magjistratëve është i padobishëm për mbarëvajtjen e sistemit gjyqësor, Këshillat mund të 

caktojnë një magjistrat për gjykimin ose hetimin e çështjeve të veçanta në një gjykatë ose 

prokurori të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionin në mënyrë të përhershme në 

rastet e mëposhtme: a) kur nuk ka një numër të mjaftueshëm gjyqtarësh ose prokurorësh 

në një gjykatë ose prokurori; ose b) kur gjyqtarët ose prokurorët e një gjykate ose 

prokurorie janë ligjërisht të padisponueshëm për gjykimin ose hetimin e një apo disa 

çështjeve”.  

Ndërsa sipas preambulës së Vendimit të Këshillit nr.30/2019, rregullat sipas këtij 
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vendimi janë të zbatueshme vetëm “në rastet kur skema e delegimit dhe transferimi i 

përkohshëm janë të pamjaftueshme për t’ju përgjigjur nevojave aktuale të gjykatave”. 

Sikurse është e njohur, aktualisht, në skemën e delegimit të ngritur pranë Këshilli 

shërbejnë trembëdhjetë gjyqtarë, të cilët, për shkak të nevojave emergjente, janë caktuar 

në pesë gjykata të apelit të juridiksionit të përgjithshëm, në një gjykatë të shkallës së parë 

të juridiksionit të përgjithshëm dhe administrativ, si dhe në Gjykatën e Posaçme të 

Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.  

Nga gjyqtarët e skemës së delegimit, katër prej tyre, konkretisht gjyqtarët (citohen 

emrat e gjyqtarëve), kanë kandiduar për ngritjen në detyrë në gjykatat e posaçme për 

korrupsionin dhe krimin e organizuar, ku në kuadër të kandidimeve ata dhe familjarët e 

afërt të tyre kanë plotësuar dhe dorëzuar rregullisht formularët e vetëdeklarimit për 

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

telekomunikimeve vetjake, sipas Ligjit “Për organizimin dhe funksionimin e 

institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”. Gjyqtarët e tjerë të 

skemës së delegimit nuk kanë dhënë pëlqimin, përmes dorëzimit të formularëve përkatës, 

për kontrollin periodik të llogarive të tyre bankare dhe të telekomunikimeve vetjake, 

sipas ligjit të sipërpërmendur.  

Ndërkohë, nga gjyqtarët e skemës së delegimit që plotësojnë kushtet shtesë të 

sigurisë, vetëm dy prej tyre plotësojnë kriteret për t’u caktuar në Gjykatën e Posaçme të 

Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, verifikuar kjo në kuadër të procedurës 

së verifikimit sa i përket kandidimeve të tyre për ngritjen në detyrë në këtë gjykatë, 

referuar për këtë Vendimeve nr. 355 dhe nr. 354, datë 09.09.2021, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, respektivisht për gjyqtarët {...} dhe {...}. 

Në kushtet kur në listën e gjyqtarëve të skemës së delegimit janë dy gjyqtarë që 

plotësojnë kushtet dhe kriteret për t’u caktuar në Gjykatën e Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, atëherë nevojat në çështjet respektive të Gjykatës 

së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar mund të plotësohen si 

vijon: 

1) Për çështjen penale nr. 31 akti, datë 01.07.2021, nëpërmjet caktimit të gjyqtares 

së skemës së delegimit znj. {...}, duke pasur në konsideratë se nevoja në këtë rast është 
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për një gjyqtar, ndërkohë që gjyqtari tjetër i skemës së delegimit z. {...} është caktuar për 

gjykimin e kësaj çështje me Vendimin e Këshillit nr. 401, datë 22.09.2021;  

2) Për çështjen penale nr. {...} akti, datë 08.09.2021, nëpërmjet caktimit të 

gjyqtarit të përzgjedhur me short, sikurse përcaktohet në nenin 13, të Rregullores për 

Kriteret dhe Procedurën e Funksionimit të Skemës së Delegimit të Gjyqtarit, miratuar me 

Vendimin e Këshillit nr.22, datë 07.02.2019; 

3) Për çështjen penale nr. 33 akti, datë 03.09.2021, nevoja plotësohet nëpërmjet 

caktimit të gjyqtarëve të skemës së delegimit z. {...} dhe znj. {...},duke pasur në 

konsideratë se nevoja në këtë rast është për dy gjyqtarë, pra në atë numër sa gjyqtarë të 

skemës së delegimit janë të disponueshëm aktualisht për t’u caktuar në Gjykatën e 

Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. 

Vlen të përmendet se, nga informacioni i marrë nga Gjykata e Posaçme të Apelit 

për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, asnjë nga dy gjyqtarët e skemës së delegimit 

si më lart nuk ka pengesë ligjore për gjykimin e çështjeve penale në nevojë.  

Ndaj sa më lart, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka përgatitur projektvendimin 

“Për caktimin e gjyqtarëve të skemës së delegimit për gjykimin e disa çështjeve 

gjyqësore në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”. 

Projektvendimi i propozuar është i strukturuar në 4 pika. 

Në pikën 1 të projektvendimit përcaktohet se gjyqtarja e skemës së delegimit znj. 

{...} caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogarit të Gjykatës së 

Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar çështjen penale me të 

pandehur: {...}, etj.; Akuza: “Për kryerjen e veprave penale të parashikuara nga nenet 

283/a/1, 28/4, 333/a/2, 334/1 të Kodit Penal”. 

Në pikën 2 të projektvendimit përcaktohet se gjyqtari i skemës së delegimit z./znj. 

________ (gjyqtari që do të përzgjidhet nga shorti) caktohet në përbërje të trupit gjykues 

për të gjykuar për llogarit të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin 

e Organizuar çështjen penale me të pandehur: {...}, etj.; Akuza: “Për kryerjen e veprave 

penale të parashikuara nga nenet 259 e 25, 244, 248 të Kodit Penal”. 

Në pikën 3 të projektvendimit përcaktohet se gjyqtarët e skemës së delegimit z. 

{...} dhe znj. {...}caktohen në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të 
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Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar çështjen penale 

me të pandehur: {...}; Akuza: “Për kryerjen e veprave penale të parashikuara nga nenet 

298/3, 333/a/2 e 334/1 të Kodit Penal”. 

Në pikën 4 të projektvendimit përcaktohet se një kopje e vendimit i njoftohet 

gjyqtarëve {...} dhe {...} (gjyqtarëve të skemës së delegimit), sipas kërkesave të 

shkronjës “c”, pika 1, neni 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit 

të drejtësisë”, i ndryshuar, në adresën postare elektronike zyrtare, si dhe Gjykatës së 

Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.  

Së fundi, në projektvendim përcaktohet dhe hyrja në fuqi, konkretisht menjëherë 

dhe publikimin në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

(Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimit të Komisionit, ndaj 

vijohet me hedhjen e shortit sa i përket nevojave për çështjen nr. 2.) 

 

Nga shorti, rezulton i përzgjedhur gjyqtari {...}. 

 

Hidhet në votim projektvendimi: 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Këshilli miratoi vendimin sipas relatimit të relatorit. 

 

Më pas trajtohet nëncështja e dytë lidhur me nevojat që disa gjykata kanë për 

caktim gjyqtarësh për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të 
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ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme. 

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: 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës. 

2. Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Gjirokastër: 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë. 

3. Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Korçë: 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec. 

4. Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Shkodër: 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës. 

II. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Gjirokastër. 

B. Gjykatat e apeleve, sipas kësaj radhe: 

III. Gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm: 1.Gjykata e Apelit Korçë; 

2.Gjykata e Apelit Gjirokastër; 3.Gjykata e Apelit Shkodër; 4. Gjykata e Apelit Tiranë. 

 

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

parë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës”. 

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

paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore, në lëndë civile. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, 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”. 
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Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhet gjyqtari që do të caktohen 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 penale të përjashtohet nga shorti kryetari në detyrë i 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin, konkretisht: Z. Ded Miri. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, civile, gjyqtari Olti Skrame. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të dytë “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 2 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 përzgjidhen gjyqtarët që do të caktohen për gjykimin e 2 

çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Përmet. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 2 çështjeve gjyqësore të 

veçanta, të jetë 2. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 
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Në shortimin e çështjeve, si përjashtim nga rregulli, në kushtet e numrit të 

kufizuar të gjyqtarëve të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Përmet, të mos përjashtohen nga 

shorti Kryetarja në detyrë e saj, konkretisht: Znj. Yrfet Shkreli. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtari Gjergji Baçi. 

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarja Marjola Beluli. 

 

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

e Rrethit Gjyqësor Pogradec”. 

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

paraqitur nevojë për 2 çështje gjyqësore, në lëndë penale. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec, në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i 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 Korçë. 

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 çështjes të përjashtohet nga shorti kryetarja në detyrë e Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Korçë, konkretisht: Znj. Luljeta Kole. 

Në shortimin e çështjes nr.1 të përjashtohet nga shorti gjyqtari i Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Korçë që ka pengesë ligjore për gjykimin e saj, konkretisht: Z. Seladin 
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Pysqyli. 

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

Gjyqësor Korçë që janë caktuar më herët për gjykimin e 2 ose më shumë çështjeve 

gjyqësore, në gjykata të tjera të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionin në mënyrë të 

përhershme, konkretisht: Z. Besnik Shehu; Z. Seladin Pysqyli; Z. Ervin Sulaj. 

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 Eglantina Mikani.  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtari Arben Lera. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të katërt “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 çështjes, si përjashtim nga rregulli, në kushtet e ngarkesës 

relativisht të ulët dhe numrit të kufizuar të gjyqtarëve të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 
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Tropojë, të mos përjashtohet nga shorti Kryetarja në detyrë i kësaj gjykate, konkretisht: 

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 pestë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën 

Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër”. 

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

Gjirokastër ka paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore. 

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Gjirokastër, me email-in e datës 

23.09.2021, ka informuar për heqjen dorë nga kërkesa për caktim gjyqtari nr. {...} prot., 

datë 27.07.2021, pasi çështja administrative po shqyrtohet nga gjyqtarja e kësaj gjykate, 

znj. {...}.  

Në këto kushte, është vendi që Këshilli të vendosë për deklarimin e përfunduar të 

çështjes pa një vendim përfundimtar, bazuar në nenin 90/3 dhe 94/1 të Kodit të 

Procedurave Administrative, si dhe nenit 97/3 të Ligjit nr.115/2016 “Për organet e 

qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar. 

Propozimi i Komisionit të Zhvillimit të Karrierës është që Këshilli i Lartë 

Gjyqësor të vendosë: Deklarimin e përfunduar, pa një vendim përfundimtar, të shqyrtimit 

të kërkesës nr.{...} prot., datë 27.07.2021, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë 

Gjirokastër, për caktimin e një gjyqtari, në çështjen administrative që iu përket palëve:  

Paditëse: lulëzime Sula; i paditur: {...}, etj.; objekti: “Sigurimi i padisë...”, etj.  

(Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime, ndaj propozimi i Komisionit 

konsiderohet i miratuar.) 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të gjashtë “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 

urgjente për 1 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 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 Apelit Tiranë. Numri i 

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

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti Kryetari në detyrë i Gjykatës së 

Apelit Tiranë, konkretisht: Z. Ridvan Hado. 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti gjyqtari i Gjykatës së Apelit 

Tiranë, për të cilin është në shqyrtim e sipër çështja e rivlerësimit përpara Kolegjit të 

Posaçëm të Apelimit, konkretisht: Z. Genti Shala. 

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 Elona Toro. 

 

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

Gjykatën e Apelit Gjirokastër”. 

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

nevojë me karakter urgjent për 5 çështje gjyqësore, 3 në lëndë civile dhe 2 në lëndë 

penale. 
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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 Vendimit të KLGJ-së “Për 

rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të 

veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të 

përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohen për 

gjykimin e 5 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jenë Gjykata e Apelit Vlorë, përfshirë 

edhe gjyqtarët e skemës së delegimit të caktuar pranë kësaj gjykate. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 5 çështjeve gjyqësore të 

veçanta, të jetë 5. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti gjyqtari i Gjykatës së Apelit 

Vlorë, për të cilin është në shqyrtim e sipër çështja e rivlerësimit përpara Kolegjit të 

Posaçëm të Apelimit, konkretisht: Z. Sokol Ngresi. 

Po kështu propozohet rishtazi edhe përjashtimi nga shorti të gjyqtarit të skemës së 

delegimit të caktuar pranë Gjykatës së Apelit Vlorë për të cilin është planifikuar ditën e 

nesërme çështja e rivlerësimit përpara KPK, konkretisht zoti Engert Pëllumbi.  

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

Apelit Vlorë që janë caktuar më herët ose kanë pengesë ligjore për gjykimin e saj, 

konkretisht: Znj. Margarita Buhali; Z. Laurent Fuçia. 

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

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

Kryetarja në detyrë e kësaj gjykate, konkretisht: Znj. Iliba Bezati. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion): 

Për çështjen nr. 3, civile, gjyqtarja Iliba Bezati. 
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Për çështjen nr. 5, penale, gjyqtarja Margarita Buhali. 

Për çështjen nr. 2, civile, gjyqtari Laurent Fuçia. 

Për çështjen nr. 4, penale, gjyqtari Skënder Damini. 

Për çështjen nr. 1, civile, gjyqtarët Nazmi Troka dhe Iliba Bezati. 

 

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

Apelit Shkodër”. 

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

nevojë për 3 çështje gjyqësore në lëndë penale. 

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

mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të gjyqtarit, bëhet 

i nevojshëm zbatimi i 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 3 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Apelit Durrës, përfshirë dhe 

gjyqtarët e skemës së delegimit të caktuar pranë kësaj gjykate. 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 çështjeve të mos përjashtohet nga shorti kryetari në detyrë i 

Gjykatës së Apelit Durrës, konkretisht: Z. Valbon Çekrezi, në kushtet e numrit të 

kufizuar të gjyqtarëve të Gjykatës së Apelit Durrës. 

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, gjyqtarja Igerta Hysi. 

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtari Valbon Çekrezi. 
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Për çështjen nr. 3, penale, gjyqtari Florjan Kalaja. 

 

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

e Apelit Tiranë”. 

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

për 1 çështje gjyqësore, në lëndë penale. 

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

mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të gjyqtarit, bëhet 

i nevojshëm zbatimi i 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 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Apelit Korçë, përfshirë dhe 

gjyqtarët e skemës së delegimit të caktuar pranë saj. 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, 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. 1, penale, gjyqtarët Arta Duka dhe Dritan Hasani. 

Me kaq mbyllen procedurat e shortit dhe në tërësi e gjithë mbledhja plenare. 

 

* * * 
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(Mbledhja deklarohet e mbyllur) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 

 


