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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 07.10.2021) 

 

Pika 14 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për përsëritjen e 

komandimit të gjyqtares znj. {...} në pozicionin e “këshilltarit ligjor” në Njësinë 

Mbështetëse të Komisioneve në Këshillin e Lartë Gjyqësor”, hartuar nga Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës, relator z.Ilir Toska. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 12:00 

dhe mbaroi në orën 13:54.   

 

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. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

3. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

5. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

14. Shqyrtimi i projektvendimit “Për përsëritjen e komandimit të gjyqtares znj. {...} në 

pozicionin e “këshilltarit ligjor” në Njësinë Mbështetëse të Komisioneve në Këshillin e 

Lartë Gjyqësor”, hartuar nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, relator z.Ilir Toska. 

  

Naureda Llagami: Përshëndetje! 

Po vijojmë mbledhjen e datës 7 tetor. 

Çështja e parë që do marrim në shqyrtim është shqyrtimi i projektvendimit “Për 

përsëritjen e komandimit të gjyqtares znj. {...} në pozicionin e “këshilltarit ligjor” në 

Njësinë Mbështetëse të Komisioneve në Këshillin e Lartë Gjyqësor”. Për më shumë 

detaje, fjalën ia jap zotit Toska. 

 

Ilir Toska: Faleminderit! 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ju ka propozuar projektvendimin “Për 

përsëritjen e komandimit të gjyqtares znj. {...} në pozicionin e “këshilltarit ligjor” në 

Njësinë Mbështetëse të Komisioneve në Këshillin e Lartë Gjyqësor”. Krahas 

projektvendimit, ju është përcjellë edhe relacioni shpjegues lidhur me të. 
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Shkurtimisht mund t’ju parashtroj se, Këshilli i Lartë Gjyqësor, mbështetur në 

nenin 79, shkronja “b”, të Ligjit nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, si dhe në nenet 53, 54, 57 dhe 58, të Ligjit nr.96/2016 “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, me bashkëpropozim të 

Komisionit të Zhvillimit të Karrierës dhe Komisionit të Vlerësimit të Etikës dhe 

Veprimtarisë Profesionale, me Vendimin nr. 104, datë 05.07.2019, ka vendosur: 

Shpalljen e kërkesës për kandidatura, ndër të tjera për dy pozicione “këshilltar ligjor” në 

Njësinë Mbështetëse të Komisioneve të Këshillit të Lartë Gjyqësor; është përcaktuar afati 

dy javë për paraqitjen e kërkesave; është përcaktuar ndër të tjera edhe dokumentet që 

duhet të paraqiten; është përcaktuar edhe kohëzgjatja, kriteret dhe procedura e 

komandimit, ku është përcaktuar se kohëzgjatja e komandimit është dy vjet, ndërsa 

komandimi mund të përsëritet edhe për një kohëzgjatje tjetër deri në tre vjet. Në relacion 

janë të gjitha pikat që kemi vendosur në vendimin nr. 104, datë 05.07.2019.  

7. Brenda afatit të kandidimit, për pozicionin si më lart, kandidoi edhe zonja 

Rudina {...}, gjyqtare e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat.  

Në përfundim të procedurës së komandimit, sipas përcaktimeve të nenit 54 të 

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

Shqipërisë”, si dhe atyre të Vendimit të Këshillit nr. 104, datë 05.07.2019, pas vlerësimit 

të plotësimit të kritereve të komandimit dhe renditjes së kandidatëve, me propozim të 

Komisionit të Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, me Vendimin nr. 206, 

datë 11.10.2019, Këshilli i Lartë Gjyqësor vendosi: 

“1. Komandimin e gjyqtares {...}në pozicionin e “këshilltarit ligjor” në Njësinë 

Mbështetëse të Komisioneve në Këshillin e Lartë Gjyqësor.  

2. Periudha e komandimit është 2 (dy) vjet dhe fillon në datën 21.10.2019. ...”. 

Aktualisht afati i komandimit të znj. {...} është duke përfunduar, ndërkohë që 

gjyqtarja ka paraqitur në Këshill një kërkesë për përsëritjen e komandimit, protokolluar 

me aktin nr. 4514, datë 04.10.2021. Ndaj është vendi të vlerësohet mbi përsëritjen e 

komandimit të znj. {...}. 

Lidhur me mundësinë ligjore të përsëritjes së komandimit, një gjë e tillë rezulton 

nga ligji, konkretisht pika 1, e nenit 57, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve 
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dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i cili parashikon se: “Afati i kohëzgjatjes 

së komandimit përfundon në fund të mandatit ose të mandatit të ripërsëritur, sipas 

përcaktimeve të vendimit të Këshillit për pozicionin e komanduar”. Nga ana tjetër, në 

Vendimin e tij nr. 104, datë 05.07.2019, sikundër u parashtrua, Këshilli përcaktoi se 

kohëzgjatja e komandimit ishte 2 vjet, por edhe se komandimi mund të përsëritej edhe 

për një kohëzgjatje tjetër deri në 3 vjet.  

Nga ana tjetër, sipas pikës 6, të nenit 53, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, periudha e komandimit të 

magjistratit nuk mund të jetë më shumë se pesë vjet, me përjashtim kur parashikohet 

ndryshe në ligj. Për pozicionin ku znj. {...} është komanduar, pra si “këshilltar ligjor” në 

Njësinë Mbështetëse të Komisioneve në Këshillin e Lartë Gjyqësor, ligji nuk ka 

parashikim ndryshe. Ndërkohë, periudha e komandimit të znj. {...}, përgjatë gjithë 

karrierës së saj profesionale, është vetëm 2 vjet, rrethanë që lejon Këshillin për 

përsëritjen e komandimit të saj, ndërsa ajo ka dhënë pëlqimin për këtë, sikurse kërkohet 

nga pika 3, e dispozitës së lart përmendur. 

Ndërkohë, lidhur me nevojën për përsëritjen e komandimit të znj. {...}, mund të 

vlerësohet se janë të njëjtat rrethana të cilat janë pasur në konsideratë nga Këshilli në 

rastin e shpalljes së kërkesës për kandidatura për komandimin në pozicionin e 

“këshilltarit ligjor” në Njësinë Mbështetëse të Komisioneve. Kështu, në relacionin 

shoqërues të projektvendimit është evidentuar se: “Këshilli i Lartë Gjyqësor, për të bërë 

të mundur funksionimin e detyrimeve kushtetuese parashikuar në nenin 147, por dhe në 

paketën ligjore në kuadër të reformës në drejtësi, si një organ që siguron pavarësinë, 

përgjegjshmërinë dhe mbarëvajtjen e pushtetit gjyqësor, ka detyrimin të miratojë një 

numër të madh aktesh, vendime apo rregullore përgjatë veprimtarisë së tij. Ndaj për të 

bërë të mundur këtë duhet (i) një strukturë organizative mirë funksionale e tij dhe e 

administratës; (ii) përcaktimi i detyrave dhe përgjegjësive të të gjitha njësive organizative 

dhe të pozicioneve individuale; (iii) rregullat procedurale, sipas të cilave vepron 

administrata në mënyrë të atillë që të sigurojë mbështetje efikase dhe efektive për 

Këshillin dhe komisionet e tij. Ndaj sa më sipër, Këshilli miratoi me vendimin nr. 12, 

datë 18.01.2019 strukturën organizative të administratës, e cila është përmirësuar më tej, 
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duke parashikuar në këtë strukturë, ndër të tjera, krijimin e Njësisë Mbështetëse të 

Komisioneve të Përhershme, ashtu dhe të Njësisë së Vlerësimit Profesional dhe Etik të 

Gjyqtarëve. Mbështetur në nevojat që kanë Komisionet e përhershme pranë Këshillit, për 

të pasur kontributin e një stafi të kualifikuar dhe me eksperiencë në fushën e gjyqësorit, 

Komisioni për Zhvillimin e Karrierës dhe Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe 

Veprimtarisë Profesionale, propozon që pranë Këshillit, konkretisht në Njësinë 

Mbështetëse të Komisioneve dhe në Njësinë e Vlerësimit Profesional dhe Etik të 

Gjyqtarëve, të komandohen për një periudhë të përcaktuar, 4 gjyqtarë. Ndaj për këtë, 

komisionet iniciues të këtij projektvendimi, mbështetur në nenin 79, shkronja “b”, të ligjit 

nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, si dhe në nenet 53, 54, 57 

dhe 58 të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë”, propozojnë që Këshilli të shpallë kërkesën për kandidatura nga radhët e 

gjyqtarëve për plotësimin e pozicionit “këshilltar ligjor” dhe “nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin” në Këshillin e Lartë Gjyqësor”.  

Vlen të përmendet se Njësia Mbështetëse e Komisioneve në Këshillin e Lartë 

Gjyqësor ka në organikën e saj 11 “këshilltarë ligjorë”, nga të cilët vetëm 3 prej tyre janë 

magjistratë/gjyqtarë. Ndërkohë, ndër magjistratët e komanduar, përveç znj. {...}, më datë 

21.10.2021, përfundon afati i komandimit edhe për znj. {...}, e cila nuk ka shprehur 

pëlqimin për përsëritjen e komandimit, por për të vijuar shërbimin si magjistrate.  

Po ashtu, duhet të përmendet se znj. {...} tashmë ka një eksperiencë 2-vjeçare si 

gjyqtare e komanduar në Këshill, në Njësinë Mbështetëse të Komisioneve, ndaj si dhe 

deri më sot është i mirëpritur kontributi i saj në funksion të përmbushjes me efektivitet të 

përgjegjësive të tij.   

Mbi sa më lart, Komisioni ka përgatitur projektvendimin “Për përsëritjen e 

komandimit të gjyqtares znj. {...} në pozicionin e këshilltarit ligjor në Njësinë 

Mbështetëse të Komisioneve në Këshillin e Lartë Gjyqësor”. 

Projektvendimi është i strukturuar në 3 pika. 

Pika 1 e projektvendimi bën fjalë për përsëritjen e komandimit të gjyqtares znj. 

{...} në pozicionin e këshilltarit ligjor në Njësinë Mbështetëse të Komisioneve në 

Këshillin e Lartë Gjyqësor, për një afat deri në 1 vit. Ky afat i propozuar vlerësohet se 
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merr në konsideratë në mënyrë të ekuilibruar nevojat e Këshillit, por edhe të sistemit 

gjyqësor.  

Në pikën 2 të projektvendimit përcaktohet se efektet juridike të vendimit fillojnë 

më datë 21.10.2021, pra ditën kur përfundon afati i komandimit sipas Vendimit nr. 206, 

datë 11.10.2019. 

Në pikën 3 të projektvendimit përcaktohet se një kopje e vendimit i njoftohet 

gjyqtares së komanduar znj. {...}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 Rrethit Gjyqësor Berat, pra 

gjykatës ku znj. {...} ka emërimin/caktimin e përhershëm. 

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

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

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Toska! 

Ftoj kolegët nëse kanë ndonjë diskutim. 

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

Komisioni përkatës. 

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. 
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Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Përsëritjen e komandimit të gjyqtares znj. {...} në 

pozicionin e “këshilltarit ligjor” në Njësinë Mbështetëse të Komisioneve në Këshillin e 

Lartë Gjyqësor, për një afat deri në një vit.  

2. Efektet juridike të vendimit fillojnë më datë 21.10.2021. 

3. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtares së komanduar znj. {...} sipas 

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

qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, në adresën postare elektronike zyrtare, si dhe 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 14 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 07.10.2021) 

 

Pika 15 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimeve të përgatitura nga 

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

15.1  “Për përfundimin e kohëzgjatjes së komandimit të gjyqtares znj.{...} në 

pozicionin e “këshilltarit ligjor” në Njësinë Mbështetëse të Komisioneve në Këshillin e 

Lartë Gjyqësor”. 

15.2  “Për caktimin e gjyqtares znj.{...} në skemën e delegimit të ngritur pranë 

Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

15.3  “Për caktimin e gjyqtares së skemës së delegimit znj. {...} në Gjykatën e 

Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 12:00 

dhe mbaroi në orën 13:54.   

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 
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4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

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. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

3. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

5. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

15. Shqyrtimi i projektvendimeve të përgatitura nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës 

(relator z. Ilir Toska): 

15.1  “Për përfundimin e kohëzgjatjes së komandimit të gjyqtares znj.{...} në 

pozicionin e “këshilltarit ligjor” në Njësinë Mbështetëse të Komisioneve në Këshillin e 

Lartë Gjyqësor”. 

15.2  “Për caktimin e gjyqtares znj.{...} në skemën e delegimit të ngritur pranë 

Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

15.3  “Për caktimin e gjyqtares së skemës së delegimit znj. {...} në Gjykatën e 

Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”. 
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Naureda Llagami: Kalojmë në çështjen tjetër që ka të bëjë me shqyrtimin e 

projektvendimeve të përgatitura nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. Fjalën ia jap 

sërish zotit Toska. 

 

Ilir Toska: Faleminderit!  

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka përgatitur tre projektvendime sa i përket 

znj. {...}. Projektvendimi i parë është “Për përfundimin e kohëzgjatjes së komandimit të 

gjyqtares znj.{...} në pozicionin e “këshilltarit ligjor” në Njësinë Mbështetëse të 

Komisioneve në Këshillin e Lartë Gjyqësor”. Për këtë projektvendim ju është përcjellë 

relacioni shpjegues. Shkurtimisht mund t’ju parashtroj: 

Sikurse më përpara edhe për zonjën Palloj përmenda, Këshilli me vendimin nr. 

104, datë 05.07.2019 ka shpallur kërkesën për kandidatura nga radhët e gjyqtarëve për 

komandim në Këshillin e Lartë Gjyqësor, ndër të tjera edhe për dy pozicione “këshilltar 

ligjor” në Njësinë Mbështetëse të Komisioneve të Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

Brenda afatit të kandidimit ka kandiduar edhe znj. {...}, gjyqtare e Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Korçë.  

Në përfundim të procedurës së komandimit, sipas përcaktimeve të nenit 54 të 

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

si dhe atyre të Vendimit të Këshillit nr. 104, datë 05.07.2019, pas vlerësimit të plotësimit 

të kritereve të komandimit dhe renditjes së kandidatëve, me propozim të Komisionit të 

Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, me Vendimin nr. 207, datë 

11.10.2019, Këshilli i Lartë Gjyqësor vendosi: 

“1. Komandimin e gjyqtares {...} në pozicionin e “këshilltarit ligjor” në Njësinë 

Mbështetëse të Komisioneve në Këshillin e Lartë Gjyqësor.  

2. Periudha e komandimit është 2 vjet dhe fillon në datën 21.10.2019. ...”. 

Aktualisht afati i komandimit të znj. {...} është duke përfunduar, ndërkohë që 

gjyqtarja ka njoftuar Këshillin për përfundimin e kohëzgjatjes së komandimit më datë 

21.10.2021, përmes një njoftimi të protokolluar në Këshill me aktin nr. {...}, datë 

04.10.2021, nëpërmjet të cilit bën të ditur se nuk kërkon zgjatjen/përsëritjen e 

komandimit dhe se do të vijonte dhënien e kontributit si gjyqtare në sistemin gjyqësor. 
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Mbi sa më lart, rezulton të jetë vendi për deklarimin e përfundimit të kohëzgjatjes 

së komandimit të gjyqtares {...} në fund të afatit të komandimit sipas Vendimit të 

Këshillit nr. 207, datë 11.10.2019, pikërisht më datë 21.10.2021, sikurse përcaktohet në 

pikën 1, të nenit 57, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, i cili parashikon se: “Afati i kohëzgjatjes së komandimit 

përfundon në fund të mandatit... .” 

Mbi këtë bazë, Komisioni ka përgatitur projektvendimin “Për përfundimin e 

kohëzgjatjes së komandimit të gjyqtares znj. {...} në pozicionin e këshilltarit ligjor në 

Njësinë Mbështetëse të Komisioneve në Këshillin e Lartë Gjyqësor”. 

Projektvendimi është i strukturuar në 2 pika. 

Pika 1 e projektvendimi bën fjalë për përfundimin e kohëzgjatjes së komandimit 

të gjyqtares znj. {...} në pozicionin e këshilltarit ligjor në Njësinë Mbështetëse të 

Komisioneve në Këshillin e Lartë Gjyqësor në fund të afatit të komandimit, më datë 

21.10.2021, referuar për këtë Vendimit të Këshillit nr. 207, datë 11.10.2019. 

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

gjyqtares së komanduar znj. {...} 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. 

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

publikimi në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Vlen të përmendet se referuar pikës 4, të nenit 57, të Ligjit nr. 96/2016 “Për 

statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, magjistrati i 

komanduar gëzon të drejtën që pas periudhës të komandimit të kthehet në pozicionin e 

mëparshëm, përveçse në rastet kur parashikohet ndryshe në ligj. Duke ardhur në rastin 

konkret, sikurse u më lart u përmend, znj. {...} ka njoftuar Këshillin se pas përfundimit të 

komandimit, do të vijojë dhënien e kontributit si gjyqtare në sistemin gjyqësor. 

Ndërkohë, me një kërkesë të veçantë, protokolluar në Këshill me aktin nr. {...}, datë 

04.10.2021, znj. {...} ka dhënë pëlqimin për të shërbyer në skemën e delegimit të ngritur 

pranë Këshillit, kërkesë mbi të cilën është përgatitur dhe projektvendimi përkatës. Në 

këto kushte, në projektvendimin që kemi për shqyrtim, pra “Për përfundimin e 
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kohëzgjatjes së komandimit të gjyqtares znj. {...} në pozicionin e këshilltarit ligjor në 

Njësinë Mbështetëse të Komisioneve në Këshillin e Lartë Gjyqësor” nuk është propozuar 

disponimi për kthimin e saj në pozicionin e mëparshëm, pra si gjyqtare e Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Korçë. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Toska! 

Kalojmë nëse ka ndonjë diskutim nga kolegët. 

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

Komisioni. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Përfundimin e kohëzgjatjes së komandimit të 

gjyqtares znj. {...} në pozicionin e “këshilltarit ligjor” në Njësinë Mbështetëse të 

Komisioneve në Këshillin e Lartë Gjyqësor në fund të afatit të komandimit, më datë 

21.10.2021.  

2. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtares së komanduar znj. {...} sipas 

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

qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, në adresën postare elektronike zyrtare. 

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

Lartë Gjyqësor. 
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Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin e radhës që ka të bëjë edhe kjo me 

caktimin e gjyqtares znj.{...} në skemën e delegimit. Për më shumë detaje, fjalën prapë 

zoti Toska. 

 

Ilir Toska: Edhe për këtë projektvendim ju është përcjellë relacioni shpjegues. 

Shkurtimisht mund t’ju parashtroj: 

Më datë 04.10.2021, gjyqtarja {...} ka paraqitur një kërkesë për shprehje interesi 

para Këshillit të Lartë Gjyqësor, protokolluar me aktin nr. {...}, datë 04.10.2021, me të 

cilën ka dhënë pëlqimin për të shërbyer në skemën e delegimit të ngritur pranë Këshillit 

të Lartë Gjyqësor, pas përfundimit të periudhës së komandimit si këshilltar ligjor në 

Njësinë Mbështetëse të Komisioneve në Këshillin e Lartë Gjyqësor, duke filluar nga data 

22.10.2021.  

Nga analiza e të dhënave në dosjen personale sipas informacionit të marrë nga 

Departamenti i Burimeve Njerëzore pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, konstatohet se znj. 

{...}: ka filluar detyrën si gjyqtare me Dekretin nr. {...}, datë 21.10.2013, të Presidentit të 

Republikës, ku është emëruar provizorisht (për të kryer stazhin profesional) në Gjykatën 

e Rrethit Gjyqësor Tiranë. Me Dekretin nr. {...}, datë 25.09.2015, të Presidentit të 

Republikës, ajo është emëruar përfundimisht gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor 

Korçë. Me Vendimin nr. 207, datë 11.10.2019, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, ajo është 

komanduar në pozicionin e “këshilltarit ligjor” në Njësinë Mbështetëse të Komisioneve 

në Këshillin e Lartë Gjyqësor, për një periudhë dyvjeçare, duke filluar nga data 

21.10.2019, ku vijon dhe aktualisht; është referuar se nuk ka masa disiplinore në fuqi. 

Sikurse rezulton, znj. {...} aktualisht, bazuar në Vendimin e Këshillit nr. 207, datë 

11.10.2019, është e komanduar deri më datë 21.10.2021, në pozicionin e këshilltarit ligjor 

në Njësinë Mbështetëse të Komisioneve në Këshillin e Lartë Gjyqësor. Me njoftimin e 

protokolluar në Këshill me aktin nr. {...}, datë 04.10.2021, znj. {...} ka bërë me dije se 

nuk kërkonte zgjatjen/përsëritjen e komandimit dhe se do të vijonte dhënien e kontributit 

si gjyqtare në sistemin gjyqësor. Mbi këtë bazë, Komisioni ka përgatitur dhe tashmë 

miratoi projektvendimin “Për përfundimin e kohëzgjatjes së komandimit të gjyqtares znj. 

{...} në pozicionin e këshilltarit ligjor në Njësinë Mbështetëse të Komisioneve në 
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Këshillin e Lartë Gjyqësor”, nëpërmjet të cilit është vendosur që kohëzgjatja e 

komandimit për znj. {...} të përfundojë në fund të afatit të komandimit, që është data 

21.10.2021. Pra, duke filluar nga data 22.10.2021, znj. {...} do të shërbejë si magjistrate. 

Lidhur me kërkesën e znj. {...} për t’u caktuar në skemën e delegimit, mbahet 

parasysh neni 45 i Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, që rregullon institutin e skemës së delegimit, kushtet dhe 

kriteret që duhet të plotësohen nga magjistrati për t’u pranuar në këtë skemë, si dhe 

detyrimin e Këshillit për të miratuar rregulla të detajuara për kriteret dhe procedurën për 

përzgjedhjen e magjistratëve si dhe kohën e shërbimit për skemën e delegimit, duke 

parashikuar ndër të tjera se:  

“1. Magjistratët në të gjitha shkallët, me të paktën një vit përvojë në funksion, 

mund të kandidojnë për t’u caktuar në një pozicion, në skemën e delegimit, e cila krijohet 

në Këshill.  

2. Magjistrati shërben në skemën e delegimit jo më shumë se 5 vjet.  

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

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

Në zbatim të nenit 45 të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Këshilli i Lartë Gjyqësor me Vendimin nr. 22 

datë 07.02.2019, ka miratuar Rregulloren “Për kriteret dhe procedurën e funksionimit të 

skemës së delegimit të gjyqtarit”. Konkretisht, neni 4 i kësaj Rregulloreje parashikon 

kriteret e kandidimit në skemën e delegimit, si vijon: 

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

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

b. Të ketë jo më pak se 1 vit përvojë në funksion; 

c. Të mos jetë nën efektet e një mase disiplinore, zbatimi i së cilës mund të 

shmanget për shkak të përfshirjes në skemën e delegimit; 

d. Të mos ushtrojë funksionin e Kryetarit apo Zëvendëskryetarit; 

e. Të mos jetë i caktuar në mënyrë të përhershme në një gjykatë ku komandimi 

cenon funksionalitetin e saj; 
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f. Të mos jetë duke ushtruar funksionin e tij si gjyqtar në një gjykatë tjetër për 

shkak të transferimit të përkohshëm me ose pa pëlqim”. 

Bazuar në rrethanat e faktit të parashtruara më sipër, në lidhje me parashikimet 

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

Republikën e Shqipërisë”, si dhe në lidhje me parashikimet e Vendimit nr. 22, datë 

07.02.2019, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Komisioni vlerëson se në rastin konkret, jemi 

në kushtet e pranimit të përfshirjes së gjyqtares {...} në skemën e delegimit, pra të 

caktimit të saj në këtë skemë pasi ajo: 

- ka dhënë pëlqimin për t’u caktuar në skemën e delegimit;  

-  ka më shumë se 1 vit përvojë në funksion;  

- nuk ndodhet nën efektet e një mase disiplinore, zbatimi i së cilës mund të 

shmanget për shkak të përfshirjes në skemën e delegimit;  

- nuk ushtron funksionin e Kryetarit apo Zëvendëskryetarit;  

- është e caktuar në mënyrë të përhershme në një gjykatë ku komandimi, në raport 

me situatën e sistemit gjyqësor në përgjithësi, nuk cenon rëndë funksionalitetin e saj në 

kushtet kur, aktualisht, në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Korçë ushtrojnë funksionin 7 

gjyqtarë (duke mos përfshirë znj. {...}), ndërsa organika e saj është 14 gjyqtarë;  

- nuk rezulton të jetë duke ushtruar funksionin si gjyqtar në një gjykatë tjetër për 

shkak të transferimit të përkohshëm me ose pa pëlqim. 

Sa më sipër, konkludohet se gjyqtarja {...} plotëson kriteret për t’u caktuar në 

skemën e delegimit. 

Në këto kushte, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, i propozon Këshillit të Lartë 

Gjyqësor të vendosë: 

1. Pranimin e kërkesës së gjyqtares znj. {...}. 

 

2. Caktimin e gjyqtares znj. {...} në skemën e delegimit të ngritur pranë Këshillit 

të Lartë Gjyqësor, me afat deri në një vit, që mund të ndërpritet ose zgjatet në varësi të 

rrethanave.  

3. Efektet juridike të vendimit fillojnë më datë 22.10.2021 (pra pas përfundimit të 

kohëzgjatjes së komandimit të znj. {...} në pozicionin e këshilltarit ligjor në Njësinë 
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Mbështetëse të Komisioneve në Këshillin e Lartë Gjyqësor, referuar Vendimit të Këshillit 

nr. 207, datë 11.10.2019). 

4. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtares znj. {...} 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 Rrethit 

Gjyqësor Korçë. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Toska! 

Ftoj kolegët, nëse nuk kanë ndonjë diskutim mbi çështjen, të kalojmë në votimin e 

projekt-aktit, sipas propozimit. 

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. Pranimin e kërkesës së gjyqtares znj. {...}. 

2. Caktimin e gjyqtares znj. {...} në skemën e delegimit të ngritur pranë Këshillit 

të Lartë Gjyqësor, me afat deri në një vit, që mund të ndërpritet ose zgjatet në varësi të 

rrethanave.  

3. Efektet juridike të vendimit fillojnë më datë 22.10.2021. 

4. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtares znj. {...} 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 Rrethit 

Gjyqësor Korçë. 
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Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 

 

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

caktimin e gjyqtares së skemës së delegimit znj. {...} në Gjykatën e Posaçme të Shkallës 

së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. Për më shumë detaje prapë fjalën ia 

jap zotit Toska. 

 

Ilir Toska: Faleminderit!  

Edhe për këtë projektvendim ju është përcjellë relacioni shpjegues. Shkurtimisht 

mund t’ju parashtroj: 

Sikurse pak më herët, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës i propozoi Këshillit të 

Lartë Gjyqësor projektvendimin “Për caktimin në skemën e delegimit të gjyqtares znj. 

{...}”. Ky projektvendim tashëm është miratuar dhe nga data 22 tetor 2021 zonja {...} 

duhet të jetë gjyqtare e skemës së delegimit. 

Duke supozuar se Këshilli do ta miratonte vendimin e mëparshëm, është 

përgatitur edhe projektvendimi i dytë, sa i përket caktimit të zonjës {...} si gjyqtare e 

skemës së delegimit, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar”. 

Lidhur me këtë të fundit, si shkak për propozimin e tij është situata në të cilën 

gjendet Gjykata e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar, e cila aktualisht është me një numër të kufizuar gjyqtarësh ku në detyrë janë 

vetëm shtatë gjyqtarë, ndërsa organika e saj është 16 gjyqtarë. Ndërkohë, një gjyqtar në 

detyrë i saj është në procedurë ngritjeje në detyrë. Nga sa mund të konstatohet, numri i 

gjyqtarëve në detyrë të kësaj gjykate është i pamjaftueshëm duke mbajtur në konsideratë 

numrin e domosdoshëm të gjyqtarëve për përfundimin së gjykuari të një çështje (3-5), por 

edhe ngarkesën e çështjeve në këtë gjykatë, ku sipas informacionit periodik më të fundit 

të dërguara në zbatim të Vendimit të Këshillit nr.25/2019, për 6-mujorit të parë të vitit 

2021, ngarkesa mesatare për gjyqtar në fund të kësaj periudhe ka qenë 27,5 çështje në 

shqyrtim, numër ky i lartë krahasuar me standardin sasior të punës për gjyqtarët e kësaj 
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gjykate referuar Vendimit nr.261/2, datë 14.04.2010, të ish-KLD-së, që është pjesë e 

kuadrit nënligjor në fuqi për vlerësimin e gjyqtarëve sipas Vendimit nr.263, datë 

21.11.2019, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Po ashtu, mbahet në konsideratë se kjo gjykatë 

në vijimësi ka paraqitur nevojë, për një numër të lartë çështjesh, për caktim gjyqtarësh 

nga gjykatat e tjera sipas Vendimit të Këshillit nr. 30/2019, “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”. 

Në një situatë të tillë, Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar është në nevojë për pasjen në vijimësi në detyrë të një numri të 

mjaftueshëm gjyqtarësh, çka do të mundësonte gjykimin normal të çështjeve të 

regjistruara përpara saj. 

Meqenëse gjyqtarja {...}, tashmë është pjesë e skemës së delegimit, nisur nga 

nevojat imediate të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin 

e Organizuar, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka propozuar caktimin e saj në këtë 

gjykatë, për të gjithë periudhën njëvjeçare të komandimit në këtë skemë. 

Lidhur me këtë vlen të theksohet se gjyqtarja {...} ka përvojë profesionale mbi 7 

vjet, nga të cilat mbi 5 vjet në fushën e të drejtës penale, pra ka përvojën minimale 

profesionale që kërkon ligji, neni 47, pika 2, shkronja “a”, i Ligjit nr. 96/2016 “Për 

statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, për ngritjen në detyrë 

në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, 

rrethanë kjo që i jep të drejtë Këshillit ta caktojë atë në këtë gjykatë për periudhën e 

komandimit në skemën e delegimit, sikurse përcaktohet në shkronjën “a”, pika 4, të nenit 

45, të këtij ligji, sipas të cilës: “4. Këshilli cakton magjistratin në skemën e delegimit në 

bazë të nevojave të një gjykate ...: a) në çdo pozicion të njëjtit nivel ose të një niveli 

tjetër, për të cilin magjistrati përmbush kërkesat; ...”. Po ashtu, gjyqtarja {...} plotëson 

edhe kushtet shtesë të sigurisë për t’u caktuar pranë gjykatave të posaçme për 

korrupsionin dhe krimin e organizuar siç kërkon shkronja “b”, e kësaj dispozite, sipas të 

cilës Këshilli cakton magjistratin në skemën e delegimit në bazë të nevojave “b) në një 

pozicion në gjykatën e posaçme për gjykimin e veprave penale të korrupsionit dhe krimit 

të organizuar ..., nëse magjistrati përmbush kriteret, sipas nenit 47, të këtij ligji, si dhe jep 
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pëlqimin sipas kërkesës së pikës 3, të nenit 47, të këtij ligji”. Kështu, znj. {...} dhe 

familjarët e afërt të saj 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”, në kuadër të 

kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar (për pozicionin e shpallur me Vendimin e 

Këshillit nr.125, datë 01.04.2021), referuar për këtë në Vendimin e Këshillit nr. 227, datë 

02.06.2021. 

Projektvendimi i propozuar është i strukturuar në 4 pika. 

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

{...} caktohet për të gjykuar pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për periudhën deri më datë 22.10.2022, pikërisht 

deri në datën kur përfundon caktimi i saj në skemën e delegimit, pra në përputhje me atë 

çka miratuam pak më herët sa i përket caktimit të znj. {...} në skemën e delegimit. 

Pika 2 e projektvendimit bën fjalë për fillimin e efekteve juridike të vendimit, 

pikërisht nga data 22.10.2021, pra nga data e përfshirjes së znj. {...} në skemën e 

delegimit.  

Në pikën 3 të projektvendimit përcaktohet se efektet financiare sipas këtij 

vendimi përballohen nga Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar. Përcaktimi i këtij rregullimi merr në konsideratë faktin se kjo 

gjykatë ka buxhetin për të përballuar efektet financiare të vendimit, ndërsa ka pozicione 

të lira të përhershme, përveç edhe faktin se znj. {...} është kandidate e vetme për ngritjen 

në detyrë në këtë gjykatë, për pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin e Këshillit nr. 

125, datë 01.04.2021, procedurë në të cilën ajo është kualifikuar, ndërsa vijon vlerësimi i 

saj etik dhe profesional.  

Ndërsa në pikën 4 të projektvendimit përcaktohet se një kopje e vendimit i 

njoftohet gjyqtares së skemës e delegimit znj. {...} sipas kërkesave të shkronjës “c”, pika 

1, neni 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, në 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 07.10.2021 (Pika 15) 
 

 

20 

adresën postare elektronike zyrtare, si dhe Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.  

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

në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Toska! 

Nëse nuk kemi ndonjë diskutim nga kolegët, kalojmë në miratimin e projekt-aktit, 

sipas propozimit nga Komisioni përkatës? 

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. Gjyqtarja e skemës së delegimit znj. {...} caktohet 

për të gjykuar pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar, për periudhën deri më datë 22.10.2022.  

2. Efektet juridike të vendimit fillojnë më datë 22.10.2021. 

3. Efektet financiare sipas këtij vendimi përballohen nga Gjykata e Posaçme e 

Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.  

4. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtares znj. {...} 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 Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.  
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Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 15 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 07.10.2021) 

 

Pika 16 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, relator z. Ilir Toska.1 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 12:00 

dhe mbaroi në orën 13:54.   

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

                                                 
1 Procesverbali i kësaj çështjeje të rendit të ditës është përmbledhje. 
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8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

3. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

5. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

16. 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.  

  

Çështja e fundit e rendit të ditës Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin e 

gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme 

nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme”. 

I jepet fjala relatorit të çështjes, zotit Ilir Toska, i cili do të parashtrojë relacionet 

për projektvendimin e ardhur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. 

 

Relator i këtyre projektvendimi është zoti Ilir Toska. 

Zoti Toska parashtron se janë 11 gjykata që kanë paraqitur nevojë. 

Fillimisht propozohet radha e procedurës së shortit, konkretisht si vijon: 

I. Gjykatat e shkallës së parë sipas juridiksioneve të gjykatave të apelit me 

juridiksion të përgjithshëm: 
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1. Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Durrës: 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kavajë. 

 

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

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër. 

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

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë. 

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

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë. 

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Gjirokastër. 

A. Gjykatat e apeleve, sipas kësaj radhe:  

Gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm: Gjykata e Apelit Durrës, Gjykata 

e Apelit Korçë, Gjykata e Apelit Shkodër dhe Gjykata e Apelit Tiranë. 

(Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime për radhën e shortit ndaj vijohet 

sipas radhës me shortin.) 

 

Vijohet me relacionin e parë, “Për caktim gjyqtari në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor 

Kavajë”. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kavajë ka paraqitur nevojë për 1 çështje në lëndë 

civile.  

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

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit (për shkak se të trembëdhjetë gjyqtarët 

që janë skemë delegimi janë caktuar në gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm, 

gjykatë të shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm dhe atë administrativ dhe në 

GJPSHKKO) dhe të transferimit të përkohshëm të gjyqtarit (nisur nga dobia shumë e 

vogël në raport me efektin negativ që shkakton transferimi i jo më pak se një gjyqtari në 

rastin konkret), 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 
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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 gjyqtari që do të caktohen për gjykimin e 1 

çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnjë. 

 

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 Kryetarja në detyrë e Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Lushnjë, konkretisht: Znj. Esmeralda Xhili. 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Lushnjë, që nuk ushtron detyrën përkohësisht për shkaqe shëndetësore (leje 

lindje), konkretisht: Znj. Irsida Bajgora. 

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, gjyqtarja Arjeta Lika. 

 

Vijohet me relacionin e dytë, “Për caktim gjyqtari në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor 

Gjirokastër”. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër ka paraqitur nevojë për 1 çështje, 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 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 përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohen për 

gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Përmet. 

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

veçantë, të jetë 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 Rrethit Gjyqësor 

Përmet, të mos përjashtohet nga shorti Kryetarja në detyrë e kësaj gjykate, 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. 1, penale, gjyqtarët Yrfet Shkreli dhe Marjola Beluli. 

 

Vijohet me relacionin e tretë, “Për caktim gjyqtari në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor 

Kukës”. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës ka paraqitur nevojë për 1 çështje, 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 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 caktohen për 

gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë. 
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Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të 

veçanta, 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: 

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, gjyqtari Aulon Pashaj. 

 

Vijohet me relacionin e katërt, “Për caktim gjyqtari në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Tropojë”. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë ka paraqitur nevojë për 1 çështje, në lëndë 

penale.  

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë 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 caktohen për 

gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës, 

përfshirë dhe gjyqtarin e transferuar pranë saj. 

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

veçanta, të jetë 1.  

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 
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Në shortimin e çështjes përjashtohet nga shorti Kryetarja në detyrë e Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Kukës, konkretisht: Znj. Alma Ahmeti. 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Kukës, e cila ka paraqitur kërkesë për përjashtimin nga shorti bazuar në 

Vendimin e KLGJ-së nr.30/2019, kërkesë e cila është në shqyrtim e sipër, konkretisht: 

znj. Merita Karaj. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtari Sami Ujkashi. 

 

Vijohet me relacionin e pestë, “Për caktim gjyqtari në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Krujë”. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë ka paraqitur nevojë për 1 çështje, 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 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 Mat. 

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 jo të lartë dhe numrit të kufizuar të gjyqtarëve të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 
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Mat, të mos përjashtohet nga shorti Kryetari në detyrë i kësaj gjykate, konkretisht: Z. 

Artan Çupi. 

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 Suela Lika. 

 

Vijohet me relacionin e gjashtë, “Për caktim gjyqtari në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Tiranë”. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë ka paraqitur nevojë për 1 çështje, në lëndë 

penale. 

Për kërkesën e paraqitur, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë ka parashtruar se të 

gjithë gjyqtarët e saj kanë pengesë ligjore, ndërsa shkaku i kërkesës së heqjes dorë është: 

1. Kur ekzistojnë shkaqe të tjera të rëndësishme njëanshmërie; 2. Është kujdestar, 

punëdhënës i njërës prej palëve, administrator ose ka një detyrë tjetër në një ent, shoqatë, 

shoqëri, ose institucion tjetër që ka interesa për çështjen në gjykim. 

Informacioni i parashtruar nga gjykata kërkuese për padisponueshmërinë e 

gjyqtarëve të saj për gjykimin e çështjes u vlerësua i paplotë, dhe asaj iu kërkua 

informacion dhe dokumentacion për heqjen dorë ose përjashtimin e gjyqtarëve të saj. 

Në përgjigje të kësaj kërkese, me postë elektronike, Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Tiranë informoi se: “Në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë është duke u shqyrtuar 

çështja nga gjyqtar {...} me ..., me objekt “Shpifja”. Duke qenë se një nga palët është 

gjyqtare e gjykatës sonë, ..., atëherë gjyqtar {...} ka kërkuar heqjen dorë nga kjo çështje. 

Dorëheqja është miratuar nga Kryetari ...”. Bashkëlidhur përgjigjes, gjykata ka dërguar 

edhe Vendimin e datës 13.09.2021, të Kryetarit në detyrë (Zëvendëskryetarit) të Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për miratimin e dorëheqjes së gjyqtarit {...}, bazuar në nenin 

17/a të Kodit të Procedurës Penale, ku evidentohet se: “Gjyqtar {...} ka paraqitur kërkesë 

për heqjen dorë nga gjykimi i kësaj çështje me arsyetimin se pala e paditur është gjyqtare 

pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, të parashikuar sipas nenit 78 të K.Procedurës 

Penale”. 
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Neni 17/a i Kodit të Procedurës Penale, që ka shërbyer si bazë ligjore për 

miratimin e dorëheqjes së gjyqtarit, parashikon se: “1. Gjyqtari ka të drejtë të heqë dorë 

nga gjykimi i çështjes konkrete: a) kur ka interes në procedim ose kur një nga palët 

private ose një mbrojtës është debitor a kreditor i tij, i bashkëshortit, bashkëjetuesit ose i 

fëmijëve të tij; ...”. 

Ndërsa neni 78 i këtij Kodi, në të cilin referohet të jetë mbështetur kërkesa e 

gjyqtarit për heqje dorë, parashikon se: “Procedimet, në të cilat një gjyqtar ose prokuror 

merr cilësinë e të pandehurit ose të personit të dëmtuar nga vepra penale, që sipas 

normave të këtij kreu do të ishin në kompetencën e një gjykate të rrethit, ku gjyqtari ose 

prokurori ushtron funksionet e tij ose i ushtronte në momentin e ngjarjes, janë në 

kompetencën e gjykatës që ka kompetencën lëndore dhe ndodhet në qendrën e një rrethi 

tjetër më të afërt, me përjashtim të rasteve kur në këtë rreth gjyqtari ose prokurori ka 

ardhur më pas për të ushtruar funksionet e tij. Në rastin e fundit është kompetente gjykata 

e një rrethi tjetër më të afërt me atë, në të cilën gjyqtari ose prokurori ushtronte 

funksionet e tij në momentin e kryerjes së veprës penale”. 

Mbi bazën ligjore të kërkesës së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë për caktim 

gjyqtari mund të evidentohet se: 

Neni 170/1 i Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, parashikon se: “1. Në rastin kur në skemën e 

delegimit nuk ka magjistratë 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 në Vendimin e Këshillit nr.30/2019, “Për rregullat dhe procedurat e 

caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje gjyqësore të veçantë në një gjykatë 

tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme”, i ndryshuar, 
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Kreun III të tij, përcaktohet se “Caktimi i gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje gjyqësore 

të veçantë” nënkupton caktimin e një gjyqtari, nga gjykata ku ushtron funksionin në 

mënyrë të përhershme, në një gjykate tjetër, kur kjo e fundit ka një nevojë konkrete që 

lidhet me gjykimin e një ose disa çështjeve gjyqësore”, sikurse po ashtu përcaktohet edhe 

se: “Nevojat e gjykatës” nënkupton mungesën apo padisponueshmërinë ligjore të 

gjyqtarëve të një gjykate për gjykimin e një apo disa çështjeve gjyqësore”.  

Nisur nga sa më lart, në lidhje me çështjen sipas kërkesës së Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Tiranë, nuk rezulton që kjo gjykatë të jetë në kushtet e padisponueshmërisë 

ligjore të të gjithë gjyqtarëve të saj për gjykimin e asaj çështjeje, në kushtet kur: 

 

1) me përjashtim të gjyqtarit {...}, asnjë nga gjyqtarët e tjerë të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Tiranë nuk ka paraqitur dorëheqje sipas nenit 17/1 të Kodit të 

Procedurës Penale, dorëheqje këto që të jenë miratuar në përputhje me nenin 17/2 të këtij 

Kodi;  

2) për asnjë nga gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë nuk është kërkuar 

përjashtimi nga gjykimi i çështjes sipas neneve 18 dhe 19 të Kodit të Procedurës Penale, 

kërkesa këto që të jenë pranuar në përputhje me nenet 21 dhe 22 të këtij Kodi; 

3) dorëheqja e gjyqtarit {...} dhe miratimi i saj nuk mund të shtrihet apo të prekë 

edhe gjyqtarët e tjerë të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. 

Ndaj sa më sipër, është rasti që Këshilli i Lartë Gjyqësor të vendosë refuzimin e 

kërkesës së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. 

Mbi këtë bazë, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës i propozon Këshillit të Lartë 

Gjyqësor të vendosë: Refuzimin e shqyrtimit të kërkesës nr. {...} prot., datë 13.09.2021, 

të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për caktim gjyqtari, në çështjen penale nr. {...} 

akti, datë 28.07.2021, me palë ndërgjyqëse: Viktima akuzuese :{...}; I akuzuar {...}; 

Akuza “Shpifja”. 

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

konsiderohet i miratuar.) 
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Vijohet me relacionin e shtatë, “Për caktim gjyqtari në Gjykatën Administrative të 

Shkallës së Parë Gjirokastër”. 

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Gjirokastër, ka paraqitur nevojë në 

1 çështje gjyqësore. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë 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 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. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

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

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

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, gjyqtarja Etleva Gjamo. 

 

Vijohet me relacionin e tetë, “Për caktim gjyqtari në Gjykatën Apelit Durrës”. 

Gjykata e Apelit Durrës ka paraqitur nevojë për 7 çështje, në lëndë penale. 

Gjykata e Apelit Durrës, me email-in e datës 04.10.2021, ka bërë me dije se nisur 

nga fakti i delegimit me vendim të KLGJ-së të znj. Irida Kacerja pranë kësaj gjykate, për 
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disa nga çështjet gjyqësore për të cilat është kërkuar më parë caktimi i gjyqtarëve për 

çështje të veçanta, aktualisht nevoja është për një gjyqtar më pak dhe konkretisht: 

1. Për Kërkesën nr.781 prot., datë 22.09.2021 (Kërkesa me nr.rendor 1 në tabelë), 

me të cilën është kërkuar caktimi i një gjyqtari, Gjykata e Apelit Durrës heq dore nga kjo 

kërkesë, pasi me delegimin e gjyqtares Irida Kacerja, trupi gjykues plotësohet; 

2. Për Kërkesën nr.838 prot., datë 27.09.2021 (Kërkesa me nr.rendor 2 në tabelë), 

me të cilën është kërkuar caktimi i një gjyqtari, Gjykata e Apelit Durrës heq dore nga kjo 

kërkesë, pasi me delegimin e gjyqtares Irida Kacerja, trupi gjykues plotësohet; 

3. Për Kërkesën nr.780 prot., datë 27.09.2021 (Kërkesa me nr.rendor 3 në tabelë), 

me të cilën është kërkuar caktimi i dy gjyqtarëve, Gjykata e Apelit Durrës kërkon 

caktimin vetëm të një gjyqtari për plotësimin e trupit gjykues; 

4. Për Kërkesën nr.840 prot., datë 24.09.2021 (Kërkesa me nr.rendor 4 në tabelë), 

me të cilën është kërkuar caktimi i dy gjyqtarëve, Gjykata e Apelit Durrës kërkon 

caktimin vetëm të një gjyqtari për plotësimin e trupit gjykues. 

 

Për rrjedhojë, nevoja për kërkesat me numrat rendor 1-2 si më lart të Gjykatës së 

Apelit Durrës, aktualisht nuk ekzistojnë më, pasi nevoja për caktimin e një gjyqtari në 

çështjet respektive plotësohen përmes pjesëmarrjes në këto gjykime të gjyqtares Irida 

Kaçerja. Ndërsa, nevojat për kërkesat me nr.rendor 3-4 ekzistojnë për një gjyqtar më pak. 

Në këto kushte, kërkesat me nr.rendor 1-2 të Gjykatës së Apelit Durrës tashmë 

kanë mbetur pa objekt, ndërkohë që gjykata kërkuese ka hequr dorë prej tyre. Ndaj 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 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar.  

Ndaj sa më lart, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës i propozon Këshillit të Lartë 

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

të kërkesave së Gjykatës së Apelit Durrës si vijon: 

1. Kërkesës nr. 781 prot., datë 22.09.2021, për caktimin e një gjyqtari në çështjen 

gjyqësore me të pandehur: {...}, etj.; akuza: “Nenet 283/2, 134/2, 278/1 të Kodit Penal”; 
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2. Kërkesës nr. 838, prot., datë 27.09.2021, për caktimin e një gjyqtari në çështjen 

gjyqësore me të pandehur: {...}; akuza: “Neni 143/2 i Kodit Penal”. 

-Vijimin e shqyrtimit të kërkesave me nr.rendor 3-4, krahas kërkesave me 

nr.rendor 5-7. 

(Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime, ndaj propozimi si më lart i 

Komisionit konsiderohet i miratuar). 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Apelit Durrës, për kërkesat me nr. rendor 3-7 

sipas tabelës bashkëlidhur relacionit, 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 jetë Gjykata e Apelit Shkodër, përfshirë 

dhe gjyqtarin e skemës së delegimit të caktuar pranë saj. 

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

veçanta, të jetë 4. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

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

Apelit Shkodër që ka pengesë ligjore për gjykimin e saj, konkretisht: Z. Fuat Vjerdha. 

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. 4, penale, gjyqtarja Vojsava Osmanaj. 

Për çështjen nr. 3, penale, gjyqtari Astrit Kalaja. 

Për çështjen nr. 6, penale, gjyqtari Tonin Stërkaj. 
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Për çështjen nr. 7, penale, gjyqtarja Valbona Vata. 

Për çështjen nr. 5, penale, gjyqtarja Vojsava Osmanaj. 

 

Vijohet me relacionin e nëntë, “Për caktim gjyqtari në Gjykatën Apelit Korçë”. 

Gjykata e Apelit Korçë ka paraqitur nevojë për 3 çështje gjyqësore, 2 në lëndë 

penale dhe 1 në lëndë civile.  

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 përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohen për 

gjykimin e 3 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Apelit Tiranë. 

 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 3 (tre) çështjeve 

gjyqësore të veçanta, të jetë 3. 

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. {...}. 

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 Edlira Petri. 

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarja Valdete Hoxha. 
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Për çështjen nr. 3, civile, gjyqtarja Elbana Lluri. 

 

Vijohet me relacionin e dhjetë, “Për caktim gjyqtari në Gjykatën Apelit Shkodër”. 

Gjykata e Apelit Shkodër ka paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore në lëndë 

penale, me karakter “urgjent”. 

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 përzgjidhet me short gjyqtari që do të caktohet për gjykimin 

e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Apelit Durrës, përfshirë edhe 

gjyqtarët e skemës së delegimit të caktuar pranë kësaj gjykate. 

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 përjashtohen nga shorti gjyqtarët e Gjykatës së Apelit 

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

konkretisht: Znj. Anita Mici, Znj. Igerta Hysi, Z. Valbon Çekrezi. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtari Florjan Kalaja. 

 

Vijohet me relacionin e fundit, “Për caktim gjyqtari në Gjykatën Apelit Tiranë”. 

Gjykata e Apelit Tiranë ka paraqitur nevojë për 1 çështje, që është në lëndë 

civile, me karakter “urgjent”. 
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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 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 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 1. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes të përjashtohen nga shorti gjyqtarët në detyrë në Gjykatën 

e Apelit Korçë që janë caktuar më parë për gjykimin e saj, konkretisht: Znj. Arta Duka, 

Z. Dritan Hasani. 

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, gjyqtarja Sonjela Voskopi. 

 

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

 

* * * 

(Pika 16 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 

 


