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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 13.10.2021) 

 

Pika 1 e rendit të ditës me objekt: Zhvillimi i seancës dëgjimore për shqyrtimin e 

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

magjistratit z. {...}, me detyrë gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë – (shtyrë nga 

mbledhja plenare e datës 05.10.2021). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:20 

dhe mbaroi në orën 13:10. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 
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8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim 1: Nuk mori pjesë në mbledhje, për arsye objektive, anëtari i Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, z. Alban Toro. 

Shënim 2: Për shkak të papajtueshmërisë në shqyrtimin e procedimit disiplinor ndaj 

magjistratit z. {...}, nuk mori pjesë në shqyrtimin e çështjes anëtarja e Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, znj. Brikena Ukperaj. 

 

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. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Artur Metani, Inspektor i Lartë i Drejtësisë (në sallë). 

5. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

6. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

7. Përfaqësues të medias. 

 

RENDI I DITËS: 

1. Zhvillimi i seancës dëgjimore për shqyrtimin e kërkesës së Inspektorit të Lartë të 

Drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magjistratit z. {...}, me detyrë gjyqtar 

në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë – (shtyrë nga mbledhja plenare e datës 05.10.2021). 

  

Naureda Llagami: Po fillojmë mbledhjen e radhës së Këshillit të Lartë Gjyqësor, 

të datës 13.10.2021.  

Në këtë mbledhje, të pranishëm janë të gjithë anëtarët, përveç zotit Toro, i cili për 

shkaqe të arsyeshme është në pamundësi që të jetë në këtë mbledhje.  
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Siç jeni vënë në dijeni nga rendi i ditës, sot nga ana e Këshillit do të merren në 

shqyrtim 11 çështje, ku dy prej tyre janë seanca dëgjimore lidhur me shqyrtimin e 

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

magjistratëve z. {...} dhe znj. {...}. 

Nëse nuk keni ndonjë gjë për rendin e ditës, atëherë kalojmë me çështjen e parë e 

cila ka të bëjë me vazhdimin e zhvillimit të seancës dëgjimore për zotin {...}. 

Thërrasim palët. 

 

(Hyn në sallën e mbledhjes Inspektori i lartë i Drejtësisë, z. Artur Metani.) 

 

Naureda Llagami: Po fillojmë seancën dëgjimore për shqyrtimin e kërkesës së 

Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magjistratit 

{...}, me detyrë gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë.  

Siç jeni në dijeni, seanca e planifikuar më datë 5 tetor u shty pas kërkesës së 

Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. Ndërsa në seancën e datës 16 shtator Këshilli ka marrë 

vendimin lidhur me shtyrjen e seancës dëgjimore për të marrë kohë për të vijuar 

diskutimin me datë 5 tetor, ora 11:00. 

Vijojmë seancën dëgjimore.  

Është i pranishëm Inspektori i Lartë i Drejtësisë, z. Metani. 

 

Artur Metani: Po! 

 

Naureda Llagami: Ndërkohë që zoti {...} nuk është prezent dhe nuk ka ngarkuar 

asnjë përfaqësues ligjor, pavarësisht se i është komunikuar njoftimi për shtyrjen e seancës 

së datës 5 tetor, nëpërmjet e–mailit, dhe rezulton që ka marrë dijeni lidhur me njoftimin. 

Atëherë, vijojmë seancën dëgjimore pa praninë e magjistratit? Jemi dakord? 

Zoti Inspektor? 

 

Artur Metani: Dakord!  
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Naureda Llagami: Atëherë, lidhur me zhvillimin e seancës, fillimisht do doja 

nëse kolegët kanë ndonjë pyetje, duke qenë se e kemi të pranishëm zotin Inspektor këtu, 

përpara se të shkojmë në mbylljen e shqyrtimit. 

Nuk kemi! 

Atëherë, zoti Metani, ju lutem, duke qenë se nga ana e Këshillit nuk kemi çështje 

për diskutim, konkluzionet përfundimtare dhe provat, nëse keni prova të reja për të 

administruar. 

 

Artur Metani: Atëherë, duke qenë se s’ka ndryshuar asnjë rrethanë fakti apo 

ndonjë sjellje e re nga ana e magjistratit, në raport me atë që unë kam parashtruar, duke 

pasur parasysh edhe sjelljen e magjistratit gjatë procesit të hetimit pranë Inspektorit të 

Lartë të Drejtësisë, unë i qëndroj masës së propozuar për ulje të pagës dhe propozoj “deri 

në masën 40% për 1 vit”. 

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  

 

Medi Bici: Zoti Inspektor, “deri në 40” apo “40”? 

 

Artur Metani: “40”. 

Pyetja është e saktë. 

“40”. 

  

Naureda Llagami: Faleminderit!  

Ju lutem prisni përjashta, për të lejuar Këshillin të marri vendim. 

 

(Del nga salla e mbledhjes Inspektori i Lartë i Drejtësisë, z. Metani. Diskutimet 

për çështjen vijojnë vetëm në prezencë të anëtarëve të Këshillit. Pas diskutimeve rifutet 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 13.10.2021 (Pika 1) 
 

 

5 

në sallën e mbledhjes Inspektori i Lartë i Drejtësisë, z. Artur Metani si dhe i 

rimundësohet lidhja nëpërmjet platformës palëve të tjera prezent.) 

 

Naureda Llagami: Atëherë, Këshilli i Lartë Gjyqësor vendosi: 

1. Pranimin e pjesshëm të kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. 

 2. Vendosjen e masës disiplinore të “Vërejtjes publike” ndaj magjistratit {...}, me 

detyrë gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë. 

3. Kundër këtij vendimi lejohet ankim sipas ligjit, në Kolegjin e Posaçëm të 

Apelimit, pranë Gjykatës Kushtetuese, afat i cili fillon nga e nesërmja e njoftimit të 

vendimit të arsyetuar. 

 

(Largohet nga salla e mbledhjes Inspektori i Lartë i Drejtësisë, z. Artur Metani.) 

 

* * * 

(Pika 1 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 13.10.2021) 

 

Pika 2 e rendit të ditës me objekt: Zhvillimi i seancës dëgjimore për shqyrtimin e 

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

magjistrates {...}, me detyrë gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan – (shtyrë 

nga mbledhja plenare e datës 05.10.2021). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:20 

dhe mbaroi në orën 13:10. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 
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8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtar) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje, për arsye objektive, 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. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Artur Metani, Inspektor i Lartë i Drejtësisë (në sallë). 

5. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

6. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

7. Përfaqësues të medias. 

 

RENDI I DITËS: 

2. Zhvillimi i seancës dëgjimore për shqyrtimin e kërkesës së Inspektorit të Lartë të 

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

në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan – (shtyrë nga mbledhja plenare e datës 

05.10.2021). 

  

Naureda Llagami: Vijojmë me çështjen tjetër, që ka të bëjë me zhvillimin e 

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

fillimin e procedimit disiplinor ndaj magjistrates {...}, me detyrë gjyqtare në Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor Elbasan. 

Ftohen palët. 
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(Hyn në sallën e mbledhjes Inspektori i lartë i Drejtësisë, z. Artur Metani.) 

 

Naureda Llagami: Atëherë, prezent është Inspektori i Lartë i Drejtësisë, z. 

Metani. 

Artur Metani: Po! 

 

Naureda Llagami: Lidhur me magjistraten {...}, edhe pse ka pasur dijeni për 

shtyrjen e seancës së datës 5 tetor (për ditën e sotshme), ka depozituar pranë Këshillit një 

raport për paaftësi të përkohshme në punë, për sëmundje të përgjithshme që paguhen nga 

punëdhënësi, më datë 13.10.2021. Bëhet fjalë nga data 13.10.2021 deri më datë 

14.10.2021. Kështu që është e pamundur prej saj të jetë në këtë seancë. Gjithashtu, nuk 

ka caktuar as përfaqësues ligjor. 

Ju Inspektor? 

 

Artur Metani: Përderisa ka raport mjekësor, dakord. 

 

Naureda Llagami: Atëherë, jemi dakord për shtyrjen e seancës? 

 

(Anëtarët e Këshillit janë dakord për shtyrjen e seancës.) 

 

Naureda Llagami: Shtyrja e seancës më datë 4 nëntor zoti Inspektor? 

Artur Metani: Po, faleminderit, sepse edhe këto dy javët në vijim janë të 

ngarkuara, edhe me seanca të tjera me Këshillin e Lartë të Prokurorisë. 

 

Naureda Llagami: E keni datën 4 okej? 

Artur Metani: Po, data 4 është okej. 

 

Naureda Llagami: Një sekondë të pyes edhe kolegët, se mund të kenë angazhime. 
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(Disa nga anëtarët e Këshillit bien dakord që seanca e radhës të lihet më datë 1 

nëntor ose 3 nëntor.) 

Naureda Llagami: Më datë 3 nëntor, si e keni? 

Më datë 3, ora 11:00.     

 

* * * 

(Pika 2 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 13.10.2021) 

 

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

marrëdhënies në shërbimin civil gjyqësor të kancelarit në detyrë në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Kurbin z. {...}”, përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, 

Administrimit dhe Buxhetit, relator zj.Brikena Ukperaj.  

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:20 

dhe mbaroi në orën 13:10. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 
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8. Brikena Ukperaj   (anëtar) 

9. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje, për arsye objektive, anëtari i Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, z. Alban Toro. 

Shënim: Nuk mori pjesë në trajtimin e kësaj çështjeje anëtarja e Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, znj. Marçela Shehu.  

 

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: 

7. Shqyrtimi i projektvendimit “Për përfundimin e marrëdhënies në shërbimin civil 

gjyqësor të kancelarit në detyrë në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kurbin z. {...}”, 

përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit, relator 

zj.Brikena Ukperaj. 

  

Naureda Llagami: Sipas rendit të ditës, çështja e parë (“online”) është, 

përfundimin e marrëdhënies në shërbimin civil gjyqësor të kancelarit në detyrë në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kurbin z. {...}. Për më shumë detaje, fjalën ia jap zonjës 

Ukperaj. 

 

Brikena Ukperaj:  Faleminderit, zonja Kryetare! 
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Këshilli i Lartë Gjyqësor, bazuar në nenet 53, 55 dhe 83 të ligjit nr.98/2016 “Për 

organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, vendimin nr.424 datë 

12.10.2020 “Për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të rekrutimit të 

kandidatit për kancelar, për këshilltar ose për ndihmës ligjor”, ka filluar procedurën e 

verifikimit për plotësimin e kushteve dhe kritereve ligjore të pozicionit, verifikimin e 

pasurisë dhe figurës për kancelarët në detyrë, ndër të cilët edhe për z.{...}, kancelar i 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin. 

Gjatë procedurës së verifikimit të zhvilluar prej meje në cilësinë e relatores së 

kësaj procedure, kam konstatuar se z.{...} ka mbushur moshën për daljen në pension. 

Konkretisht, nga përmbajtja e dokumentacionit të administruar në dosje dhe dokumenti i 

identifikimit rezulton se ai është i datëlindjes 07.07.1955 dhe në datë 07.07.2021 ka 

mbushur moshën 66 vjeç. 

Mbi kërkesën e relatorit, Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve 

Administrative pranë KLGJ–së ka ndjekur procedurën e nevojshme dhe ka informuar se: 

“z.{...}, aktualisht me detyrë kancelar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kurbin, është 

konstatuar se ka plotësuar moshën për pension, bazuar në ligjin nr.7703 datë 11.05.1993 

“Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar...”. 

Në këto kushte, Këshilli i Lartë Gjyqësor, mbështetur në nenin 90 të Ligjit 

nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, ka në kompetencë të tij 

ndër të tjera emërimin e kancelarëve të gjykatave. Në nenin 59, pika 1, të Ligjit 

nr.98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë” 

përcaktohet se: “Organi kompetent për emërimin e kancelarit, këshilltarit dhe ndihmësit 

ligjor është Këshilli i Lartë Gjyqësor ...”. Ndërkohë lidhur me vijimin e marrëdhënieve të 

punës dhe përfundimin e saj, në nenin 80 të ligjit nr.98/2016, parashikohet se: “3.Organi 

kompetent për ndërprerjen e marrëdhënies në shërbimin civil gjyqësor për kancelarin, 

këshilltarin dhe ndihmësin ligjor është Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe për nëpunësit e tjerë 

civilë gjyqësorë është Këshilli i Gjykatës ku ai ushtron detyrën”. Në këtë dispozitë 

parashikohet se ndërprerja e marrëdhënieve në shërbimin civil gjyqësor i nënshtrohet 
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rregullave të parashikuara në ligjin “Për nëpunësin civil”, përveç rasteve kur parashikohet 

ndryshe në këtë ligj.  

Referuar dispozitës përkatëse të ligjit 152/2013 “Për statusin e nëpunësit civil”, i 

ndryshuar, neni 65, pika 1, parashikon se: 1. Marrëdhënia në shërbimin civil përfundon 

për shkak të ligjit kur: ... c) plotësohet mosha për pensionin e plotë të pleqërisë;  

 Nga ana tjetër, po në këtë ligj, në pikën 2 parashikohet se: 2. Përfundimi i 

marrëdhënies në shërbimin civil, për shkak të ligjit, konstatohet 5 ditë nga ndodhja apo 

njohja e tij nga: a) njësia e burimeve njerëzore të institucionit, ku nëpunësi ushtron 

detyrën; b) DAP–i për anëtarët e TND–së. 

Referuar kësaj dispozite, rezulton se një ndër rastet e përfundimit për shkak të 

ligjit të marrëdhënies në shërbimin civil, është ai i mbushjes së moshës për pension të 

plotë pleqërie. Mosha e pensionit përcaktohet në ligjin nr.7703 datë 11.05.1993 “Për 

sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, në nenin 31 të së cilit 

parashikohet se: “Personat e siguruar, që kanë plotësuar jo më pak se 15 vite sigurim 

shoqëror, kanë të drejtë për pension pleqërie, kur arrijnë moshën e përcaktuar në nenin 92 

të këtij ligji”. Në nenin 92, parashikon se: 1. Mosha dhe periudha e sigurimit për pension 

pleqërie, deri në arritjen e moshës dhe plotësimin e periudhës së sigurimit, përcaktohet në 

tabelat që janë pjesë përbërëse e ligjit dhe referuar këtyre tabelave, rezulton se z. {...} ka 

mbushur moshën e daljes në pension pasi aktualisht ka mbushur moshën 66 vjeç.  

Sa më sipër, në kushtet e konstatimit të mbushjes së moshës për pension nga z. 

{...}, vlerësohet se është vërtetuar një ndër shkaqet ligjore të përfundimit të marrëdhënies 

së punës, sipas parashikimeve të nenit 65, pika 1 të ligjit nr.152/2013 “Për statusin e 

nëpunësit civil”, i ndryshuar dhe për këtë arsye marrëdhënia e punës duhet të deklarohet e 

përfunduar për shkak të ligjit.   

Për sa më sipër, në pikën e parë të projektvendimit është përcaktuar disponimi për 

përfundimin e marrëdhënies në shërbimin civil gjyqësor për z.{...}, për shkak të 

vërtetimit të një prej shkaqeve ligjore të përfundimit të marrëdhënies së punës.  

Së dyti, është përcaktuar njoftimi i vendimit z.{...} dhe Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Kurbin, si dhe është parashikuar e drejta e ankimit në gjykatën kompetente. 
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Bashkëlidhur relacionit është edhe e gjithë praktika e ndjekur nga drejtoria e burimeve 

njerëzore pranë KLGJ–së, komunikimi elektronik që është zhvilluar me kancelarin i cili 

ka marrë dijeni për procedurën e përfundimit të marrëdhënies së punës dhe nuk ka 

paraqitur asnjë pretendim. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Kemi ndonjë diskutim nga kolegët? 

Nëse jo, kalojmë në votimin e projekt–aktit? 

Maksim Qoku: Dakord.   

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Përfundimin e marrëdhënieve në shërbimin civil gjyqësor të z.{...}, kancelar në 

detyrë në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kurbin, për shkak të mbushjes së moshës për 

pension pleqërie. 

2. Një kopje e këtij vendimi t’i njoftohet z.{...} dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Kurbin. 

3. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të 

Apelit, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga e nesërmja e komunikimit të vendimit të 

arsyetuar. 

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

Këshillit, pasi të redaktohet për anonimatin. 
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* * * 

(Pika 7 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 13.10.2021) 

 

Pika 8 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Përfundimin e 

marrëdhënies në shërbimin civil gjyqësor të kancelarit të Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Tiranë, z.{...}, për shkak të dorëheqjes”, përgatitur nga Komisioni i 

Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit, relator z.Erjon Muharremaj.  

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:20 

dhe mbaroi në orën 13:10. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 
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8. Brikena Ukperaj   (anëtar) 

9. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje, për arsye objektive, anëtari i Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, z. Alban Toro. 

Shënim: Nuk mori pjesë në trajtimin e kësaj çështjeje anëtarja e Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, znj. Marçela Shehu.  

 

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: 

8. Shqyrtimi i projektvendimit “Përfundimin e marrëdhënies në shërbimin civil gjyqësor 

të kancelarit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, z.{...}, për shkak të 

dorëheqjes”, përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe 

Buxhetit, relator z.Erjon Muharremaj. 

  

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

përfundimin e marrëdhënies në shërbimin civil gjyqësor të kancelarit të Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, z.{...}, për shkak të dorëheqjes. Për këtë ia jap 

fjalën zotit Muharremaj. 

 

Erjon Muharremaj:  Faleminderit, zonja Kryetare! 
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Këshilli i Lartë Gjyqësor, bazuar në legjislacionin në fuqi, ka filluar procedurën e 

verifikimit për plotësimin e kushteve dhe kritereve ligjore të pozicionit, verifikimin e 

pasurisë dhe figurës për kancelarët në detyrë, ndër të cilët edhe për z.{...}, kancelar i 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. 

Z.{...} ka depozituar në Këshillin e Lartë Gjyqësor, shkresën me nr.{...} prot. datë 

27.09.2021, protokolluar në Këshill me nr.{...} akti datë 28.09.2021, nëpërmjet të cilës 

kancelari i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë ka paraqitur aktin e 

dorëheqjes së tij nga detyra e kancelarit, si dhe ka kërkuar marrjen e masave të 

nevojshme për procedurën e dorëzimit të detyrës. 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, mbështetur në nenin 90, pika c) të Ligjit nr. 115/2016 

“Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, ka në kompetencë të tij ndër të tjera 

emërimin e kancelarëve të gjykatave.  

Ndërkohë, sa i përket nenit 80 të ligjit nr.98/2016 parashikohet se: “3.Organi 

kompetent për ndërprerjen e marrëdhënies në shërbimin civil gjyqësor për kancelarin, 

këshilltarin dhe ndihmësin ligjor është Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe për nëpunësit e tjerë 

civilë gjyqësorë është Këshilli i Gjykatës ku ai ushtron detyrën”.  

Në këtë dispozitë theksohet se ndërprerja e marrëdhënieve në shërbimin civil 

gjyqësor i nënshtrohet rregullave të parashikuara në ligjin “Për nëpunësin civil”, përveç 

rasteve kur parashikohet ndryshe në këtë ligj.  

Në nenin 64, të ligjit nr.152/2013 “Për statusin e nëpunësit civil”, i ndryshuar 

përcaktohet se: “1. Nëpunësi mund të njoftojë përfundimin e marrëdhënies në shërbimin 

civil nëpërmjet paraqitjes së dorëheqjes me shkrim te njësia e burimeve njerëzore të 

institucionit, ku ushtron detyrën, ose DAP–it, në rastin e nëpunësit të TND–së. 2. 

Dorëheqja nuk motivohet dhe i prodhon efektet 30 ditë nga data e paraqitjes së saj. ...”.  

Bazuar në legjislacionin e cituar më sipër, në kushtet kur për shkak të dorëheqjes 

së paraqitur nga kancelari në detyrë në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë 

Tiranë, z.{...}, vlerësohet se është vërtetuar një ndër shkaqet ligjore të përfundimit të 

marrëdhënies së punës, sipas parashikimeve të nenit 64, të ligjit nr.152/2013 “Për statusin 
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e nëpunësit civil”, i ndryshuar, marrëdhënia e punës duhet të deklarohet e përfunduar për 

shkak të dorëheqjes.   

Në pikën e parë të projektvendimit që i paraqitet Këshillit për shqyrtim është 

përcaktuar disponimi për përfundimin e marrëdhënies në shërbimin civil për z.{...}, për 

shkak të vërtetimit të një prej shkaqeve ligjore të përfundimit të marrëdhënies së punës.  

Në pikën e dytë përcaktohet njoftimi i vendimit z.{...}, si dhe Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. 

Në pikën e tretë parashikohet fillimi i efekteve të këtij vendimi, në kushtet kur 

dispozita në rastet e dorëheqjes së pamotivuar parashikon një afat 30–ditor nga data e 

paraqitjes së saj. Ju faleminderit! 

 

Naureda Llagami: Keni ndonjë diskutim mbi projekt–aktin? 

Nëse s’kemi diskutim, kalojmë në votim. 

Maksim Qoku: Dakord.   

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Përfundimin e marrëdhënies në shërbimin civil gjyqësor të z.{...}, kancelar në 

detyrë në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, për shkak të dorëheqjes. 

2. Një kopje e këtij vendimi t’i njoftohet z.{...}, si dhe Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Tiranë. 

3. Ky vendim i fillon efektet e tij në datën 28.10.2021. 
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Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit, pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit. 

 

 

* * * 

(Pika 8 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 13.10.2021) 

 

Pika 9 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për ngritjen në detyrën e 

gjyqtarit të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të 

znj. {...}”, përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Ilir Toska) (shtyrë 

nga mbledhje plenare e datës 22.09.2021).  

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:20 

dhe mbaroi në orën 13:10. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 
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8. Brikena Ukperaj   (anëtar) 

9. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje, për arsye objektive, anëtari i Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, z. Alban Toro. 

Shënim: Nuk mori pjesë në trajtimin e kësaj çështjeje anëtarja e Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, znj. Marçela Shehu.  

 

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: 

9. Shqyrtimi i projektvendimit “Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Posaçme 

të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të znj. {...}”, përgatitur nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Ilir Toska) (shtyrë nga mbledhje plenare e 

datës 22.09.2021). 

  

Naureda Llagami: Kalojmë në pikën tjetër të rendit të ditës, e cila është shtyrë 

nga mbledhja plenare e datës 22 shtator, që bën fjalë për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të 

Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të znj. {...}. 

Për më shumë detaje fjalën ia jap z. Toska. 

 

Ilir Toska: Faleminderit!  
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Lidhur me projektvendimin dhe procedurën e ndjekur për ngritjen në detyrë për 

pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr.90 datë 26.02.2020 të KLGJ–së, janë 

parashtruar në mbledhjet e mëparshme. 

Shkurtimisht do t’ju prezantoj faktet e ngjara pas mbledhjes së datës 22 shtator 

2021.  

Gjatë shqyrtimit të projektvendimit në seancën plenare të datës 22.09.2021, në 

funksion të përcaktimit të momentit të fillimit të efekteve juridike të vendimit për ngritjen 

në detyrë të znj.{...}, Këshilli i Lartë Gjyqësor vlerësoi të kërkonte dhe administronte një 

informacion të përditësuar për ngarkesën e znj.{...} dhe situatën e çështjeve gjyqësore që 

ajo ka në gjykim.  

Në zbatim të vendimmarrjes së Këshillit të Lartë Gjyqësor, mbi kërkesën e tij, 

sikurse jeni në dijeni, Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin 

e Organizuar dërgoi informacionin e kërkuar me shkresën përcjellëse nr.{...} prot. datë 

30.09.2021, protokolluar në Këshill me aktin nr.{...} prot. datë 30.09.2021, që i është 

përcjellë menjëherë në rrugë elektronike të gjithë anëtarëve të Këshillit. 

Nga informacioni i marrë nga Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar rezulton se ngarkesa aktuale e znj.{...} është në 

total 35 çështje, nga të cilat 11 çështje themeli, 1 çështje e seancës paraprake, 1 kërkesë 

penale, 18 kërkesa për sekuestrim/konfiskim pasurie sipas aktit normativ dhe 4 kërkesa 

për konfiskim pasurie sipas ligjit antimafia. Nga këto çështje, 3 prej tyre (2 çështje 

themeli dhe 1 kërkesë për sekuestrim/konfiskim pasurie sipas aktit normativ) referohet të 

jenë në fazën e konkluzioneve përfundimtare, ndërsa të tjerat janë ende pa filluar 

shqyrtimi gjyqësor ose në shqyrtim e sipër. 

Ndërkohë, pas mbledhjes plenare të datës 22.09.2021, ka ndryshim në rritje të 

numrit të gjyqtarëve që ushtrojnë detyrën në Gjykatën e Posaçme e Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. Kështu, në funksion të mbarëvajtjes së punës së 

kësaj gjykate, përmes skemës së delegimit, Këshilli i Lartë Gjyqësor, me Vendimin 

nr.460 datë 07.10.2021, ka caktuar në këtë gjykatë gjyqtaren e skemës së delegimit 

znj.{...}, ndërsa efektet juridike të tij fillojnë më datë 22.10.2021. 
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Referuar sa më sipër, mbetet në vlerësim të Këshillit vijimi, në funksion të 

përmbylljes, të procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, të znj.{...}.   

Në opsionin që Këshilli do të vlerësojë përmbylljen e procedurës së ngritjes në 

detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, të 

znj.{...}, sa i përket pikës 2 të projektvendimit për ngritjen e saj në detyrë, që përcakton 

fillimin e efekteve juridike të vendimit, ai do të duhet të marrë në konsideratë sa më lart u 

parashtrua, në veçanti sa i përket faktit të pasjes në gjykim nga znj.{...} të 3 çështjeve në 

fazën e konkluzioneve përfundimtare, në supozimin që ato nuk kanë përfunduar ende, si 

dhe faktin e fillimit të ushtrimit të detyrës nga gjyqtarja e skemës së delegimit znj.{...} 

më datë 22.10.2021. Rrethana për të cilat Këshilli duhet të konsiderojë dhënien efekt të 

mëvonshëm të vendimit në funksion të mosdëmtimit të drejtësisë dhe përfundimin e atyre 

3 çështjeve nga znj. {...}, sikundër edhe në funksion të krijimit të hapësirave për një 

shpërndarje të drejtë të çështjeve që ajo duhet të dorëzojë për shkak të ngritjes në detyrë, 

pasur parasysh për këtë kohën e fillimit të detyrës nga gjyqtarja e skemës së delegimit e 

caktuar rishtazi në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin 

e Organizuar. Periudha që propozohet për dhënien efekt të mëvonshëm të vendimit është 

më së paku 2 javë. Që të jem më konkret, propozoj që të jetë data 1 nëntor 2021. 

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Toska! 

Atëherë, kemi ndonjë diskutim? 

Zoti Toska, kur mendoni ju që mund të jetë një datë e mundshme? 

Ilir Toska: Propozimi im ishte data 1 nëntor 2021. Kjo është tek pika 2 e 

projektvendimit, që efektet juridike të tij të fillojnë më datë 1 nëntor 2021. 

Naureda Llagami: Dakord! 

Jemi dakord me propozimin? 

Maksim Qoku: Dakord.   

Brunilda Kadi: Dakord. 
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Dritan Hallunaj: Dakord dhe desha të shtoja diçka. 

Për sa i përket kësaj procedure dhe vonesën e kësaj kandidateje për të shkuar në 

Gjykatën e Apelit, ka qenë gjithë ideja e zëvendësimit apo krijimit të një raporti, ashtu siç 

u tha edhe nga parafolësi, të krijimit të një raporti midis gjykatës së shkallës së parë dhe 

gjykatës së apelit, pra duke parë dëmin që do të na vinte nga një keqmenaxhim i kësaj 

situate. Prandaj kjo është zgjidhja që do jepja, pra të shkojë një gjyqtare atje, që gjyqtares 

tjetër t’i hapej rruga për të shkuar në gjykatën e apelit. Ju faleminderit!   

Ilir Toska: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të znj.{...}. 

2. Efektet juridike të këtij vendimi fillojnë më datë 01.11.2021. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

Brikena Ukperaj: Kryetare më fal, mund ta marrë pak fjalën lidhur me 

përjashtimin e zonjës {...} nga shortimi i çështjeve të reja në gjykatë, sepse do të na 

krijohet prapë problem. 

 

Ilir Toska: Mendoj se, sa kohë Këshilli vendosi ngritjen në detyrë, kjo është një 

rrethanë që gjykata duhet ta konsiderojë, që mos ta përfshijë më në short, sepse 

formalisht miratuam aktin e ngritjes në detyrë, emërimit. Nëse do ketë problem, mund 

t’ia bëjmë shkresë përcjellëse që ta konsiderojnë këtë rrethanë. Por kjo është e dukshme 

që s’do duhet të përfshihet më në short. 
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Brikena Ukperaj: Faleminderit! 

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  

 

 

* * * 

(Pika 9 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 13.10.2021) 

 

Pika 10 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin me short 

të relatorit të procedimit disiplinor nr.8/2021, të filluar ndaj magjistratit, z.{...}, me detyrë 

gjyqtar në Gjykatën  e Rrethit Gjyqësor Mat”, i përgatitur nga Komisioni Disiplinor 

(relator z. Medi Bici).  

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:20 

dhe mbaroi në orën 13:10. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 
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8. Brikena Ukperaj   (anëtar) 

9. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje, për arsye objektive, anëtari i Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, z. Alban Toro. 

Shënim: Nuk mori pjesë në trajtimin e kësaj çështjeje anëtarja e Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, znj. Marçela Shehu.  

 

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: 

10. Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin me short të relatorit të procedimit 

disiplinor nr.8/2021, të filluar ndaj magjistratit, z.{...}, me detyrë gjyqtar në Gjykatën  e 

Rrethit Gjyqësor Mat”, i përgatitur nga Komisioni Disiplinor (relator z. Medi Bici). 

  

Naureda Llagami: Kalojmë në aktin e radhës, që ka të bëjë me caktimin me short 

të relatorit të procedimit disiplinor nr.8/2021, të filluar ndaj magjistratit, z.{...}, me detyrë 

gjyqtar në Gjykatën  e Rrethit Gjyqësor Mat. Për më shumë detaje, fjalën ia jap zotit Bici. 

 

Medi Bici: Po zonja Kryetare, faleminderit! 

Në cilësinë e Kryetarit të Komisionit Disiplinor, parashtroj para Këshillit, 

relacionin mbi zhvillimin e procedurës për caktimin me short të relatorit të procedimit 
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disiplinor nr.8/2021, të filluar ndaj magjistratit, z.{...}, me detyrë gjyqtar pranë Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Mat. 

Pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, në datën 11.10.2021, është depozituar kërkesa e 

Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magjistratit, 

z.{...}, me detyrë gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat. 

Kërkesa për fillimin e procedimit disiplinor mbështetet në nenin 194 të ligjit 

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

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

e Shqipërisë", të ndryshuar, për shkeljen disiplinore të parashikuar nga neni 102, pika 1, 

shkronja ”d” e këtij ligji.  

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

paraqitur propozimin për caktimin ndaj magjistratit z.{...}, të masës disiplinore “Ulje e 

përkohshme e pagës deri në 40% për një periudhë jo më të gjatë se një vit”, të 

parashikuar nga neni 105, pika 1, shkronja “c”, germa “i” dhe neni 108 i ligjit nr.96/2016.  

Në kushtet kur kërkesa e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e 

procedimit disiplinor, inicion një procedurë individuale administrative në Këshill, e cila 

ka lidhje me statusin profesional të magjistratit, z.{...}, në referim të nenit 63 të ligjit 

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

Këshillit duhet të procedohet me hedhjen e shortit për caktimin e relatorit, i cili do të 

caktohet njëri nga anëtarët e Komisionit Disiplinor. 

Menjëherë pas caktimit me short të relatorit, nga Këshilli duhet të procedohet me 

caktimin e mbledhjes plenare të radhës, në të cilën Këshilli, mbi relacionin e relatorit, 

mund të vendosë mbylljen e procedimit disiplinor pa zhvilluar seancë dëgjimore, sipas 

nenit 139 të ligjit “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë”, të ndryshuar, ose caktimin e datës së seancës dëgjimore konform nenit 138/2 

të këtij ligji. 

Për këto shkaqe, propozojmë që të zhvillohet shorti ndërmjet tre anëtarëve të 

Komisionit Disiplinor, për të caktuar relatorin e kësaj çështjeje, me qëllim që të 

respektohen edhe afatet e njoftimeve dhe të procedohet më tej.  
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Për këtë kemi përgatitur edhe projektvendimin përkatës. 

Kërkoj që të vazhdohet me hedhjen e shortit. 

Faleminderit, zonja Kryetare! 

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Bici! 

Atëherë, administrata të mundësojë pjesën e hedhjes së shortit. 

 

Procedura e shortit: 

Futen në enën e qelqit shiritat e letrës me emrat e anëtarëve të Komisionit 

Disiplinor: z.Medi Bici, z.Maksim Qoku dhe z.Dritan Hallunaj. 

Procedura e përzgjedhjes: 

Emri i përzgjedhur është z.Medi Bici, i cili caktohet relator për procedimin 

disiplinor nr.8/2021, të filluar nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë ndaj magjistratit, z.{...}, 

me detyrë gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat. 

 

Naureda Llagami: Faleminderit! 

Atëherë, kalojmë në votim? 

Maksim Qoku: Dakord.   

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  
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1. Caktimin e anëtarit të Komisionit Disiplinor, z.Medi Bici, në cilësinë e relatorit 

të procedimit disiplinor nr.8/2021, të filluar nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë ndaj 

magjistratit, z.{...}, me detyrë gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat. 

2. Një kopje e këtij vendimi t’i njoftohet Inspektorit të Lartë të Drejtësisë dhe 

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

qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, brenda 5 ditëve nga shpallja e tij. 

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

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

 

* * * 

(Pika 10 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 13.10.2021) 

 

Pika 11 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimeve të përgatitura nga 

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

11.1 “Për caktimin e gjyqtarit të skemës së delegimit z. ____, për gjykimin e një çështjeje 

gjyqësore në Gjykatën Administrative të Apelit”.  

11.2 “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”.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 10:20 

dhe mbaroi në orën 13:10. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

                                                 
1 Procesverbali i kësaj çështjeje të rendit të ditës është përmbledhje. 
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5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtar) 

9. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje, për arsye objektive, anëtari i Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, z. Alban Toro. 

Shënim: Nuk mori pjesë në trajtimin e kësaj çështjeje anëtarja e Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, znj. Marçela Shehu.  

 

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: 

11. Shqyrtimi i projektvendimeve të përgatitura nga Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës, relator z. Ilir Toska: 

11.1 “Për caktimin e gjyqtarit të skemës së delegimit z. ____, për gjykimin e një çështjeje 

gjyqësore në Gjykatën Administrative të Apelit”. 

11.2 “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”. 

  

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

nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës.  
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Fjala i jepet relatorit të çështjes, z. Toska. 

 

Relator i këtyre projektvendimeve është zoti Ilir Toska. 

Fillimisht zoti Toska relaton relacionin shpjegues lidhur me projekt–aktin e parë, i 

cili ka lidhje me projektvendimin “Për caktimin e gjyqtarit të skemës së delegimit z. ____ 

(i cili do caktohet me short), për gjykimin e një çështjeje gjyqësore në Gjykatën 

Administrative të Apelit”. 

Ndër të tjera parashtrohet se: 

Pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, me aktin nr. {...}, datë 08.10.2021, është 

regjistruar kërkesa e Gjykatës Administrative të Apelit, dërguar me shkresën nr. {...} 

prot., datë 08.10.2021, nëpërmjet të cilës, bazuar 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”, kërkohet 

caktimi i një gjyqtari për gjykimin e çështjes gjyqësore (evidentohet numri i çështjes), i 

datës 30.05.2017, që u përket palëve: Paditës: {...}; I paditur: {...}; Objekti: “Detyrimi i 

palës së paditur që të rillogarisë pensionin e parakohshëm...”, etj. 

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

në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, “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 datë 14.02.2019, rregullat 

sipas këtij vendimi janë të zbatueshme vetëm “në rastet kur skema e delegimit dhe 
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transferimi i përkohshëm janë të pamjaftueshme për t’ju përgjigjur nevojave aktuale të 

gjykatave”. 

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, njëri prej tyre, konkretisht gjyqtari {...}, ka 

kandiduar për ngritjen në detyrë edhe në Gjykatën Administrative të Apelit, ku në kuadër 

të procedurës së verifikimit së plotësimit të kritereve ligjore për këtë kandidim, nga 

Këshilli me Vendimin nr.571 datë 20.11.2020, është verifikuar se ky gjyqtar plotëson 

kriterin e përvojës minimale profesionale sipas pikës 4 të nenit 47, të Ligjit nr.96/2016 

“Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, për 

ngritjen në detyrë në Gjykatën Administrative të Apelit. 

Në vijim, nga gjyqtarët e skemës së delegimit, rezulton se edhe një gjyqtar tjetër, 

konkretisht gjyqtari {...}, plotëson kriterin e përvojës minimale profesionale sipas pikës 4 

të nenit 47, të Ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën 

e Shqipërisë”, i ndryshuar, për ngritjen në detyrë në Gjykatën Administrative të Apelit. 

Plotësimi i këtij kriteri nga gjyqtari {...} verifikohet nga të dhënat e përvojës së tij 

profesionale të administruara gjatë procedurave të verifikimit të plotësimit të kritereve 

ligjore të kandidimeve të tij për ngritjen në detyrë në gjykatat e apelit të juridiksionit të 

përgjithshëm dhe atij të posaçëm për korrupsionin dhe krimin e organizuar, referuar 

Vendimeve të Këshillit nr.308 datë 10.09.2020 dhe nr.355 datë 09.09.2021.  

Ndërkohë, nga një verifikim i përgjithshëm i të dhënave mbi përvojën 

profesionale të gjyqtarëve të tjerë të skemës së delegimit, pra asaj të përgjithshme dhe 

specifike, nuk rezulton që ata të plotësojnë kriterin e përvojës minimale profesionale 

sipas pikës 4 të nenit 47, të Ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve 

në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, për ngritjen në detyrë në Gjykatën 

Administrative të Apelit. 
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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 Administrative të Apelit, 

ndërsa nevoja në rastin konkret e kësaj gjykate është për një gjyqtar, në respektim të nenit 

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

Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe në zbatim të nenit 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, mbetet që nevojat në rastin konkret të Gjykatës 

Administrative të Apelit të plotësohen nëpërmjet caktimit përmes shortit të një prej 

gjyqtarëve të skemës së delegimit që plotësojnë kriteret, pra ndërmjet z. {...} ose z. {...}. 

Ndaj sa më lart, është përgatitur edhe projektvendimi “Për caktimin e gjyqtarit të 

skemës së delegimit z. ___ (i cili do të caktohet nëpërmjet shortit), për gjykimin e një 

çështjeje gjyqësore në Gjykatën Administrative të Apelit”. 

Projektvendimi i propozuar është i strukturuar në 2 pika. 

Në pikën 1 të projektvendimit përcaktohet se gjyqtari i skemës së delegimit z. 

_______ (gjyqtari që do të përzgjidhet me short) caktohet për të gjykuar për llogari të 

Gjykatës Administrative të Apelit çështjen gjyqësore nr.14576/9045/4619/2266/1677 

regjistri themeltar, datë 30.05.2017, që u përket palëve: Paditës: {...}; I paditur: {...}; 

Objekti: “Detyrimi i palës së paditur që të rillogarisë pensionin e parakohshëm...”, etj. 

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

gjyqtarit, (gjyqtarit sipas pikës 1 të projektvendimit, 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 Administrative të 

Apelit.  

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

dhe publikimin në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit!  

 

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

vijohet me hedhjen e shortit.) 

Nga shorti, rezulton i përzgjedhur gjyqtari {...}. 
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 Hidhet në votim projektvendimi: 

Maksim Qoku: Dakord.   

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Këshilli vendosi:  

1. Gjyqtari i skemës së delegimit z. {...} caktohet për të gjykuar për llogari të 

Gjykatës Administrative të Apelit çështjen gjyqësore nr.14576/9045/4619/2266/1677 

regjistri themeltar, datë 30.05.2017, që u përket palëve: Paditës: {...}; I paditur: {...}; 

Objekti: “Detyrimi i palës së paditur që të rillogarisë pensionin e parakohshëm për 

paditësin sipas ligjit nr.8087 datë 13.03.1999, i ndryshuar me ligjin nr.9210 datë 

23.03.2004. Detyrimin e palës së paditur të rillogarisë masën e pensionit të parakohshëm 

për vjetërsi shërbimi me 50% të pagës referuese dhe për çdo vit shërbimi mbi 15 vjet të 

shtohet me 2% të pagës referuese. ...”. 

2. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtarit z. {...} sipas kërkesave të shkronjës 

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

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

Administrative të Apelit.  

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

Lartë Gjyqësor. 

 

Më pas trajtohet nënçështja 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: 

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

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pukë. 

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

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë. 

B. Gjykatat e apeleve, sipas kësaj radhe: 

I. Gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm: Gjykata e Apelit Durrës; 

Gjykata e Apelit Korçë; Gjykata e Apelit Shkodër; Gjykata e Apelit Vlorë. 

(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 

Pukë”. 

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

penale.  

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

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

që janë në 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 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 caktohet për gjykimin e 1 

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

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 

(zëvendëskryetarja) e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë, konkretisht: Znj.Elsa Ulliri. 

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 z.Artan Hajredinaj. 

 

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

e Rrethit Gjyqësor Krujë”. 

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

paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore, në lëndë penale. 

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

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

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr.96/2016 “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe i Vendimit të 

KLGJ–së “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje 

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

mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohen 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 3. 
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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 

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 përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarët Murat Lleshi (relator) dhe anëtarë Rexhep 

Karaj dhe Suela Lika. 

 

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

e Apelit Durrës”. 

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

për 1 çështje gjyqësore, në lëndë penale (me karakter “urgjent”). 

 Për nevojat, si më lart, të Gjykatës së Apelit 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 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, gjyqtarët që do të caktohen për 

gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Apelit Shkodër, 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: 
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Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti gjyqtarët e Gjykatës së Apelit 

Shkodër që kanë pengesë ligjore për gjykimin e saj, konkretisht: Z.Fuat Vjerdha, Z.Astrit 

Kalaja. 

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 Tonin Stërkaj dhe Valbona Vata. 

 

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

e Apelit Korçë”. 

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

urgjente për 3 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 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 tyre, të jetë 5. 

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. 

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): 
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Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarja Edlira Petri. 

Për çështjen nr. 3, penale, gjyqtarët Valdete Hoxha (relatore), dhe anëtarë Elona 

Toro dhe Genti Shala. 

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtarja Elbana Lluri. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të pestë “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, të karakterit “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 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 4.  

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

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

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

kryetari në detyrë i kësaj gjykate, konkretisht: Z.Valbon Çekrezi. 

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. 
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Për çështjen nr. 3, penale, gjyqtarët Anita Mici dhe Florjan Kalaja. 

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtari Valbon Çekrezi. 

 

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

Gjykatën e Apelit Vlorë”. 

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

për 2 çështje gjyqësore në lëndë civile, të karakterit “urgjent”.  

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

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

i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe Vendimit të KLGJ–së “Për 

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

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

përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

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

gjykimin e 2 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Apelit Gjirokastër, 

përfshirë dhe gjyqtarin e skemës së delegimit të caktuar pranë saj. 

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

veçanta, të jetë 2. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

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

Apelit Gjirokastër, konkretisht: Z.Dritan Banushi. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion): 

Për çështjen nr. 1, civile, gjyqtari Sokol Pina. 

Për çështjen nr. 2, civile, gjyqtarja Irena Brahimi. 
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Me kaq mbyllen procedurat e shortit dhe në tërësi e gjithë mbledhja plenare. 

 

* * * 

(Pika 11 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


