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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 19.10.2021) 

 

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

fondeve buxhetore në programin 03310 – buxheti gjyqësor”. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 12:30 

dhe mbaroi në orën 15:33. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Brunilda Kadi    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 
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Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje anëtarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Fatmira 

Luli. 

 

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. Luljeta Laze, Drejtore pranë Departamentit të Programimit dhe Administrimit të 

Buxhetit. 

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

6. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

13 Shqyrtimi i projektvendimit “Për rishpërndarjen e  fondeve buxhetore në programin 

03310 – buxheti gjyqësor”. 

  

Naureda Llagami: Po vijojmë me mbledhjen plenare. 

Çështjet të cilat kërkojnë vendimmarrjen e Këshillit në vijim janë: 

Shqyrtimi i projektvendimit “Për rishpërndarjen e  fondeve buxhetore në 

programin 03310 – buxheti gjyqësor”. 

Çështja e dytë ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimeve lidhur me emërimin e 

tre këshilltarëve ligjorë, në Njësinë e Shërbimit ligjor, pranë Gjykatës së Lartë. 

Çështja tjetër ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit për transferimin e 

përkohshëm me pëlqim të një gjyqtari në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë 

Vlorë. 

Çështja në vijim ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për caktimin e datës 

së seancës dëgjimore për procedimin disiplinor, të filluar nga Inspektori i Lartë i 

Drejtësisë, në ngarkim të magjistratit Rexhep Karaj”. 

Çështja tjetër ka të bëjë me miratimin e procesverbaleve të mbledhjeve plenare, 

kryesisht ato të muajit gusht. 
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Së fundi kemi shqyrtimin e projektvendimeve të përgatitura nga Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës lidhur me caktimin e gjyqtarëve të skemës së delegimit për 

gjykimin e dy çështjeve gjyqësore në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar si dhe caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve të veçanta në 

gjykatat në nevojë. 

Nëse nuk kemi ndonjë gjë, pa humbur kohë ia jap fjalën zonjës Laze për sa i 

përket sqarimit të projekt-aktit. 

 

Luljeta Laze: Pas një analize të plotë të fondeve buxhetore që janë bërë me 

monitorimin në fund të muajit gusht, i cili është një detyrim që ne realizojmë çdo 

katërmujor, si dhe me apdejtimin (“update”) më të fundit të të dhënave për realizimin 

buxhetor, ato të majit shtator, na rezulton që disa prej gjykatave kanë shprehur nevojën e 

tyre për fonde shtesë buxhetore. Kryesisht janë në shpenzime personeli (paga dhe 

sigurime).  

Që prej fillimit, sikurse e kemi shpjeguar, fondi i shpenzimeve të personelit, i 

është shpërndarë gjykatave duke qëndruar strikt sipas numrit faktit që ato kanë në 

gjykatat e tyre dhe fondi tjetër është mbajtur i pashpërndarë në KLGJ. Shpërndarja tjetër 

më e madhe gjithashtu është bërë pasi është bërë shpërndarja e numrit shtesë të 

punonjësve për administratën gjyqësore që kishim prej 80 punonjësish, për vitin 2021 dhe 

në përfundim të këtij monitorimi 8-mujor, disa prej gjykatave kanë shprehur nevojën që 

deri në fund të vitit do të kishin nevojë për fonde buxhetore shtesë. Këto gjykata janë 

gjykata e rrethit Mat e cila ka nevojë për 300.000 lekë (200.000 në shpenzime për paga 

dhe 100.000 për shpenzime në sigurime shoqërore). Këtu nevoja ka ardhur për shkak të 

kthimit të kryetarit të gjykatës dhe pagesës së 25% për kohën që ai ka qenë i pezulluar 

dhe është paguar me 75% të pagës. 

Gjithashtu, ka shprehur nevojë gjykata e rrethit Berat për 300.000 lekë që i ka 

vetëm në sigurime shoqërore. Gjatë shtesës së punonjësve që janë bërë për vitin 2021 (2 

punonjës shtesë dhe një tjetër plus që e ka pasur vend bosh). Në përllogaritje 

përfundimtare rezulton që ka nevojë për këto fonde për sigurime shoqërore (deri në fund 

të vitit). 
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Në të njëjtën situatë janë edhe gjykata e rrethit gjyqësor Elbasan dhe gjykata e 

rrethit gjyqësor Pogradec prej 150.000 lekë dhe 100.000 lekë (sikurse e thashë, të dyja në 

sigurime shoqërore). Këto fonde ne i kemi të lehta për t’i marrë nga fondet që kemi 

rezervë tek zëri i tyre në buxhetin gjyqësor, për shpenzime personeli që është ruajtur i 

pashpërndarë. 

Përveç nevojës që kishim në shpenzime personeli, disa gjykata kanë shprehur 

gjithashtu nevojën e tyre për shpenzime operative. Kryesisht këto fonde janë të 

nevojshme për shkak të nevojës që kanë për shpenzime për ekspertë, për avokatë 

kryesisht, gjithashtu edhe për shpenzimet e energjisë elektrike. Gjykatat që kanë shprehur 

nevojë janë gjykata e rrethit Berat për 1.500.000 lekë, gjykata e rrethit Fier për 900.000 

lekë, gjykata e rrethit Kukës për 600.000 lekë, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë për 

800.000 lekë. 

Nëse në rastin e parë ne kishim pasur fonde të pashpërndara, për shpenzime 

personeli ne nuk kemi mundësi asnjëherë të mbajmë fonde rezervë pasi në përgjithësi 

gjykatat marrin jo të plotë nevojën që ato kanë, që nga faza e projektbuxhetit, por këto 

fonde i kemi gjetur të lira nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë. Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Tiranë ka marrë fondet sipas kërkesës që ajo ka bërë për vitin 2021 dhe sipas të 

gjithë zërave dhe shpenzimeve faktike – historike, asaj i ka rezultuar që në fund të vitit 

2020, për shkak të reduktimit të aktivitetit të saj, ka pasur mallra të cilat nuk i ka 

prokuruar gjatë vitit 2021 dhe kanë rezultuar fonde të lira. Kështu që, e gjithë kjo kërkesë 

që kanë gjykatat për shpenzimet operative, plotësohet nga fondet që i marrim nga gjykata 

e Tiranës, prej 3.800.000 lekë. 

Kaq ka për shpërndarjen. 

Në qoftë se ka ndonjë pyetje. 

 

Naureda Llagami: Faleminderit, Luli! 

Ftoj kolegët nëse kanë ndonjë diskutim, pyetje apo sqarime. 

Atëherë, nëse nuk kemi pyetje, kalojmë në miratimin e projekt-aktit? 

Maksim Qoku: Dakord.   

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 
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Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Miratimin e rishpërndarjes së fondeve, në artikullin 

shpenzime personeli (paga dhe sigurime shoqërore), në programin “Buxheti gjyqësor”, 

sipas tabelës nr.1. 

2. Miratimin e rishpërndarjes së fondeve, në artikullin shpenzime operative, në 

programin “Buxheti gjyqësor”, sipas tabelës nr.2. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

 

* * * 

(Pika 13 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 19.10.2021) 

 

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

Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit: 

14.1 Për emërimin e znj.{...} në pozicionin e këshilltarit ligjor, në Njësinë e Shërbimit 

ligjor, pranë Gjykatës së Lartë. 

14.2 Për emërimin e znj.{...} në pozicionin e këshilltarit ligjor, në Njësinë e Shërbimit 

ligjor, pranë Gjykatës së Lartë. 

14.3 Për emërimin e z.{...} në pozicionin e këshilltarit ligjor, në Njësinë e Shërbimit 

ligjor, pranë Gjykatës së Lartë. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 12:30 

dhe mbaroi në orën 15:33. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Brunilda Kadi    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 
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6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

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

Luli. 

 

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 projektvendimeve të përgatitura nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, 

Administrimit dhe Buxhetit: 

14.1 Për emërimin e znj.{...} në pozicionin e këshilltarit ligjor, në Njësinë e Shërbimit 

ligjor, pranë Gjykatës së Lartë. 

14.2 Për emërimin e znj.{...} në pozicionin e këshilltarit ligjor, në Njësinë e Shërbimit 

ligjor, pranë Gjykatës së Lartë. 

14.3 Për emërimin e z.{...} në pozicionin e këshilltarit ligjor, në Njësinë e Shërbimit 

ligjor, pranë Gjykatës së Lartë. 

  

Naureda Llagami: Kalojmë tek projekt-aktet e radhës.  

Këto projekt-akte kanë të bëjnë me pranimin në shërbimin civil gjyqësor të tre 

këshilltarëve ligjorë, pranë Njësisë së Shërbimit Ligjor në Gjykatën e Lartë. 
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Siç jeni vënë në dijeni, nga ana e Këshillit janë marrë të gjithë masat për 

kualifikimin e tre këshilltarëve ligjorë të cilët kanë kaluar me sukses programin e 

formimit fillestar në Shkollën e Magjistraturës, për vitin akademik 2020-2021. Pasi janë 

kualifikuar nga Këshilli në vendimmarrjet e fundit, që i përkasin vendimeve të Këshillit 

nr. 369, datë 14.09.2021, nr. 407 dhe nr. 408 të datës 29.09.2021, me gjithë verifikimin e 

kritereve ligjore, në zbatim të ligjit për pushtetin gjyqësor dhe rregullores së miratuar të 

Këshillit, janë gati për pranimin e tyre në shërbimin civil.  

Tre janë kandidatët: 

Bëhet fjalë për zonjën {...}, për zoti {...} dhe së treti për zonjën {...}. 

Projekt-aktet kanë të njëjtën strukturë. 

Në pikën e parë bëhet fjalë për pranimin në shërbimin civil të secilit prej 

kandidatëve, në pozicionin e këshilltarit ligjor në Njësinë e Shërbimit Ligjor, pranë 

Gjykatës së Lartë.  

Efektet juridike të këtij vendimi, përfshirë edhe ato financiare, kemi propozuar që 

të fillojnë më datë 20 tetor 2021. 

Një kopje të këtij vendimi të arsyetuar i njoftohet kandidatit sipas kërkesave të 

nenit 98, të ligjit “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, gjithashtu edhe 

Gjykatës së Lartë. 

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

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

Nga ana e komisionit është hartuar një relacion për të tre kandidatët. 

Keni ndonjë diskutim, përpara se t’i kalojmë vendimet një e nga një në votim? 

Nëse jo, atëherë kalojmë vendimmarrjen e parë, që ka të bëjë me pranimin në 

shërbimin civil të zonjës {...}. Jemi dakord? 

 

Ilir Toska: Më fal Kryetare, data e fillimit të efekteve? 

Naureda Llagami: Kemi propozuar datën 20 tetor 2021. 

Maksim Qoku: Dakord.   

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 
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Alban Toro: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Pranimin në shërbimin civil gjyqësor të znj. {...}, për 

pozicionin e këshilltarit ligjor në Njësinë e Shërbimit Ligjor pranë Gjykatës së Lartë. 

2. Efektet e juridike të këtij vendimi, përfshirë dhe ato financiare, fillojnë më datë 

20.10.2021. 

3. Një kopje e vendimit të arsyetuar i njoftohet znj. {...}, sipas kërkesave të nenit 

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

si dhe Gjykatës së Lartë. 

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

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

 

Naureda Llagami: Projekt-akti tjetër ka të bëjë me pranimin në shërbimin civil 

gjyqësor të zotit {...}. Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Dakord.   

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Pranimin në shërbimin civil gjyqësor të z. {...}, për 

pozicionin e këshilltarit ligjor në Njësinë e Shërbimit Ligjor pranë Gjykatës së Lartë. 
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2. Efektet e juridike të këtij vendimi, përfshirë dhe ato financiare, fillojnë më datë 

20.10.2021. 

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

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

dhe Gjykatës së Lartë. 

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

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

 

Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin e fundit, që ka të bëjë me pranimin 

në shërbimin civil gjyqësor të znj. {...}. 

Maksim Qoku: Dakord.   

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Pranimin në shërbimin civil gjyqësor të znj. {...}, për 

pozicionin e këshilltarit ligjor në Njësinë e Shërbimit Ligjor pranë Gjykatës së Lartë. 

2. Efektet e juridike të këtij vendimi, përfshirë dhe ato financiare, fillojnë më datë 

20.10.2021. 

3. Një kopje e vendimit të arsyetuar i njoftohet znj. {...}, sipas kërkesave të nenit 

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

si dhe Gjykatës së Lartë. 

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

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

(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 19.10.2021) 

 

Pika 15 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për transferimin e 

përkohshëm me pëlqim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Vlorë të 

gjyqtares, znj. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Alban 

Toro). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 12:30 

dhe mbaroi në orën 15:33. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare)* 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 
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10. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim: Zonja Fatmira Luli futet “online” gjatë trajtimit të kësaj çështjeje të rendit të 

ditës. 

 

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 projektvendimit “Për transferimin e përkohshëm me pëlqim në Gjykatën 

Administrative të Shkallës së Parë Vlorë të gjyqtares, znj. {...}”, i përgatitur nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Alban Toro). 

  

Naureda Llagami: Kalojmë në çështjen tjetër të rendit të ditës, e cila ka të bëjë 

me projekt-aktin “Për transferimin e përkohshëm me pëlqim në Gjykatën Administrative 

të Shkallës së Parë Vlorë të gjyqtares, znj. {...}”. Për më shumë detaje, fjalën ia jap zotit 

Toro. 

 

Alban Toro: Faleminderit!  

Duke marrë në konsideratë situatën në nevojë të Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Vlorë, më herët me vendimin nr. 362, datë 14.09.2021, nga ana e 

Këshillit është vendosur hapja e procedurës së transferimit të përkohshëm, me pëlqim, në 

Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Vlorë. Brenda afatit të përcaktuar kanë 

konkurruar dy gjyqtarë, zonja {...}, gjyqtare pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së 

Parë Gjirokastër dhe zonja {...}, gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Përmet. 
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Në vijim ju kam paraqitur një pasqyrë të eksperiencës personale të pozicionit të 

hapur pranë Gjykatës Administrative Vlorë dhe njëkohësisht ngarkesën përkatëse të tyre, 

si dhe opinionin e kryetarëve të gjykatave respektive. 

Në përgjithësi, opinioni i të dy kryetarëve të gjykatave të të dy konkurrentëve ka 

qenë pozitiv, që do të thotë që nga transferimi ata pretendojnë që nuk krijohet asnjë efekt 

negativ për gjykatat respektive, nëse do të ndodhte transferimi. 

Më pas, Komisioni dhe relatori, analizoi kriteret e transferimit të gjyqtarëve, nga 

analiza e të cilës rezultoi që ata i plotësojnë kriteret formale, që do të thotë, transferimi i 

përkohshëm nuk cenon funksionimin e gjykatave ku kandidatët kanë caktim të 

përhershëm; dobia e transferimit është më e madhe se efekti negativ që shkaktohet në 

gjykatat ku gjyqtarët ka caktimin e përhershëm; kandidatët nuk janë të transferuar 

përkohësisht dhe as duke shërbyer në skemën e delegimit; kandidatët nuk janë nën efektet 

e një mase disiplinore, zbatimi i së cilës mund të shmanget për shkak të transferimit të 

përkohshëm; nuk gjenden në situatë papajtueshmërie. 

Po ndalem në mënyrë të veçantë tek dy kriteret, ajo që i përket cenimit të 

funksionalitetit të gjykatave ku kandidatët kanë caktim të përhershëm dhe kriterit të 

dobisë që ka transferimi në raport me efektin negativ që shkaktohet në gjykatat ku 

gjyqtarët kanë caktim të përhershëm. 

Për sa i përket cenimit të funksionalitetit, Gjykata Administrative e Shkallës së 

Parë Gjirokastër, ka në organikën e saj 4 gjyqtarë, ndërsa në detyrë janë 3 të tillë. Nisur 

nga kjo, si dhe kur përgjithësisht gjykatat e shkallës së parë të juridiksionit administrativ 

gjykojnë çështje me gjyqtar të vetëm dhe, përjashtimisht, me trup gjykues të përbërë nga 

3 gjyqtarë, mund të vlerësohet se transferimi i përkohshëm i një gjyqtari të kësaj gjykate 

nuk do të passillte cenim të rëndë të funksionalitetit të saj përgjithësisht, ndërsa ajo nuk 

do të ruante funksionalitetin minimal për çështjet që gjykohen me trup gjykues të formuar 

nga 3 gjyqtarë; 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Përmet ka në organikën e saj 4 gjyqtarë, ndërsa në 

detyrë janë 3 të tillë. Nisur nga kjo, mund të vlerësohet se transferimi i përkohshëm i një 

gjyqtari të kësaj gjykate nuk do të passillte cenim të rëndë të funksionalitetit të saj, ndërsa 

ajo do të vijonte të ruante funksionalitetin minimal. 
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Referuar kriterit të moscenimit të funksionimit të gjykatës nga transferimi i 

përkohshëm, Komisioni vlerësoi se të dy kandidatët e plotësojnë atë, ndaj procedura 

duhet të vijojë për të dy kandidatët. 

Në lidhje me kriterin e dobisë më të madhe të transferimit të përkohshëm në 

raport me efektin negativ që shkaktohet në gjykatat ku gjyqtarët kanë caktimin e 

përhershëm, Komisioni ka marrë në konsideratë numrin e gjyqtarëve në detyrë në 

gjykatën ku synohet bërja e transferimit të përkohshëm (Gjykatën Administrative të 

Shkallës së Parë Vlorë) dhe ngarkesën e punës së saj në raport me numrin e gjyqtarëve në 

detyrë në gjykatat ku kandidatët kanë caktimin e përhershëm dhe ngarkesën e punës në 

këto gjykata. 

Në lidhje me këtë kriter, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë ka në 

detyrë gjithsej 2 gjyqtarë, ku një nga ata ka caktimin e përhershëm në këtë gjykatë, 

ndërsa një tjetër është transferuar së fundi (më datë 07.05.2021), ndërkohë që ngarkesa e 

saj (në fund të korrikut 2021) ka qenë 1089 çështje ose rreth 545 çështje për gjyqtar. Në 

supozimin e ushtrimit të detyrës së 3 gjyqtarëve në këtë gjykatë, në pikëpamje të 

ngarkesës së punës, teorikisht, secili prej tyre do të kishte një ngarkesë mesatare rreth 363 

çështje për secilin, në supozimin e vijimit të të njëjtit trend të çështjeve të regjistruara 

rishtazi, çka vlerësohet si një impakt pozitiv shumë i lartë. Nga ana tjetër, nën supozimin 

e transferimit të përkohshëm të një gjyqtari, në pikëpamje të funksionalitetit, Gjykata 

Administrative e Shkallës së Parë Vlorë do të arrinte një funksionalitet minimal për të 

gjitha çështjet përgjithësisht; 

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Gjirokastër ka në detyrë 3 gjyqtarë, 

ndërsa ngarkesa e saj (fundi korrikut 2021) është 217 çështje ose rreth 72 çështje për 

gjyqtar. Në supozimin e transferimit të përkohshëm të një gjyqtari nga kjo gjykatë, në 

pikëpamje të ngarkesës së punës, ajo do të shpërndahej midis 2 gjyqtarëve, me një 

ngarkese prej rreth 108 çështje për gjyqtar, çka do të çonte në rritjen e ngarkesës së 

gjyqtarëve në detyrë pranë saj me rreth 35 çështje secili, impakt negativ ky që vlerësohet 

shumë më i ulët se impakti pozitiv që do të shkaktonte transferimi i përkohshëm i një 

gjyqtari në Gjykatën Administrative e Shkallës së Parë Vlorë. Nga ana tjetër, nën këtë 

supozim, në pikëpamje të funksionalitetit, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë 
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Gjirokastër do të vijonte të ruante funksionalitet minimal për çështjet me gjyqtarë të 

vetëm;  

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Përmet ka në detyrë 3 gjyqtarë, ndërsa ngarkesa e saj 

(fundi shtatorit 2021) është rreth 135 çështje ose rreth 45 çështje për gjyqtar. Në 

supozimin e transferimit të përkohshëm të një gjyqtari nga kjo gjykatë, në pikëpamje të 

ngarkesës së punës, ajo do të shpërndahej midis 2 gjyqtarëve, me një ngarkese prej rreth 

67 çështje për gjyqtar, çka do të çonte në rritjen e ngarkesës së gjyqtarëve në detyrë pranë 

saj me rreth 22 çështje secili, impakt negativ ky më i ulët se impakti pozitiv që do të 

shkaktonte transferimi i përkohshëm i një gjyqtari në Gjykatën Administrative e Shkallës 

së Parë Vlorë. Nga ana tjetër, nën këtë supozim, në pikëpamje të funksionalitetit, Gjykata 

e Rrethit Gjyqësor Përmet do të vijonte të ruante një funksionalitet minimal, duke 

plotësuar nevojat për gjykimin e çështjeve civile dhe atyre penale (ato me gjykim të 

shkurtuar) me një gjyqtar, por do të ishte në nevojë për çështjet e tjera (çështjet penale me 

gjykim të zakonshëm, si dhe çështjet civile e penale që gjykohen me trup gjykues të 

formuar nga tre gjyqtarë). Po ashtu, vlen të përmendet se gjykata nga kandidati vjen, 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Përmet, është një nga gjykatat nën juridiksionit e Gjykatës së 

Apelit Gjirokastër, bashkë me Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër dhe Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor Sarandë. Të tria këto gjykata në vijimësi kanë paraqitur nevojë për 

caktim gjyqtari në çështje gjyqësore të veçanta, nevoja të cilat, sipas rregullimeve të 

Vendimit të Këshillit nr. 30, datë 14.02.2019, si rregull, janë plotësuar nga gjyqtarët e 

tyre. Aktualisht numri i gjyqtarëve në detyrë në gjykatat e shkallës së parë të juridiksionit 

të Gjykatës së Apelit Gjirokastër është 10 (në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër 3 

gjyqtarë, në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Sarandë 4 gjyqtarë dhe në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Përmet 3 gjyqtarë), në një kohë që sipas organikave të tyre ato në total duhet të 

kenë 16 gjyqtarë. Në një situatë e tillë, në supozimin e transferimit të përkohshëm të 

kandidatit, do të krijoheshin problematika më të rënda edhe në mbarëvajtjen e punës në 

këto gjykata. 

Referuar kriterit të dobishmërisë së transferimit të përkohshëm, Komisioni 

vlerëson se kandidatët plotësojnë këtë kriter. 
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Gjithashtu plotësohet edhe kriteri i masës disiplinore, pasi asnjë nga kandidatët 

nuk rezulton të ketë masë disiplinore, zbatimi i së cilës mund të shmanget për shkak të 

transferimit të përkohshëm. 

Gjithashtu nuk kemi një situatë papajtueshmërie ambientale. 

Kështu që, në lidhje me përzgjedhjen e kandidatit, Komisioni është mbështetur në 

pikat 3, 4 dhe 5,  dhe 8 të Rregullores së Transferimit dhe në kushtet kur të dy kandidatet, 

{...} dhe {...}, i plotësojnë në të njëjtën masë kriteret e verifikimit të transferimit dhe të 

ngarkesës, për të identifikuar gjyqtaren që do të transferohet përkohësisht në rastin 

konkret, u konsiderua kriteri i përvojës profesionale, pra në fushën e së drejtës 

administrative. 

Lidhur me këtë u konstatua se kandidatja {...}, të gjithë përvojën e saj 

profesionale e ka në fushën e së drejtës administrative, ndërkohë që kandidatja {...} nuk 

ka përvojë profesionale në këtë fushë. Po ashtu, u mbajt në konsideratë edhe kohëzgjatja 

e përvojës profesionale së kandidateve, ku përsëri u konstatua se kandidatja {...} ka 

përvojë më të gjatë profesionale se kandidatja {...}.  

Për rrjedhim ju është propozuar kandidatja {...} për t’u transferuar përkohësisht 

me pëlqim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Vlorë, dhe për këtë qëllim ju 

është bashkëngjitur edhe projektvendimi i cili ju është propozuar për t’u miratuar, në 

dispozitivin e të cilit do të gjeni: 

1. Transferimin e përkohshëm me pëlqim në Gjykatës Administrative të Shkallës 

së Parë Vlorë të gjyqtares znj. {...}, për një periudhë deri në një vit, që mund të ndërpritet 

në rast të ndryshimit të rrethanave që kushtëzuan transferimin. 

2. Në pikën e dytë është lënë bosh data e fillimit të efekteve, ndërkohë që në 

raport ju është relatuar që në këtë pikë, të propozohet një datë brenda së cilës gjyqtarja 

mund të mbylli, nga pikëpamja e organizimit, çështjet që ka dhe dorëzimin e dosjeve. Për 

rrjedhim, efektet juridike të transferimit të përkohshëm të fillojnë më datë 25.10.2021 

(ditën e hënë), duke e konsideruar këtë si një datë për të bërë dorëzimet procedurale të 

akteve dhe dosjeve që gjyqtarja ka në gjykatën ku ushtron funksionin në mënyrë të 

përhershme. 
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3. Gjyqtarja {...} përjashtohet menjëherë nga procedurat e ndarjes së çështjeve 

gjyqësore në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër. 

4. Gjyqtarja {...} ngarkohet të përfundojë të gjitha çështjet gjyqësore që ka në 

gjykim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër, si gjyqtar i vetëm, 

kryetar ose anëtar i trupit gjykues, për të cilat ka filluar shqyrtimi gjyqësor, si dhe ato në 

çdo gjykatë tjetër e caktuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. Çështjet e tjera gjyqësore në 

Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër dorëzohen menjëherë prej saj. 

5. Efektet financiare sipas këtij vendimi përballohen nga Gjykata Administrative 

të Shkallës së Parë Gjirokastër.  

6. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtares së transferuar përkohësisht znj. {...} 

sipas kërkesave të nenit 98, të Ligjit nr. 115/2016. 

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

Lartë Gjyqësor. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  

Atëherë, jemi dakord me projekt-aktin? 

 

Brunilda Kadi: Kryetare, kam unë një diskutim. 

Naureda Llagami: Po! 

 

Brunilda Kadi: Mua më duket që situata është e ngjashme me rastin tjetër që 

kemi bërë caktim të përkohshëm me pëlqim në Gjykatën Administrative të Shkallës së 

Parë Durrës, midis dy kandidatëve që ishin në të njëjtën situatë dhe unë propozoj, siç 

edhe kam propozuar atë radhë, në një situatë tjetër të ngjashme me Gjykatën 

Administrative të Shkallës së Parë Vlorë, që midis dy gjyqtareve të hidhet short dhe të 

caktohet ajo që do përcaktojë shorti. Të hidhet në votim ky propozim, pastaj nëse 

rrëzohet. 

 

Ilir Toska: Mund të kem fjalën? 

Naureda Llagami: Po, zoti Toska! 
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Ilir Toska: Situatat nuk janë të ngjashme. 

Situata që kemi pasur në rastin e mëparshëm, kanë qenë të dy gjyqtarët nga 

Gjykata Administrative, pra brenda të njëjtit juridiksion në gjykatën tek e cila duhet të 

bëhej transferimi. Në rastin aktual, i kemi nga dy gjykata të ndryshme: një gjyqtar e kemi 

nga gjykatë e juridiksionit administrativ dhe një nga juridiksioni i përgjithshëm. Prandaj 

rastet nuk janë njësoj. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Toska! 

Bruna, vazhdon i qëndron kërkesës? 

Brunilda Kadi: Po, po! 

 

Naureda Llagami: Atëherë, hedhim në fillim kërkesën e Brunës, e cila propozon 

që ne të hedhim short dhe më pas kalojmë tek propozimi i relatorit. 

Maksim Qoku: Kundër.   

Brunilda Kadi: Pro. 

Dritan Hallunaj: Kundër. 

Ilir Toska: Kundër, pasi në rregullore kemi përcaktuar mënyrën e përzgjedhjes së 

kandidatëve dhe fillimisht funksionon kriteri i juridiksionit. Faleminderit!  

Alban Toro: Kundër. 

Fatmira Luli: Kundër. 

Marçela Shehu: Kundër. 

Erjon Muharremaj: Kundër. 

Brikena Ukperaj: Kundër. 

Medi Bici: Kundër. 

Naureda Llagami: Kundër. 

Atëherë, për këtë projekt-akt është edhe Fatmira “online”. 

 

Naureda Llagami: Kalojmë në votim projekt-aktin e propozuar nga relatori. 

Alban, edhe një herë datën e propozuar nga ju se kur fillohet detyra. 

Alban Toro: Data ishte 25.10.2021, për t’i dhënë mundësi për të kryer veprimet 

procedurale për dosjet që ka. 
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Naureda Llagami: Hedhim në votim projekt-aktin propozues të relatorit. 

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. Transferimin e përkohshëm me pëlqim në Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Vlorë të gjyqtares znj. {...}, për një periudhë deri në 

një vit, që mund të ndërpritet në rastin e ndryshimit të rrethanave që kushtëzuan 

transferimin. 

2. Efektet juridike të transferimit të përkohshëm fillojnë më datë 25.10.2021. 

3. Gjyqtarja {...} përjashtohet menjëherë nga procedurat e ndarjes së çështjeve 

gjyqësore në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër. 

4. Gjyqtarja {...} ngarkohet të përfundojë të gjitha çështjet gjyqësore që ka në 

gjykim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër, si gjyqtar i vetëm, 

kryetar ose anëtar i trupit gjykues, për të cilat ka filluar shqyrtimi gjyqësor, si dhe ato në 

çdo gjykatë tjetër e caktuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. Çështjet e tjera gjyqësore në 

Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër dorëzohen menjëherë prej saj. 

5. Efektet financiare sipas këtij vendimi përballohen nga Gjykata Administrative 

të Shkallës së Parë Gjirokastër.  

6. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtares së transferuar përkohësisht znj. {...} 

sipas kërkesave të nenit 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar, Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër dhe 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë. 
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Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet 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 19.10.2021) 

 

Pika 16 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin e 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 Mat”, relator M.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 12:30 

dhe mbaroi në orën 15:33. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 
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10. Brikena Ukperaj   (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 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 Mat”, relator 

M.Bici. 

  

Naureda Llagami: Kalojmë me projekt-aktin tjetër që ka të bëjë me caktimin e 

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 Mat. 

Për më shumë detaje, fjalën ia jap zotit Bici. 

 

Medi Bici: Faleminderit, zonja Kryetare! 

Pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, në datë 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, 
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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”, ndarja “i” dhe neni 108  i Ligjit 

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

ndryshuar. 

Në datën 13.10.2021, me vendim të Këshillit, është bërë hedhja e shortit dhe 

caktimin e relatorit nga një prej anëtarëve të Komisionit Disiplinor, dhe jam caktuar unë 

në cilësinë e relatorit.  

Në kallëzimin e shtetasit {...} drejtuar Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, ky shtetas 

ka pretenduar se kishte paraqitur kërkesëpadi në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Mat, me 

objekt “Zgjidhje marrëdhënie pune”, dhe për këtë proces janë zhvilluar 15 seanca 

gjyqësore. Në përfundim të gjykimit, gjykata ka vendosur rrëzimin e padisë më datë 

21.09.2020 por ajo nuk ka arsyetuar vendimin për një kohë të gjatë, që i bie 5 muaj e 1 

ditë. Në bazën e këtij ankimi pastaj janë shqyrtuar edhe çështjet e tjera, si numri i 

çështjeve, ashtu edhe nëse ka çështje të tjera me vonesë, dhe ka rezultuar se ka pasur 

mjaft çështje që kanë qenë jashtë afatit 20-ditor; por afati më i gjatë është ky që thashë, 

ku arsyetimi është vonuar për një periudhë kohe 5 muaj e 1 ditë.  

Inspektori, në referimin që bën para Këshillit të Lartë Gjyqësor pretendon se 

ngarkesa që ka pasur magjistrati {...}, nuk ka qenë e atij niveli sa të kishte vështirësi në 

arsyetimin e shpejtë të vendimeve brenda afatit ligjor, si dhe çështjet kanë qenë jo të një 

rëndësie të veçantë, që kërkonin një impenjim dhe arsyetim të veçantë. 

Komisioni i Disiplinës, i mbledhur në mbledhjen e djeshme, verifikoi nëse janë 

kriteret e nenit 134, për mbylljen e procedimit pa caktim në seancë gjyqësore dhe në 

përfundim konstatoi se nuk jemi para kërkesave të këtij neni, pasi nuk janë rastet e 

mbylljes së procedimit. 

Kështu që, në mbledhjen e datës 18.10.2021, Komisioni vendosi ta kalojë çështjen 

për shqyrtim mbledhjes plenare, duke i kërkuar atij caktimin e seancës gjyqësore. 

Meqenëse kjo çështje ka ardhur më datë 11 tetor 2021 pranë Këshillit dhe afati i 

caktimit të seancës dëgjimore është me muaj dhe jo me ditë, i bie që dita e fundit i bie 

data 11 nëntor 2021, e cila i bie ditë të enjte. Kështu që, propozimi në cilësinë e relatorit 
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është që kjo çështje/seancë dëgjimore të caktohet më datë 10 ose 11 nëntor, që i bie ditë e 

mërkurë ose ditë e enjte. Orari në vlerësim të Këshillit.  

Faleminderit, zonja Kryetare! 

 

Naureda Llagami: Faleminderit zoti Bici! 

Duke marrë parasysh propozimin tuaj, e lëmë seancën më datë 10 nëntor? 

Medi Bici: Dakord!  

Ora? -11:00. 

 

Naureda Llagami: Ora 11:00. 

Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Dakord.   

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Dakord. 

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. Caktimin e datës 10.11.2021, ora 11:00, si datë e 

zhvillimit të seancës dëgjimore, për shqyrtimin e kërkesës së Inspektorit të Lartë të 

Drejtësisë, për fillimin e procedimit disiplinor ndaj z.{...}, gjyqtar pranë Gjykatës e 

Rrethit Gjyqësor Mat.  

2. Një kopje e këtij vendimi i njoftohet Inspektorit të Lartë të Drejtësisë dhe 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 menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 
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* * * 

(Pika 16 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 19.10.2021) 

 

Pika 17 e rendit të ditës me objekt: Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve plenare të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, të datave: 09.07.2021, 13.07.2021, 16.07.2021, 22.07.2021, 

23.07.2021, 26.07.2021, 27.07.2021 (ora 13:00), 27.07.2021 (ora 17:00), 28.07.2021, 

29.07.2021, 04.08.2021. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 12:30 

dhe mbaroi në orën 15:33. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 
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10. Brikena Ukperaj   (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: 

17. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve plenare të Këshillit të Lartë Gjyqësor, të 

datave: 09.07.2021, 13.07.2021, 16.07.2021, 22.07.2021, 23.07.2021, 26.07.2021, 

27.07.2021 (ora 13:00), 27.07.2021 (ora 17:00), 28.07.2021, 29.07.2021, 04.08.2021.  

 

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

e procesverbaleve të mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Bëhet fjalë për mbledhjet 

e datave 9 korrik, 13 korrik, 16 korrik, 22 korrik, 23 korrik, 26 korrik, 27 korrik (ora 

13:00), 27 korrik (ora 17:00), 28 korrik, 29 korrik dhe 4 gusht. 

Procesverbalet janë vënë në dispozicion të gjithë anëtarëve. Nëse jeni dakord ose 

nëse keni ndonjë diskutim mbi përmbajtjen e tyre? Ftoj kolegët që t’i miratojmë. 

Maksim Qoku: Dakord.   

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord.  

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 
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Brikena Ukperaj: Pro, me përjashtim të procesverbaleve të mbledhjeve në të cilat 

nuk kam marrë pjesë. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Miratimin e procesverbaleve të mbledhjeve të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor të datave respektive: 9 korrik, 13 korrik, 16 korrik, 22 korrik, 

23 korrik, 26 korrik, 27 korrik (ora 13:00), 27 korrik (ora 17:00), 28 korrik, 29 korrik dhe 

4 gusht.  

2. Ngarkohet për zbatimin e këtij vendimi dhe publikimin e këtyre 

procesverbaleve Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

 

* * * 

(Pika 17 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 19.10.2021) 

 

Pika 18 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimeve të përgatitura nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, relator Z. Ilir Toska 

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

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

18.2  “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 12:30 

dhe mbaroi në orën 15:33. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

                                                 
1 Procesverbali i kësaj çështjeje të rendit të ditës është përmbledhje. 
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7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Brikena Ukperaj   (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: 

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

relator Z. Ilir Toska 

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

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

18.2  “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.  

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 gjyqtarëve të skemës së delegimit për 
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gjykimin e dy çështjeve gjyqësore në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar”. 

Ndër të tjera parashtrohet se: 

Pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, me aktet nr. {...} prot., datë 08.10.2021 dhe nr. 

{...} prot., datë 13.10.2021, janë regjistruar respektivisht kërkesat e Gjykatës së Posaçme 

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

prot., datë 07.10.2021, nëpërmjet të cilës kërkohet caktimi i një gjyqtari për gjykimin e 

çështjes penale nr. 36 akti, datë 23.09.2021, kundër të pandehurit: {...}; 2) me shkresën 

nr. {...} prot., datë 12.10.2021, nëpërmjet të cilës kërkohet caktimi i një gjyqtari për 

gjykimin e çështjes penale nr. {...} akti, datë 30.06.2021, kundër të pandehurve: {...}, etj., 

bazuar këto kërkesa në nenin 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe në Vendimin e Këshillit 

nr.30, datë 14.02.2019, “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin 

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

funksionin në mënyrë të përhershme”. 

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

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, “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 

transferimi i përkohshëm janë të pamjaftueshme për t’ju përgjigjur nevojave aktuale të 

gjykatave”. 

Paraprakisht, ndërsa kërkesat e Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin 

dhe Krimin e Organizuar janë paraqitur përpara se Këshilli të vendoste ngritjen në detyrë 
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në këtë gjykatë të gjyqtares {...}, u verifikua nëse ajo mund të merrte pjesë në gjykimin e 

çështjeve penale në nevojë. Nga informacioni i marrë nga Gjykata e Posaçme të Apelit 

për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, rezultoi se gjyqtarja {...} ka pengesë ligjore 

për gjykimin në apel të çështjeve penale në nevojë, ndërsa ka marrë pjesë në gjykimin e 

tyre në shkallë të parë.   

Lidhur me kërkesat e Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin 

e Organizuar, sikurse është e njohur, aktualisht, në skemën e delegimit të ngritur pranë 

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

caktuar në pesë gjykata të apelit të juridiksionit të përgjithshëm, në një gjykatë të shkallës 

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

të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.  

Nga gjyqtarët e skemës së delegimit, pesë prej tyre, konkretisht gjyqtarët {...}, 

{...}, {...}, {...}dhe {...}, kanë kandiduar për ngritjen në detyrë në gjykatat e posaçme për 

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

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

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

telekomunikimeve vetjake, sipas Ligjit “Për organizimin dhe funksionimin e 

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

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

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

sipas Ligjit “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar 

korrupsionin dhe krimin e organizuar”. 

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

sigurisë, dy prej tyre, konkretisht gjyqtarët {...} dhe {...}, ndërsa plotësojnë kriteret për 

t’u caktuar në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar, nuk i plotësojnë ato sa i përket caktimit në Gjykatën e Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, pikërisht të kriterit të përvojës minimale 

profesionale sipas shkronjës “b”, pika 2, të nenit 47, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e 

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

Nga ana tjetër, tre gjyqtarët e tjerë të skemës së delegimit që plotësojnë kushtet 

shtesë të sigurisë, pra gjyqtarët {...}, {...} dhe {...}, rezulton të plotësojnë kriteret për t’u 
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caktuar në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, 

verifikuar kjo në kuadër të procedurës së verifikimit sa i përket kandidimeve të tyre për 

ngritjen në detyrë në këtë gjykatë, referuar për këtë Vendimeve nr. 355 dhe nr. 354, datë 

09.09.2021 dhe nr. 162, datë 14.04.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Vlen të 

përmendet se të tre gjyqtarët në fjalë të skemës së delegimit janë konfirmuar në detyrë 

nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, ku për dy nga ata ({...} dhe {...}) vendimi ka 

marrë formë të prerë pa u ankimuar, ndërsa për gjyqtarin tjetër ({...}) vendimi nuk është 

zbardhur ende. 

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

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

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, atëherë për plotësimin e nevojave në rastet 

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

për caktimin të nga një gjyqtari në tre çështje penale, është i nevojshëm organizimi i 

shortit midis këtyre tre gjyqtarëve, sikurse parashikohet në nenin 13, të Rregullores për 

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

Vendimin e Këshillit nr.22, datë 07.02.2019. Sipas kësaj dispozite: “1. Këshilli brenda 3 

ditëve nga marrja e kërkesës për caktimin e gjyqtarit nga skema e delegimit, zhvillon 

procedurën e shortit për përzgjedhjen në mënyrë rastësore të gjyqtarit. 2. Këshilli, me 

propozim të Komisionit për Zhvillimin e Karrierës, miraton listën me emrat e gjyqtareve 

nga skema e delegimit që përfshihen në short. 3. Shorti do të realizohet në rrugë 

elektronike e në mungesë të tij, shorti do të realizohet manualisht. Ky proces do të 

realizohet nga stafi ndihmës i Këshillit. …”. 

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

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

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

Nga ana tjetër, vlen të përmendet edhe se, nga informacioni i marrë nga kjo 

gjykatë, në çështjet penale në nevojë, rezulton të ketë pengesë ligjore, siç e parashtrova, 

zonja {...},e ngritur së fundi në detyrë në këtë gjykatë. 

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

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

gjyqësore në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”. 
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Projektvendimi i propozuar është i strukturuar në 3 pika. 

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

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

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

Organizuar çështjen penale me të pandehur: {...}; dhe akuza përkatëse në ngarkim të tij. 

Në pikën 2 të projektvendimit përcaktohet se gjyqtari i skemës së delegimit ____ 

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

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

Organizuar çështjen penale me të pandehur: {...}, etj.; dhe akuza përkatëse në ngarkim të 

tyre. 

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

gjyqtarëve që do të përzgjidhen nga shorti (sipas pikës 1 dhe 2), sipas kërkesave të 

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

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

Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. 

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

dhe publikimin në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

(Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimit të ardhur nga 

Komisioni, ndaj vijohet me hedhjen e shortit elektronik për përzgjedhjen e dy gjyqtarëve 

që do të caktohen në dy çështje në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar.) 

 

Për çështjen penale nr. 36, përzgjidhet zoti {...}. 

Për çështjen penale nr. 30, përzgjidhet zoti {...}. 

 

Me kaq mbyllet çështja sa i përket këtij projektvendimi. 

 

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 

ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme. 
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Zoti Toska relaton shkurtimisht relacionin sa i përket radhës së shortit duke i 

propozuar Këshillit që procedurat e shortit të ndiqen sipas kësaj radhe:  

A. Gjykatat e shkallës së parë, sipas kësaj radhe: 

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

juridiksion të përgjithshëm: 

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

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pukë. 

II. Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar. 

B. Gjykatat e apeleve, sipas kësaj radhe: 

I. Gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm: 1. Gjykata e Apelit Durrës; 2. 

Gjykata e Apelit Tiranë; 3. 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 (sa kohë të 13 gjyqtarët që tashmë janë 

në skemë janë caktuar për periudha afatgjata në gjykatat e apelit të juridiksionit të 

përgjithshëm, gjykatë të shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm dhe administrativ 

dhe në GJPSHKKO) 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: 
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Gjykata nga duhet të përzgjidhen gjyqtarët që do të caktohen për gjykimin e 1 

çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër (seksioni 

penal). 

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

veçantë, të jetë 3. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

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

Rrethit Gjyqësor Shkodër, konkretisht: z. Arbër Çela. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarët Sokol Shehu (relator) dhe Besmir Stroka dhe 

Hasan Selimi (anëtarë). 

 

Vijohet me relacionin e dytë, “Për caktim gjyqtari në Gjykatën e Posaçme të 

Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”. 

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

Organizuar ka paraqitur nevojë për 1 çështje në lëndë penale.  

Kërkesa si më lart e Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionit dhe 

Krimit të Organizuar, është bërë në kushtet kur Këshilli i Lartë Gjyqësor ende nuk kishte 

marrë Vendimin nr. 459, datë 07.10.2021, “Për caktimin në skemën e delegimit të 

gjyqtares {...}”, si dhe Vendimin nr. 460, datë 09.06.2021, me të cilin “Gjyqtarja e 

skemës së delegimit znj. {...} caktohet për të gjykuar pranë Gjykatës së Posaçme të 

Shkallës së Parë për Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar për periudhën deri më datë 

22.10.2022”. Efektet juridike të këtij vendimi fillojnë më datë 22.10.2021. 

Për rrjedhojë, nevojat për kërkesën si më lart të Gjykatës së Posaçme të Shkallës 

së Parë për Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, ekzistojnë në një masë më të vogël, 

vetëm për 2 gjyqtarë, pasi nevoja për caktimin e 1 gjyqtari në çështjen konkrete 

plotësohet pjesërisht përmes caktimit të gjyqtares së skemës së delegimit, znj. {...}.  

Sa më sipër, është vendi që Këshilli të vijojë shqyrtimin e kërkesës, duke 

konsideruar nevojën e gjykatës në atë çështje penale vetëm për 2 gjyqtarë. 
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Për nevojat si më lart të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin 

dhe Krimin e Organizuar në pamundësi të zbatimit të mekanizmave të skemës së 

delegimit (dy gjyqtarët e caktuar në skemë z. {...} dhe znj. {...}, kanë pengesë ligjore për 

gjykimin e çështjes, ndërsa znj. {...}, me fillimin e shërbimit në këtë gjykatë më datë 

22.10.2021, do të jetë një nga gjyqtarët e çështjes) 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 gjyqtarët që do të caktohen për gjykimin e 1 

çështjeje gjyqësore të veçantë, të jenë gjykatat e shkallës së parë të juridiksionit të 

përgjithshëm. 

Gjyqtarët për gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të përzgjidhen, me 

short, ndërmjet atyre të cilët kanë të paktën shtatë vjet përvojë në ushtrimin e profesionit, 

nga të cilat të paktën pesë vjet si gjyqtar për çështjet penale, si dhe kanë kaluar me sukses 

procesin e rivlerësimit kalimtar sipas Ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. 

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

veçantë, të jetë 2. 

Propozimet vijuese janë: 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti gjyqtarja e gjykatës së shkallës 

së parë të juridiksionit të përgjithshëm që plotëson kriteret si më lart, e cila nuk ushtron 

funksionin përkohësisht për arsye shëndetësore, konkretisht: Znj. Ornela Naqellari 

Në shortimin e çështjes të përjashtohen nga shorti gjyqtarët, që kanë pengesë 

ligjore ose janë caktuar më parë për gjykimin e saj, konkretisht: Znj. Esmeralda Xhili; 

Znj. Alma Kolgjoka; Z. Rexhep Bekteshi; Znj. Emona Muçi; Znj. Manjola Xhaxho; Z. 

Genti Dokollari; Znj. Migena Laska. 

Në shortimin e çështjes të përjashtohen nga shorti gjyqtarët e gjykatave të shkallës 

së parë të juridiksionit të përgjithshëm që plotësojnë kriteret si më lart, të cilët janë 
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caktuar më herët, gjatë vitit 2021, për gjykimin në 2 apo më shumë çështje gjyqësore të 

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

Organizuar, konkretisht: Z. Petrit Çomo; Znj. Alma Ahmeti; Z. Sokol Pina; Z. Ilir 

Përdeda; Z. Dritan Hasani. 

Nga ana tjetër, relacionit i është bashkëlidhur edhe lista me 20 gjyqtarë që mund 

të caktohen në gjykatat e posaçme të shkallës së parë. Në këtë listë nuk janë përfshirë 

gjyqtarët që plotësojnë kriterin e përvojës minimale 7 vjet, por që nuk plotësojnë kriterin 

e përvojës specifike 5 vjet në çështjet penale (Elona Mihali, Arta Duka, Marsela Dervishi 

dhe Irena Plaku). Po ashtu nuk janë përfshirë në short edhe gjyqtarët {...}, {...} dhe {...}, 

të cilët janë aktualisht gjyqtarë të skemës së delegimit caktuar pranë Gjykatës së Posaçme 

të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. Gjithashtu nuk janë 

përfshirë në listën e gjyqtarëve edhe tre gjyqtarë të gjykatës së shkallës së parë të 

juridiksioni të përgjithshëm por që tashmë janë përfshirë në skemën e delegimit z. {...}, 

znj. {...}dhe z. {...} ndërsa plotësojnë kushtet dhe kriteret për t’u caktuar në Gjykatën e 

Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. Gjithashtu nuk është 

përfshirë në listën e gjyqtarëve që mund të përfshihen në short edhe gjyqtarja {...}, që nga 

verifikimet e bëra rezulton se ajo është në kushtet e papajtueshmëri ambientale për t’u 

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

Krimin e Organizuar. 

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 Diamela Goxha dhe Gerd Hoxha. 

 

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 2 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 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 19.10.2021 (Pika 18) 
 

 

40 

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 2 çështjeve gjyqësore të veçanta, 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 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 Shkodër që kanë 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. 2, penale, gjyqtarja Vojsava Osmanaj. 

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarja Valbona Vata. 

 

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

e Apelit Tiranë”. 

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

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

 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: 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 19.10.2021 (Pika 18) 
 

 

41 

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 çështjeve, si përjashtim nga rregulli, në kushtet e ngarkesës 

relativisht jo të lartë dhe numrit të kufizuar të gjyqtarëve të Gjykatës së Apelit Korçë, të 

mos përjashtohet nga shorti Zëvendëskryetarja e kësaj gjykate, konkretisht: Znj. Arta 

Duka. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarja Sonjela Voskopi. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të pestë “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 penale, të karakterin “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. 
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Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 2 çështjeve gjyqësore të 

veçanta, të jetë 4. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

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

Apelit Gjirokastër, që kanë pengesë ligjore ose janë caktuar më parë për gjykimin e saj, 

konkretisht: Znj. Miranda Andoni; Z. Dritan Banushi; Z. Enton Dhimitri. 

Në shortimin e çështjes nr. 2, si përjashtim nga rregulli, në kushtet e ngarkesës 

relativisht jo të lartë dhe numrit të kufizuar të gjyqtarëve të Gjykatës së Apelit 

Gjirokastër, të mos përjashtohet nga shorti Kryetari në detyrë i kësaj gjykate, 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, penale, gjyqtari Sokol Pina. 

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtarët Miranda Andoni (relatore), Dritan Banushi 

dhe Irena Brahimi (anëtarë). 

 

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

 

 

* * * 

(Pika 18 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


