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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 25.10.2021) 

 

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 

magjistratëve z. {...} dhe z. {...}, me detyrë gjyqtarë në Gjykatën e Apelit Vlorë –seanca 

25 tetor, ora 11:00. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:20 

dhe mbaroi në orën 13:07. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Brunilda Kadi    (anëtare) 

5. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

6. Marçela Shehu   (anëtare) 

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

Luli. 

Shënim: Nuk morën pjesë në shqyrtimin e kësaj çështjeje anëtarët e Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, z. Ilir Toska, z. Alban Toro dhe z. Dritan Hallunaj. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

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. 

6. Artur Metani, Inspektor i Lartë i Drejtësisë. 

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 magjistratëve z. {...} dhe z. {...}, me 

detyrë gjyqtarë në Gjykatën e Apelit Vlorë –seanca 25 tetor, ora 11:00. 

 

 

 Naureda Llagami: Përshëndetje! 

 Po fillojmë mbledhjen e radhës të Këshillit të Lartë Gjyqësor të datës 25 tetor 

2021. 

 (Nuk marrin pjesë znj. Luli, z. Toska, z. Hallunaj dhe z. Toro) 

 Siç jeni në dijeni, sot nga ana e Këshillit kërkohet vendimmarrje për 12 çështje. 

 Çështja e parë ka të bëjë me zhvillimin e seancës dëgjimore për shqyrtimin e 

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

magjistratëve z. {...} dhe z. {...}, me detyrë gjyqtarë në Gjykatën e Apelit Vlorë. Seanca e 

sotshme është seancë e cila vijon nga seanca e mëparshme dhe vijon për të vijuar 

diskutimi. 
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 Përpara se të çelim seancën, të ftojmë palët. 

 Zoti Inspektor i Lartë i Drejtësisë, i cili është me ne “online”.  

  

 Artur Metani: Po! 

 Më dëgjuat? 

 

 Naureda Llagami: Zoti Metani, jeni “online”? 

 Artur Metani: Po! 

 

 Naureda Llagami: Atëherë, po çelim seancën dëgjimore për shqyrtimin e 

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

magjistratëve z. {...} dhe z. {...}, me detyrë gjyqtarë në Gjykatën e Apelit Vlorë, seancë e 

cila është në vijim të seancës së mëparshme, për të vijuar diskutimin nga ana e Këshillit. 

 Më lejoni t’ju informoj që në këtë seancë dëgjimore nuk janë prezent një pjesë e 

anëtarëve: z. Hallunaj, z. Toro, znj.Luli dhe z. Toska, për shkak të papajtueshmërisë që 

kanë për të marrë pjesë në këtë procedim.  

 Nga ana tjetër, nga magjistratët, as zoti {...} dhe as zoti {...} nuk janë paraqitur në 

seancën e sotshme, edhe pse kanë pasur dijeni nga seanca e kaluar për datën dhe orën. 

 Nëse nuk kemi ndonjë diskutim, mund ta vazhdojmë shqyrtimin në mungesë? Jeni 

dakord z. Metani? 

 

 Artur Metani: Po! 

 

 Naureda Llagami: Atëherë, vijojmë shqyrtimin e çështjes. 

 Siç jeni në dijeni, zoti Metani, radhën e kaluar, Këshilli vendosi shtyrjen për të 

vijuar diskutimin. Për të vijuar diskutimin, në fakt ka kërkuar fjalën relatori i çështjes, z. 

Qoku, i cili shkurtimisht do të prezantojë gjetjet dhe propozimet konkrete që ka për 

çështjen. 

  

 Maksim Qoku: Faleminderit, zonja Kryetare! 

 Të nderuar anëtarë! 
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 Në vijimësi të të gjithë materialeve që mban ky fashikull, në tërësi të të gjithë 

materialeve që kanë paraqitur palët, qoftë Inspektori i Lartë i Drejtësisë dhe personat e 

proceduar, magjistratët z. {...} dhe z. {...}; në shqyrtim edhe të materialet që ndodheshin 

dhe vendimeve të dhëna nga gjykatat në radhë kronologjike, unë si relator paraqes këtë 

propozim përpara Këshillit, për të kërkuar pezullimin e këtij procedimi disiplinor në 

lidhje me të dy të proceduarit, nisur nga fakti që: 

 Së pari, për magjistratin z. {...} ne kemi një vendim të Komisionit të Pavarur të 

Kualifikimit, i cili ka vendosur “Shkarkimin nga detyra” dhe kjo tashmë përbën një 

procedurë të nisur dhe për sa çështja e tij është në trajtim edhe nga Kolegji i Posaçëm i 

Apelimit, gjykoj që në situatën konkrete nuk mund të shprehemi pa u mbyllur ky 

procedim.   

 Së dyti, nisur nga fakti që të dy magjistratët kanë qenë në të njëjtin trup gjykues, 

për pasojë vendimmarrja është e të njëjtës natyrë, e të njëjtës shkallë, etj., etj., gjykoj që 

nuk jemi në kushtet e nenit 145 dhe 126 të ligjit, për sa i përket mundësisë së ndarjes për 

efekt të pezullimit që kërkova për magjistratin e parë, aq më tepër që kjo do të bënte një 

paragjykim të çështjes nëse do të gjykoheshin të ndarë dhe do të paragjykohej edhe 

vendimmarrja. Edhe për situatën e zotit {...}, vendimi që është marrë në shqyrtim për 

realizimin e këtij procedimi disiplinor është pjesë e objektit të Komisionit të Pavarur të 

Rivlerësimit. Kështu që edhe një vendimmarrje e parakohshme e kësaj natyre do të mund 

të afektonte një proces të pavarur nga ky.  

Kështu që, në përmbledhje të këtyre arsyeve, mendoj që Këshilli të vendosë 

pezullimin e procedimin disiplinor për të dy magjistratët, derisa ndaj tyre të ketë një 

vendim të formës së prerë nga ana e organeve të rivlerësimit kalimtar, në rastin konkret 

për zotin {...} nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit dhe për zotin {...} po në të njëjtën natyrë. 

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Qoku! 

Fjalën e ka zonja Ukperaj! 

 

 Brikena Ukperaj: Faleminderit, zonja Kryetare! 
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 Edhe unë i bashkohem propozimit të relatorit për pezullimin e këtij procedimi 

disiplinor, për shkak se referuar ligjit, Këshilli nuk mund të bëj dot ndarjen e 

procedimeve në dy procedime të veçanta, për shkak sepse kemi vetëm një fakt objekt 

procedimi dhe nëse do të ndodhte kjo ndarje dhe Këshilli do të vijonte me shqyrtimin e 

procedimit për një nga gjyqtarët, sigurisht që çështja do të ishte paragjykuar edhe për 

gjyqtarin tjetër, sepse iu atribuohen të njëjtat veprime ose mosveprime lidhur me 

procedimin disiplinor.  

 Së dyti, lidhur me zotin {...}, tashmë ne kemi një precedent që e kemi mbajtur, 

lidhur me zonjën {...}, për sa i përket pezullimit të procedurës. Në rastin konkret, për 

zotin {...} përforcohet ky qëndrim edhe për faktin sepse masa që kërkon Inspektori është 

një masë më e butë se shkarkimi dhe do të ishte një nonsens në vlerësimin tim që ndaj një 

gjyqtari të ekzistonte një masë shkarkimi që ka filluar... ai është pezulluar nga detyra dhe 

merr 75% të pagës, do të kishim edhe një masë tjetër disiplinore me ulje tjetër të pagës në 

40%. Edhe për faktin tjetër, siç kemi argumentuar në rastin e zonjës {...}, përfundimi i 

vendimit i shqyrtimit të çështjes nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit do të ndikojë dhe do të 

afektojë drejtpërdrejt në statusin e gjyqtarit (statusin e magjistratit), në mënyrë të tillë që 

nëse Kolegji i Posaçëm do të vendosë që gjyqtari duhet të shkarkohet, pra vendimi i 

shkarkimit duhet të lihet në fuqi, atëherë ai nuk do të ketë më statusin e gjyqtarit dhe nuk 

do të ketë sens më vijueshmëria e procedimit disiplinor.  

Nga ana tjetër, referuar afateve të parashkrimit të procedimit disiplinor, në këto 

raste, vetë ligji nuk e lidh ecjen e afatit të parashkrimit me vijueshmërinë e procedimit 

disiplinor në kushtet kur ato merren parasysh deri në momentin e fillimit të hetimit 

disiplinor, pra nuk rrezikohet e gjithë kjo situatë nga një afat parashkrimi.   

  Së treti, në rastin e zotit {...}, duke qenë se për zotin {...}, vendimi i Komisionit 

të Pavarur të Kualifikimit mbi shkarkimin është bazuar vetëm në një kriter, për zotin {...} 

në fakt ne nuk e dimë se në ç’fazë ndodhet ky proces. Por nga ana tjetër, në eventualitetin 

që do të vazhdonte për të tre kriteret, pra edhe për aftësitë profesionale, edhe për figurën, 

edhe për pasurinë, vendimi i cili bën fjalë dhe është objekt i procedimit disiplinor është 

dhënë gjatë periudhës së rivlerësimit kalimtar dhe mund të ndodhi që dy juridiksione të 

ndryshme, të cilët janë ekskluzive në shkeljet disiplinore, të arrijnë në dy konkluzione të 

ndryshme sepse mund të ndodhë që vlerësimi i Komisionit të Pavarur i Kualifikimit të 
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jetë i tillë që referuar pikërisht këtij vendimi, sjellja e gjyqtarit mund të jetë e 

papajtueshme me detyrën dhe mund të çojë deri në shkarkimin e gjyqtarit, dhe për të 

arritur në dy konkluzione të ndryshme, jam dakord edhe unë që vijueshmëria e këtij 

procedimi disiplinor të pezullohet. Faleminderit!      

  

Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Ukperaj! 

Atëherë, zoti Metani keni ndonjë diskutim, pyetje? 

 

Artur Metani: Po! Faleminderit!  

Është rasti i dytë që kërkohet pezullimi i proceduarës së filluar nga Inspektori i 

Lartë i Drejtësisë për procedimin e një magjistrati, si në rastin e zonjës {...} edhe në 

rastin e zotit {...} sot, unë i qëndroj mendimit që Këshilli i Lartë Gjyqësor e ka 

mundësinë ligjore për të vazhduar procedimin në fazat e mëtejshme sepse sipas nenit 145 

dhe 126 të ligjit 96/2016 nuk kemi procedim administrativ ndaj të njëjtit magjistrat si dhe 

për të njëjtat shkelje. Zoti {...} është shkarkuar për të tjera gjëra dhe jo për shkeljen për të 

cilën ka filluar procedimi disiplinor, sepse pa dyshim, neni 145 dhe 126 i ligjit lexohen në 

mënyrë kumulative, pra, zoti {...} e ka statusin e magjistratit; është shkelje tjetër për të 

cilën ka filluar procedimi disiplinor, ndryshe nga ai për të cilën është dhënë vendimi i 

Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Pra i qëndroj mendimit që Këshilli i Lartë 

Gjyqësor duhet të vazhdojë procedimin. 

Së dyti, për zotin {...}, mendoj që nuk ka lidhje fare, sepse sigurisht që ai nuk ka 

kaluar akoma në fazën e vlerësimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, ne nuk e 

dimë se çfarë do vendosi Komisioni i Pavarur i Kualifikimit; ne kemi dosjen tonë me 

shkeljen konkrete, propozimin konkret, dhe nuk shoh lidhje apo arsye të bazuar në ligj 

për të pezulluar procedimin edhe për zotin {...}. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Atëherë, bëjmë një shkëputje të zotit Metani nga linja, për të 

lejuar Këshillin për t’u shprehur mbi propozimin e dhënë nga relatori. 
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(Del nga linja Inspektori i Lartë i Drejtësisë, z. Metani. Diskutimi mbi çështjen 

vijon vetëm në prezencë të anëtarëve të Këshillit. Pas diskutimeve i rimundësohet sërish 

lidhja “online” palëve nëpërmjet platformës.) 

 

Naureda Llagami: Jemi të gjithë “online”? 

 Atëherë, Këshilli vendosi:  

1.Pezullimin e procedimit disiplinor të filluar ndaj magjistratëve z. {...} dhe z. 

{...}, me detyrë gjyqtarë në Gjykatën e Apelit Vlorë, deri në përfundimin e procedurës së 

rivlerësimit kalimtar me vendim të formës së prerë. 

2. Kundër këtij vendimi ligji nuk lejon ankim. 

3. Një kopje e vendimit iu njoftohet subjekteve të procedimit disiplinor, 

magjistratëve z. {...} dhe z. {...}, dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. 

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

Këshillit, pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit. 

 

Me kaq po e mbyllim seancën dëgjimore për sot. 

Faleminderit zoti Metani për prezencën! 

 

Artur Metani: Faleminderit!  

 

 

* * * 

(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 25.10.2021) 

 

Pika 3 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për përfundimin e 

procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Gjirokastër, për pozicionin e lirë në 

fushën e të drejtës civile, të shpallur me vendimin nr. 389, datë 07.10.2020, për 

kandidatin z. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relatore znj. 

Marçela Shehu). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:20 

dhe mbaroi në orën 13:07. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

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

3. Shqyrtimi i projektvendimit “Për përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në 

Gjykatën e Apelit Gjirokastër, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të 

shpallur me vendimin nr. 389, datë 07.10.2020, për kandidatin z. {...}”, i përgatitur nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relatore znj. Marçela Shehu). 

 

 Naureda Llagami: Vijojmë mbledhjen e Këshillit të Lartë Gjyqësor, sipas rendit 

të ditës. Në vijim është çështja lidhur me shqyrtimin e projektvendimit “Për përfundimin 

e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Gjirokastër, për pozicionin e lirë 

në fushën e të drejtës civile, të shpallur me vendimin nr. 389, datë 07.10.2020, për 

kandidatin z. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës dhe do relatohet 

nga znj. Marçela Shehu. 

 

Marçela Shehu: Faleminderit, Kryetare!  

Gjyqtari {...}, i cili është gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë, 

aktualisht i komanduar në skemën e delegimit për të gjykuar në Gjykatën e Apelit 

Gjirokastër, ka kandiduar për disa pozicione në procedurat e ngritjes në detyrë, të 
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shpallura nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. Konkretisht ka kandiduar për një pozicion të lirë 

pranë Gjykatës së Apelit Gjirokastër, në fushën e së drejtës civile, shpallur me vendimin 

nr. 389, datë 07.10.2020; ka aplikuar për një pozicion të lirë në Gjykatën e Apelit Durrës, 

në fushën e së drejtës civile, pozicion ky i shpallur me vendimin e Këshillit nr. 392, datë 

07.10.2020; dhe për një pozicion të lirë në Gjykatën e Apelit Tiranë, për pozicionin në 

fushën e së drejtës civile, shpallur me vendimin nr. 395, datë 07.10.2020, të Këshilli i 

Lartë Gjyqësor. 

Lidhur me këto kandidime ka vijuar procedura e verifikimit të përmbushjes nga 

ky kandidat të kritereve ligjore dhe më pas, me vendimin nr. 267, datë 28.06.2021, në 

përfundim të procedurës së verifikimit të përmbushjes nga ky kandidat të kritereve ligjore 

lidhur me kandidimin e tij në procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatat e apelit, Këshilli 

ka vendosur: 1. Kualifikimin e kandidatit z. {...} dhe vijimin e procedurave të ngritjes në 

detyrë në Gjykatën e Apelit Gjirokastër, Gjykatën e Apelit Durrës dhe në Gjykatën e 

Apelit Tiranë, për pozicionet e lira në fushën e të drejtës civile, të shpallura me Vendimet 

e Këshillit nr. 389, nr. 392 dhe nr. 395, datë 07.10.2020. 

Me kualifikimin, z. {...} është një nga kandidatët e procedurës së përzgjedhjes për 

ngritjen në detyrë në tre pozicionet e lira ku kishte kandiduar, referuar Vendimit të 

Këshillit nr. 70, datë 07.02.2020, “Mbi kriteret dhe procedurat e ngritjes në detyrë të 

gjyqtarëve”. 

Me Vendimin nr. 387, datë 22.09.2021, “Për fillimin e procedurës së përzgjedhjes 

për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Gjirokastër, për pozicionin e lirë në fushën e 

të drejtës civile të shpallur me vendimin nr. 389, datë 07.10.2020 të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor”, Këshilli ka vendosur: “1. Fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në 

detyrë në Gjykatën e Apelit Gjirokastër, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, 

të shpallur me Vendimin nr. 389, datë 07.10.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, ku jam 

caktuar unë me cilësinë e relatores.  

Ndërsa zoti {...} vijonte procedurat e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit 

Gjirokastër për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin e Këshillit nr. 389, ai ka 

parashtruar një kërkesë për tërheqjen nga kandidimi për ngritjen në detyrë në Gjykatën e 

Apelit Gjirokastër, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me 

Vendimin nr. 389, datë 07.10.2020, të Këshillit. 
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Në këto rrethana është përgatitur ky relacion, bazuar në pikën 36, Seksioni B, 

Kreu V, të Vendimit të Këshillit nr. 70, datë 07.02.2020 , “Mbi kriteret dhe procedurat e 

ngritjes në detyrë të gjyqtarëve”, ku përcaktohet se: “Kandidati ka të drejtë të tërhiqet nga 

kandidimi derisa nuk ka përfunduar procedura e përzgjedhjes për ngritjen në detyrë, duke 

depozituar kërkesën e tij me shkrim. Mbi këtë kërkesë, me propozim të relatorit të 

çështjes, Këshilli vendos përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë për këtë kandidat 

dhe përjashtimin e tij nga procedurat e mëtejshme të kandidimit. Vendimi i Këshillit i 

njoftohet kandidatit dhe bëhet publik në faqen e tij zyrtare”. 

Duke konsideruar kërkesën e tij, unë me cilësinë e relatores kam përgatitur 

relacionin përkatës. Ky relacion është vënë në dispozicion edhe Komisionit të Zhvillimit 

të Karrierës. Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, në mbledhjen e datës 14.10.2021, duke 

konsideruar të qartë dhe të plotë vullnetin e shfaqur nga kandidati z. {...} për t’u tërhequr 

nga kandidimi për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Gjirokastër, për pozicionin e 

lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me Vendimin e Këshillit nr. 389, datë 

07.10.2020, bazuar në pikën 36, Seksioni B, Kreu V, të Vendimit të tij nr. 70, datë 

07.02.2020, vendosi kalimin e çështjes për shqyrtim në mbledhjen e Këshillit të Lartë 

Gjyqësor për të vlerësuar dhe vendosur për përfundimin e kësaj procedure ngritjeje në 

detyrë në Gjykatën e Apelit Gjirokastër, për kandidatin z. {...}, për shkak të tërheqjes së 

tij nga kandidimi. 

Me këtë rast është përgatitur edhe projektvendimi përkatës, ku në pikën 1 të tij 

propozoj që Këshilli të vendosë përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në 

Gjykatën e Apelit Gjirokastër, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të 

shpallur me Vendimin nr. 389, datë 07.10.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, për 

kandidatin z. {...}, për shkak të tërheqjes së tij nga kandidimi për këtë pozicion. Në pikën 

2 parashikohet njoftimi i vendimit kandidatit.  

Ky është edhe projektvendimi i propozuar përpara Këshillit Kryetare. 

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Shehu!  

Ftoj kolegët nëse kanë ndonjë diskutim? 

Nëse jo, kalojmë në votim projekt-aktin e propozuar. 
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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 miratoi: 1. Përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në 

Gjykatën e Apelit Gjirokastër, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të 

shpallur me Vendimin nr. 389, datë 07.10.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, për 

kandidatin z. {...}, për shkak të tërheqjes së tij nga kandidimi për këtë pozicion. 

2. Një kopje e arsyetuar e vendimit 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 bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, pasi të 

redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

 

* * * 

(Pika 3 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 25.10.2021) 

 

Pika 4 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimeve të përgatitura nga 

Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit  

4.1 “Për pranimin në shërbimin gjyqësor civil të znj. {...} për pozicionin e këshilltarit 

ligjor në njësinë e shërbimit ligjor pranë Gjykatës së Lartë”. 

4.2 “Për pranimin në shërbimin gjyqësor civil të znj. {...} për pozicionin e këshilltarit 

ligjor në njësinë e shërbimit ligjor pranë Gjykatës së Lartë”. 

4.3 “Për pranimin në shërbimin gjyqësor civil të z.{...}, për pozicionin e këshilltarit ligjor 

në njësinë e shërbimit ligjor pranë Gjykatës së Lartë”. 

4.4 “Për pranimin në shërbimin gjyqësor civil të znj. {...}, për 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 11:20 

dhe mbaroi në orën 13:07. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 
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4. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Marçela Shehu   (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: 

4. Shqyrtimi i projektvendimeve të përgatitura nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, 

Administrimit dhe Buxhetit  

4.1 “Për pranimin në shërbimin gjyqësor civil të znj. {...} për pozicionin e këshilltarit 

ligjor në njësinë e shërbimit ligjor pranë Gjykatës së Lartë”. 

4.2 “Për pranimin në shërbimin gjyqësor civil të znj. {...} për pozicionin e këshilltarit 

ligjor në njësinë e shërbimit ligjor pranë Gjykatës së Lartë”. 

4.3 “Për pranimin në shërbimin gjyqësor civil të z.{...}, për pozicionin e këshilltarit ligjor 

në njësinë e shërbimit ligjor pranë Gjykatës së Lartë”. 

4.4 “Për pranimin në shërbimin gjyqësor civil të znj. {...}, për pozicionin e këshilltarit 

ligjor në njësinë e shërbimit ligjor pranë Gjykatës së Lartë”. 
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 Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktet e radhës që kanë të bëjnë me 

pranimin në shërbimin civil, të znj. {...} për pozicionin e këshilltarit ligjor në njësinë e 

shërbimit ligjor pranë Gjykatës së Lartë, po ashtu të znj. {...} edhe kjo në pozicionin e 

këshilltarit ligjor në njësinë e shërbimit ligjor në Gjykatën e Lartë; të zotit {...}, për 

pozicionin e këshilltarit ligjor në Gjykatën e Lartë dhe pranimin në shërbimin gjyqësor 

civil të znj. {...}, për pozicionin e këshilltarit ligjor në njësinë e shërbimit ligjor pranë 

Gjykatës së Lartë. Për të gjitha këto projekt-akte, relator është zoti Bici. 

 

Medi Bici: Faleminderit, zonja Kryetare! 

Ashtu siç thatë edhe ju, për shqyrtim kemi katër akte, por relacioni është bërë i 

përbashkët, meqenëse janë të njëjtat kushte dhe kritere. 

Me vendimin nr.372, nr.373, nr. 481 dhe nr.483, të vitit 2021 Këshilli ka 

kualifikuar kandidatët {...}, {...}, {...} dhe {...}. 

Kalimi i këtij procesi nga Këshilli i hap rrugën vijimit të procedurës për pranimin 

në shërbimin civil gjyqësor në kategorinë e këshilltarit ligjor në Gjykatën e Lartë.  

Lidhur me kriteret që duhet të plotësohen për t’u bërë këshilltar dhe ndihmës 

ligjor, fillimisht ato, kriteret e përgjithshme, ligji parashikon si të tilla, kriteret e 

përgjithshme për pranimin në shërbimit civil të parashikuar në legjislacionin përkatës për 

këtë kategori nëpunësish (neni 55  i ligjit nr.98/2016), ndërkohë që si kritere të veçanta 

për pozicionin e këshilltarit ligjor në Gjykatën e Lartë, kandidatët duhet të përmbushin 

ato të parashikuara në pikën 6  të nenit 34 të ligjit nr. 98/2016.  

Sipas listave të dërguara nga shkolla e Magjistraturës, respektivisht sipas vendimit 

nr.18/2021 të Shkollës, kandidatja {...} ka marrë mbi 70% të pikëve, kandidati {...} 87 

pikë, {...} 83.68 pikë dhe {...} 78.32 pikë. 

Lidhur me emërimin e tyre në Gjykatën e Lartë sjellim në vëmendje se neni 34  të 

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

ndryshuar, parashikon, organizimin dhe funksionimin e Njësisë së Shërbimit Ligjor pranë 

Gjykatës së Lartë dhe ndër të tjera, theksohet se përbërja e saj është nga këshilltarë 

ligjorë, në të cilën më shumë se gjysma e numrit të përgjithshëm përbëhet nga 

ndihmësmagjistratë (gjyqtarë), ndërsa pjesa tjetër është këshilltarë jogjyqtarë.  
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Aktualisht pranë Gjykatës së Lartë, janë gjithsej 5 ndihmësmagjistratë dhe 12 

këshilltarë ligjorë jomagjistratë që përbëjnë organikën efektive në Gjykatë të Lartë duke 

përfshirë këtu dhe 4  këshilltarë ligjorë të emëruar përkohësisht, ku tre prej tyre i kemi sot 

objekt shqyrtimi. 

Për këtë, Komisioni i Administrimit dhe Buxhetit ka përgatitur katër 

projektvendimet dhe i kërkon Këshillit që të pranojë në shërbimin gjyqësor civil znj. 

{...}, për pozicionin e këshilltarit ligjor në Njësinë e Shërbimit Ligjor pranë Gjykatës së 

Lartë”; Të pranojë në shërbimin civil gjyqësor të z.{...}, për pozicionin e këshilltarit 

ligjor në Njësinë e Shërbimit Ligjor pranë Gjykatës së Lartë”; Të pranojë në shërbimin 

civil gjyqësor të znj. {...}, për pozicionin e këshilltarit ligjor në Njësinë e Shërbimit 

Ligjor pranë Gjykatës së Lartë”; Të pranojë në shërbimin civil gjyqësor të znj. {...}, për 

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

Në si Komision i kërkojmë Këshillit që të katër këta kandidatë, të kalojnë 

nominalisht në votim, pra një nga një. Faleminderit, zonja Kryetare! 

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  

Atëherë, t’i kalojmë një nga një projekt-aktet? 

Projekt-akti i parë ka të bëjë me pranimin në shërbimin civil të znj. {...} për 

pozicionin e këshilltarit ligjor në njësinë e shërbimit ligjor pranë Gjykatës së Lartë. Jeni 

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. 
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 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 

26.10.2021. 

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. 

4. Ngarkohet Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Administrative 

pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor për ndjekjen dhe zbatimin e këtij vendimi. 

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. 

 

Naureda Llagami: Kalojmë tek projekt-akti i dytë që ka të bëjë me pranimin në 

shërbimin civil të znj. {...}. Jeni 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 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 

26.10.2021. 

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. 
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4. Ngarkohet Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Administrative 

pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor për ndjekjen dhe zbatimin e këtij vendimi. 

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. 

 

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

shërbimin civil të z. {...}, për pozicionin e këshilltarit ligjor në Gjykatën e Lartë. Jeni 

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. 

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

26.10.2021. 

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. 

4. Ngarkohet Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Administrative 

pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor për ndjekjen dhe zbatimin e këtij vendimi. 

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

pranimin në shërbimin civil gjyqësor të znj. {...}, si këshilltare ligjore në Gjykatën e 

Lartë. 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 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 

26.10.2021. 

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. 

4. Ngarkohet Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Administrative 

pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor për ndjekjen dhe zbatimin e këtij vendimi. 

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. 

  

* * * 

(Pika 4 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 25.10.2021 (Pika 5) 
 

 

20 

 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 25.10.2021) 

 

Pika 5 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për një shtesë në 

vendimin nr.217, datë 26.05.2021 “Për fillimin e procedurës së verifikimit të kandidatëve 

fitues në provimin e pranimit në programin e formimit fillestar në shkollën e 

magjistraturës, për këshilltar dhe ndihmës ligjorë, viti akademik 2021-2022”, të Këshillit 

të Lartë Gjyqësor”, hartuar nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe 

Buxhetit. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:20 

dhe mbaroi në orën 13:07. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 
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8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Marçela Shehu   (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: 

5. Shqyrtimi i projektvendimit “Për një shtesë në vendimin nr.217, datë 26.05.2021 “Për 

fillimin e procedurës së verifikimit të kandidatëve fitues në provimin e pranimit në 

programin e formimit fillestar në shkollën e magjistraturës, për këshilltar dhe ndihmës 

ligjorë, viti akademik 2021-2022”, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, hartuar nga Komisioni 

i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. 

 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin e radhës i cili ka të bëjë me një 

shtesë në vendimin nr.217, datë 26.05.2021 “Për fillimin e procedurës së verifikimit të 

kandidatëve fitues në provimin e pranimit në programin e formimit fillestar në shkollën e 

magjistraturës, për këshilltar dhe ndihmës ligjorë, viti akademik 2021-2022”. 

 Në zbatim të detyrimeve që na burojnë nga Kushtetuta, KLGJ, me vendimin nr. 

35, datë 28.01.2021, pasi ka përcaktuar numrin e kandidatëve që do të pranohen në 

programin e formimit fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 2021-

2022, ka përcaktuar në pikën 1, shkronja “b” edhe numrin e këshilltarëve dhe ndihmësve 
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ligjorë që do të pranohen në këtë program, që ishin në masën 20 kandidatë. Ndërkohë, me 

vendimin nr. 138, datë 02.04.2021, “Për miratimin e listave emërore të kandidatëve që 

plotësojnë kriteret për të marrë pjesë në provimin e pranimit për këshilltarë dhe ndihmës 

ligjorë, KLGJ fillimisht ka miratuar listën e kandidatëve, të cilët plotësojnë kriteret e 

pranimit për formimin fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, në total 26 kandidatë për 

këshilltarë ligjorë dhe 53 kandidatë për ndihmës ligjorë. 

 Gjithashtu, në vendimin nr. 424, datë 12.10.2020, është vendi që Këshilli të caktoj 

relatorin përkatës për znj. {...} me vendimin nr.217, datë 26.05.2021, KLGJ ka filluar 

procedurën e verifikimit të kandidatëve të tjerë, duke përcaktuar edhe relatorët nëpërmjet 

hedhjes së shortit. 

 Nga ana tjetër, me vendim nr. 283, datë 08.07.2021, “Për një shtesë në vendimin 

nr.138, datë 02.04.2021”, KLGJ pasi ka konstatuar që kandidatja {...} plotëson kriteret 

ligjore të kandidimit në profilin këshilltar ligjor dhe është renditur e shtata në listë, ka 

vendosur që në Lidhjen 1, të pikës 1, të Vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, nr.138, 

datë 02.04.2021, të përfshihet kandidatja pas gjeneraliteteve të kandidatit, {...}, të 

shtohen gjeneralitetet e kandidates, {...}. Ky vendim i është njoftuar gjithashtu edhe 

Shkollës së Magjistraturës me shkresën nr. {...} prot., datë 08.07.2021. 

 Në përgjigje të shkresës së mësipërme, Shkolla e Magjistraturës me shkresën nr. 

{...}  prot., datë 11.10.2021, ka njoftuar se Këshilli Drejtues i Shkollës së Magjistraturës, 

me vendimin nr.33, datë 05.10.2021 miratoi {...} me rezultatet përfundimtare të shpallura 

nga Komisioni i Vlerësimit të Shëndetit Mendor dhe Psikologjik të provimit të pranimit 

për vitin akademik 2021-2022. Bashkëlidhur kësaj shkrese, Shkolla ka dërguar edhe 

tabelën përkatëse. 

 Për këtë arsye, ajo që propozohet sot nga Komisioni është që zonja {...} të 

përfshihet në hedhjen e shortit për relatorin i cili do të jetë përgjegjës edhe për 

verifikimin e kritereve të tjera. 

 Ftoj administratën që të hedhë shortin. 

 Në goglat e shortit do jenë dy anëtarë të komisionit, në kushtet që Kryetarja nuk 

mund të angazhohet në shqyrtimin e akteve individuale. Kështu që do jenë zoti Bici dhe 

zonja Luli. 
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 Procedura e shortit: 

 Futen në enën e qelqit shiritat e letrës me emrat e dy anëtarëve të Komisionit: z. 

Medi Bici dhe znj. Fatmira Luli. 

 

 Nga shorti rezulton i përzgjedhur z. Medi Bici. 

 

Naureda Llagami: Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Dakord. 

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. Pas nënndarjes 5 të pikës 2, të Vendimit të Këshillit 

të Lartë Gjyqësor, nr.217, datë 26.05.2021, “Për fillimin e procedurës së verifikimit të 

kandidatëve fitues në provimin e pranimit në Programin e Formimit Fillestar në Shkollën 

e Magjistraturës, për këshilltarë dhe ndihmës ligjorë, viti akademik 2021-2022”, shtohet 

nënndarja 6 si më poshtë: 6. Për {...} - relator z. Medi Bici.   

2. Një kopje e këtij vendimi i njoftohet kandidates {...}. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor.   

 

* * * 

(Pika 5 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 25.10.2021) 

 

Pika 6 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për vlerësimin e aktiveve 

për nxjerrje nga përdorimi”, hartuar nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, 

Administrimit dhe Buxhetit. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:20 

dhe mbaroi në orën 13:07. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Marçela Shehu   (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: 

6. Shqyrtimi i projektvendimit “Për vlerësimin e aktiveve për nxjerrje nga përdorimi”, 

hartuar nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. 

 

 

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

e projektvendimit “Për vlerësimin e aktiveve për nxjerrje nga përdorimi”. Edhe ky 

projekt-akt vjen si propozim i Komisionit të Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe 

Buxhetit dhe që do të relatohet nga znj. Luljeta Laze. 

 

 Luljeta Laze: Faleminderit, zonja Kryetare! 

 Bazuar në ligjin nr. 10296, datë 08.7.2010, “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin”, i ndryshuar, Udhëzimit nr. 30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve 

në njësitë e sektorit publik”, të Ministrisë së Financave,  12 gjykata kanë zhvilluar dhe 

paraqitur për miratim procedurat për nxjerrje nga përdorimi të disa aktiveve që ato kanë 

në përdorim. 
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 Nxjerrja nga përdorimi i aktiveve të cilat nuk i plotësojnë më kushtet për të qenë 

pjesë e aktiveve të një gjykate është e rëndësishme pasi i jep gjykatës një vizion të qartë 

mbi gjendjen e aktiveve të cilat i shërbejnë asaj në aktivitetin e përditshëm, e ndihmon atë 

që të kuptojë dhe të vlerësojë drejt nevojat buxhetore për aktivet që i duhen në gjykatë 

dhe gjithashtu, doja të thosha që duke qenë se po vjen fundi i vitit, gjykatave iu duhet që 

të lehtësojnë inventarin e tyre për paraqitjen e drejtë në bilanc, të aktiveve që ato vërtet i 

kanë në gjendje pune. 

 Janë 12 gjykata, sikurse e thashë, që kanë zhvilluar procedurat e plota për 

nxjerrjen e disa aktiveve, ku secila prej tyre ka vlerësuar ato aktive të cilat nuk i ka në 

gjendje pune. Të gjitha këto procedura janë vlerësuar dhe verifikuar që janë kryer drejt 

nga specialistë të Drejtorisë së Investimeve. Në të gjitha rastet kur ka qenë e nevojshme, 

janë bërë plotësime në këtë dokumentacion.  

Konkretisht, gjykatat që kanë paraqitur kërkesën për miratim të nxjerrjes së 

aktiveve dhe për miratim të procedurave që kanë ndjekur, janë: 

    Gjykata e Lartë, që konkretisht ka dy automjete. Secila prej kërkesave është e 

pasqyruar në tabelat përkatëse, sipas çdo gjykate. 

 Në pasqyrën nr. 1 kemi të pasqyruar aktivet (2 automjete) si dhe pjesët përbërëse 

të tyre që janë kondicionerët dhe kasetofonët e të dyja këtyre automjeteve. Të dyja 

automjete kanë vite të gjata përdorimi dhe kanë humbur aftësitë e tyre për punë dhe 

njëkohësisht, vlera e tyre në kontabilitet tashmë është zero. Plotësojnë kushtin që vlera e 

riparimit, sipas përcaktimeve që kemi në akte, për t’i kthyer në gjendje pune, është më e 

madhe sesa vlera e tregut për blerjen e një automjeti të ngjashëm. 

 Në këto kushte, bazuar në Udhëzimin nr. 30, pika 111/a, kërkohet shqyrtimi dhe 

miratimi i kërkesës për nxjerrje nga përdorimi të këtyre mjeteve të paraqitura nga kjo 

gjykatë. 

Gjykata e dytë që ka kërkuar është Gjykata e Apelit Gjirokastër. Aktivet e kësaj 

gjykate janë të paraqitura në tre pasqyra (pasqyra 2, 3 dhe 4). Kjo është bërë pasi ato janë 

ndarë sipas natyrës së veprimtarisë që funksionojnë, pra janë pajisje zyrash, janë pjesë që 

janë pajisje elektronike, si dhe pjesë të tjera që janë inventar i imët. Në të njëjtën mënyrë 

është vepruar edhe për të gjithë këtë procedurë që ato kanë sjellë dhe në përfundim, pasi 

janë vlerësuar të gjitha që i plotësojnë kriteret për daljen nga përdorimi, kërkohet 
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shqyrtimi dhe miratimi i kërkesës për të nxjerrë nga përdorimi aktivet e paraqitura në 

pasqyrën 2, 3 dhe 4. 

Tjetër gjykatë që ka paraqitur kërkesën e saj është Gjykata e Apelit Tiranë. Të 

gjitha aktivet që ajo ka kërkuar për nxjerrjen nga përdorimi janë të pasqyruara në dy 

pasqyra (5, 6 dhe 7). 5-sa dhe 6-ta janë pajisje elektronike dhe pajisje zyrash, ndërsa 7-ta 

janë mjete motorike. 

Është ndjekur e njëjta procedurë, sikurse thashë. Janë vlerësuar nga specialistët e 

Drejtorisë së Investimeve dhe e gjithë procedura e ndjekur është vlerësuar që është në 

përputhje me aktet ligjore në fuqi. 

Ndërsa, për i përket pasqyrës 7, specifikisht ku është një veturë “Mitsubishi”, e 

vitit 1998 dhe vlera e mbetur në kontabilitet, është tërësisht e amortizuar nga ana 

kontable, që është zero dhe nga ana tjetër edhe nga ana teknike, nuk i plotëson kushtet që 

të mund të riparohet dhe të kthehet në gjendje pune. 

  Gjykatë tjetër që ka paraqitur kërkesën e saj është Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Berat. Aktivet e kësaj gjykate janë paraqitur në pasqyrat 8, 9 dhe 10. Specifikisht, 

pasqyra nr. 10 ka të bëjë me inventarin e imët, i cili ka pësuar konsum tërësisht moral dhe 

vlerat e tyrë janë zero në kontabilitet. 

Gjykatë tjetër që ka paraqitur kërkesë është Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës. 

Kërkesa e saj është paraqitur në pasqyrën nr. 11, ku është një motoçikletë që është me 

vlerë zero gjithashtu dhe nuk i plotëson më kushtet për të kryer funksionet e saj. 

 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër ka paraqitur gjithashtu kërkesë dhe 

aktivet që ajo ka kërkuar që të dalin nga përdorimi, janë sipas tabelave nr. 12 dhe 13. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kavajë ka paraqitur kërkesë dhe ka kryer procedurat të 

plota, të cilat janë të pasqyruara në pasqyrën 14 dhe 15 dhe këto janë të ndara sigurisht 

sipas natyrës së funksionit të këtyre aktiveve. Procedurat që janë kryer janë të gjitha 

konform akteve ligjore në fuqi. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë,  ka paraqitur kërkesë për aktivet të ndara në 

pajisje elektronike dhe pajisje dhe mobilie (pasqyra 16 dhe 17). Të gjitha procedurat e 

ndjekura edhe nga kjo gjykatë janë në përputhje me aktet ligjore në fuqi. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë, gjithashtu ka kërkuar nxjerrjen nga përdorimi 

të aktiveve të saj sipas pasqyrës 18, 19 dhe 20, të ndara sipas natyrës së funksionit që ato 
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kanë, të gjendura edhe këto në përputhje me procedurën e ndjekur e gjendur në përputhje 

me aktet ligjore në fuqi. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë ka kërkuar gjithashtu nxjerrjen nga përdorimi 

sipas pasqyrave 21, 22 dhe 23, të vlerësuara në pajisje elektronike, pajisje e mobilie 

zyrash. Pajisjet elektronike i kemi ndarë më vete, pasi ata mendojnë që do transferohen 

në institucione të tjera. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë ka kërkuar gjithashtu nxjerrjen nga përdorimi të 

disa aktiveve të saj, të pasqyruara në pasqyrën nr. 25. Nga vlerësimi që kanë bërë 

specialistët, këto janë në përputhje me aktet ligjore në fuqi (pasqyra 24 dhe 25). 

E fundit është Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tiranë e cila ka paraqitur 

kërkesë për miratimin e nxjerrjes nga përdorimi të aktiveve të vlerësuara sipas pasqyrës 

nr. 26 dhe 27.  

Ajo që doja të thosha për të gjitha këto është që Këshilli miraton nxjerrjen nga 

përdorimi në kuptimin e pamundësisë më të përdorimit të tyre nga gjykata, e cila është e 

vlerësuar sipas kritereve që kanë aktet ligjore në fuqi, me specialistë të fushave përkatëse, 

por nga ana tjetër do të jenë vetë këto njësi shpenzuese, pra gjykatat, që do të ndjekin më 

tej dhe është nën përgjegjësinë e tyre ndjekja e procedurave, qoftë për nxjerrjen 

përfundimtare për jashtë përdorimit dhe e cila ka një procedurë të caktuar, ose për 

transferimin e tyre pa pagesë në njësi të tjera, siç janë ato të pushtetit vendor apo kërkesa 

të tjera që ato shpesh i identifikojnë dhe i transferojnë pa pagesë. 

Ky ishte referimi.   

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Laze! 

Ftoj kolegët nëse kanë ndonjë diskutim. 

Nëse jo, kalojmë në miratimin e projekt-aktit? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 
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Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro.   

Medi Bici: Pro.  

Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Miratimin e nxjerrjes nga përdorimi të disa aktiveve 

në Gjykatën e Lartë, Gjykatën e Apelit Gjirokastër, Gjykatën e Apelit Tiranë, Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor Berat, Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës, Gjykatën e Rrethit Gjyqësor 

Gjirokastër, Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë, Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Korçë, 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Sarandë, Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor Vlorë, Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, (sipas 

pasqyrave bashkëlidhur nga nr.1-27). 

2. Gjykatat e sipërcituara, të vazhdojnë procedurat e mëtejshme sipas 

përcaktimeve të legjislacionit për menaxhimin e aktiveve në sektorin publik. 

3. Me zbatimin e këtij Vendimi, ngarkohet Sekretari i Përgjithshëm, Departamenti 

i Programimit dhe Administrimit të Buxhetit dhe gjykatat respektive. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

 

* * * 

(Pika 6 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 25.10.2021) 

 

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

automjeteve të reja dhe atyre në përdorim në sistemin gjyqësor”, hartuar nga Komisioni i 

Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:20 

dhe mbaroi në orën 13:07. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Marçela Shehu   (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: 

7. Shqyrtimi i projektvendimit “Për transferimin e automjeteve të reja dhe atyre në 

përdorim në sistemin gjyqësor”, hartuar nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, 

Administrimit dhe Buxhetit. 

 

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

projektvendimit “Për transferimin e automjeteve të reja dhe atyre në përdorim në sistemin 

gjyqësor”, edhe ky është hartuar nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit 

dhe Buxhetit. Ftoj Lulin që ta relatojë. 

 

 Luljeta Laze: Faleminderit! 

 Në Këshillin e Lartë Gjyqësor janë zhvilluar procedurat dhe janë blerë dy 

automjete të reja, dhe për të përcaktuar se ku duhet t’i transferojmë këto, jemi munduar 

që të bëjmë një paraqitje të plotë të të gjithë situatës së automjeteve në gjykatat e vendit. 

 Sikurse është e përcaktuar në relacion, në inventarin e disponuar, gjykatat e tre 

niveleve, gjithsej kanë 100 automjete, nga të cilat 16 i përkasin Gjykatës së Lartë. Në 

këtë shifër nuk përfshihen automjetet që janë në pronësi të KLGJ-së.   
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Nga këto, rreth  29 automjete janë prodhim i viteve 1990-2003. Këto mjete, janë 

tërësisht të amortizuara në aspektin kontabël, pjesa më e madhe e tyre edhe në aspektin 

fizik. 

Nga fillimi i vitit 2020 dhe ne vazhdim situata e transportit në gjykata është 

përmirësuar në mënyrë të ndjeshme, si pasojë e investimit për blerje automjetesh e 

realizuar në fund të vitit 2019, si dhe për shkak të transferimeve të ndryshme të 

automjeteve të tjera brenda sistemit gjyqësor.  

Në vitin 2021 u parashikuan dhe u miratuan, për këtë artikull, blerja e 2 

automjeteve sipas kërkesës së paraqitur nga 2 gjykata. 

Gjithashtu në shkurt të vitit 2021 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Dibër, ka paraqitur 

një kërkesë për t’u pajisur me një automjet të ri me arsyetimin se, përgjatë vitit 2020 

është rritur numri i komandimeve të gjyqtarëve të kësaj gjykate. Aktualisht kjo gjykatë ka 

në përdorim vetëm një automjet tip Mitsubishi “Pajero” prodhim i vitit 2006. 

Përgjatë këtij viti u realizua prokurimi i dy automjeteve tip Ford Fokus, me 

benzinë, të cilat duhet të shpërndahen tashmë.  

Në vazhdim po paraqesim kriteret e vlerësimit të situatës së transportit të çdo 

gjykate. Kriteret e vlerësimit ne kemi menduar: 

1. Kërkesa e paraqitur nga gjykata për automjet të ri. 

2. Numrin e lëvizjeve te automjeteve për të realizuar komandimet e gjyqtarëve në 

gjykata të tjera. 

3. Numrin e automjeteve që çdo gjykatë ka në përdorim aktualisht. 

4. Gjendja teknike e mjeteve që ka aktualisht në përdorim çdo gjykatë. 

Në kombinim të këtyre kritereve po paraqesim një renditje të gjykatave që kanë 

nevojë për automjet. Kjo është e shoqëruar edhe me një tabelë e cila në mënyrë shumë të 

detajuar na jep sidomos numrin e komandimeve që gjykatat kanë si dhe numrin e mjeteve 

që ato kanë (tabela nr.1), si dhe gjendjen që kanë mjetet.  

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Dibër ka në dispozicion vetëm një automjet dhe gjatë 

vitit 2021 ka pasur 78 lëvizje për komandime. Të gjitha lëvizjet për komandime si dhe 

lëvizjet e tjera administrative janë përballuar me këtë automjet. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës ka paraqitur kërkesë për automjet të ri. Ajo ka 

në dispozicion 2 automjete, një tip “Skoda Oktavia” e vitit 2015 e cila është në gjendje 
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shumë të mirë, dhe një Benz Mercedez, prodhim i vitit 2005, e cila është transferuar nga 

Gjykata e Lartë në muajin maj 2020. Numri i komandimeve gjatë vitit 2021 është 16 

lëvizje për komandime.  

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër ka në dispozicion dy automjete, një tip 

Volswagen “Bora”, e vitit 1999 dhe një tip “Hyunday Elantra ”, prodhim i vitit 2018. 

Numri i komandimeve statistikisht është 20 lëvizje për komandim. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë gjithashtu ka në dispozicion një automjet të tipit 

“Opel Astra”, prodhim i vitit 2017. Ka 75 lëvizje për komandime. Në fakt nuk disponon 

ndonjë kërkesë për automjet në këtë gjykatë. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë gjithashtu ka numër të madh të lëvizjeve për 

komandime, 52. Ka tre mjete në dispozicion, një Volswagen “Bora”, prodhim i vitit 

2000, një tip Benz, prodhim i vitit 1990 (gati për nxjerrje nga përdorimi) dhe një është 

“Hyunday Elantra”, prodhim i vitit 2018.  

Gjykata Administrative Vlorë dhe Gjykata Administrative Gjirokastër. 

Gjykata Administrative Vlorë ka 1 automjet Volswagen “Bora” prodhim i vitit 

1999, ndërsa Gjykata Administrative Gjirokastër ka 1 “Ford Fokus”, prodhim i vitit 2004. 

Në të gjithë vlerësimet e mëparshme, në fakt gjykatat administrative nuk i kemi 

vlerësuar për të përmirësuar ndjeshëm transportin, por kemi shkuar gjithmonë me parimin 

që në fund të fundit çdo gjykatë ka nevojë ta ketë një automjet sepse i duhet edhe për 

lëvizjet e tjera dhe për të plotësuar nevojat e saj administrative. 

Gjithashtu, për të dhënë një pamje më të plotë kemi vënë edhe të gjithë gjendjen e 

automjeteve që është për Gjykatën e Lartë. Sikurse pasqyrohet në tabelën përkatëse, 

Gjykata e Lartë ka 16 automjete, dy prej të cilave janë për jashtë përdorimit dhe në fakt u 

vlerësuan si të tilla dhe u mor vendimi në pikën e mëparshme dhe numri i mjeteve mbetet 

14.  

Nga ana tjetër gjithashtu, janë 6 automjete të tjera të cilat janë të vitit 2005 dhe 

nuk paraqiten në gjendje shumë të mirë teknike.  

Duke mbajtur parasysh faktin që vetë Këshilli i Lartë Gjyqësor, si për të gjithë 

gjykatat, edhe për Gjykatën e Lartë, ka detyrimin që të plotësojë kërkesat për transport në 

të, duke mbajtur parasysh statusin e anëtarëve të Gjykatës së Lartë, mandatin e tyre 9-

vjeçar, si dhe pritshmërinë që trupa gjyqësore, në një kohë jo të largët duhet të plotësohet 
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me 12 gjyqtarë dhe nga ana tjetër edhe faktin që vetë KLGJ-ja ka marrë 2 mjete nga 

Gjykata e Lartë me fillimin e aktivitetit të saj, ne kemi propozuar që këto dy automjete që 

janë të reja, të kalojnë në Gjykatën e Lartë dhe nga Gjykata e Lartë dy automjete të 

prodhimit të vitit 2005, t’i kalohen Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër dhe Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Vlorë, me arsyetimin që këto mjete të reja mund t’i 

shërbejnë anëtarëve të Gjykatës së Lartë, ndërsa këto mjete që janë dhe që e kemi 

përdorur këtë edhe herët tjetër, që kemi plotësuar nevojat e gjykatave për plotësimin e 

nevojave që gjykatat kanë për transport, t’i kalojnë Gjykatës Dibër për arsyen që u 

theksua edhe më lart, që ka një lëvizje shumë të madhe për komandime dhe është e 

pamjaftueshme që këto të gjitha t’i plotësojë me një automjet që ka; dhe nga ana tjetër, ka 

nevojë edhe për detyra të tjera administrative (ka numrin më të lartë me 78); dhe 

Gjykatës Administrative të Shkallës Parë Vlorë për shkak se vërtetë e ka një mjet në 

dispozicion, por sikurse thashë është “Bora” e vitit 1999 (është për t’u nxjerrë jashtë 

përdorimit), pra të mbetemi në parimin që kemi diskutuar edhe më parë, që në fund të 

fundit çdo gjykatë e ka nevojë një mjet për të përballuar të gjitha nevojat administrative 

që ka.  

Për më tepër, me sa jam informuar, ndoshta edhe gjykatat administrative, do kenë 

komandime më pas. Ky ishte materiali. Faleminderit!     

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Laze! 

Ftoj kolegët nëse kanë ndonjë diskutim. 

Nëse jo, kalojmë në miratimin e projekt-aktit? 

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.  
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Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Transferimin e 2 (dy) automjeteve të reja tip “Ford 

Fokus” prodhim i vitit 2021, nga Këshilli i Lartë Gjyqësor në Gjykatën e Lartë. 

2. Transferimin e 2 (dy) automjeteve në përdorim të Gjykatës së Lartë, 

përkatësisht në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Dibër dhe në Gjykatën Administrative të 

Shkallës së Parë Vlorë. 

3. Me zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Sekretari i Përgjithshëm dhe 

Departamenti i Programimit dhe Administrimit të Buxhetit. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

* * * 

(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 25.10.2021) 

 

Pika 8 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimeve të përgatitura nga 

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

8.1 “Për zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e delegimit të gjyqtarit z. {...}”; 

8.2 "Për ricaktimin e gjyqtarit të skemës së delegimit z. {...}, në Gjykatën e Apelit 

Vlorë". 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:20 

dhe mbaroi në orën 13:07. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

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

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

relator z. Ilir Toska: 

8.1 “Për zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e delegimit të gjyqtarit z. {...}”; 

8.2 "Për ricaktimin e gjyqtarit të skemës së delegimit z. {...}, në Gjykatën e Apelit 

Vlorë". 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë tek dy projekt-aktet që vijnë nga Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës, që kanë të bëjnë me zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e 

delegimit të z. {...} dhe ricaktimin e gjyqtarit të skemës së delegimit z. {...}, në Gjykatën 

e Apelit Vlorë. Për më shumë detaje, fjalën ia jap zotit Toska. 

  

Ilir Toska: Komisionit i Zhvillimit të Karrierës ka përgatitur dy projektvendime 

lidhur me zotin {...}. Projektvendimi i parë është sa i përket zgjatjet së afatit të caktimit 

në skemën e delegimit. 

Lidhur me këtë projektvendim është parashtruar edhe relacioni shpjegues, ku 

shkurtimisht ju parashtroj: 
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Me kërkesën e protokolluar në Këshillin e Lartë Gjyqësor më datë 23.10.2020, 

gjyqtari {...} ka dhënë pëlqimin për të shërbyer në skemën e delegimit në çdo gjykatë të 

Republikës së Shqipërisë. 

Mbi këtë kërkesë, pasi konstatoi se gjyqtari z. {...} plotësonte kriteret për 

komandimin/caktimin (sipas termit aktual) në skemën e delegimit të ngritur pranë tij, 

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

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe Vendimit të tij nr. 22, datë 07.02.2019, “Për 

kriteret dhe procedurën e funksionimit të skemës së delegimit të gjyqtarit”, Këshilli i 

Lartë Gjyqësor, me Vendimin nr. 527, datë 27.10.2020, ka vendosur: 

“1. Pranimin e kërkesës së gjyqtarit z. {...}. 

2. Komandimin e gjyqtarit z. {...} në skemën e delegimit të ngritur pranë Këshillit 

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

rrethanave.  

3. Efektet juridike të vendimit fillojnë më datë 05.11.2020. ...”. 

Si gjyqtar i skemës së delegimit, për shkak të situatës në Gjykatën e Apelit Vlorë 

dhe nevojave emergjente të saj në lidhje me funksionalitetin, Këshilli i Lartë Gjyqësor, 

me Vendimin nr. 528, datë 27.10.2020, z. {...} e ka caktuar për të gjykuar pranë Gjykatës 

së Apelit Vlorë për të gjithë periudhën e caktimit/komandimit në skemën e delegimit, pra 

deri më datë 05.11.2021. 

Afati i komandimit/caktimit në skemën e delegimit të gjyqtarit {...} është duke 

përfunduar, ndaj është rasti për të vlerësuar nëse ka vend për zgjatjen e këtij afati. 

Sikurse është parashtruar dhe më parë, aktualisht sistemi gjyqësor është në një 

situate kritike për burime njerëzore, specifikisht për gjyqtarë. Më datë 20.10.2021, në 

raport me organikat e të gjitha gjykatave (408 gjyqtarë gjithsej), në sistem mungojnë 173 

gjyqtarë ose 42,40 % e tyre. Në këto mungesa përfshihen 75 vakanca të përhershme dhe 

99 vakanca të përkohshme. 

Situata më e rëndë paraqitet në gjykatat e apeleve, në të cilat, më datë 20.10.2021, 

mungojnë 60 gjyqtarë (nga 102 gjithsej sipas organikave) ose 58,82% e tyre. Në këto 

mungesa përfshihen 34 vakanca të përhershme dhe 26 vakanca të përkohshme. 

Ndër gjykatat e apeleve, situata më dramatike paraqitet në ato të juridiksionit të 

përgjithshëm, në të cilat, më datë 20.10.2021, mungojnë 47 gjyqtarë (nga 78 gjithsej sipas 
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organikave) ose 60,25% e tyre. Në këto mungesa përfshihen 26 vakanca të përhershme 

dhe 21 vakanca të përkohshme. Kjo situatë në fakt do të kishte qenë akoma më e rëndë, 

nëse disa nga këto mungesa nuk do të ishin plotësuar nëpërmjet caktimit të 10 gjyqtarëve 

të skemës së delegimit. Pra, në realitet, në gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm 

aktualisht ushtrojnë detyrën 21 gjyqtarë që kanë emërimin/caktimin e përhershëm në këto 

gjykata ose 26,92% e tyre, si dhe 10 gjyqtarë të skemës së delegimit, të cilët që të gjithë 

vijnë nga gjykatat e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm.  

Të dhënat konkrete mbi situatën e sistemit gjyqësor në përgjithësi, si dhe çdo 

niveli gjykate, gjenden bashkëlidhur këtij relacioni, në formë tabelare.  

Ndodhur në një situatë të tillë, ndërsa më herët është verifikuar plotësimi nga z. 

{...} të kritereve të skemës së delegimit, duke mbajtur në konsideratë se ai ka dhënë 

pëlqimin për të shërbyer në skemën e delegimit, përsëritur edhe me kërkesën e 

protokolluar në Këshill me aktin nr. 3711, datë 29.07.2021, sikundër dhe faktin se ligji 

lejon shërbimin në këtë skemë deri në 5 vjet (pika 2, neni 45, i Ligjit nr. 96/216 “Për 

statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar ),  

ndërkohë që z. {...} ka konsumuar vetëm një vit nga kjo periudhë, përveç se ai ka 

paraqitur një kërkesë, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës vlerëson se është vendi për 

zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e delegimit të gjyqtarit z. {...} edhe për një vit 

tjetër, ndërsa në ushtrim të përgjegjësisë për mbarëvajtjen e sistemit gjyqësor, Këshilli ka 

obligimin për të plotësuar, për sa është e mundur, vakancat në sistem, aktualisht, në 

veçanti, ato në gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm, të cilat paraqesin 

problematika të rënda në lidhje me funksionalitetin e tyre. Mbi këtë bazë, Komisioni ka 

përgatitur projektvendimin “Për zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e delegimit të 

gjyqtarit z. {...}”. 

Projektvendimi është i strukturuar në 3 pika. 

Pika 1 e projektvendimi bën fjalë për zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e 

delegimit të gjyqtarit z. {...} deri më datë 05.11.2022, afat që mund të ndërpritet ose 

zgjatet në varësi të rrethanave.  

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

nga data 05.11.2021, duke pasur parasysh se në këtë datë përfundojnë efektet e vendimit 
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të caktimit/komandimit të z. {...} në skemën e delegimit, pra të Vendimit të Këshillit nr. 

527, datë 27.10.2020. 

Në pikën 3 të projektvendimit përcaktohet se 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 së Rrethit Gjyqësor Fier, ku ai ka caktimin e 

përhershëm. 

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

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

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Toska!  

Ftoj kolegët, nëse jemi dakord me projekt-aktin? 

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: Dakord. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e delegimit 

të gjyqtarit z. {...} deri më datë 05.11.2022, afat që mund të ndërpritet ose zgjatet në 

varësi të rrethanave.  

 

2. Efektet juridike të vendimit fillojnë nga data 05.11.2021. 

3. 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 së Rrethit 

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

Lartë Gjyqësor. 

 

Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin tjetër. 

 

Ilir Toska: Po! Komisioni i Zhvillimit të Karrierës nën supozimi që Këshilli do ta 

miratonte zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e delegimit të zotit {...}, ka përgatitur 

edhe projektvendimin për ricaktimin e tij në Gjykatën e Apelit Vlorë, si gjyqtar i skemës 

së delegimit. Edhe për këtë projektvendim ju është përcjellë relacioni shpjegues. 

Shkurtimisht mund t’ju parashtroj: 

Lidhur me propozimin “Për ricaktimin e gjyqtarit të skemës së delegimit z. {...}, 

në Gjykatën e Apelit Vlorë”, si shkak për këtë propozim është situata në të cilën gjendet 

Gjykata e Apelit Vlorë, e cila aktualisht është me funksionalitetit të moderuar, ndërsa 

pranë saj ushtrojnë detyrën 7 gjyqtarë (nga 12 sipas organikës), përfshirë këtu edhe z. 

{...} dhe z. {...}, të cilët janë të dy gjyqtarë të skemës së delegimit, ndërsa 5 të tjerë janë 

gjyqtarë që kanë caktimin/emërimin e përhershëm në këtë gjykatë. Nga gjyqtarët me 

emërim/caktimin e përhershëm që ushtrojnë detyrën, për 2 prej tyre nuk ka përfunduar 

procesi i rivlerësimit përpara Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, ndërsa për 2 të tjerë 

çështja e rivlerësimit është për shqyrtim përpara Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, ku për 

njërin nga ata ky shqyrtim ka filluar. Ndërkohë, 4 gjyqtarë të kësaj gjykate, që kanë 

caktimin e përhershëm pranë saj, janë të pezulluar për shkak të ligjit të rivlerësimit 

kalimtar, ndërsa një tjetër  ushtron funksionin e anëtarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor me 

mandat deri në dhjetor 2023. Pozicionet e tjera, 2 të tillë, janë të lira në mënyrë të 

përhershme, pozicione të cilët janë shpallur dhe vijojnë procedurat e ngritjes në detyrë.  

Në një situatë të tillë, Gjykata e Apelit Vlorë vijon të jetë në nevojë për pasjen në 

vijimësi në detyrë pranë saj edhe të gjyqtarëve të tjerë, çka do të mundësonte gjykimin e 

çështjeve të regjistruara përpara saj, numër ky i konsiderueshëm. 

Meqenëse për gjyqtarin z. {...}, Këshilli vendosi zgjatjen e afatit të caktimit të tij 

në skemën e delegimit, është propozuar nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës caktimi i 

tij në Gjykatën e Apelit Vlorë, për të gjithë periudhën njëvjeçare të caktimit në këtë 

skemë. 
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Lidhur me këtë vlen të theksohet se sikurse edhe më parë është verifikuar nga 

Këshilli, gjyqtari z. {...} ka përvojë profesionale mbi 7 vjet, pra ka përvojën minimale 

profesionale që kërkon ligji, neni 47, pika 4, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e 

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

gjykatën e apelit, rrethanë kjo që i jep të drejtë Këshillit ta caktojë atë në gjykatën e apelit 

për periudhën e caktimit në skemën e delegimit, sikurse përcaktohet në shkronjën “a”, 

pika 4, të nenit 45, të këtij ligji. 

Projektvendimi i propozuar është i strukturuar në 4 pika. 

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

{...} ricaktohet për të gjykuar pranë Gjykatës së Apelit Vlorë për periudhën deri më datë 

05.11.2022, pikërisht deri më datën kur përfundon caktimi i tij në skemën e delegimit, pra 

në varësi të vendimmarrjes së Këshillit në lidhje me projektvendimin “Për zgjatjen e 

afatit të caktimit në skemën e delegimit të gjyqtarit z. {...}”, projektvendim që para pak 

Këshilli vendosi miratimin e tij. 

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

pikërisht nga data 05.11.2021, duke pasur parasysh se në këtë datë përfundojnë efektet e 

vendimit të caktimit të z. {...}, si gjyqtar i skemës së delegimit, në Gjykatën e Apelit 

Vlorë, pra të Vendimit të Këshillit nr. 528, datë 27.10.2020. 

Ndërkohë në pikën 3 të projektvendimit, sikurse edhe në vendimin e mëparshëm 

të caktimit, përcaktohet se efektet financiare sipas këtij vendimi përballohen nga Gjykata 

e Apelit Vlorë. Edhe në këtë rast, përcaktimi i këtij rregullimi merr në konsideratë faktin 

se kjo gjykatë ka buxhetin për të përballuar efektet financiare të vendimit.  

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

njoftohet gjyqtarit të skemës së delegimit 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 së Apelit Vlorë.  

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

në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Toska!  

Ftoj kolegët në miratimin e projekt-aktit, nëse nuk kanë diskutime. 
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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. Gjyqtari i skemës së delegimit z. {...} ricaktohet për 

të gjykuar pranë Gjykatës së Apelit Vlorë deri më 05.11.2022.  

2. Efektet juridike të vendimit fillojnë nga data 05.11.2021.  

3. Efektet financiare sipas këtij vendimi përballohen nga Gjykata e Apelit Vlorë.  

4. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtarit të skemës së delegimit 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 së Apelit Vlorë.  

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

Lartë Gjyqësor. 

  

* * * 

(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 25.10.2021) 

 

Pika 9 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimeve të përgatitura nga 

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

9.1 “Për zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e delegimit të gjyqtarit z. {...}”; 

9.2 “Për ricaktimin e gjyqtarit të skemës së delegimit z. {...}, në Gjykatën e Apelit 

Durrës”. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:20 

dhe mbaroi në orën 13:07. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

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

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

relator z. Ilir Toska: 

9.1 “Për zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e delegimit të gjyqtarit z. {...}”; 

9.2 “Për ricaktimin e gjyqtarit të skemës së delegimit z. {...}, në Gjykatën e Apelit 

Durrës”. 

 

 Naureda Llagami: Atëherë, kalojmë në projekt-aktin e radhës që ka të bëjë edhe 

ky me dy projekt-akte të përcjella nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës mbi zgjatjen e 

afatit të caktimit në skemën e delegimit të gjyqtarit z. {...} dhe ricaktimin e gjyqtarit të 

skemës së delegimit, në Gjykatën e Apelit Durrës. Për më shumë detaje prapë fjalën e ka 

zoti Toska. 

  

Ilir Toska: Faleminderit! Edhe për zotin {...}, Komisionit i Zhvillimit të Karrierës 

ka përcjellë një projektvendim për zgjatjen e afatit të caktimit të tij në skemën e 

delegimit. 

Edhe për këtë projektvendim ju është përcjellë relacioni shoqërues. 
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Shkurtimisht mund t’ju parashtroj se: 

Me kërkesën e protokolluar në Këshillin e Lartë Gjyqësor më datë 28.09.2020, 

gjyqtari {...} ka dhënë pëlqimin për të shërbyer në skemën e delegimit në çdo gjykatë të 

Republikës së Shqipërisë. 

Mbi këtë kërkesë, pasi konstatoi se gjyqtari z. {...} plotësonte kriteret e 

komandimit/caktimit (sipas termit aktual) në skemën e delegimit të ngritur pranë tij, sipas 

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

Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe Vendimit të tij nr. 22/2019, Këshilli i Lartë Gjyqësor, me 

Vendimin nr. 524, datë 27.10.2020, ka vendosur: 

“1. Pranimin e kërkesës së gjyqtarit z. {...}. 

2. Komandimin e gjyqtarit z. {...} në skemën e delegimit të ngritur pranë Këshillit 

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

rrethanave.  

3. Efektet juridike të vendimit fillojnë më datë 05.11.2020. ...”. 

Si gjyqtar i skemës së delegimit, për shkak të situatës në Gjykatën e Apelit Durrës 

dhe nevojave emergjente të saj në lidhje me funksionalitetin, Këshilli i Lartë Gjyqësor, 

me Vendimin nr. 525, datë 27.10.2020, z. {...} e ka caktuar për të gjykuar pranë Gjykatës 

së Apelit Durrës për të gjithë periudhën e caktimit/komandimit në skemën e delegimit, 

pra deri më datë 05.11.2021. 

Afati i komandimit/caktimit në skemën e delegimit të gjyqtarit {...} është duke 

përfunduar, ndaj është rasti për të vlerësuar nëse ka vend për zgjatjen e këtij afati. 

Edhe në këtë rast ju është parashtruar situata në sistemin gjyqësor, në veçanti në 

gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm. Janë të njëjtat të dhëna sikurse 

parashtrova edhe në rastin e zotit Pëllumbi dhe nuk po i përsëris ato.  

Ndodhur në një situatë të tillë, ndërsa më herët është verifikuar plotësimi nga z. 

{...} të kritereve të skemës së delegimit, duke mbajtur në konsideratë se ai ka dhënë 

pëlqimin për të shërbyer në skemën e delegimit, përsëritur edhe me kërkesën e 

protokolluar në Këshill me aktin nr. {...}, datë 16.07.2021, sikundër dhe faktin se ligji 

lejon shërbimin në këtë skemë deri në 5 vjet, ndërkohë që z. {...} ka konsumuar vetëm 

një vit nga kjo periudhë, përveç se ai ka paraqitur një kërkesë të re, Komisioni i 
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Zhvillimit të Karrierës vlerëson se është vendi për zgjatjen e afatit të caktimit në skemën 

e delegimit të gjyqtarit z. {...} edhe për një vit tjetër. 

Mbi këtë bazë, është përgatitur edhe projektvendimi “Për zgjatjen e afatit të 

caktimit në skemën e delegimit të gjyqtarit z. {...}”. 

Projektvendimi është i strukturuar në 3 pika. 

Pika 1 e projektvendimi bën fjalë për zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e 

delegimit të gjyqtarit z. {...} deri më datë 05.11.2022, afat që mund të ndërpritet ose 

zgjatet në varësi të rrethanave.  

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

nga data 05.11.2021, duke pasur parasysh se në këtë datë përfundojnë efektet e vendimit 

të caktimit/komandimit të z. {...} në skemën e delegimit, pra të Vendimit të Këshillit nr. 

524, datë 27.10.2020. 

Në pikën 3 të projektvendimit përcaktohet se 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 së Rrethit Gjyqësor Vlorë, ku ai ka caktimin e 

përhershëm. 

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

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

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Toska!  

Ftoj kolegët, nëse nuk kanë diskutime, kalojmë në miratimin e projekt-aktit mbi 

zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e delegimit të gjyqtarit {...}. 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.   
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Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e delegimit të 

gjyqtarit z. {...} deri më datë 05.11.2022, afat që mund të ndërpritet ose zgjatet në varësi 

të rrethanave.  

2. Efektet juridike të vendimit fillojnë nga data 05.11.2021. 

3. 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 së Rrethit 

Gjyqësor Vlorë. 

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

Lartë Gjyqësor. 

 

Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin e dytë që ka të bëjë me ricaktimin z. 

{...} në Gjykatën e Apelit Durrës. Për më shumë detaje, prapë fjalën e ka zoti Toska. 

 

Ilir Toska: Edhe sa i përket këtij projektvendimi, si edhe në rastin e mëparshëm, 

nën supozimin që Këshilli do ta miratonte projektvendimin për zgjatjen e afatit të 

caktimit në skemën e delegimit të z. {...}, është përgatitur edhe projektvendimi i dytë për 

këtë magjistrat që ka të bëjë me ricaktimin e tij si gjyqtar i skemës së delegimit në 

Gjykatën e Apelit Durrës.  

Edhe për këtë projektvendim ju është përcjellë relacioni shpjegues, ku 

shkurtimisht mund t’ju parashtroj se lidhur me këtë projektvendim, si shkak ka shërbyer 

situata në të cilën gjendet Gjykata e Apelit Durrës, e cila aktualisht është me 

funksionalitet të moderuar, ndërsa pranë saj ushtrojnë detyrën 5 gjyqtarë (nga 13 sipas 

organikës), përfshirë këtu edhe z. {...}, ku 2 nga të cilët kanë emërimin/caktimin e 

përhershëm në këtë gjykatë, ndërsa 3 të tjerë janë gjyqtarë të skemës së delegimit. Nga 

gjyqtarët me emërim/caktimin e përhershëm që ushtrojnë detyrën, për 1 prej tyre çështja e 

rivlerësimit kalimtar është për shqyrtim përpara Kolegjit të Posaçëm të Apelimit. 

Ndërkohë, 5 gjyqtarë të kësaj gjykate, që kanë caktimin e përhershëm pranë saj, janë të 

pezulluar për shkak të ligjit të rivlerësimit kalimtar, ndërsa një tjetër është shkarkuar nga 
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Këshilli i Lartë Gjyqësor. Për 4 pozicione të lira në mënyrë të përhershme, janë shpallur 

dhe vijojnë procedurat e ngritjes në detyrë.  

Në një situatë të tillë, Gjykata e Apelit Durrës vijon të jetë në nevojë për pasjen në 

vijimësi në detyrë pranë saj edhe të gjyqtarëve të tjerë, çka do të mundësonte gjykimin e 

çështjeve të regjistruara përpara saj, një numër ky i konsiderueshëm, përveç se do të 

ruante një funksionalitet të moderuar të saj. 

Meqenëse gjyqtari z. {...}, tashmë është gjyqtar i skemës së delegimit me zgjatjen 

e afatit të caktimit të tij në këtë skemë, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon që 

ky gjyqtar për periudhën e caktimit në skemë delegimi, të caktohet për të gjykuar pranë 

Gjykatës së Apelit Durrës. 

Lidhur me këtë vlen të theksohet se sikurse edhe më parë është verifikuar nga 

Këshilli, gjyqtari z. {...} ka përvojë profesionale mbi 7 vjet, pra ka përvojën minimale 

profesionale që kërkon neni 47, pika 4, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve 

dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, për ngritjen në detyrë në 

gjykatën e apelit, rrethanë kjo që i jep të drejtë Këshillit ta caktojë atë në gjykatën e apelit 

për periudhën e caktimit në skemën e delegimit. 

Edhe ky projektvendim është i strukturuar në 4 pika. 

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

{...} ricaktohet për të gjykuar pranë Gjykatës së Apelit Durrës për periudhën deri më datë 

05.11.2022, pikërisht deri kur përfundon caktimi i tij në skemën e delegimit, sikurse pak 

më herët vendosëm.  

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

pikërisht nga data 05.11.2021, duke pasur parasysh se në këtë datë përfundojnë efektet e 

vendimit të caktimit të z. {...}, si gjyqtar i skemës së delegimit, në Gjykatën e Apelit 

Durrës, pra të Vendimit të Këshillit nr. 525, datë 27.10.2020. 

Ndërkohë në pikën 3 të projektvendimit, sikurse edhe në vendimin e mëparshëm 

të caktimit, përcaktohet se efektet financiare sipas këtij vendimi përballohen nga Gjykata 

e Apelit Durrës. Edhe në këtë rast, përcaktimi i këtij rregullimi merr në konsideratë faktin 

se kjo gjykatë ka buxhetin për të përballuar efektet financiare të vendimit.  

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

gjyqtarit të skemës së delegimit z. {...} sipas kërkesave të shkronjës “c”, pika 1, neni 98, 
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të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, në 

adresën postare elektronike zyrtare, si dhe Gjykatës së Apelit Durrës.  

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

në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Toska!  

Nëse nuk kemi ndonjë diskutim nga kolegët, ftoj që të kalojmë në miratimin e 

projekt-aktit, sipas propozimit të Komisionit. 

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 miratoi: 1. Gjyqtari i skemës së delegimit z. {...} ricaktohet për 

të gjykuar pranë Gjykatës së Apelit Durrës për periudhën deri më datë 05.11.2022. 

2. Efektet juridike të vendimit fillojnë nga data 05.11.2021.  

3. Efektet financiare sipas këtij vendimi përballohen nga Gjykata e Apelit Durrës.  

4. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtarit të skemës së delegimit 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 së Apelit Durrës.  

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

Lartë Gjyqësor.  

 

* * * 

(Pika 9 e rendit të ditës) 
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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 25.10.2021) 

 

Pika 10 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimeve të përgatitura nga 

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

10.1 “Për zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e delegimit të gjyqtarit z. {...}”; 

10.2 “Për ricaktimin e gjyqtarit të skemës së delegimit z. {...}, në Gjykatën e Apelit 

Gjirokastër”. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:20 

dhe mbaroi në orën 13:07. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

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

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

relator z. Ilir Toska: 

10.1 “Për zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e delegimit të gjyqtarit z. {...}”; 

10.2 “Për ricaktimin e gjyqtarit të skemës së delegimit z. {...}, në Gjykatën e Apelit 

Gjirokastër”. 

 

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

zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e delegimit të gjyqtarit z. {...}, dhe ricaktimin e tij 

në Gjykatën e Apelit Gjirokastër. Prapë për më shumë detaje, fjalën ia jap zotit Toska.  

  

Ilir Toska: Faleminderit!  

Edhe sa i përket zotit {...}, jemi para të njëjtës situatë si edhe me gjyqtarët e 

mëparshëm, pra zotin Kalaja dhe zotin Pëllumbi.  

Nisur nga kjo, Komisionit i Zhvillimit të Karrierës ka propozuar fillimisht 

projektvendimin “Për zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e delegimit të gjyqtarit z. 

{...}”.  
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Edhe për këtë projektvendim ju është përcjellë relacioni shpjegues. Shkurtimisht 

mund t’ju parashtroj se:  

Me kërkesën e protokolluar në Këshillin e Lartë Gjyqësor me aktin nr. {...}, datë 

27.10.2020, gjyqtari {...} ka dhënë pëlqimin për të shërbyer në skemën e delegimit në 

çdo gjykatë të Republikës së Shqipërisë. 

Mbi këtë kërkesë, pasi konstatoi se gjyqtari z. {...} plotësonte kriteret për 

komandimin/caktimin  (sipas termit aktual) në skemën e delegimit të ngritur pranë tij, 

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

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe Vendimit të tij nr. 22/2019, Këshilli i Lartë 

Gjyqësor, me Vendimin nr. 546, datë 05.11.2020, ka vendosur: 

“1. Pranimin e kërkesës së gjyqtarit z. {...}. 

2. Komandimin e gjyqtarit z. {...} në skemën e delegimit të ngritur pranë Këshillit 

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

rrethanave. ...”. 

Si gjyqtar i skemës së delegimit, për shkak të situatës në Gjykatën e Apelit 

Gjirokastër dhe nevojave emergjente të saj në lidhje me funksionalitetin, Këshilli i Lartë 

Gjyqësor, me Vendimin nr. 547, datë 05.11.2020, z. {...} e ka caktuar për të gjykuar 

pranë Gjykatës së Apelit Gjirokastër për të gjithë periudhën e caktimit/ komandimit në 

skemën e delegimit, pra deri më datë 05.11.2021. 

Edhe ky afat, nga sa mund të vëreni, është duke përfunduar, ndaj është vendi për 

të vlerësuar nëse ka vend për zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e delegimit të z. {...}. 

Më tej, në relacionin shpjegues janë të dhënat sa i përket situatës së sistemit 

gjyqësor, situatës aktuale, në veçanti për gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm, 

të cilat i parashtrova në rastin e relacionit të përgatitur dhe të relatuar për zotin pëllumbi, 

ndaj nuk po i përsëris për së dyti. 

Në një situatë të tillë, ndërsa më herët është verifikuar plotësimi nga z. {...} të 

kritereve të skemës së delegimit, duke mbajtur në konsideratë se ai ka dhënë pëlqimin për 

të shërbyer në skemën e delegimit, përsëritur edhe me kërkesën e protokolluar në Këshill 

me aktin nr. 4830, datë 20.10.2021, sikundër dhe faktin se ligji lejon shërbimin në këtë 

skemë deri në 5 vjet, ndërkohë që z. {...} ka konsumuar vetëm një vit nga kjo periudhë, 

përveç se ai ka paraqitur një kërkesë për zgjatjen e këtij afati, Komisioni i Zhvillimit të 
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Karrierës vlerëson se është vendi për zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e delegimit të 

gjyqtarit z. {...}.  

Për këtë është përgatitur edhe projektvendimi përkatës, i cili edhe ky është i 

strukturuar në 3 pika. 

Pika 1 e projektvendimi bën fjalë për zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e 

delegimit të gjyqtarit z. {...} deri më datë 05.11.2022, afat që mund të ndërpritet ose 

zgjatet në varësi të rrethanave.  

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

nga data 05.11.2021, duke pasur parasysh se në këtë datë përfundojnë efektet e vendimit 

të caktimit/komandimit të z. {...} në skemën e delegimit, pra të Vendimit të Këshillit nr. 

546, datë 05.11.2020. 

Në pikën 3 të projektvendimit përcaktohet se 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 së Rrethit Gjyqësor Sarandë, ku ai ka caktimin e 

përhershëm. 

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

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

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  

Atëherë, ftoj kolegët nëse nuk ka diskutime, kalojmë në miratimin e projekt-aktit. 

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. 
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 Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e delegimit 

të gjyqtarit z. {...} deri më datë 05.11.2022, afat që mund të ndërpritet ose zgjatet në 

varësi të rrethanave.  

2. Efektet juridike të vendimit fillojnë nga data 05.11.2021. 

3. 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 së Rrethit 

Gjyqësor Sarandë. 

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

Lartë Gjyqësor. 

 

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

zotit {...} në Gjykatën e Apelit Gjirokastër. Për më shumë detaje, fjalën prapë ia jap zotit 

Toska.  

 

Ilir Toska: Edhe ky projektvendim që parashtroi Kryetarja, është bërë nën 

supozimin që Këshilli do të miratonte projektvendimin (që sapo u miratua) “Për zgjatjen 

e afatit të caktimit në skemën e delegimit të gjyqtarit z. {...}”. 

Lidhur me projektvendimin në shqyrtim, si shkak është situata në të cilën gjendet 

Gjykata e Apelit Gjirokastër, e cila aktualisht është me funksionalitetit të moderuar, 

ndërsa pranë saj ushtrojnë detyrën 5 gjyqtarë (nga 6 sipas organikës), përfshirë këtu edhe 

z. {...}, ku 4 nga të cilët kanë emërimin/caktimin e përhershëm në këtë gjykatë. Nga 

gjyqtarët me emërim/caktimin e përhershëm që ushtrojnë detyrën, për 3 prej tyre  çështja 

e rivlerësimit kalimtar është për shqyrtim përpara KPA-së. Për 2 pozicione të tjera, që 

janë të lira në mënyrë të përhershme, pavarësisht shpalljes disa herë të procedurave të 

ngritjes në detyrë, nuk ka kandidatë.  

Në një situatë të tillë, Gjykata e Apelit Gjirokastër vijon të jetë në nevojë për 

pasjen në vijimësi në detyrë pranë saj edhe të gjyqtarëve të tjerë, çka do të mundësonte 

gjykimin e çështjeve të regjistruara përpara saj duke ruajtur një funksionalitet të 

moderuar të saj. 
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Meqenëse gjyqtari z. {...}, tashmë është gjyqtar i skemës së delegimit, Komisioni 

i Zhvillimit të Karrierës ka propozuar caktimin e tij në Gjykatën e Apelit Gjirokastër, 

nisur nga nevojat imediate të kësaj gjykate për të gjithë periudhën 1-vjeçare të caktimit në 

skemën e delegimit.  

Lidhur me këtë, vlen të theksohet, se sikurse edhe më parë është verifikuar nga 

Këshilli, gjyqtari z. {...} ka përvojë profesionale mbi 7 vjet, pra ka përvojën minimale 

profesionale që kërkon ligji, neni 47, pika 4, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e 

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

Edhe ky projektvendim është i strukturuar në 4 pika. 

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

{...} ricaktohet për të gjykuar pranë Gjykatës së Apelit Gjirokastër për periudhën deri më 

datë 05.11.2022, pikërisht deri më datën kur përfundon caktimi i tij në skemën e 

delegimit, sipas vendimit të sapo miratuar. 

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

pikërisht nga data 05.11.2021, duke pasur parasysh se në këtë datë përfundojnë efektet e 

vendimit të caktimit të z. {...}, si gjyqtar i skemës së delegimit, në Gjykatën e Apelit 

Gjirokastër, pra të Vendimit të Këshillit nr. 547, datë 05.11.2020. 

Ndërkohë në pikën 3 të projektvendimit, sikurse edhe në vendimin e mëparshëm 

të caktimit, përcaktohet se efektet financiare sipas këtij vendimi përballohen nga Gjykata 

e Apelit Gjirokastër. Edhe në këtë rast, përcaktimi i këtij rregullimi merr në konsideratë 

faktin se kjo gjykatë ka buxhetin për të përballuar efektet financiare të vendimit.  

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

njoftohet gjyqtarit të skemës së delegimit 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 së Apelit Gjirokastër.  

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

në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  

Keni ndonjë diskutim mbi projekt-aktin? 

Nëse jo, kalojmë në votimin e tij? 
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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 miratoi: 1. Gjyqtari i skemës së delegimit z. {...} ricaktohet për 

të gjykuar pranë Gjykatës së Apelit Gjirokastër për periudhën deri më datë 05.11.2022. 

2. Efektet juridike të vendimit fillojnë nga data 05.11.2021.  

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

Gjirokastër. 

4. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtarit të skemës së delegimit 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 së Apelit Gjirokastër.  

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

Lartë Gjyqësor. 

* * * 

(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 25.10.2021) 

 

Pika 11 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për përfundimin pa 

vendim përfundimtar të procedurës së përshpejtuar të detyruar të vlerësimit etik dhe 

profesional, viti kalendarik 2019, për gjyqtaren {...}”, i përgatitur nga Komisioni i 

Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale (relatore znj. 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 11:20 

dhe mbaroi në orën 13:07. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 
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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: 

11. Shqyrtimi i projektvendimit “Për përfundimin pa vendim përfundimtar të procedurës 

së përshpejtuar të detyruar të vlerësimit etik dhe profesional, viti kalendarik 2019, për 

gjyqtaren {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë 

Profesionale (relatore znj. Brikena Ukperaj). 

 

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

përfundimin pa vendim përfundimtar të procedurës së përshpejtuar të detyruar të 

vlerësimit etik dhe profesional, viti kalendarik 2019, për gjyqtaren {...}. Për më shumë 

detaje, fjalën ia jap zonjës Ukperaj.  

 

Brikena Ukperaj: Faleminderit, zonja Kryetare! 

Zonja {...} ka qenë një nga kandidatet për ngritjen në detyrë për një pozicion në 

fushën e së drejtës civile, të shpallur me vendimin nr.87, datë 26.02.2020.  

Kandidatja fillimisht është verifikuar se i plotësonte tre kriteret e kandidimit për 

në Gjykatën e Lartë. Bazuar në këtë vendim, nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe 

Veprimtarisë Profesionale, ka filluar edhe procedura e vlerësimit të detyruar të 

përshpejtuar, për vitin kalendarik 2019. 
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Në relacion janë shpjeguar të gjitha hapat procedural në të cilat ka kaluar 

procedura e vlerësimit të gjyqtares, njoftimet e saj, korrespondenca me institucione të 

ndryshme, dërgimi i formularëve të vlerësimit dhe të gjitha veprimet që janë kryer nga 

ana e nëpunësit përgjegjës të vlerësimit për krijimin e dosjes së vlerësimit. 

Kjo procedurë vlerësimi është bazuar në nenin 97, pika 1 e Ligjit për Statusin si 

dhe në vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 263, datë 21.11.2019 për rregullat e 

posaçme që Këshilli ka miratuar gjatë periudhës kalimtare. Këto rregulla parashikojnë 

detyrimin e Këshillit që në çdo rast ngritjeje në detyrë apo lëvizjeje paralele, të bëjë 

vlerësim të përshpejtuar, pa kërkesë të gjyqtarit, duke respektuar rregullat e vlerësimit të 

përshpejtuar (neni 97 i Ligjit për Statusin) por me afate të përgjysmuara. Zhvillimi i kësaj 

procedure, e cila iniciohet vetëm pas kërkesës së gjyqtarit për lëvizje paralele ose ngritje 

në detyrë dhe kualifikimit të tij për plotësim të kritereve ligjore, synon të garantojë 

zhvillimin e një procesi të shpejtë, efektiv dhe të njëjtë vlerësimi për periudhën përkatëse 

të vlerësimit, për të siguruar të paktën 1 vlerësim profesional në kohë, të njëjtë dhe real 

me atë të kërkesës së gjyqtarit për ngritje në detyrë apo lëvizje paralele.  

Ndërkohë që procedura e vlerësimit të përshpejtuar të detyruar ka qenë duke u 

zhvilluar, Këshilli me vendimin nr.246, datë 14.07.2021, (data e saktë e vendimit është 

09.06.2021) ka vendosur: 

1. Shfuqizimin e vendimit nr. 330, datë 17.09.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, 

“Për verifikimin e plotësimit nga kandidatja znj.{...}, të tre kritereve të kandidimit për 

ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, 

të shpallur me vendimin nr.87 datë 26.02.2020 dhe vijimin e procedurës së verifikimit për 

kriteret e tjera ligjore të kandidimit. 

2. Skualifikimin e kandidates znj. {...} dhe përjashtimin e saj nga procedurat e 

emërimit në Gjykatën e Lartë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, shpallur 

me Vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 87, datë 26.02.2020. ...”  

Ndaj këtij vendimi, znj.{...} ka ushtruar ankim në Gjykatën Administrative të 

Apelit, duke kërkuar “Shfuqizimin e vendimit nr. 246, datë 08.09.2021 (data e saktë e 

vendimit është 09.06.2021) të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Detyrimin e Këshillit të Lartë 

Gjyqësor që të pezullonte procesin e kandidimit të paditëses për emërimin/ngritjen në 
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detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Lartë, deri në datën e marrjes së vendimit nga Kolegji i 

Posaçëm i Apelimit ...”.  

Gjykata Administrative e Apelit me vendimin nr. 62, datë 20.09.2021, pasi ka 

shqyrtuar ankimin, ka vendosur: “1. Rrëzimin e padisë...”,  e në vijim ka disponuar për 

shpenzimet gjyqësore dhe të drejtën e rekursit.  

Për sa më sipër, me shqyrtimin e vendimit nr.246, datë 09.06.2021 nga Gjykata e 

Apelit Administrativ dhe rrëzimin e padisë, ky vendim i Këshillit të Lartë Gjyqësor ka 

marrë formë të prerë. Kjo rrethanë afekton vijueshmërinë e procedurës së vlerësimit etik 

dhe profesional të përshpejtuar të detyruar për këtë gjyqtare, pasi pas skualifikimit të 

gjyqtares znj. {...} dhe përjashtimit të saj nga procedura e emërimit në Gjykatën e Lartë, 

qëllimi për të cilin ka nisur kjo procedurë vlerësimi nuk ekziston më. Nga ana tjetër, 

gjyqtarja ka kandiduar vetëm për një nga pozicionet e lira në Gjykatën e Lartë, pozicionin 

nr. 87, pozicion për të cilin edhe procedura e ngritjes në detyrë ka përfunduar tashmë me 

emërimin në Gjykatën e Lartë për këtë pozicion të gjyqtarit z. Astrit Kalaja.  

Bërja e pamundur e objektit apo qëllimit të një procedure administrative përbën 

shkak për deklarimin e përfunduar të saj pa një vendim përfundimtar. Edhe pse në ligjin 

nr. 96/2016 nuk ka një parashikim të shprehur për përfundimin e procedurës së 

vlerësimit, nga ana tjetër Këshilli është i detyruar që në zbatim të nenit 97 pika 3 të ligjit 

nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, të zbatojë në një situatë të 

tillë Kodin e Procedurave Administrative, konkretisht nenin 95 të tij, i cili parashikon: 

“Organi publik deklaron të përfunduar procedurën administrative pa një vendim 

përfundimtar për çështjen, kur objekti për të cilin kishte nisur procedura apo qëllimi i tij 

është bërë i pamundur.”. 

Në rastin konkret, skualifikimi dhe përjashtimi i gjyqtares nga procedura e 

emërimit në Gjykatën e Lartë si dhe përfundimi i kësaj procedure për të vetmin pozicion 

për të cilin gjyqtarja ka kandiduar, nëpërmjet emërimit të një gjyqtari tjetër në Gjykatën e 

Lartë, janë rrethana që sjellin rënie të shkakut për të cilën ka filluar procedura e 

vlerësimit të përshpejtuar të detyruar për znj. {...}. Për këtë arsye, vlerësohet se qëllimi 

që ka ekzistuar në fillim të këtij procesi nuk ekziston më, që në gjuhën e ligjit 

parashikohet si “qëllim i bërë i pamundur”. Vërtetimi i kësaj rrethane të fundit sjell si 

pasojë përfundimin e procedurës së vlerësimit pa vendim përfundimtar. Ndërkohë që viti 
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kalendarik 2019 për të cilin kishte filluar kjo procedurë vlerësimi për gjyqtaren znj. {...}, 

do të përfshihet në periudhën 5-vjeçare të vlerësimit në të cilën bën pjesë, sipas 

parashikimeve të nenit 84, pika 2 të Ligjit për Statusin. 

Për sa më sipër është përgatitur edhe projektvendim, në pikën 1 të së cilit 

parashikohet përfundimi i procedurës së përshpejtuar të detyruar për zonjën {...}, për 

vitin kalendarik 2019, për shkak se qëllimi i kësaj procedure është bërë i pamundur. 

Në pikën 2 parashikohet se viti kalendarik 2019 do të përfshihet në periudhën 5-

vjeçare të vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtares. 

Në pikën 3 parashikohet njoftimi i vendimit gjyqtares zonjës {...}, dhe është 

parashikuar gjithashtu edhe hyrja në fuqi menjëherë me botimin e këtij vendimi në faqen 

zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Ukperaj!  

Nëse nuk keni ndonjë diskutim mbi projekt-aktin, kalojmë në votimin e tij sipas 

propozimit të bërë nga Komisioni. 

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. Përfundimin pa vendim përfundimtar të procedurës 

së përshpejtuar të detyruar të vlerësimit etik dhe profesional, viti kalendarik 2019, për 

gjyqtaren {...}, për shkak se qëllimi i kësaj procedure është bërë i pamundur.  

2. Viti kalendarik 2019 do të përfshihet në periudhën 5-vjeçare të vlerësimit etik 

dhe profesional në të cilën bën pjesë, sipas parashikimeve të nenit 84, pika 2 të ligjit nr. 
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96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar. 

3. Një kopje e vendimit t’i njoftohet znj. {...}, sipas kërkesave të nenit 98, të ligjit 

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

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

 

* * * 

(Pika 11 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 25.10.2021) 

 

Pika 12 e rendit të ditës me objekt: Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve plenare të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, të datave: 05.08.2021, 26.08.2021, 02.09.2021, 09.09.2021, 

14.09.2021 dhe 16.09.2021. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:20 

dhe mbaroi në orën 13:07. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Marçela Shehu   (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. 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: 

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

datave: 05.08.2021, 26.08.2021, 02.09.2021, 09.09.2021, 14.09.2021 dhe 16.09.2021. 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë tek projekt-akti i fundit që ka të bëjë me miratimin e 

procesverbaleve të mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, respektivisht të datave 5 

gusht, 26 gusht, 2 nëntor, 9 nëntor, 14 nëntor dhe 16 nëntor, të 2021. Jemi dakord lidhur 

me përmbajtjen e këtyre procesverbaleve? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro, me përjashtim të procesverbalit të datës 05.08.2021, datë 

në të cilën nuk kam marrë pjesë në mbledhjen plenare. Faleminderit!  

Medi Bici: Pro.  

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor të datave 05.08.2021, 26.08.2021, 02.09.2021, 09.09.2021, 

14.09.2021 dhe 16.09.2021. 

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

procesverbaleve Kryetarja e Këshillit. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 Atëherë, nëse nuk kemi ndonjë gjë tjetër, me kaq po e mbyllim mbledhjen për sot. 

 Punë të mbarë! 

 Faleminderit!  

 

* * * 

(Pika 12 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


