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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 26.10.2021) 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:00 

dhe mbaroi në orën 11:33. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

2. Medi Bici    (anëtar) 

3. Brunilda Kadi    (anëtare) 

4. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

5. Ilir Toska    (anëtar) 

6. Alban Toro    (anëtar) 

7. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim: Nuk morën pjesë në mbledhje Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. 

Naureda Llagami dhe anëtarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Fatmira Luli. 
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Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

marrëdhënieve me jashtë. 

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

përfaqësimit në gjykatë. 

3. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

1. Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve 

gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në 

mënyrë të përhershme”, përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Ilir 

Toska).1 

  

Në pamundësi të qenies prezent të Kryetares së Këshillit të Lartë Gjyqësor, 

mbledhja drejtohet nga Zëvendëskryetari, z. Qoku. Çështja e rendit të ditës së datës 

26.10.2021 ka të bëjë me caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të 

veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të 

përhershme. 

Fjala i jepet relatorit të çështjes, z. Toska. 

 

Relator i kësaj çështjeje është zoti Ilir Toska. 

Sot janë për trajtim kërkesat nga 10 gjykata të shkallëve të para dhe të apeleve për 

caktim gjyqtarësh në çështje gjyqësore të veçanta. 

Fillimisht zoti Toska relaton shkurtimisht relacionin sa i përket radhës së shortit 

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

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

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

juridiksion të përgjithshëm:  

                                                 
1 Procesverbali i kësaj çështjeje të rendit të ditës është përmbledhje. 
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1. Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Gjirokastër: 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Përmet. 

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

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec. 

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

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pukë. 

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

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kurbin dhe Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë. 

II. Gjykatat e shkallës së parë të juridiksionit administrativ: 

1. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Durrës. 

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

Organizuar. 

B. Gjykatat e apeleve, sipas kësaj radhe: 

I. Gjykatat e apelit me juridiksion të përgjithshëm: 

1. Gjykata e Apelit Korçë; 2. Gjykata e Apelit Shkodër. 

II. Gjykata Administrative e Apelit. 

 

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

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

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

paraqitur nevojë për 3 çështje gjyqësore, në lëndë penale. 

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

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit (pasi të 14 gjyqtarët e skemës janë 

caktuar për periudha afatgjata në gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm, në 

gjykatën e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm dhe administrativ dhe gjykatën 

e shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar) dhe të transferimit të 

përkohshëm të gjyqtarit (pasi dobia që sjell transferimi i jo më pak se tre gjyqtarëve është 

më e vogël se efekti negativ që shkaktohet nga transferimi i tre gjyqtarëve në gjykatat e 

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

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe i Vendimit të 
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KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje 

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

mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykatat nga duhet të përzgjidhen gjyqtarët që do të caktohen për gjykimin e 3 

çështjeve gjyqësore të veçanta, të jenë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër dhe 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë. Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për 

gjykimin e 3 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë 5. 

Duke mbajtur në konsideratë informacionin sqarues të datës 22.10.2021, të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Përmet, lidhur me rrethanat që janë vlerësuar paraprakisht 

nga drejtuesja e gjykatës së përbëjnë pengesë të dukshme ligjore për gjyqtarët e gjykatave 

të tjera të shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm, sikundër edhe përcaktimeve të 

nenit 15, të Kodit të Procedurës Administrative, që përcakton rastet e papajtueshmërisë 

me funksionin e gjyqtarit për shkak të pjesëmarrjes në procedim (pengesat e dukshme 

ligjore), ndërsa referuar informacionit sqarues të gjykatës në nevojë nuk evidentohet 

ndonjë prej këtyre rasteve për këta gjyqtarë (me përjashtim të dy prej tyre), propozimet 

vijuese të Komisionit janë: 

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

Gjyqësor Gjirokastër që ka pengesë ligjore për gjykimin e tyre, konkretisht: Znj. Blerta 

Çibuku. 

Në shortimin e çështjes nr.3 të përjashtohet nga shorti gjyqtari i Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Sarandë që ka pengesë ligjore për gjykimin e saj, konkretisht: Z. 

Shkëlzen Liçaj. 

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

kufizuar të gjyqtarëve të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër dhe të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Sarandë, të mos përjashtohen nga shorti Kryetarët në detyrë të këtyre 

gjykatave, konkretisht: Z. Arben Dosti; Znj. Suela Xhani. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  
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Për çështjen nr. 3, penale, gjyqtarët Suela Xhani (relatore), Fatmir Ndreu dhe 

Arben Dosti (anëtarë). 

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtar Shkëlzen Liçaj. 

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtar Alban Velçani. 

 

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

e Rrethit Gjyqësor Pogradec”. 

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

paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore, në lëndë penale. 

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

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

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

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

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

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

mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për 

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

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

veçantë, të jetë 1. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti Kryetarja në detyrë e Gjykatës 

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

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

Gjyqësor Korçë që janë caktuar më herët, gjatë vitit 2021, për gjykimin e 2 ose më shumë 

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

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

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 
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Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarja Eglantina Mikani. 

 

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

e Rrethit Gjyqësor Pukë”. 

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

paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore, në lëndë penale. 

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

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

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

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

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

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

mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për 

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

përfshirë dhe gjyqtarin e transferuar përkohësisht pranë kësaj gjykate. 

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

veçantë, të jetë 1. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti Kryetarja në detyrë 

(Zëvendëskryetarja) e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës, konkretisht: Znj. Alma 

Ahmeti. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarja Merita Karaj. 
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Më pas vijohet me relatimin e relacionit të katërt “Për caktim gjyqtari në Gjykatën 

e Rrethit Gjyqësor Kurbin”. 

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

paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore, një në lëndë penale. 

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

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

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

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

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

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

mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për 

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

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

veçantë, të jetë 1. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjeve, si përjashtim nga rregulli, në kushtet e ngarkesës 

relativisht jo të lartë dhe numrit të kufizuar të gjyqtarëve të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Mat, të mos përjashtohet nga shorti Kryetari në detyrë i kësaj gjykate, konkretisht: Z. 

Artan Çupi. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtar Murat Lleshi. 

 

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

e Rrethit Gjyqësor Krujë”. 

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

paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore, në lëndë civile. 
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Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë, në pamundësi të 

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

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

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

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

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

mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për 

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

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

veçantë, të jetë 1. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

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

Rrethit Gjyqësor Kurbin, konkretisht: Z. Ded Miri. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, civile, gjyqtari Aurel Arapi. 

 

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

Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Durrës”. 

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

Durrës ka paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës, në 

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

përkohshëm të gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, 

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

Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e 
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një çështje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron 

funksionin në mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për 

gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata Administrative e Shkallës së 

Parë Tiranë. 

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

veçantë, te jetë 1. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti kryetari i Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, konkretisht: Z. Eriol Roshi. 

Në shortimin e çështjes të përjashtohen nga shorti gjyqtarët e Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, që janë caktuar më herët, gjatë vitit 2021, për 

të gjykuar çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku 

ushtrojnë funksionin në mënyrë të përhershme, konkretisht: Znj. Nafije Hasko, Z. 

Gentian Hamiti, Znj. Elvana Çiçolli, Z. Erarbër Madhi. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, gjyqtari Bezart Kaçkini. 

 

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

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

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

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ka paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore, në 

lëndë penale. 

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

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

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

gjyqtares {...}”, si dhe Vendimin nr. 460, datë 09.06.2021, me të cilin “Gjyqtarja e 
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skemës së delegimit znj. {...} caktohet për të gjykuar pranë Gjykatës së Posaçme të 

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

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

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

së Parë për Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, nuk ekziston më, pasi nevoja për 

caktimin e 1 gjyqtari në çështjen konkrete plotësohet përmes caktimit të gjyqtares së 

skemës së delegimit, znj.{...}.  

Në këto kushte, kërkesa e Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar tashmë ka mbetur pa objekt, prandaj është vendi 

që Këshilli të vendosë për deklarimin e përfunduar të çështjes pa një vendim 

përfundimtar, bazuar në nenet 90/3 dhe 95 të Kodit të Procedurave Administrative, si dhe 

në nenin 97/3 të ligjit “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë” 

Pra propozimi është që Këshilli të vendosë: 

1.Deklarimin e përfunduar, pa një vendim përfundimtar, të shqyrtimit të Kërkesës 

nr. 1213 prot., datë 05.10.2021, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, për caktimin e një gjyqtari në çështjen gjyqësore 

me të pandehur: {...}, etj.; Akuza: “Nenet 259, 25, 245/1 të Kodit Penal”. 

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

konsiderohet i miratuar.) 

 

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

Apelit Korçë”. 

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

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

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

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

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

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

rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të 
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veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të 

përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

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

gjykimin e 2 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Apelit Tiranë. Numri i 

gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 2 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë 2. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

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

Apelit Tiranë, konkretisht: Z. Ridvan Hado. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion): 

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtari Genti Shala. 

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarja Elona Toro. 

 

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

e Apelit Shkodër”. 

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

nevojë për 2 çështje gjyqësore, në lëndë penale. 

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

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

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

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

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

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

përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

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

gjykimin e 2 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Apelit Durrës, përfshirë dhe 
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gjyqtarët e skemës së delegimit të caktuar pranë kësaj gjykate. Numri i gjyqtarëve që 

duhet të caktohen për gjykimin e 2 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë 3.  

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

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

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

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

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion): 

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarët Irida Kacerja dhe {...}. 

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtarja Igerta Hysi. 

 

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

Gjykatën Administrative të Apelit”. 

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

paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore. 

Nevojat si më lart të Gjykatës Administrative të Apelit mund të plotësohen 

përmes skemës së delegimit sipas nenit 45 të Ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve 

dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” dhe Rregullores së KLGJ-së “Për kriteret 

dhe procedurën e funksionimit të skemës së delegimit të gjyqtarit”, por Këshilli duhet të 

vlerësojë mundësinë dhe përshtatshmërinë e zbatimit të kësaj skeme nisur nga rrethanat 

në rastin konkret. 

Lidhur me këtë, vlen të përmendet se, aktualisht, në skemën e delegimit të ngritur 

pranë Këshilli shërbejnë katërmbëdhjetë gjyqtarë, të cilët, për shkak të nevojave 

emergjente, janë caktuar në pesë gjykata të apelit të juridiksionit të përgjithshëm, në një 

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

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

Nga gjyqtarët e skemës së delegimit, njëri prej tyre, konkretisht gjyqtari {...}, ka 

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

të procedurës së verifikimit së plotësimit të kritereve ligjore për këtë kandidim, nga 
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Këshilli, me Vendimin nr. 571, datë 20.11.2020, është verifikuar se ky gjyqtar plotëson 

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

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

ngritjen në detyrë në Gjykatën Administrative të Apelit. 

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

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

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

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

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

tij profesionale të administruara gjatë procedurave të verifikimit të plotësimit të kritereve 

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

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

vendimeve të Këshillit nr. 308, datë 10.09.2020 dhe nr. 355, datë 09.09.2021.  

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

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

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

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

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

Administrative të Apelit. 

Nga ana tjetër, referuar informacionit të dhënë nga Gjykata Administrative e 

Apelit lidhur me gjyqtarët e saj që kanë pengesë ligjore, si dhe arsyet e dorëheqjes së tyre 

nga gjykimi i çështjes, konstatohet se disa nga këta gjyqtarë si shkak kanë parashtruar 

faktin e qenies së tyre nën procesin e rivlerësimit kalimtar përpara Kolegjit të Posaçëm të 

Apelimit mbi ankimin e Komisionerit Publik (z. {...}), ndërkohë që ky i fundit ka interes 

të drejtpërdrejtë për çështjen në gjykim përpara Gjykatës Administrative të Apelit, ndërsa 

bashkë me paditësen {...} janë kandidatë për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë për të 

njëjtin pozicion të lirë. 

Nisur nga sa më lart, duke pasur parasysh se gjyqtari i skemës së delegimit {...}, 

në kuadër të procesit të rivlerësimit kalimtar, sapo është konfirmuar në detyrë nga 

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit me vendimin e datës 7 tetor 2021, vendim ndaj të cilit, 
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sipas ligjit, Komisioneri Publik gëzon të drejtën e ankimit, mund të të vlerësohet 

paraprakisht se ky gjyqtar, nëse caktohet për gjykimin e asaj çështjeje në nevojë në 

Gjykatën Administrative të Apelit, do të gjendet në të njëjtën situatë konflikti të interesit 

sikurse edhe gjyqtarët e kësaj gjykate që kanë dhënë dorëheqjen nga çështja, dorëheqje të 

cilat janë miratuar nga organi gjyqësor kompetent. Ndaj mund të vlerësohet jo i 

përshtatshëm caktimi për gjykimin e çështjes në nevojë të gjyqtarit të skemës së 

delegimit {...}. 

Në rrethanat si më lart, në listën e gjyqtarëve të skemës së delegimit mbetet vetëm 

një gjyqtar që plotëson kushtet dhe kriteret për t’u caktuar në Gjykatën Administrative të 

Apelit, pikërisht z. {...}, caktimi i të cilit do të plotësonte nevojat e kësaj gjykate në rastin 

konkret. 

Por, duke pasur parasysh se në çështjen në nevojë në Gjykatën Administrative të 

Apelit mosmarrëveshja lidhet me një vendim të Këshillit të Lartë Gjyqësor, i cili është në 

cilësinë e të paditurit, ndërkohë që në zbatim të skemës së delegimit është vetëm një 

gjyqtar i mundshëm për t’u caktuar, çka do të thotë caktimin e tij pa short, mbetet të 

vlerësohet nëse është i mundur dhe i përshtatëm zbatimi i kësaj skeme në rastin konkret, 

pra nëse zbatimi është i aftë për të shmangur çdo perceptim për paracaktimin e gjyqtarit 

të çështjes në një çështjeje ku vetë Këshilli është palë (i paditur).  

Nëse Këshilli vlerëson se zbatimi si më lart i skemës së delegimit kalon një test të 

tillë, atëherë Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka përgatitur projektvendimin “Për 

caktimin e gjyqtarit të skemës së delegimit z. {...}, për gjykimin e një çështjeje gjyqësore 

në Gjykatën Administrative të Apelit”, që gjendet bashkëlidhur këtij relacioni. 

Ky projektvendim është i strukturuar në 2 pika.  

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

{...} caktohet për të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative të Apelit çështjen 

gjyqësore që u përket palëve: Paditës: {...}; I paditur: Këshilli i Lart; Gjyqësor; Objekti: - 

Shfuqizimi i vendimit nr. {...}, datë 23.01.2020 i Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për 

skualifikimin e kandidates jogjyqtare znj. {...} dhe përjashtimin e saj nga kandidimi si 

gjyqtare në Gjykatën e Lartë”. - Detyrimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor për të vijuar 

procedurat lidhur me vlerësimin e kandidaturës së saj si gjyqtare në Gjykatën e Lartë. 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 26.10.2021 

15 

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

gjyqtarit {...} sipas kërkesave të shkronjës “c”, pika 1, neni 98, të Ligjit nr. 115/2016 

“Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, në adresën postare 

elektronike zyrtare, si dhe Gjykatës Administrative të Apelit.  

Nëse Këshilli vlerëson se zbatimi si më lart i skemës së delegimit nuk kalon një 

test të tillë, atëherë do të duhet të duhet të konsiderohet se zbatimi i skemës së delegimit 

në rastin konkret nuk është i mundur dhe Këshilli do të duhet të trajtojë kërkesën e 

Gjykatës Administrative të Apelit përmes skemave të tjera ligjore. 

Thënë sa më lart, Këshilli duhet të vlerësojë dhe vendosë paraprakisht lidhur me 

zbatimin e skemës së delegimit në rastin konkret. 

Propozimi i Komisionit, sa i përket këtij momenti, është që Këshilli të konsiderojë 

të pamundur zbatimin e skemës së delegimit dhe të vijojë me zbatimin e skemave të tjera 

ligjore për trajtimin e kërkesës së Gjykatës Administrative të Apelit.  

 

(Hidhet në votim propozimi i Komisionit.) 

  

Ilir Toska: Dakord.  

 Alban Toro: Dakord. 

 Brunilda Kadi: Dakord. 

 Dritan Hallunaj: Pro. 

 Erjon Muharremaj: Pro. 

 Marçela Shehu: Dakord. 

 Brikena Ukperaj: Pro. 

 Medi Bici: Pro. 

 Maksim Qoku: Dakord. 

  

Sa më lart, për nevojat si më lart të Gjykatës Administrative të Apelit, mekanizmi 

tjetër që duhet vënë në diskutim për zbatim është ai i transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, që në rastin konkret vlerësohet që dobia e transferimit të përkohshëm të një 

gjyqtari është më e vogël se efekti negativ që shkakton ndaj konsiderohet i zbatueshëm 
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neni 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe 

procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, në një 

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

 Propozimet e Komisionit janë: 

 Gjykata nga duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për 

gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jenë gjykatat e apelit të juridiksionit të 

përgjithshëm. 

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

veçantë, të jetë 1. 

 Për 1 çështje, për të cilën kërkohet 1 gjyqtar, ai të përzgjidhet me short ndërmjet 

gjyqtarëve të gjykatave të apelit të juridiksionit të përgjithshëm, përfshirë dhe të atyre të 

skemës së delegimit të caktuar pranë këtyre gjykatave të cilët plotësojnë kriteret për t’u 

caktuar pranë Gjykatës Administrative të Apelit. 

Propozimet vijuese janë: 

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

juridiksionit të përgjithshëm dhe ata të skemës së delegimit të caktuar pranë tyre që 

plotësojnë kriteret për t’u caktuar pranë Gjykatës Administrative të Apelit, të cilët kanë 

në dukje të njëjtën pengesë ligjore ose të të njëjtës natyrë me të sikurse edhe gjyqtarët e 

dorëhequr të Gjykatës Administrative të Apelit (janë në proces rivlerësimi kalimtar), 

konkretisht: Znj. Anita Mici, Z. Dritan Banushi, Znj. Irena Brahimi, Znj. Miranda 

Andoni, Z. Astrit Kalaja, Znj. Elona Toro, Znj. Elbana Lluri, Znj. Valdete Hoxha, Znj. 

Iliba Bezati, Z. Sokol Ngresi, Z. Nazmi Troka, Z. Skënder Damini, Z. Engert Pëllumbi. 

Gjyqtarët e gjykatave të apelit të juridiksionit të përgjithshëm dhe ata të skemës së 

delegimit të caktuar pranë tyre që plotësojnë kriteret për t’u caktuar pranë Gjykatës 

Administrative të Apelit, janë si vijon: 

Valbon Çekrezi; Enton Dhimitri; Fuat Vjerdha; Vojsava Osmanaj; Valbona Vata; 

Ridvan Hado; Edlira Petri; Genti Shala; Margarita Buhali; {...}. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimit të Komisionit dhe 

kështu vijohet me dokumentimin e shortit elektronik. 
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Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, gjyqtari {...}. 

 

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

 

* * * 

(Mbledhja deklarohet e mbyllur) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 


