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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2022 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 20.01.2022) 

 

Pika 1 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për përsëritjen e 

komandimit të gjyqtares znj.{...} në pozicionin e Nëpunësit Përgjegjës për Vlerësimin në 

Njësinë e Vlerësimit Profesional dhe Etik të Gjyqtarëve në Këshillin e Lartë Gjyqësor”, 

hartuar nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, relator z.Klodian Kurushi.  

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 13:58 

dhe mbaroi në orën 14:33. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Ridvan Hado    (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 për arsye shëndetësore, anëtari i Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, z. Dritan Hallunaj. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

marrëdhënieve me jashtë. 

2. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

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

pozicionin e Nëpunësit Përgjegjës për Vlerësimin në Njësinë e Vlerësimit Profesional 

dhe Etik të Gjyqtarëve në Këshillin e Lartë Gjyqësor”, hartuar nga Komisioni i Zhvillimit 

të Karrierës, relator z.Klodian Kurushi.  

  

Naureda Llagami: Përshëndetje! 

Fillojmë mbledhjen plenare të radhës të Këshillit të Lartë Gjyqësor, të datës 20 

janar 2022.  

Siç jeni në dijeni, në rendin e ditës sot ka 3 çështje. 

Çështja e parë ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për përsëritjen e 

komandimit të gjyqtares znj.{...} në pozicionin e Nëpunësit Përgjegjës për Vlerësimin në 

Njësinë e Vlerësimit Profesional dhe Etik të Gjyqtarëve në Këshillin e Lartë Gjyqësor”, 

hartuar nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, relator z.Klodian Kurushi. 

Çështja e dytë ka të bëjë me caktimin me short të relatorit të procedimit disiplinor 

nr.1/2022, të filluar ndaj magjistratit z.{...}, me detyrë gjyqtar në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Elbasan. 

Çështja e tretë ka të bëjë me shqyrtimin e 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”. 

Pa humbur kohë, nëse ju nuk keni ndonjë diskutim mbi çështjen, fjalën ia jap për 

çështjen e parë zotit Kurushi, kryetar i Komisionit të Zhvillimit të Karrierës. 

 

Klodian Kurushi: Faleminderit, Kryetare! 

Të nderuar kolegë! 
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Ditën e sotme ne kemi paraqitur një projektvendim së bashku me relacionin për 

përsëritjen e komandimit të gjyqtares {...} në pozicionin e Nëpunësit Përgjegjës për 

Vlerësimin në Njësinë e Vlerësimit Profesional dhe Etik të Gjyqtarëve në Këshillin e 

Lartë Gjyqësor. 

Paraprakisht, para se të filloj me relacionin, do doja mirëkuptimin e të gjithë 

kolegëve, për faktin që ju kemi lënë një kohë jo të arsyeshme dhe të përshtatshme për t’u 

njohur me materialin për shkak të urgjencave dhe ngarkesës që unë kam pasur 

personalisht. Për këtë pikë unë kërkoj mirëkuptimin e kolegëve. 

Pa humbur kohë, shkurtimisht po filloj me relacionin përkatës. 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, mbështetur në nenin 79, shkronja “b”, të Ligjit 

nr.115/2016, si dhe në nenet 53, 54, 57 dhe 58, të Ligjit nr.96/2016, me bashkëpropozim 

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

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

I. Shpallja e kërkesës për kandidatura  

1. Shpalljen e kërkesës për kandidatura nga radhët e gjyqtarëve për komandim në 

Këshillin e Lartë Gjyqësor për:  

a. Dy pozicione “nëpunës përgjegjës për vlerësimin” në Njësinë e Vlerësimit 

Profesional dhe Etik të Gjyqtarëve; ... 

2. Afati i paraqitjes së kërkesave për komandim është dy javë nga dita e shpalljes 

së këtij vendimi në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

3. Kandidati duhet të paraqiste dokumentet e përcaktuara në atë kohë në shpallje, 

siç ishin: Kohëzgjatja, kriteret dhe procedura e komandimit.   

1. Kohëzgjatja e komandimit duhet të ishte 2 vjet.  

2. Komandimi mund të përsëritej edhe për një kohëzgjatje tjetër deri në 3 vjet. 

Si dhe kritere të tjera që janë kur kandidati ka përparësi dhe plotësonte kriteret 

ligjore.    

Për vlerësimin e kritereve të kandidimit, Këshilli i Lartë Gjyqësor mbështetet në 

dokumentacionin e paraqitur nga kandidati, në dokumentacionin e administruar nga 

Këshilli, në dokumentacionin e dosjes personale të kandidatit, si dhe në çdo dokument 

tjetër që mund të merret nga burimet e përcaktuara në nenin 77 të ligjit nr.96/2016. 

Brenda dy javëve pas afatit të aplikimit, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës 

përgatit një projekt–opinion për çdo kandidat dhe vlerëson nëse komandimi nuk është në 

përputhje me interesat e lartë të gjykatës ku kandidati ushtron funksionin. Projekt–
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opinioni për çdo kandidat shqyrtohet nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, jo më vonë se një 

javë pas njoftimit të Kryetarit të Këshillit për përgatitjen e tyre. Opinionet e miratuara 

nga Këshilli publikohen në faqen zyrtare.  

Procedura e komandimit vijon me vlerësimin e kritereve të kandidimit për të 

gjithë kandidatët që nuk janë përjashtuar nga kandidimi sipas pikës 7 të këtij Kreu. Ky 

vlerësim bëhet nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, i cili, 

kur e çmon të nevojshme, mund të intervistojë kandidatin për verifikimin e kritereve të 

kandidimit. Intervista dokumentohet. 

Janë edhe pikat 9), 10), 11) të cilat janë të përshkruara në relacionin e përgatitur 

për të gjithë anëtarët.  

Brenda afatit të kandidimit për komandimin në pozicionet si më lart kandidoi znj. 

{...}, gjyqtare e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër.  

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

Ligjit nr.96/2016, si dhe atyre që i referohet Vendimi i Këshillit nr.104 datë 05.07.2019, 

pas vlerësimit të plotësimit të kritereve të komandimit dhe renditjes së kandidatëve, me 

propozim të Komisionit të Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, me 

Vendimin nr.23 datë 14.01.2020, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka vendosur: 

1. Komandimin e gjyqtares {...} në pozicionin e “nëpunësit përgjegjës për 

vlerësimin ”  në Njësinë e Vlerësimit Profesional dhe Etik të Gjyqtarëve.  

2. Periudha e komandimit është 2 vjet dhe fillon në datë 21.01.2020. 

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

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

me aktin nr.70 datë 10.01.2022. Ndaj, ne vlerësuam që është vendi për përsëritjen / 

marrjen në shqyrtim të kërkesës për përsëritjen e komandimit të znj. {...}. 

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

nga ligji, konkretisht pika 1 e nenit 57, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, i cili parashikon se: “Afati i 

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

sipas përcaktimeve të vendimit të Këshillit për pozicionin e komanduar”. Pikërisht këtë 

ka kërkuar edhe znj.{...}, ripërsëritjen e mandatit të saj. Nga ana tjetër, në Vendimin e tij 

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

komandimit ishte 2 vjet, por edhe se komandimi mund të përsëritej edhe për një 

kohëzgjatje tjetër deri në 3 vjet. Pra maksimumi 5 vjet. 
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Nga ana tjetër, sipas pikës 6 të nenit 53, të Ligjit nr.96/2016, periudha e 

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

parashikohet ndryshe në ligj. Për pozicionin ku znj.{...} është komanduar, pra si 

“nëpunës përgjegjës për vlerësimin” në Njësinë e Vlerësimit Profesional dhe Etik të 

Gjyqtarëve në Këshillin e Lartë Gjyqësor, ligji nuk ka parashikim ndryshe. Ndërkohë, 

periudha e komandimit të znj.{...}, përgjatë gjithë karrierës së saj profesionale, është 

vetëm 2 vjet, rrethanë që e lejon në vlerësimin tonë Këshillin për përsëritjen e 

komandimit të saj, ndërsa ajo ka dhënë pëlqimin për këtë, duke kërkuar edhe një herë 

përsëritjen e komandimit të saj, referuar pikës 3 të dispozitës së lartpërmendur. 

Lidhur me nevojën për përsëritjen e komandimit të znj.{...}, mund të vlerësohet se 

janë të njëjtat rrethana të cilat janë kanë qenë marrë në konsideratë nga Këshilli në rastin 

e shpalljes së kërkesës për kandidatura për komandimin në pozicionin e “nëpunës 

përgjegjës për vlerësimin” në Njësinë e Vlerësimit Profesional dhe Etik të Gjyqtarëve.  

Në relacionin shoqërues të projektvendimit të mësipërm është evidentuar se: 

“Këshilli i Lartë Gjyqësor, për të bërë të mundur funksionimin e detyrimeve kushtetuese 

parashikuar në nenin 147, por dhe në paketën ligjore në kuadër të reformës në drejtësi, si 

një organ që siguron pavarësinë, përgjegjshmërinë dhe mbarëvajtjen e pushtetit gjyqësor, 

ka detyrimin të miratojë një numër të madh aktesh, vendime apo rregullore përgjatë 

veprimtarisë së tij. Ndaj për të bërë të mundur këtë duhet (i) një strukturë organizative 

mirëfunksionale dhe një administratë që është në funksion të kësaj strukture; (ii) 

përcaktimi i detyrave dhe përgjegjësive të të gjitha njësive organizative dhe të 

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

mënyrë të atillë që të sigurojë mbështetje efikase dhe efektive për Këshillin dhe 

komisionet e tij. Ndaj sa më sipër, Këshilli miratoi me vendimin nr.12 datë 18.01.2019 

strukturën organizative të administratës, e cila është përmirësuar më tej, duke parashikuar 

në këtë strukturë, ndër të tjera, krijimin e Njësisë Mbështetëse të Komisioneve të 

Përhershme, ashtu dhe të Njësisë së Vlerësimit Profesional dhe Etik të Gjyqtarëve. 

Mbështetur në nevojat që kanë Komisionet e përhershme pranë Këshillit, për të pasur 

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

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

Veprimtarisë Profesionale, kishte propozuar që pranë Këshillit, konkretisht në Njësinë 

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

Gjyqtarëve, të komandohen për një periudhë të përcaktuar, 4 gjyqtarë. Ndaj për këtë, 
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komisionet iniciues të këtij projektvendimi, mbështetur në nenin 79, shkronja “b”, të ligjit 

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

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

Shqipërisë”, i kishin propozuar Këshillit që të shpallte kërkesën për kandidatura nga 

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

për vlerësimin” në Këshillin e Lartë Gjyqësor.  

Vlen të përmendet se Njësia e Vlerësimit Profesional dhe Etik të Gjyqtarëve në 

Këshillin e Lartë Gjyqësor ka një organikë të miratuar 6+1, “nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin”, nga të cilët një pozicion është vakant (drejtori i njësisë) dhe një nëpunëse, 

konkretisht znj.{...}, aktualisht nuk e ushtron funksionin, duke qenë se Këshilli, me 

vendimin nr.575 datë 07.12.2021 “Për dhënie leje të papaguar gjyqtares {...}”, ka 

akorduar leje të papaguar deri më datë 24.12.2022.  

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

gjyqtare e komanduar në Këshill, në Njësinë e Vlerësimit Profesional dhe Etik të 

Gjyqtarëve, dhe deri më sot është i mirëpritur kontributi i saj në funksion të përmbushjes 

me efektivitet të përgjegjësive që asaj i janë ngarkuar.   

Komisioni ka përgatitur projektvendimin “Për përsëritjen e komandimit të 

gjyqtares znj.{...} në pozicionin e nëpunësit përgjegjës për vlerësimin në Njësinë e 

Vlerësimit Profesional dhe Etik të Gjyqtarëve në Këshillin e Lartë Gjyqësor”. 

Projektvendimi është i strukturuar në 3 pika. 

Pika 1 e projektvendimit bën fjalë për përsëritjen e komandimit të gjyqtares 

znj.{...} në pozicionin e nëpunësit përgjegjës për vlerësimin në Njësinë e Vlerësimit 

Profesional dhe Etik të Gjyqtarëve në Këshillin e Lartë Gjyqësor, për një afat 2–vjeçar. 

Ky afat i propozuar vlerësohet se merr në konsideratë në mënyrë të ekuilibruar nevojat e 

Këshillit, por edhe të sistemit gjyqësor.  

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

më datë 21.01.2022, pra ditën kur përfundon afati i komandimit sipas Vendimit nr.23 

datë 14.01.2020. 

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

gjyqtares së komanduar, sipas kërkesave të shkronjës “c”, pika 1, neni 98, të Ligjit 

nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, në adresën postare 

elektronike zyrtare, si dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër, pra gjykatës ku znj. {...} 

ka emërimin e përhershëm. 
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Së fundi, në projektvendim përcaktohet hyrja në fuqi menjëherë e tij dhe 

publikimi në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Bashkëlidhur relacionit është edhe projektvendimi, pjesa e të cilit u integrua në 

relacionin që unë e parashtrova. Faleminderit për vëmendjen. 

  

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Kurushi! 

Ftoj kolegët, nëse nuk kanë ndonjë diskutim për sa u relatua, të votojmë projekt–

aktin. 

 Maksim Qoku: Dakord. 

 Irena Plaku: Dakord. 

 Ridvan Hado: Dakord.  

 Alban Toro: Dakord.  

 Fatmira Luli: Dakord. 

 Marçela Shehu: Dakord. 

 Erjon Muharremaj: Pro.  

 (Duke qenë se zonja Ukperaj nuk ka marrë dijeni për fillimin e mbledhjes, edhe 

pse ishte “online” në platformën elektronike dhe nuk ka arritur të dëgjojë relatimin nga 

zoti Kurushi, nga Kryetarja e Këshillit sqarohet se Këshilli është në proces votimi lidhur 

me çështjen e parë të rendit të ditës.) 

 Brikena Ukperaj: Relacionin e kam lexuar. Jam dakord. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Përsëritjen e komandimit të gjyqtares znj.{...} në pozicionin e “nëpunësit 

përgjegjës për vlerësimin” në Njësinë e Vlerësimit Profesional dhe Etik të Gjyqtarëve në 

Këshillin e Lartë Gjyqësor, për një afat dyvjeçar.  

2. Efektet juridike të vendimit fillojnë më datë 21.01.2022. 

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

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

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

dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër. 

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

Lartë Gjyqësor. 
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* * * 

(Pika 1 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2022 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 20.01.2022) 

 

Pika 2 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin me short të 

relatorit të procedimit disiplinor nr.1/2022, të filluar ndaj magjistratit z.{...}, me detyrë 

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

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 13:58 

dhe mbaroi në orën 14:33. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Ridvan Hado    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

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

Gjyqësor, z. Dritan Hallunaj. 
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Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

marrëdhënieve me jashtë. 

2. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

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

nr.1/2022, të filluar ndaj magjistratit z.{...}, me detyrë gjyqtar në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Elbasan”, i përgatitur nga Komisioni Disiplinor. 

  

Naureda Llagami: Kalojmë në çështjen e radhës që ka të bëjë me caktimin me 

short të relatorit për procedimin disiplinor nr.1/2022, të filluar ndaj magjistratit z.{...}, me 

detyrë gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan. Për më shumë detaje ia jap fjalën 

zonjës Shehu, kryetare e Komisionit të Disiplinës. 

 

Marçela Shehu: Faleminderit, Kryetare! 

Pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, më datë 19.01.2022, me shkresën nr.{...} prot. 

është depozituar kërkesa e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e procedimit 

disiplinor ndaj magjistratit z.{...}, me detyrë gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor 

Elbasan. 

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

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

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

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

shkronja “dh” dhe neni 102, pika 2, shkronja “b” dhe “c” e këtij ligji.  

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

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

“Shkarkim nga detyra”, të parashikuar nga neni 111 të ligjit nr. 96/2016. 

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

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

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

nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes”, nga ana e Këshillit duhet të procedohet me 



_____________________________________________________________________ 
Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 20.01.2022 (Pika 2) 

11 

hedhjen e shortit për caktimin e relatorit. Relator do të caktohet njëri nga tre anëtarët e 

Komisionit Disiplinor. 

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

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

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

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

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

këtij ligji. 

Për sa më sipër, bazuar në nenin 63 të ligjit nr.115/2016 “Për organet e 

qeverisjes”, në nenet 138 dhe vijues të ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe në nenin 16 të Rregullores 

“Për procedurat disiplinore në Këshillin e Lartë Gjyqësor”, Komisioni Disiplinor i 

propozon Mbledhjes Plenare, zhvillimin e procedurës për caktimin me short të relatorit të 

procedimit disiplinor nr. 01/2022, të filluar ndaj magjistratit z.{...}, me detyrë gjyqtar në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan. 

Mund të vijojmë me procedurat e shortit. 

Në short do të përfshihen të tre anëtarët e Komisionit Disiplinor. 

 

Procedura e shortit si vijon: 

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

Disiplinor: znj. Marçela Shehu, z. Ridvan Hado dhe z. Maksim Qoku.  

Relator për procedimin disiplinor nr. 01/2022 përzgjidhet znj. Marçela Shehu. 

  

Naureda Llagami: Faleminderit! 

Kalojmë në miratimin e projekt–aktit. 

 Maksim Qoku: Dakord. 

 Irena Plaku: Dakord. 

 Ridvan Hado: Dakord.  

 Alban Toro: Dakord.  

 Fatmira Luli: Dakord. 

 Marçela Shehu: Dakord. 

 Erjon Muharremaj: Pro.  

 Brikena Ukperaj: Pro. 
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 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Caktimin e anëtarit të Komisionit Disiplinor, znj.Marçela Shehu në cilësinë e 

relatorit të procedimit disiplinor nr.1/2022, të filluar nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë 

ndaj magjistratit z.{...}, me detyrë gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan. 

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

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

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

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

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

 

 

* * * 

(Pika 2 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2022 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 20.01.2022) 

 

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

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

nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme”, hartuar nga Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës.1 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 13:58 

dhe mbaroi në orën 14:33. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Ridvan Hado    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 
1 Procesverbali i kësaj çështjeje të rendit të ditës është përmbledhje. 
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Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje për arsye shëndetësore, anëtari i Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, z. Dritan Hallunaj. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

marrëdhënieve me jashtë. 

2. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

3. 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”, hartuar nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. 

  

Lidhur me çështjen e cila ka të bëjë me caktimin e gjyqtarit për gjykimin e një 

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

funksionet në mënyrë të përhershme, i jepet fjala relatorit të çështjes, z. Kurushi. 

Fillimisht z.Kurushi relaton shkurtimisht relacionin sa i përket radhës së shortit 

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

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

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

juridiksion të përgjithshëm: 

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

a. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kavajë. 

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

a. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Përmet. 

B. Gjykatat e apeleve, sipas kësaj radhe: 

I. Gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm: 

1. Gjykata e Apelit Korçë. 

 

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

parë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë”. 
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Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kavajë ka 

paraqitur nevojë për 2 çështje gjyqësore, në lëndë penale. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë, 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 gjyqtarët që do të caktohen për gjykimin e 2 

çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës. 

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

veçantë, të jetë 2. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes nr.1 të përjashtohet gjyqtari i Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Durrës, që është caktuar më herët në përbërje të trupit gjykues, konkretisht: 

Z.Shpëtim Reka. 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet Kryetari në detyrë i Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Durrës, konkretisht: Z. Markelian Koça. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarja Besjana Garxenaj. 

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtari Paulin Çera. 

 

Më pas vijohet me relacionin e dytë “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 1 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 dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr.96/2016 “Për statusin e 
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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 e cila duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për 

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

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 Fier, konkretisht: Znj.Matilda Shalla. 

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 Marsela Dervishi. 

 

Më pas vijohet me relacionin e tretë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën e Apelit 

Korçë”. 

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

për 1 çështje gjyqësore, në lëndë penale. 

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

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

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

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

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

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

përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

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

gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Apelit Tiranë. 
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Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të 

veçantë, të jetë 2. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

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

së Apelit Tiranë, konkretisht: Znj.Valdete Hoxha. 

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 Elona Toro dhe Elbana Lluri. 

 

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

 

* * * 

(Mbledhja deklarohet e mbyllur) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 

 


