
_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 23.01.2023 (Pika 1) 
 

 

 

1 

 

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2023 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 23.01.2023) 

 

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

së transferimit të përkohshëm për një pozicion të lirë në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor 

Gjirokastër”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Klodian 

Kurushi).  

 

Drejton mbledhjen Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Ilir Rusi. 

 

Mbledhja u zhvillua sallën e mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 

15:35 dhe mbaroi në orën 16:30. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Ilir Rusi    (zëvendëskryetar) 

2. Klodian Kurushi   (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Irena Plaku    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ridvan Hado    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

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

10. Yllka Rupa    (anëtare) 

 

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

Naureda Llagami. 

 

Morën pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

1. Luan Dibra, Drejtor i Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe Marrëdhënieve me 

Jashtë. 

2. Maela Alicanaj, Këshilltare pranë Komisioneve të Përhershme në Këshill. 

3. Staf nga administrata e KLGJ-së. 

 

 

RENDI I DITËS: 

1. Shqyrtimi i projektvendimit “Për hapjen e procedurës së transferimit të përkohshëm 

për një pozicion të lirë në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër”, i përgatitur nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Klodian Kurushi). 

 

Ilir Rusi: Përshëndetje të nderuar anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Duke ju uruar javë të mbarë, sipas njoftimit të bërë, deklaroj të hapur mbledhjen e 

datës 23.01.2023. 

(Për çështje teknike ndërpritet pak minuta mbledhja për të rifilluar sërish.) 

Përshëndetje të nderuar anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Duke ju kërkuar ndjesë për këtë problem teknik, për shkak edhe të krijimit të 

kuorumit të nevojshëm, mbledhjen e ditës së sotme të datës 23 janar 2023, sipas njoftimit 

të bërë, e deklaroj të hapur. 

Fjalën për më tej ia jap zotit Kurushi për të bërë relatimet përkatëse. 

Faleminderit!  
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Ilir Rusi: Faleminderit zoti Rusi!  

Të nderuar kolegë! 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, ditën e sotme ka paraqitur disa kërkesa për 

trajtim në mbledhjen e sotme. 

Kërkesa e parë i referohet projektvendimit dhe relacionit përkatës që ka për objekt 

hapjen e procedurës së transferimit të përkohshëm për një pozicion të lirë në Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor Gjirokastër.  

Pa humbur kohë, po vijoj me prezantimin e relacionit. 

Me vendimin nr. 16, datë 17.01.2022 “Mbi transferimin e përkohshëm të 

gjyqtareve në disa gjykata”, Këshilli i Lartë i Drejtësisë ka vendosur ndër të tjera 

“...Transferimin e përkohshëm me pëlqim të gjyqtarit Gjyqtari z. {...}, pranë Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, për një periudhë deri në një vit, që mund të ndërpritet në 

rast të ndryshimit të rrethanave që kushtëzuan transferimin”. 

Me Dekretin nr. 7818, datë 16.11.2012, i ndryshuar, organika e Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Gjirokastër është 6 (gjashtë) gjyqtarë, numër ky që vijon të jetë ende në 

fuqi. 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës në kuadër të respektimit të standardeve dhe 

garancive themeltare për një proces të rregullt ligjor, ku kemi parasysh gjykatën e pavarur 

dhe të paanshme në shqyrtimin e çështjeve gjyqësore, parimet e tjera thelbësore të 

procesit të rregullt gjyqësor dhe ligjor siç është ai i gjykatës së “krijuar me ligj”, si edhe 

duke marrë në konsideratë përfundimin e afatit të transferimit të përkohshëm të 

magjistratit të sipërcituar ka konkluduar dhe ka propozuar fillimin e procedurave të 

transferimit të përkohshëm duke vlerësuar njëkohësisht edhe rrethanat e mëposhtme, të 

cilat unë po i përmend shkurtimisht, pasi janë të detajuara në relacionin përkatës. 

Në bazë të informacionit të dërguar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër 

informohemi se nga janari 2022 deri në datë 31.12.2022, numri i çështjeve të regjistruara 

në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, e shpërndarë sipas gjyqtarëve është 

përkatësisht si më poshtë: 

Aktualisht ushtrojnë detyrën në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër 2 
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gjyqtarë në funksion, pra që është zëvendëskryetarja në detyrë e gjykatës, znj. Dashi, dhe 

gjyqtari i transferuar z. {...}. 

Numri i çështjeve të mbartura nga 2021 – për gjyqtaren{...}është 317, ndërsa për 

gjyqtarin {...} është 2, pasi thamë që transferimi është bërë në 18 janar të vitit që kaloi 

(2021 -  është marrë vendimi i KLGJ-së). 

Numri i çështjeve të regjistruara të reja (nga data 1 janar deri në 31 dhjetor 2021) 

-  për zonjën{...}janë 549 çështje të reja të ardhura të hedhura në short dhe të shqyrtuara 

prej saj, dhe për zotin {...} gjithsej janë 666 çështje. 

Numri i çështjeve të gjykuara – respektivisht për zonjën{...}është 593 çështje dhe 

për zotin {...} është 291 çështje të shqyrtuara dhe të përfunduara me vendimet përkatëse.  

Numri i çështjeve në shqyrtim – respektivisht për zonjën{...}është 273 çështje në 

shqyrtim dhe për zotin {...} është 377 çështje në shqyrtim. 

Si rrjedhojë, ngarkesa aktuale e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër është 

656 çështje në gjykim.  

Në këto kushte rezulton që në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, aktualisht 

ka një pozicion të lirë të përkohshëm për shkak se Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër 

është një gjykatë në nevojë. Vlen të ritheksohet se afati i transferimit të përkohshëm për 

z. {...} përfundon në datë 24.01.2023 (pra ditën e nesërme). 

Në bazë të informacionit të dërguar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Përmet 

informohemi se nga muaji janar 2022 deri në datë 31.12.2022, numri i çështjeve të 

regjistruara në këtë gjykatë, e shpërndarë midis gjyqtarëve është përkatësisht si më 

poshtë: 

Aktualisht, znj. {...} është gjyqtare e vetme në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor 

Përmet, pasi zonja {...} ka marrë lejen e barrë lindjes. Numri i çështjeve të mbartura për 

vitin 2023 për zonjën {...} është 42; për zonjën {...} është 51 dhe për zotin {...} është 30. 

Numri i çështjeve të reja të regjistruara për zonjën {...} është 192; për zonjën {...} 

është 251 dhe për zotin {...} është 9. 

Numri i çështjeve të gjykuara në vitin e kaluar, për zonjën {...} është 150, për 

zonjën {...} është 242 dhe për zotin {...} është 12. 
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Numri i çështjeve në shqyrtim, për zonjën {...} është 0, për zonjën {...} është 171 

dhe për zotin {...} është 1. 

Ngarkesa aktuale e Gjykatës së Shkallës së Parë Përmet është 180 çështje në 

gjykim. 

Duke u bazuar në të dhënat e paraqitura, Komisioni vlerëson se nevojat për 

delegime të paraqitura nga kjo gjykatë, nuk mund të plotësohen nëpërmjet skemës së 

delegimit, sipas vendimit  nr.22, datë 07.02.2019 “Mbi miratimin e rregullores për 

kriteret dhe procedurën e funksionimit të skemës së delegimit të gjyqtarit”, pasi të 9 

gjyqtarët e komanduar tashmë në skemën e delegimit, për shkak të nevojave imediate 

referuar pikëpamjes së funksionalitetit të disa gjykatave të apelit të juridiksionit të 

përgjithshëm, janë caktuar për të gjykuar për një periudhë 1-vjeçare pranë këtyre 

gjykatave konkretisht: z. {...}, caktuar për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit 

Durrës; z. {...} dhe znj. {...}, të cilët janë caktuar për të gjykuar për llogari të Gjykatës së 

Apelit Vlorë; z. {...} i cili është caktuar për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit 

Shkodër; z. {...} caktuar për të gjykuar për llogari të gjykatës së apelit Gjirokastër; z. {...} 

caktuar për të gjykuar për llogari të gjykatës administrative të apelit; znj. {...}, znj. Palloj 

dhe znj. {...}, të cilat janë caktuar për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Posaçme të 

Shkallës së Parë kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar. Ndodhur në këto kushte, 

nevojat e Gjykatës  së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër nuk mund të plotësohen nëpërmjet 

skemës së delegimit. 

Komisioni vlerëson se këto nevoja, të përmendura më lart, nuk mund të 

plotësohen as nëpërmjet përcaktimeve të vendimit nr.30, datë 14.02.2019 “Mbi miratimin 

e vendimit për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje 

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

mënyrë të përhershme”. Kjo për shkak jo vetëm të parashikimeve të pikës 2 të këtij 

vendimi ku parashikohet se: “Ky vendim aplikohet në rast të pamundësisë së zbatimit të 

neneve 45 dhe 46 të Ligjit nr.96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, por edhe për shkak se ngarkesa e çështjeve për gjyqtar është e 

tillë që nuk mund të përballohet nga kjo skemë dhe kërkon në mënyrë të detyrueshme 
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aplikimin e transferimit të përkohshëm (referuar nenit 46 të ligjit nr.96/2016).   

Ndodhur në këto kushte, Komisioni vlerëson se, në rastin konkret, për plotësimin 

e nevojave të paraqitura nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, Këshilli duhet të 

orientohet në përcaktimet e vendimit nr. 23, datë 07.02.2019 të KLGJ-së “Mbi miratimin 

e rregullores për kriteret dhe procedurën e transferimit të përkohshëm të gjyqtarit”, me 

ndryshime, duke shpallur një pozicion të lirë të përkohshme për transferim pranë kësaj 

gjykate, duke u bazuar në faktin e parashtruar më sipër, që nuk ka gjyqtarë të 

disponueshëm në skemën e delegimit si dhe duke vlerësuar që nuk mund të zbatohen 

parashikimet e vendimit për caktimin e gjyqtarit për një çështje gjyqësore të veçantë, i 

cili në çdo rast aplikohet në pamundësi të kërkesave të parashikuara në nenet 45 dhe 46 të 

ligjit nr.96/2016.  

Duke u bazuar në të dhënat e paraqitura në vendimet e sipërcituara të KLGJ-së, si 

dhe në referim të vendimit nr.23, datë 07.02.2019 të KLGJ-së “Mbi miratimin e 

rregullores për kriteret dhe procedurën e transferimit të përkohshëm të gjyqtarit”, me 

ndryshimet përkatëse, Komisioni vlerëson se Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër do të 

konsiderohet si “Gjykatë në nevojë”. 

Neni 3 i rregullores “Mbi kriteret dhe procedurën e transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit” miratuar me vendimin nr. 23, datë 07.02.2019 të KLGJ-së, përcakton ndër të 

tjera se: “Gjykatë në nevojë” nënkupton gjykatën në të cilën ka një ose disa pozicione të 

lira të përkohshme, situatë e cila cenon funksionalitetin normal të saj.” 

Në vendimin nr.86, datë 11.06.2019, konkretisht ne nenin 5, “Për disa shtesa dhe 

ndryshime në vendimin nr.23, datë 07.02.2019, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, “Për 

miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurën e transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit” është parashikuar ndër të tjera se: “Kur një gjykatë është në nevojë dhe në 

skemën e delegimit nuk ka gjyqtarë të disponueshëm, me kërkesë të gjykatës në nevojë 

ose kryesisht, kur vlerëson se nevoja e gjykatës ekziston dhe plotësimi i saj mund të behet 

vetëm përmes transferimit të përkohshëm, mbi propozimin e Komisionit të Zhvillimit të 

Karrierës, Këshilli shpall pozicionin e lirë të përkohshëm që është i hapur gjykatës në 

nevojë për transferim dhe u bën thirrje gjyqtarëve për të dhënë pëlqimin. Thirrja për 
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aplikim publikohet në faqen e internetit të Këshillit dhe u komunikohet gjyqtarëve 

nëpërmjet kryetarëve të gjykatave. Thirrja përmban kriteret e transferimit të përkohshëm 

sipas rastit në fjalë dhe modelin e dhënies së pëlqimit sipas modelit bashkëlidhur kësaj 

Rregulloreje. Nëse nevoja e një gjykate, në të cilën ka të transferuar përkohësisht me 

pëlqim një gjyqtar, mund të përmbushet sërish vetëm përmes transferimit të përkohshëm, 

Këshilli shpall pozicionin e lirë të përkohshëm duke ftuar, fillimisht, për të dhënë 

pëlqimin, gjyqtarin që është i transferuar në atë gjykate, nëse transferimi i tij nuk cenon 

funksionalitetin e gjykatës ku ai është caktuar në mënyrë të përhershme. Në një rast të 

tillë, ky gjyqtar mund të transferohet përsëri përkohësisht në gjykatën në nevojë në rast se 

jep pëlqimin. Këshilli autorizon Komisionin e Zhvillimit të Karrierës të ndjekë hapat e 

mëtejshëm të procedurës së transferimit të përkohshëm.”.  

Nga interpretimi i këtyre dispozitave, rezulton se për çdo pozicion të lirë të 

përkohshëm, me qëllim kryerjen e transferimit duhet të kërkohet pëlqimi i të gjithë  

gjyqtarëve që plotësojnë kriteret për këtë transferim, në mënyrë të veçantë të atyre që 

aktualisht janë transferuar në mënyrë të përkohshëm në atë pozicion (referuar nenit 6 pika 

1 e Rregullores).  

Në kushtet kur me vendimin nr. 16, datë 17.01.2022 të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, z. {...}, gjyqtar pranë Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Përmet, i transferuar në 

mënyrë të përkohshme pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër deri më datë 

24.01.2023, Komisioni, referuar kushteve të mësipërme, në përputhje me nenin 6, pika 1, 

i propozon Këshillit të Lartë Gjyqësor, të ftohet për të dhënë pëlqimin brenda dy ditëve 

nga njoftimi i këtij vendimi zotit {...}. 

Bazuar në sa më sipër, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, i propozon Këshillit të 

Lartë Gjyqësor: 

• Të shpallë një pozicion të lirë në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër për 

transferim të përkohshëm deri më datë 1 maj 2023. 

• Kjo shpallje i drejtohet gjyqtarit të transferuar, aktualisht në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Gjirokastër, z. {...}, i cili ftohet për të dhënë pëlqimin për përsëritjen e 

transferimit të përkohshëm. 
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• Afati për dhënien e pëlqimit të jetë brenda dy ditëve nga njoftimi i këtij 

vendimi. 

• Ngarkohet Komisioni i Zhvillimit të Karrierës për ndjekjen e hapave të 

mëtejshëm të procedurës së transferimit të përkohshëm. 

Faleminderit! 

Ky ishte relacioni i parë. 

 

Ilir Rusi: Faleminderit zoti Kurushi! 

Ftoj anëtarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor prezent në mbledhje, nëse kanë 

diskutime për çka u parashtrua. 

Meqenëse nuk ka diskutime, hedh në votim projektvendimin “Për hapjen e 

procedurës së transferimit të përkohshëm për një pozicion të lirë në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Gjirokastër”. 

Irena Plaku: Pro. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Klodian Kurushi: Dakord. 

Ilir Rusi: Dakord. 

Vendim “Për hapjen e procedurës së transferimit të përkohshëm për një pozicion 

të lirë në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër”. 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, mbështetur në bazën ligjore përkatëse vendosi: 

1. Të shpallë një pozicion të lirë në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër për 

transferim të përkohshëm deri në 1 maj 2023. 

2. Kjo shpallje i drejtohet gjyqtarit të transferuar, aktualisht në Gjykatën e Rrethit 
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Gjyqësor Gjirokastër, z. {...}, i cili ftohet për të dhënë pëlqimin për përsëritjen e 

transferimit të përkohshëm. 

3. Afati për dhënien e pëlqimit të jetë brenda dy ditëve nga njoftimi i këtij 

vendimi. 

4. Ngarkohet Komisioni i Zhvillimit të Karrierës për ndjekjen e hapave të 

mëtejshëm të procedurës së transferimit të përkohshëm. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 1 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2023 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 23.01.2023) 

 

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

transferimit të përkohshëm të gjyqtarit {...} në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër”, 

i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Klodian Kurushi).  

 

Drejton mbledhjen Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Ilir Rusi. 

 

Mbledhja u zhvillua sallën e mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 

15:35 dhe mbaroi në orën 16:30. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Ilir Rusi    (zëvendëskryetar) 

2. Klodian Kurushi   (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Irena Plaku    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ridvan Hado    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 
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10. Yllka Rupa    (anëtare) 

 

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

Naureda Llagami. 

 

Morën pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

1. Luan Dibra, Drejtor i Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe Marrëdhënieve me 

Jashtë. 

2. Maela Alicanaj, Këshilltare pranë Komisioneve të Përhershme në Këshill. 

3. Staf nga administrata e KLGJ-së. 

 

 

RENDI I DITËS: 

2. Shqyrtimi i projektvendimit “Për përsëritjen e transferimit të përkohshëm të gjyqtarit 

{...} në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit 

të Karrierës (relator z. Klodian Kurushi). 

 

Ilir Rusi: Sipas rendit të ditës vazhdojmë me pikën 2 të saj, duke ia dhënë fjalën 

relatorit zotit Kurushi. 

 

Klodian Kurushi: Faleminderit zoti Rusi! 

Projektvendimi i dytë dhe relacioni i dytë ka për objekt përsëritjen e transferimit 

të përkohshëm të gjyqtarit z. {...} në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër. 

Po vijoj me relacionin që i referohet propozimit të këtij projektvendimi. 

Këshilli i Lartë Gjyqësor me vendimin e datës 23.01.2023, pra me vendimin e 

sapo marrë në këtë mbledhje, “Për fillimin e procedurës së transferimit të përkohshëm 

dhe shpalljen e një pozicioni të lirë për transferimin e përkohshëm në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Gjirokastër”, ka vendosur, ”hapjen e procedurës së transferimit të përkohshëm 

për një pozicion të lirë në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, për një afat deri në 1 
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maj 2023. Kjo shpallje i drejtohet gjyqtarit të transferuar, aktualisht në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Gjirokastër, z. {...}, i cili ftohet për të dhënë pëlqimin për përsëritjen e 

transferimit të përkohshëm.” 

Më datë 23.01.2023, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës i është drejtuar gjyqtarit 

z. {...} sipas pikës 2 të Vendimit nr.  datë 23.01.2023 me ftesën për dhënie pëlqimi për 

përsëritjen e transferimit të përkohshme në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër. 

Më datë 23.01.2023 me shkresën nr. {...} prot., të kësaj date, gjyqtari z. {...} në 

rrugë elektronike ka paraqitur një deklarate ku ka shprehur pëlqimin për vijim e 

transferimit të përkohshëm në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër.   

Në bazë të nenit 46 të ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve 

në Republikën e Shqipërisë”, si edhe nenit 8 të vendimit nr.23, date 07.02.2019 “Mbi 

miratimin e Rregullores për kriteret dhe procedurën e transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit”, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka kërkuar opinionin e Zëvendëskryetarit 

të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Përmet në lidhje me: 

• ngarkesën e gjykatës të cilën drejton në përgjithësi;  

• pasojat që krijohen për gjykatën nga vazhdimi i transferimit të gjyqtarit pranë 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër;  

• si edhe një propozim mbi periudhën maksimale për të cilën gjyqtari kërkohet të 

transferohet duke marrë në konsiderate efektet negative që mund të shkaktohen nga ky 

transferim.   

Me komunikimin elektronik më datë 23.01.2023, me shkresën nr. {...} prot., 

Zëvendëskryetari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Përmet ka dërguar informacionin e 

kërkuar si vijon: ... “Referuar raportit të tremujorit të përcjellë pranë Këshillit të Lartë 

Gjyqësor më datë 18.01.2023 janë mbartur 180 çështje gjyqësore. Nga data 04.01.2023 

deri në datën 20.01.2023 janë shortuar 22 çështje gjyqësore. Në total në shqyrtim në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Përmet aktualisht janë 202 çështje. Në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Përmet është duke ushtruar funksionin vetëm një gjyqtar, i cili në mënyrë të 

përkohshme po ushtron edhe funksionin e zëvendëskryetarit. Vazhdimi i transferimit të z. 

{...} në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, cenon funksionalitetin e kësaj gjykate. 
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Në këtë gjykatë aktualisht shorti po zhvillohet me një gjyqtar, gjithashtu fakti që pranë 

kësaj gjykate ushtron funksionin vetëm një gjyqtar ka sjellë si pasojë që Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Përmet të kërkojë një numër të lartë çështjesh për delegim të gjyqtarëve nga 

gjykata të tjera për çështje të veçanta. Përgjatë këtij dymujori janë dorëzuar pranë 

Këshillit të Lartë Gjyqësor 18 formularë për delegim të gjyqtarëve për çështje të veçanta. 

Në lidhje me periudhën e transferimit të gjyqtarit z. {...} vlerësoj se ky transferim duhet 

te ndërpritet...” – Kjo është përmbajtja e përgjigjes së ardhur nga zëvendëskryetari i 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Përmet. 

Në vijim Komisioni i Zhvillimit të Karrierës duke marrë në konsideratë që nuk 

mund të aplikohet zbatimi i neneve 45 dhe 46 të ligjit nr.96/2016, “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, verifikoi plotësimin e kritereve 

të kandidaturës që ka dhënë pëlqimin për transferim e përkohshëm por që përkon edhe 

me ushtrimin aktualisht të detyrës në këtë gjykatë. 

Duke vlerësuar ngarkesën aktuale të gjyqtarit që ka shprehur pëlqimin pranë 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, që mbulon në këtë gjykatë në nevojë, cenimin e 

funksionimit normal, marrë në konsideratë jo vetëm organikën aktuale por edhe numrin e 

madh të çështjeve (të cilat ne i përmendëm në relacionin pararendës), ekzistenca e 

pozicionit të lirë të përkohshëm në gjykatë, ngarkesa aktuale e Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Përmet ku ai është caktuar në mënyrë të përhershme, si dhe përfundimi i afatit 

të transferimit të përcaktuar me vendim nr.16, datë 17.01.2022 të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, Komisioni ka konkluduar se është rasti për të miratuar procedurën e përsëritjes 

së transferimit të përkohshëm të gjyqtarit zotit {...}, për një periudhë deri në datë 1 maj 

2023 si gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër. 

Ky propozim mbështetet në nenet 4 dhe 8 të vendimit nr.23, datë07.02.2019, të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurën e 

transferimit të përkohshëm të gjyqtarit”. 

Referuar kushteve dhe kritereve të mësipërme të përmendura në këtë relacion, 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, i propozon mbledhjes së sotme: 

- Të miratojë përsëritjen e transferimit të përkohshëm për një pozicion të 
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lirë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër të gjyqtarit  z. {...}, për një periudhë 

deri në datë 1 maj 2023. 

- Të njoftohet gjyqtari z. {...}, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Përmet dhe 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër.  

Këto janë propozimet tona në lidhje me relacionin dhe projektvendimin e dërguar 

për miratim në mbledhjen e sotme të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit!  

 

Ilir Rusi: Faleminderit zoti Kurushi! 

Ftoj anëtarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor prezent në mbledhje, nëse kanë 

diskutime mbi projektvendimin përkatës. 

Meqenëse nuk ka diskutime, hedh në votim projektvendimin “Për përsëritjen e 

transferimit të përkohshëm të gjyqtarit {...} në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër”. 

Irena Plaku: Pro. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Klodian Kurushi: Dakord. 

Ilir Rusi: Dakord. 

Vendim “Për përsëritjen e transferimit të përkohshëm të gjyqtarit {...} në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër”. 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, mbështetur në bazën ligjore përkatëse vendosi: 

1. Gjyqtarit {...}, aktualisht gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Përmet, i 

përsëritet transferimi i përkohshëm, në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, për një 

periudhë deri në 1 maj 2023. 

2. Efektet e këtij vendimi fillojnë nga data 25.01.2023. 
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3. Njoftimin e këtij vendimi gjyqtarit {...}, Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Përmet 

dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 2 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2023 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 23.01.2023) 

 

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 mënyrë të përhershme”, i përgatitur nga Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës (relator z. Klodian Kurushi). 1   

 

Drejton mbledhjen Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Ilir Rusi. 

 

Mbledhja u zhvillua sallën e mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 

15:35 dhe mbaroi në orën 16:30. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Ilir Rusi    (zëvendëskryetar) 

2. Klodian Kurushi   (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Irena Plaku    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ridvan Hado    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

                                                 
1 Procesverbali i kësaj çështjeje të rendit të ditës është përmbledhje. 
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8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Yllka Rupa    (anëtare) 

 

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

Naureda Llagami. 

 

Morën pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

1. Luan Dibra, Drejtor i Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe Marrëdhënieve me 

Jashtë. 

2. Maela Alicanaj, Këshilltare pranë Komisioneve të Përhershme në Këshill. 

3. Staf nga administrata e 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 

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

Klodian Kurushi). 

 

Çështja e fundit në rendin e ditës lidhet me caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e 

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

funksionet mënyrë të përhershme. 

Fjala i jepet relatorit të çështjes, për të relatuar relacionet e përgatitura nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës.  

Merr fjalën zoti Kurushi për të vijuar me relatimin e të gjitha relacioneve për 

secilën nga kërkesat e paraqitura nga gjykatat që janë në nevojë. 

Fillimisht propozohet radha e procedurave të shortit sipas kësaj radhe: 

Gjykatat e shkallës së parë, sipas kësaj radhe: 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 23.01.2023 (Pika 3) 
 

 

 

18 

Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Tiranë dhe 

konkretisht Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mat. 

Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Korçë dhe 

konkretisht Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec. 

Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Shkodër dhe 

konkretisht Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pukë dhe Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës. 

Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Gjirokastër dhe 

konkretisht Gjykata e Rrethit Gjyqësor Përmet. 

Gjykatat e shkallës së parë të juridiksionit administrativ dhe konkretisht Gjykata 

Administrative e Shkallës së Parë Gjirokastër. 

 

Pasi anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime me radhën e procedurave të 

shortit, vijohet me relatimin  e relacioneve përkatëse. 

 Për sa i përket kërkesës së ardhur nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mat ajo ka 

paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore, në lëndë penale (lexohen të dhënat e çështjes që 

do t’i nënshtrohet procedurës së shortit sipas tabelës në relacion). Trupi gjykues përbëhet 

nga znj. Lika dhe z. Lleshi. Gjyqtari z. Çupi ka pengesë, si gjyqtar i hetimit paraprak. 

Nuk rezultojnë gjyqtarë të tjerë të cilët kanë pengesa të dukshme (referuar kësaj çështjeje 

penale e cila nuk ka procedim penal të lidhur me çështje të tjera penale për të cilat është 

kërkuar ndërhyrja e KLGJ-së për të plotësuar trupat gjykues). 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat, 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 çështjeje 

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

mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë si më poshtë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për 
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gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Dibër 

(gjykata më e afërt në distancë gjeografike).  

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 zëvendëskryetarja e Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Dibër, konkretisht: znj. Nertila Kape. 

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, Edvan Veçani. 

 

Vijohet me kërkesat e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec, e cila ka 

paraqitur nevojë për 2 çështje gjyqësore, në lëndë penale (lexohen të dhënat e çështjeve 

që do t’i nënshtrohen procedurës së shortit sipas tabelës në relacion). Kërkesa e parë ka 

ardhur me e-mailin e datës 12.01.2023. Znj. Kole ka shqyrtuar kërkesën për dërgimin e 

çështjes në gjyq. Ndërsa z. Jahollari ka shqyrtuar kërkesën për caktim mase sigurimi. 

Kërkohet një gjyqtar që të shqyrtojë themelin e kësaj çështjeje. Lidhur me kërkesën e 

dytë znj. Kole ka paraqitur kërkesë për heqje dorë, kërkesë e cila është pranuar; gjyqtari 

Artan Hajredinaj ka dhënë vendimin i cili është prishur nga gjykata e apelit.  

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 vendimit të 

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

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

mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë si më poshtë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për 
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gjykimin e 2 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë. 

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

veçanta, të jetë 1. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjeve, të përjashtohet nga shorti Kryetari në detyrë i Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Korçë, konkretisht: z. Besnik Shehu. 

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 dhe 2, penale, Luljeta Kole. 

 

Vijohet me kërkesën e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë, e cila ka paraqitur 

nevojë për 1 çështje gjyqësore, në lëndë penale (lexohen të dhënat e çështjes që do t’i 

nënshtrohet procedurës së shortit sipas tabelës në relacion). Gjyqtari z. Marku ka gjykuar 

kërkesën e prokurorisë për dërgimin e çështjes në gjyq. Gjyqtarja znj. Sulaj ka dhënë 

vendimin nr. 152, datë 16.11.2022 (me nr. 2022) lidhur me të njëjtin fakt dhe ndaj të 

njëjtit subjekt. Nuk rezultojnë gjyqtarë të tjerë të cilët kanë pengesa të dukshme. 

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 vendimit të 

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

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

mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë si më poshtë: 

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 Shkodër 

(seksioni penal). 

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

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes, në ndryshim nga rregulli i përgjithshëm të mos 

përjashtohet nga shorti zëvendëskryetari i gjykatës së rrethit gjyqësor Shkodër, 

konkretisht z. Sokol Shehu. 

 

Ndërkohë që procedura e shortit fillon dhe gjyqtari i përzgjedhur nga shorti 

rezulton zoti Sokol Shehu, kërkon fjalën zonja Ukperaj e cila shprehet që ndoshta duhet 

të përjashtohet zëvendëskryetari z. Sokol Shehu nga procedura e shortit, duke marrë 

parasysh që është futur edhe në delegime të tjera.   

Mbi sa më lart, zoti Kurushi shprehet që zoti Shehu është zëvendëskryetar i 

gjykatës por në vlerësimin e të gjithë rrethanave dhe ngarkesës së çështjeve gjyqësore ka 

rezultuar që ngarkesa e tij nuk është e tillë që të privohej nga pjesëmarrja në short.  

Pas sqarimit të zotit Kurushi, zonja Ukperaj dakordësohet me vlerësimin që ka 

bërë Komisioni dhe nuk ka kundërshtime. 

 Në konkluzion, zoti Rusi shprehet se pas edhe argumenteve të dhëna nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, shorti i hedhur është i vlefshëm.  

Nga shorti elektronik u përzgjodh për çështjen nr. 1, penale, Sokol Shehu. 

 

Sqarim: Pas relacionit për caktim gjyqtari në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Pukë, 

sipas radhës së shortit duhet të vijohej me relacionin për caktim gjyqtari në Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor Kukës, relacion i cili kapërcehet nga relatori. Ky relacion trajtohet në 

fund të të gjithë relacioneve të përgatitur për këtë mbledhje. 

 

Vijohet me kërkesën e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Përmet, e cila ka paraqitur 

nevojë për 1 çështje gjyqësore, në lëndë penale (lexohen të dhënat e çështjes që do t’i 

nënshtrohet procedurës së shortit sipas tabelës në relacion). Kërkesa është për 

përjashtimin e gjyqtares Marjola Beluli, e cila është gjyqtarja e vetme që ushtron detyrën 

në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Përmet. 
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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 

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 çështjeje 

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

mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë si më poshtë: 

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 

Gjirokastër. 

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

veçantë, të jetë 1. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në ndryshim nga rregulli i zakonshëm, në shortimin e çështjes, të mos 

përjashtohet nga shorti zëvendëskryetarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, 

konkretisht: znj. Suela Dashi. 

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, Gjergji Baçi. 

 

Vijohet me kërkesën e Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë 

Gjirokastër e cila ka paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore, në lëndë penale (lexohen 

të dhënat e çështjes që do t’i nënshtrohet procedurës së shortit sipas tabelës në relacion).  

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

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

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

funksionin në mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë si më poshtë: 

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 Korçë (gjykatë e përzgjedhur edhe më parë për plotësimin e trupit gjykues). 

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

veçanta, të jetë 1, i cili të shqyrtojë edhe kërkesa të tjera me të njëjtin objekt lidhur me 

çështjen në fjalë. Pra në rast se mund të ekzistojnë kërkesa të tjera me të njëjtin objekt, 

gjyqtari i cili do përzgjidhet me short për të shqyrtuar kërkesën me objekt “përjashtim 

gjyqtari”, të jetë i njëjti gjyqtar që të vijojë shqyrtimin edhe të kërkesave të tjera 

hipotetike që mund të parashtrohen nga palët në procesin gjyqësor administrativ. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në ndryshim nga rregulli i përgjithshëm në shortimin e çështjes, të mos 

përjashtohet nga shorti zëvendëskryetari në detyrë i Gjykatës Administrative të Shkallës 

së Parë Korçë: z. Ligoraq Toshi (pasi ai është i vetmi gjyqtar i mbetur që mund të 

shqyrtojë kërkesën e paraqitur me objekt “përjashtim gjyqtari”. 

 

Përpara procedurës së shortit zoti Kurushi njofton anëtarët që gabimisht nuk ka 

relatuar sipas radhës së shortit edhe relacionin për caktim gjyqtari në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Kukës, duke propozuar që pas hedhjes së shortit për relacionin aktual, të vijohet 

me relacionin që është kapërcyer. 

 

Vijohet me shortin për Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër. 

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, administrative, Ligoraq Toshi. 
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Vijohet me kërkesën e fundit të ardhur nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës, 

e cila ka paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore, në lëndë penale (lexohen të dhënat e 

çështjes që do t’i nënshtrohet procedurës së shortit sipas tabelës në relacion). Kërkohet 

plotësimi i trupit gjykues me 2 gjyqtarë. Kanë pengesë për shqyrtimin e kësaj çështjeje z. 

Karaj; z. Demollari dhe z. Ujkashi të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës; z. Hajrediaj, 

znj. Ulliri, z. Përdedaj të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë të cilët kanë gjykuar 

çështjet të përbashkëta në një procedim të lidhur me çështjen për të cilën kërkohet 

plotësimi i trupit gjykues; z. Lika dhe z. Çupi të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat; z. 

Pashaj dhe znj. Dalipi të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë të cilët janë caktuar si 

gjyqtarë në plotësimin e trupit gjykues për çështje të tjera gjyqësore të cilat kanë lidhje 

për shkak të procedimit të lidhur dhe bashkimit të procedimeve me çështjen konkrete për 

të cilën kërkohen dy gjyqtarë. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës, 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 çështjeje 

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

mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë si më poshtë: 

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

gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jenë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë e 

cila ka gjyqtarë të pakonsumuar në këtë rast dhe Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pukë (për 

shkak të ngarkesës relativisht të ulët në raport me gjykatat e tjera (Shkodër, Kurbin, 

Lezhë), afërsisë gjeografike, dhe pasi më 1 maj 2023 gjykata e Kukësit dhe Tropojës do 

të bashkohen; për gjykatat e tjera përfshirja në short do të ishte e pamundur për shkak të 

mungesës së gjyqtarëve). 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 çështje gjyqësore të 
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veçantë, të jetë 2. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

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

ligjore (cituar më lart në fillim të trajtimit të këtij relacioni). 

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 Ermelinda Fejzo dhe Gentian Marku.  

 

 Me këtë relacion të fundit përfundojnë procedurat e shortit dhe në tërësi e gjithë 

mbledhja plenare. 

 Mbledhja deklarohet e mbyllur. 

 

* * * 

(Pika 3 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


