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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 18.03.2021) 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 15:30 

dhe mbaroi në orën 15:34. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

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

Brunilda Kadi. 
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Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Rudin Baqli, Sekretar i Përgjithshëm pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

2. Vildan Kaloshi, Drejtor pranë Drejtorisë së Shërbimeve Juridike. 

3. Aurora Ndreu, Përgjegjëse pranë Sektorit të Oponencës Juridike & Përafrimit të 

Legjislacionit. 

3. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

1. Caktimi i gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në Gjykatën e 

Apelit Korçë, përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, relator z. Ilir Toska.1 

  

Objekti i kësaj mbledhjeje të orës 15:30 është caktimi i gjyqtarëve për gjykimin e 

çështjeve të veçanta në Gjykatën e Apelit Korçë.   

Prezent janë të gjitha anëtarët e Këshillit, përveç zonjës Kadi e cila për arsye 

shëndetësore e ka të pamundur të jetë prezent “online” në mbledhje.  

Fjala i jepet relatorit të çështjes, z. Toska. 

 

Relator i kësaj çështjeje është zoti Ilir Toska. 

Zoti Toska parashtron shkurtimisht se mesditën e sotme, pranë Këshillit të Lartë 

Gjyqësor ka mbërritur një njoftim nga Gjykata e Apelit Korçë ku paraqitet nevoja e kësaj 

gjykate për gjykimin e dy çështjeve ditën e nesërme, të dyja në lëndë penale, pasi trupi 

gjykues nuk mund të formohet për shkak se KPK ka vendosur shkarkimin nga detyra të 

një prej gjyqtarëve të kësaj gjykate, z. {...}. Në këto kushte, Këshilli duhet të trajtojë 

menjëherë kërkesën për nevoja të Gjykatës së Apelit Korçë. 

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 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”.  

                                                 
1 Procesverbali i kësaj çështjeje të rendit të ditës është përmbledhje. 
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Propozimet e Komisionit janë: 

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

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

gjyqtarëve të jetë 1. 

 Sa i përket përjashtimeve nga shorti: 

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

Apelit Tiranë, konkretisht: z. Ridvan Hado. 

 Po kështu të përjashtohet nga shorti gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Tiranë për të 

cilën nuk ka njoftim nga gjykata për kthimin në detyrë pas përfundimit të lejes afatgjatë 

të akorduar nga ish-Këshilli i Lartë i Drejtësisë dhe refuzimit të zgjatjes së lejes nga 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, konkretisht: znj. Evjeni Sinojmeri. 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohen nga shorti gjyqtari i Gjykatës së Apelit 

Tiranë, për të cilin është deklaruar mbarimi i statusit të magjistratit më datë 31.03.2021, 

konkretisht: z. Gramoz Levanaj. 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti gjyqtarët e Gjykatës së Apelit 

Tiranë të cilët janë në përbërje të trupit gjykues që ka radhën e gatishmërisë, konkretisht: 

Znj. Valdete Hoxha, Z. Genti Shala, Z. Asim Vokshi. 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti gjyqtari i Gjykatës së Apelit 

Tiranë, i cili nuk është në detyrë për arsye shëndetësore, konkretisht: Z. Artur Kalaja. 

Sa i përket pjesës së gatishmërisë dhe mosparaqitjes në detyrë për arsye 

shëndetësore, informacioni është marrë nga zëvendëskryetari i Gjykatës së Apelit Tiranë 

pak më parë.  

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 dhe çështjen nr. 2, penale, gjyqtarja Elbana Lluri. 

 

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

(Pika 1 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 


