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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 26.03.2021) 

 

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

 

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

dhe mbaroi në orën 11:35. 

 

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. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

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

Ukperaj. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme, i përgatitur nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës 

(relator z. Ilir Toska) (çështje e shtyrë nga mbledhja e datës 25.03.2021).1 

  

Çështja e rendit të ditës së datës 26 mars 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. 

Të pranishëm janë të gjithë anëtarët e Këshillit përveç zonjës Ukperaj e cila për 

arsye shëndetësore e kishte të pamundur të përfshihej në mbledhje. 

Fjala i jepet relatorit të çështjes, z. Toska. 

 

Relator i kësaj çështjeje është zoti Ilir Toska. 

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

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kurbin; b. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mat. 

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

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës; b. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pukë. 

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

a. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Përmet. 

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

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kavajë. 

II. Gjykatat e shkallës së parë të juridiksionit administrativ: 

1. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Gjirokastër: 

B. Gjykatat e apeleve, sipas kësaj radhe: 

I. Gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm: 

1. Gjykata e Apelit Durrës; 2. Gjykata e Apelit Gjirokastër; 3. Gjykata e Apelit 

Vlorë. 

II. Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. 

 

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

parë “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 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 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: 

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

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

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

veçantë, të jetë 1. 

Sa i përket përjashtimeve nga shorti: 

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

Rrethit Gjyqësor Tiranë, konkretisht: Z. Petrit Çomo. 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti gjyqtarët e Seksionit Penal të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë që janë caktuar më herët në 5 (pesë) apo më shumë 

çështje gjyqësore të veçanta, në gjykata të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionin në 

mënyrë të përhershme, konkretisht: Z. Bedri Qori; Z. Albert Meça; Znj. Armela 

Hasantari; Z. Lazer Sallaku; Z. Sokol Pasho; Z. Kujtim Vraniçi; Z. Gerd Hoxha; Z. 
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Kastriot Gramshi; Z. Kreshnik Omari; Znj. Vjollca Spahiu; Z. Ahmet Metaliaj; Znj. 

Ardiana Bera; Z. Artan Gjermeni; Znj. Migena Laska; Z. Arben Micko; Z. Sokol Tona; 

Z. Altin Abdiu; Z. Besnik Hoxha; Z. Ardian Kalia; Z. Erion Bani; Znj. Rexhina Merlika. 

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 Oltjona Goxha.  

 

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

e Rrethit Gjyqësor Mat”. 

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

paraqitur nevojë për 3 çështje gjyqësore në lëndë penale. 

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 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: 

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

gjykimin e 3 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jenë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Dibër dhe 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë.  

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 3 çështjeve gjyqësore të 

veçanta, të jetë deri 5. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Për 2 çështje, ato nr.1 dhe nr.3, për të cilat kërkohen nga 1 gjyqtar, të caktohen 2 

të tillë, të cilët të përzgjidhen me short nga gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Dibër. 

Për 1 çështje, atë nr.2, për të cilën kërkohen 3 gjyqtarë, ata të përzgjidhen me 

short nga gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër dhe Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Krujë. 

 Sa i përket përjashtimeve dhe mospërjashtimeve nga shorti: 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 26.03.2021  

5 

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

Gjyqësor Dibër që është me leje lindje, konkretisht: Znj.Nertila Kape. 

Në shortimin e çështjes nr.2 të përjashtohet nga shorti gjyqtari i Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Dibër që ka pengesë ligjore, konkretisht: Z. Ardit Kuka. 

Në shortimin e çështjes nr.2 të përjashtohet nga shorti Kryetarja e Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Krujë, e cila është edhe anëtare e Kolegjit Zgjedhor, që është thirrur në 

detyrë, konkretisht: Znj. Alma Kolgjoka. 

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

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

Veçani. 

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 

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

Edvan Veçani. 

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. 3, penale, Xhevdet Lika. 

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtar Edvan Veçani.  

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtarët Edvan Veçani (relator), Anisa Këlliçi dhe 

Elisabeta Gjoni (anëtarë). 

 

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

e Rrethit Gjyqësor Kukës”. 

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

paraqitur nevojë për 11 çështje gjyqësore, 9 çështje në lëndë penale dhe 2 në lëndë civile. 

Lidhur me Kërkesën me nr. rendor 11 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës, 

Komisioni ka një propozim të ndryshëm, në rrethanat kur në rubrikën "Shënime", 

referohej se: "Në bazë të nenit 35 të Kodit të Procedurës Civile për shkak të vlerës së 

madhe të kërkimit kjo kërkesë duhet të gjykohet me trup gjykues. Kërkohet një gjyqtar 

për plotësimin e trupit gjykues për gjykimin e çështjes", ndërkohë që sipas nenit 511 të 

Kodit të Procedurës Civile: "Shqyrtimi i kërkesës për lëshimin e urdhrit të ekzekutimit 
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zhvillohet nga gjyqtari pa praninë e palëve", nëpërmjet e-malit të datës 12.03.2021, 

gjykatës kërkuese i është kërkuar sqarim për dispozitën ligjore mbi të cilën mbështetej 

kërkesa (kërkesa është për lëshim urdhër ekzekutimi). 

Në përgjigje të kërkesës për sqarim, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës, përmes e-

malit të datës 12.03.2021, ka parashtruar: “Kërkesën e kemi bazuar në nenin 35 të 

K.Pr.Civile, për shkak se kërkesa për lëshim urdhër ekzekutimi është bërë për një 

deklaratë noteriale në shumën 146,051,222 Lekë. / Në këto kushte e vlerësuam të bëhej 

me tre gjyqtarë për shkak se vlera e objektit të kërkimit ishte më shumë se 50 milionë 

lekë. / Në vlerësimin Tuaj nëse duhet deleguar gjyqtar për trup gjykues apo duhet të 

vazhdoj me një gjyqtar”. 

Nga sa rezulton, jemi para situatës kur ligji (neni 511 i Kodit të Procedurës 

Civile) përcakton qartë se kërkesa për lëshimin e urdhrit të ekzekutimit shqyrtohet nga 

gjyqtari, pra nga gjyqtar i vetëm. Po ashtu, edhe dispozita e referuar nga Gjykata 

Kërkuese (neni 35 i Kodit të Procedurës Civile), që rregullon edhe përbërjen e trupit 

gjykues, përfshirë edhe për gjykatën e shkallës së parë, ka përcaktuar se: “... Me trup 

gjykues të përbërë nga tre gjyqtarë gjykohen këto çështje: a) Paditë me vlerë më shumë 

se 50 milionë lekë. ... / Çështjet e tjera gjykohen nga një gjyqtar i vetëm”. Pra, edhe sipas 

kësaj dispozite ligjore, vetëm paditë me vlerë mbi 50 milionë lekë, gjykohen me trup 

gjykues të përbërë nga tre gjyqtarë, ndërkohë që kërkesat për lëshim urdhri ekzekutimi, 

pavarësisht vlerës së titullit ekzekutiv, përfshihen në kategoritë e çështjeve të tjera që 

gjykohen nga një gjyqtar i vetëm. 

Ndërkohë, përtej përcaktimeve ligjore, nuk ka ndonjë vendimmarrje gjyqësore, që 

të ketë përcaktuar që çështja objekt kërkese e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës, duhet 

të gjykohet me trup gjykues të përbërë nga tre gjyqtarë. Në sqarimin e bërë nga gjykata 

kërkuese, evidentohet se parashtrimi i kërkesës është bërë në bazë të vlerësimit të 

Zëvendëskryetares së Gjykatës, pra jo të një organi gjyqësor të ngarkuar për gjykimin e 

çështjes.  

Në këto kushte, referuar përcaktimeve ligjore, si dhe në mungesë të ndonjë 

vendimmarrjeje gjyqësore për gjykimin e çështjes me trup gjykues të përbërë nga tre 

gjyqtarë, nuk rezulton që Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës të jetë në kushtet e 

padisponueshmërisë ligjore të gjyqtarëve të saj për gjykimin e çështjes. 
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Në vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor ku bazohet kërkesa e Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Kukës, konkretisht në Vendimin nr.30, datë 14.02.2019, “Për rregullat 

dhe procedurat 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”, i 

ndryshuar, Kreun III të tij, përcaktohet se “Caktimi i gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje 

gjyqësore të veçantë” nënkupton caktimin e një gjyqtari, nga gjykata ku ushtron 

funksionin në mënyrë të përhershme, në një gjykatë tjetër, kur kjo e fundit ka një nevojë 

konkrete që lidhet me gjykimin e një ose disa çështjeve gjyqësore”, sikurse po ashtu 

përcaktohet edhe se: “Nevojat e gjykatës” nënkupton mungesën apo padisponueshmërine 

ligjore të gjyqtarëve të një gjykate për gjykimin e një apo disa çështjeve gjyqësore”.  

Ndaj sa më sipër, është rasti që Këshilli i Lartë Gjyqësor të vendosë refuzimin e 

kërkesës me nr. rendor 11 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës. 

Nisur nga rrethanat si më lart, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës i propozon 

Këshillit të Lartë Gjyqësor të vendosë: 

Refuzimin e shqyrtimit të kërkesës nr.117 prot., datë 09.03.2021, të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Kukës, për caktim gjyqtari, në çështjen civile me kërkues: (palët dhe 

objekti). 

(Anëtarët e Këshillit janë dakord me propozimin e Komisionit.) 

Vijohet me trajimit ne 10 çështjeve të tjera që janë ato me numër rendon nga 1-10. 

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 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: 

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

gjykimin e 10 çështjeve gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë. 

2. Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 10 çështjeve gjyqësore 

të veçanta, të jetë 3.  

Sa i përket përjashtimeve dhe mospërjashtimeve nga shorti: 

Në shortimin e çështjes nr.2 të përjashtohet nga shorti gjyqtarja e Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Tropojë që ka pengesë ligjore për gjykimin e saj, konkretisht: Znj. 
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Enkeleda Dalipi. 

Në shortimin e çështjes nr.4 të përjashtohet nga shorti gjyqtarët e Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Tropojë që kanë pengesë ligjore për gjykimin e saj, konkretisht: Znj. 

Enkeleda Dalipi; Z. Sami Ujkashi. 

Në shortimin e çështjes nr.7 të përjashtohet nga shorti gjyqtari i Gjykatës së 

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

Ujkashi. 

Në shortimin e çështjes nr.10 të përjashtohet nga shorti gjyqtari i Gjykatës së 

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

Ujkashi.  

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 

Tropojë, të mos përjashtohet nga shorti Kryetarja në detyrë e kësaj gjykate, konkretisht: 

Znj. Enkeleda Dalipi. 

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. 4, penale, gjyqtari Aulon Pashaj  

Për çështjen nr. 9, penale, gjyqtarja Enkeleda Dalipi. 

Për çështjen nr. 7, penale, gjyqtari Aulon Pashaj. 

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtari Sami Ujkashi. 

Për çështjen nr. 3, penale, gjyqtari Sami Ujkashi. 

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarja Enkeleda Dalipi. 

Për çështjen nr. 10, civile, gjyqtari Aulon Pashaj. 

Për çështjen nr. 6, penale, gjyqtari Sami Ujkashi.  

Për çështjen nr. 8, penale, gjyqtarja Enkeleda Dalipi. 

Për çështjen nr. 5, penale, gjyqtari Aulon Pashaj.  

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të katërt “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 2 çështje gjyqësore, në lëndë penale. 
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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 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: 

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

gjykimin e 2 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër. 

Numri i gjyqtarëve të jetë 2. 

Për çështjen nr.1, për të cilën kërkohet 1 gjyqtar, ai të përzgjidhet me short nga 

gjyqtarët e Seksionit Penal të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, të cilët nuk janë 

pjesë e Seksionit Penal për të Miturit. 

Për çështjen nr.2, për të cilën kërkohet 1 gjyqtar, ai të përzgjidhet me short nga 

gjyqtarët e Seksionit Penal për të Miturit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër. 

Sa i përket përjashtimeve nga shorti: 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti Kryetari në detyrë 

(Zëvendëskryetari) i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, konkretisht: Z. Arbër Çela. 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti gjyqtari i Seksionit Penal të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, të cilët janë caktuar më herët, gjatë vitit 2020 dhe 

në vijim, në 7 apo më shumë çështjet gjyqësore në gjykata të tjera të ndryshme nga ajo ku 

ushtrojnë funksionin në mënyrë të përhershme, konkretisht: Z. Tonin Stërkaj. 

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, gjyqtari Hasan Selimi. 

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtar Besmir Stroka.  

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të pestë “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 2 çështje gjyqësore, në lëndë penale.  
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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 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: 

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

gjykimin e 2 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 2 çështjeve gjyqësore të 

veçanta, të jetë 4.  

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Për 1 çështje, atë nr.1, për të cilën kërkohen 3 gjyqtarë, ata të përzgjidhet me short 

nga gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër. 

Për 1 çështje, atë nr.2, për të cilën kërkohet 1 gjyqtar, ai të përzgjidhet me short 

nga gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë. 

Sa i përket përjashtimeve nga shorti: 

Në shortimin e çështjes nr.1 të përjashtohet nga shorti Kryetari në detyrë i 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, konkretisht: z.Arben Dosti. 

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

Rrethit Gjyqësor Gjirokastër që ka paraqitur kërkesë për dorëheqje nga statusi i 

magjistratit, kërkesë që është në proces shqyrtimi, konkretisht: z. Pëllumb Vehbi. 

Në shortimin e çështjes nr.2 të përjashtohet nga shorti Kryetarja në detyrë e 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë, konkretisht: Znj. Suela Xhani. 

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, gjyqtarët Mirela Kore (relatore), Suela Dashi dhe Blerta 

Çibuku (anëtarë). 

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtari Shkëlzen Liçaj. 
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Më pas vijohet me relatimin e relacionit të gjashtë “Për caktim gjyqtari në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë”. 

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

paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore, 1 në lëndë penale dhe 1 në lëndë civile. 

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 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: 

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 veçanta, të jetë 2. 

Për 1 çështje penale, atë nr.1, për të cilën kërkohet 1 gjyqtar, ai të përzgjidhet me 

short nga gjyqtarët e Seksionit Penal të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës. 

Për 1 çështje civile, atë nr.2, për të cilën kërkohet 1 gjyqtar, ai të përzgjidhet me 

short nga gjyqtarët e Seksionit Civil të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës.  

Sa i përket përjashtimeve nga shorti: 

Në shortimin e çështjes penale të përjashtohen nga shorti gjyqtarët e Seksionit 

Penal të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, që janë caktuar më herët për gjykimin e 2 

apo më shumë çështjeve gjyqësore të veçanta, në GJPSHPKKO dhe në gjykata të tjera të 

ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionin në mënyrë të përhershme, konkretisht: Z. 

Rexhep Bekteshi dhe znj. Eda Kaja dhe z. Vladimir Skënderi. 

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

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, konkretisht: Z. Markelian Koça. 

Në shortimin e çështjes civile të përjashtohen nga shorti gjyqtarët e Seksionit 

Civil të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, që janë caktuar më herët për gjykimin e 1 

apo më shumë çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera të ndryshme nga ajo ku 

ushtrojnë funksionin në mënyrë të përhershme, konkretisht: Znj. Flora Hasimi, Znj. 

Dhurata Bilo, Znj. Shpëtime Pitaku. 

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 përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtar Paulin Çera. 

Për çështjen nr. 2, civile, gjyqtarja Shpëtime Pitaku. 

Më herët u propozua që zonja Shpëtime Pitaku të mos ishte pjesë e shortit. 

Duke qenë se platforma elektronike nuk e mundëson kthimin pas të procedurës së 

hedhjes së shortit, ku u caktua gjyqtarja Shpëtime Pitaku. 

Në këto kushte, relatori i çështjes i kërkon Këshillit nëse do duhet ta konsiderojnë 

rezultatin e shortit apo do duhet të bëhet shorti një ditë tjetër? 

(Shorti konsiderohet i hedhur, pra për çështjen nr. 2 civile, përzgjidhet gjyqtarja 

Shpëtime Pitaku.)  

 

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

Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër”. 

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

Gjirokastër ka paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore administrative. 

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 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: 

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. 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 kësaj çështje të përjashtohet nga shorti Kryetari i Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Korçë, i cili është edhe anëtarë i Kolegjit Zgjedhor, që 

është thirrur në detyrë, konkretisht: Z. Sokol Ibi. 

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, administrative, gjyqtari Adrian Shega.  

 

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

Apelit Durrës”. 

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

për 1 çështje gjyqësore, në lëndë penale.  

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Apelit Durrës, 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 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 Apelit Shkodër. Numri i 

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

Sa i përket përjashtimeve dhe mospërjashtimeve nga shorti: 

Në shortimin e çështjes të përjashtohen nga shorti gjyqtarja e Gjykatës së Apelit 

Shkodër që ka pengesë ligjore për gjykimin e saj, konkretisht: Znj.Vojsava Osmanaj. 

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

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

Kryetari i kësaj gjykate, konkretisht: Z. Fuat Vjerdha. 

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 Valbona Vata.  

 

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

e Apelit Gjirokastër”. 

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

nevojë për shumë kërkesa, por nga ana e Komisionit janë futur për trajtim vetëm 7 çështje 

gjyqësore që paraqesin urgjencë, 3 në lëndë penale dhe  4 në lëndë civile.  
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Për nevojat si më lart të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, 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 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 7 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Apelit Vlorë. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 7 çështjeve gjyqësore të 

veçanta, të jetë 7. 

Për 7 çështje, për të cilat kërkohet nga 1 dhe 2 gjyqtarë, të caktohen 7 të tillë, të 

cilët të përzgjidhen me short nga gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Vlorë, përfshirë dhe 

gjyqtarët e skemës së delegimit të caktuar pranë saj. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes nr.2 të përjashtohet nga shorti gjyqtari i skemës së 

delegimit i caktuar pranë Gjykatës së Apelit Vlorë, i cili është caktuar më parë për 

gjykimin e kësaj çështje, konkretisht: Z. {...}. 

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

kufizuar të gjyqtarëve të Gjykatës së Apelit Vlorë, por edhe të ngarkesës së lartë të punës, 

të mos përjashtohet nga shorti Kryetarja në detyrë e kësaj gjykate, konkretisht: Znj. Iliba 

Bezati. 

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 Engert Pëllumbi. 

Për çështjen nr. 5, civile, gjyqtari Laurent Fuçia.  

Për çështjen nr. 3, penale, gjyqtarja Margarita Buhali. 

Për çështjen nr. 6, civile, gjyqtarët Skënder Damini dhe Nazmi Troka. 

Për çështjen nr. 7, civile, gjyqtarja Iliba Bezati.  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtari Sokol Ngresi.  

Për çështjen nr. 4, civile, gjyqtari Laurent Fuçia.  
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Më pas vijohet me relatimin e relacionit të dhjetë “Për caktim gjyqtari në 

Gjykatën e Apelit Vlorë”. 

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

për 5 çështje gjyqësore, 3 në lëndë civile (kanë urgjencë referuar kohës së regjistrimit të 

tyre) dhe 2 në lëndë penale. 

 Për nevojat si më lart të Gjykatës së Apelit Vlorë, 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 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 5 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Apelit Gjirokastër, 

përfshirë edhe gjyqtari i skemës së delegimit caktuar pranë kësaj gjykate. Numri i 

gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 5 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë 4. 

 Propozimet vijuese të Komisionit janë sa i përket mospërjashtimeve nga shorti: 

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 Apelit 

Gjirokastër, të mos përjashtohet nga shorti Kryetari i kësaj gjykate, konkretisht: Z.Dritan 

Banushi. 

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, civile, gjyqtari Sokol Pina. 

Për çështjen nr. 1, civile, gjyqtari Dritan Banushi. 

Për çështjen nr. 3, civile, gjyqtari Enton Dhimitri. 

Për çështjen nr. 5, penale, gjyqtarja Irenda Brahimi. 

Për çështjen nr. 4, penale, gjyqtari Sokol Pina. 

 

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

Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”. 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 26.03.2021  

16 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Posaçme e Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, ka paraqitur nevojë për disa kërkesa për 

caktim gjyqtari dhe është konsideruar që të trajtohet me urgjencë vetëm njëra prej tyre, që 

ka karakter tepër urgjent, që ka të bëjë me një kërkesë për përjashtim gjyqtari. Ndërsa sa i 

përket kërkesave të tjera është konsideruar që të përfundojnë procedurat e ngritjes në 

detyrë në Gjykatën e Apelit të Posaçëm dhe me gjyqtarët e rinj që mund të shkojnë në 

këtë gjykatë, nevojat për çështjet që ka kërkuar kjo gjykatë mund të ezaurohen. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Posaçme të Apelit kundër Korrupsionit dhe 

Krimit të Organizuar, 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 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 gjyqtari që do të caktohet për gjykimin e 1 

çështjeje gjyqësore të veçantë, të jenë gjykatat e apelit me juridiksion të përgjithshëm. 

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

veçantë, të jetë 1. 

Gjyqtari për 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të përzgjidhet, me short, ndërmjet 

atyre të cilët kanë të paktën dhjetë vjet përvojë në ushtrimin e profesionit, nga të cilat të 

paktën pesë vjet si gjyqtar për çështjet penale, si dhe kanë kaluar me sukses procesin e 

rivlerësimit kalimtar sipas Ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. 

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

me juridiksion të përgjithshëm që plotësojnë kriteret si më lart, të cilët janë caktuar më 

herët, gjatë vitit 2020 e në vijim, për gjykimin e një apo më shumë çështjeve gjyqësore të 

veçanta në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, 

konkretisht: Z.Astrit Kalaja, Znj.Anita Mici, Z.Dritan Banushi, Z. Enton Dhimitri, 

Znj.Edlira Petri, Znj.Irena Brahimi, Znj.Miranda Andoni, Znj.Margarita Buhali, Z.Ridvan 

Hado, Z.Genti Shala, Znj.Vojsava Osmanaj, Z.Sokol Ngresi, Znj.Valbona Vata, 

Znj.Valdete Hoxha. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 
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kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtari Fuat Vjerdha. 

 

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

 

* * * 

(Mbledhja deklarohet e mbyllur) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


