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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 11.01.2022) 

 

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 11:17. 

 

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. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

përfaqësimit në gjykatë. 

3. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

1.Shqyrtimi i projektvendimeve të Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, relator z. 

Klodian Kurushi: 

1.1 Për ndryshimin e pjesshëm të vendimit nr. 1, datë 07.01.2022, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor “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”. 

1.2 Për caktimin e 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 

  

Çështja e cila është për trajtim sot në rendin e ditës së mbledhjes plenare të datës 

11 janar 2022 dhe që drejtohet nga Kryetarja e Këshillit, ka në vetvete dy nënçështje. 

Nënçështja e parë lidhet me projektvendimin “Për ndryshimin e pjesshëm të 

vendimit nr. 1, datë 07.01.2022, të Këshillit të Lartë Gjyqësor “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”. 

Fjala i jepet relatorit të çështjes, z. Kurushi. 

Shkurtimisht parashtrohet nga zoti Kurushi relacioni shpjegues lidhur me 

projektvendimin e parë, ku ndër të tjera shprehet se Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë ka 

paraqitur një kërkesë për caktimin e tre gjyqtarëve në gjykimin e një çështjeje penale. Sa i 

përket nevojave të kësaj gjykate, me vendimin nr. 1, datë 07.01.2022, paragrafi I, 

nënndarja “Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë”, Këshilli i Lartë Gjyqësor, për kërkesën ka 

vendosur: 

“4. Gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat, Adelajda Gjuzi (relatore), 

Entela Gjoni dhe Lutfije Celami, caktohen në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për 

llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, çështjen penale me të pandehur: {...} etj, 

Akuza: “Për kryerjen e veprave penale të parashikuara nga nenet 79/dh, 22, 25, 278/1 të 

Kodit Penal.” 

 
1 Procesverbali i kësaj çështjeje të rendit të ditës është përmbledhje. 
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Mbas njoftimit të këtij vendimi, gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat, 

znj. Lutfije Celami, me email-in e datës 10.01.2022, ka bërë me dije Këshillin e Lartë 

Gjyqësor për pamundësinë e paraqitjes në detyrë të kësaj të fundit, ndërsa është 

diagnostikuar me Covid 19. Nga ana tjetër, nga ana e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, 

përmes e-mailit të datës 10.01.2022, ora 16.01, sikurse dhe më herët, është njoftuar për 

urgjencën që paraqet gjykimi i çështjes penale në nevojë, në kushtet kur kërkesa është 

planifikuar të shqyrtohet më datë 11.01.2022, ora 13.00. 

Sa më sipër, ka lindur një rrethanë e re pas marrjes së vendimit të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor të datës 07.01.2022, rrethanë e re e cila lidhet me pamundësinë e 

përkohshme të gjyqtares znj. Celami, në ushtrimin e funksionit të saj në gjykimin e 

çështjes penale cituar më lart.  

Në këto kushte, bazuar në nenet 113 dhe 117 të Kodit të Procedurave 

Administrative, si dhe në nenin 99 të Ligjit nr.115/2016, “Për organet e qeverisjes së 

sistemit të drejtësisë”, është vendi për ndryshimin e pikës 1, nënndarja “Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Vlorë”, të Vendimit nr.1, datë 07.01.2022, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, sa i 

përket gjyqtarit të caktuar për gjykimin e çështjes penale si më lart. 

Për gjyqtarin që duhet të caktohet për gjykimin e kësaj çështjeje gjyqësore të 

veçantë në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë, në konsideratë të kritereve të përcaktuara 

në paragrafin IV, pika 5, të Vendimit të KLGJ-se “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”, si dhe në zbatim të 

paragrafit VI, pika 4, të këtij Vendimi, Komisioni propozon që 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 Berat dhe 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, si përjashtim nga rregulli, të mos përjashtohet nga shorti 

Kryetarja në detyrë e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat, konkretisht: Znj. Matilda 

Llangozi. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, gjyqtari Pëllumb Zaimi.  
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 Hidhet në votim projektvendimi i cili miratohet nga të gjithë anëtarët prezent. 

 Në përfundim, Këshilli i Lartë Gjyqësor vendosi: 

I. Ndryshimin e pikës 1, nënndarja “Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë”, faqja e 

dytë paragrafi i parë i Vendimit Nr.1, datë 07.01.2022, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si 

më poshtë:  

1. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat, Pëllumb Zaimi, caktohet në 

përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, 

çështjen penale me të pandehur: {...}, etj.; Akuza: “Për kryerjen e veprave penale të 

parashikuara nga nenet 79/dh, 22, 25, 278/1 të Kodit Penal”, (krahas gjyqtareve Adelajda 

Gjuzi (relatore) dhe Entela Gjoni, të caktuara më parë në gjykimin e kësaj çështjeje sipas 

vendimit nr.1, datë 07.01.2022 të KLGJ). 

II. Një kopje e vendimit t’i njoftohet kryetarit të gjykatës në nevojë dhe gjyqtarit 

përkatës të caktuar për gjykimin e çështjes gjyqësore të veçantë në një gjykatë tjetër. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë me publikimin e tij në faqen zyrtare të 

internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

   

Më pas vijohet me nënçështjen e dytë të rendit të ditës 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 ushtron funksionin në mënyrë të përhershme, konkretisht 

një kërkesë e ardhur nga Gjykata 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 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 përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për 

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

shkak se Gjyqtarët e Rrethit Gjyqësor Sarandë janë të ezauruar: Shkëlzen Liçaj ka 

pengesë si gjyqtar i seancës paraprake, ndërsa gjyqtarët Suela Xhani, Alban Velçani janë 
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pjesë e trupit gjykues së bashku me gjyqtarin Fatmir Ndreu, që rezulton i infektuar me 

Covid-19 dhe për këtë shkak ai duhet të zëvendësohet; nga gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Gjirokastër, gjyqtarja Blerta Çibuku ka pengesë si gjyqtare e hetimit paraprak, 

gjyqtarja Suela Dashi ka pengesë si gjyqtare e seancës paraprake, gjyqtari Arben Dosti ka 

qenë caktuar më herët për gjykimin e një çështjeje gjyqësore të lidhur me këtë për të cilën 

kërkohet delegimi, kjo referuar informacionit të ardhur nga gjykata). 

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

veçanta, 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. 

 

Zonja Ukperaj merr fjalën dhe ngre pyetjet: Gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Sarandë janë të ezauruar të gjithë për të shqyrtuar kërkesën? Kanë shkaqe 

papajtueshmërie? Kanë dhënë dorëheqjen? 

 

Zoti Kurushi në përgjigje të sa më sipër shprehet se gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Sarandë janë të gjithë të ezauruar, nuk kanë dhënë dorëheqjen. Gjyqtari z. 

Fatmir Ndreu, për të cilin kërkohet delegimi, është i infektuar me virusin Covid. Gjyqtari 

Shkëlzen Liçaj dhe gjyqtarja Suela Dashi kanë qenë gjyqtarë të seancës paraprake, ndërsa 

gjyqtarja Suela Xhani është gjyqtarja që është caktuar më parë për këtë çështje.  

Risqaron edhe një herë zoti Kurushi se, gjyqtarët Alban Veçani dhe Suela Xhani 

(gjyqtarë të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë) janë pjesë e trupit gjykues së bashku 

me gjyqtarin Fatmir Ndreu, i cili është i infektuar me Covid-19. Duke qenë se mbeten dy 

gjyqtarë, kërkohet një gjyqtar i tretë që të plotësohet trupi gjykues. Nga Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Sarandë nuk mbeten gjyqtarë të tjerë. Ndërsa nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Gjirokastër, gjyqtarët janë të gjithë të konsumuar. Gjykata më e afërt për të caktuar një 

gjyqtar dhe për të plotësuar trupin gjykues, është Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier. 

 

Zonja Ukperaj ngre sërish pyetje: Domethënë do gjykojë kërkesën për shuarje? 

Duke qenë se kjo çështje shqyrtohet me tre gjyqtarë, gjyqtari i infektuar me Covid do 

vazhdojë të jetë gjyqtari i tretë i çështjes. Pra Këshilli cakton në këtë rast gjyqtarin vetëm 

për të shqyrtuar kërkesën për “shuarjen e masës” që bëhet gjatë gjykimit të një çështjeje 
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themeli dhe mos të nënkuptohet sikur Këshilli ka ndryshuar gjyqtarin e tretë që po 

shqyrton çështjen.   

 

Rithekson zoti Kurushi që kërkesa ka ardhur nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Përmet për “shuarjen e masës” e cila është një kërkesë e ndryshme. Për më tej nuk ka 

kërkesë nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Përmet. Pra trupi gjykues ka qenë i përbërë nga 

tre gjyqtarë dhe njëri nga anëtarët nuk është paraqitur në detyrë për shkaqe objektive dhe 

për këtë arsye, kërkesa për “shuarjen e masës” e cila është kërkesë emergjente, kërkon që 

të shqyrtohet nga tre gjyqtarë. Nëse do ketë një kërkesë tjetër në të ardhmen, do bëhet 

prezent. 

  

Në vijim anëtarët e Këshillit nuk kanë më diskutime apo 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 Taulant Banushi.  

 

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

 

* * * 

(Mbledhja deklarohet e mbyllur) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


