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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 29.04.2022) 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 16:00 

dhe mbaroi në orën 16:14. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Ilir Rusi    (anëtar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Alban Toro    (anëtar) 

7. Marçela Shehu   (anëtare) 

8. Yllka Rupa    (anëtare) 

 

Shënim: Nuk morën pjesë në mbledhje anëtarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor, z. Ridvan 

Hado, z. Dritan Hallunaj dhe znj. Brikena Ukperaj. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Elona Koleka, Drejtore e Drejtorisë së Shërbimeve Juridike. 

2. Staf administrativ i KLGJ-së. 
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RENDI I DITËS: 

1. Shqyrtimi i projektvendimit “Për ndryshimin e pjesshëm të vendimit nr. 161, datë 

28.04.2022 të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit 

të Karrierës (relator z. Klodian Kurushi).1 

  

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

29 prill 2022 lidhet me një ndryshim të pjesshëm të vendimit nr. 161, datë 28.04.2022 të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Shkurtimisht zoti Kurushi parashtron relacionin lidhur me projektvendimin “Për 

ndryshimin e pjesshëm të vendimit nr. 161, datë 28.04.2022 të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor”. Mbi kërkesat e Kryetares së Gjykatës së Apelit Vlorë, për caktimin e një 

gjyqtari për gjykimin e një çështjeje gjyqësore të veçantë, Këshilli i Lartë Gjyqësor, në 

mbledhjen plenare të datës 28.04.2022, ka shqyrtuar këto kërkesa, të cilat identifikonin 

nevojën e kësaj gjykate në dy çështje në lëndë penale. Në atë rast, Komisioni kishte 

propozuar që gjykata nga duhet të përzgjidheshin, me short, gjyqtarët që do të 

caktoheshin për gjykimin e 2 çështjeve të ishte Gjykata e Apelit Gjirokastër, përfshirë 

dhe gjyqtarët e skemës së delegimit të caktuar pranë saj, si dhe numri i gjyqtarëve të ishte 

1.  

Pas shortit të hedhur, gjyqtarja e përzgjedhur rezultoi zonja Miranda Andoni, e 

cila do të caktohej në përbërje të trupit gjykues për të dy çështjet e ardhura si nevojë nga 

Gjykata e Apelit Vlorë (vendimi i Këshillit nr. 161, datë 28.04.2022). 

Ndërkohë, përpara Këshillit janë paraqitur tre kërkesa të Gjykatës së Apelit Vlorë, 

të tria në lëndë penale (lexohen të dhënat e çështjeve sipas tabelës në relacion). Është e 

evidentueshme siç pasqyrohet në rrethanat e kërkesave se: kërkuesit janë të 

bashkëpandehur me kërkuesit për të cilët KLGJ-ja disponoi me vendimin nr.161, datë 

28.04.2022. Këto kërkesa konform normave procedurale shqyrtohen nga trupi gjykues i 

themelit të çështjes, pasi edhe kërkesa e parë i referohet plotësimit të trupit gjykues lidhur 

me themelin e çështjes në Gjykatën e Apelit Vlorë. Sipas parimit të përgjithshëm 

procedural penal lidhur me çështjet, kërkesat dhe ankesat e palëve, apo atyre që çmohen 

 
1 Procesverbali i kësaj çështjeje të rendit të ditës është përmbledhje. 



_____________________________________________________________________ 
Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 29.04.2022 

3 

kryesisht nga trupi gjykues që shqyrton themelin e çështjes, kompetencën për të vendosur 

mbi këto kërkime e ka organi që procedon. Organi që procedon dhe ka disponimin e 

akteve të çështjes në fazën e hetimit paraprak është prokurori, ndërsa në fazën e gjykimit 

është gjykata, e në rastin objekt kërkese gjykata e apelit e themelit të çështjes (gjykata e 

apelit Vlorë). 

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”, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon: 

I. Ndryshimin e pikës I, nënndarja “Gjykata Apelit Vlorë”, faqe 2, të Vendimit 

nr.161, datë 28.04.2022, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, në këtë mënyrë: 

“Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Gjirokastër, znj. {...}, caktohet në përbërje të 

trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Vlorë, çështjen gjyqësore 

me të pandehur: emrat e të pandehurve”, me akuzë “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”, 

parashikuar nga neni 283 i Kodit Penal”, si edhe çdo kërkesë tjetër që ka lidhje me 

objektin e procedimit  penal të regjistruar në gjykatën e apelit Vlorë, me nr.1278, datë 

06.12.2021 regjistri themeltar.” 

Me këtë propozim, janë përfshirë jo vetëm kërkesat dytësore të kërkuara që janë 

konstatim i humbjes së fuqisë së paraburgimit, por është përfshirë edhe eventualiteti i 

paraqitjes së ndonjë kërkese tjetër nga të gjithë palët në proces, që i referohet çështjes 

penale me akuzë prodhim dhe shitje narkotikësh edhe me të pandehurit që u përmendën 

më lart. 

 

(Anëtarët prezent në mbledhje nuk kanë kundërshtime ndaj propozimit të 

Komisionit. Projektvendimi miratohet.) 

Atëherë, Këshilli i Lartë Gjyqësor vendosi: 

I. Ndryshimin e pikës I, nënndarja “Gjykata Apelit Vlorë”, faqe 2, të Vendimit 

nr.161, datë 28.04.2022, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, në këtë mënyrë: 

“Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Gjirokastër, znj. {...}, caktohet në përbërje të 

trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Vlorë, çështjen gjyqësore 

me të pandehur: emrat e të pandehurve”, me akuzë “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”, 

parashikuar nga neni 283 i Kodit Penal”, si edhe çdo kërkesë tjetër që ka lidhje me 
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objektin e procedimit  penal të regjistruar në gjykatën e apelit Vlorë, me nr.1278, datë 

06.12.2021 regjistri themeltar.” 

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. 

 

* * * 

(Mbledhja deklarohet e mbyllur) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


